
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

Birimleri ve Sorumluluk Alanları 

 

Hasta Hakları Birimi 

1. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Hasta Hakları Birimlerinin 

kurulmasının sağlanmasından ve işleyişlerinin takip edilmesinden, 

2. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında hasta hakları uygulamalarının 

mevzuata göre yürütülmesinin sağlanmasından, 

3. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında gerek Hasta Hakları Kurulu ve Hasta 

Hakları Birimi bünyesinde, gerekse sağlık kurumunun sağlık çalışanları ile hasta ve 

yakınlarının hasta hakları konusunda sürekli eğitilmelerini koordine edilmesinden, 

danışmanlık yapılmasından ve denetlenmesinden, gerekli tedbirleri alarak kurumlara 

iletilmesinden, 

4. Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kurumlara 

yönlendirilmesinden, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasının sağlanmasından, 

Bakanlık ve Bakanlık dışı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonunun 

sağlanmasından, 

5. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında hasta hakları uygulamasının tanıtım 

ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanmasından, sistematik olarak 

değerlendirilmesinden, bunun için gerekli istatistik ve kayıt sistemlerinin 

geliştirilmesinden, 

6. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülen hasta hakları 

uygulamalarının yerinde denetlenmesinden ve denetlenmesinin sağlanmasından, 

7. SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

8. Soru önergelerinin cevaplanmasının sağlanmasından, 

9. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 

Bakanlığımız görev alanına giren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takiplerinin 

yapılmasından, 

Sorumludur. 

 

 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 

 

1. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Çalışan Hakları ve Güvenliği 

Birimlerinin kurulmasının sağlanmasından ve işleyişlerinin takip edilmesinden, 

2. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hakları ve güvenliği 

uygulamalarının mevzuata göre yürütülmesinin sağlanmasından, 

3. Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kurumlara 

yönlendirilmesinden, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasının sağlanmasından, 

Bakanlık ve Bakanlık dışı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonunun 

sağlanmasından, 



4. Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin 

arttırılmasının sağlanmasından, 

5. Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı 

karşılaşabilecekleri tehlikelerin tanımlanmasından, 

6. Sağlık personelinin yasal mevzuat hakkında bilgilendirilmesinden,  

7. Sağlık personeline eğitim modülleri ile ilgili uygulamaların aktarılmasından, 

8. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının 

sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik tedbirlerin 

alınmasından, 

9. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşması durumunda uyulması gereken iş akışının 

belirlenmesinden, 

10. ALO 113/Beyaz Kod verilerinin toplanmasından ve değerlendirerek düzenleyici ve 

önleyici faaliyetlerde bulunulmasından, 

11. SBN, SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

12. Soru önergelerinin cevaplanmasının sağlanmasından, 

13. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 

Bakanlığımız görev alanına giren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takiplerinin 

yapılmasından, 

Sorumludur. 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

 

1. İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasının sağlanmasından ve işleyişlerinin takip 

edilmesinden, 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinden, 

3. Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri almasının 

sağlanmasından, 

4. İş kazası ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt 

altına alınmasının sağlanmasından, 

5. SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

6. Soru önergelerinin cevaplanmasının sağlanmasından, 

7. İlgili Mevzuatlar kapsamında hizmet verilen alanlarda belirtilen görevlerin yerine 

getirilip getirilmediğinin takip edilmesinden, 

Sorumludur. 

 

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi 

 

1. Genel Müdürlüğümüze bağlı, bünyesinde Sosyal Çalışmacı olan, sağlık tesislerinde 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinin kurulmasının sağlanmasından ve işleyişlerinin takip 

edilmesinden, 



2. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının 

mevzuata göre yürütülmesinin sağlanmasından, 

3. Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kurumlara 

yönlendirilmesinden, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasının sağlanmasından, 

Bakanlık ve Bakanlık dışı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonunun 

sağlanmasından, 

4. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine başvuran ayaktan ya da yatarak tedavi 

gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanmasının sağlanmasından, 

5.  Sağlık tesislerine müracaat eden sosyal endikasyon grubunda olan hastaların sosyo-

ekonomik ve psikososyal değerlendirmesinin yapılmasının sağlanmasından, 

6. Birimlerde verilecek hizmetler hakkında uyulması ve yapılması gereken iş ve işlemlerin 

belirlenmesinden ve takibinin yapılmasından, 

7. SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

8. Soru önergelerinin cevaplanmasının sağlanmasından, 

9. Sağlık tesislerinde açılan/açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin takibinin 

yapılmasından, 

10. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 

Bakanlığımız görev alanına giren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takiplerinin 

yapılmasından, 

Sorumludur. 

 

Engelli Hizmetleri Birimi 

 

1. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında engelli hizmetlerine yönelik 

uygulamaların mevzuata göre yürütülmesinin sağlanmasından, 

2. Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kurumlara 

yönlendirilmesinden, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasının sağlanmasından, 

Bakanlık ve Bakanlık dışı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonunun 

sağlanmasından, 

3. Engelli bireylerin haklarını korumak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla 

sağlık hizmetlerinden, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanmasını, sağlık hizmetlerini 

talep eden engelli kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, 

verimli ve mağdur edilmeden karşılanmasının sağlanmasından, 

4. Sağlık tesislerinin engelli vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği ve kaliteli sağlık hizmeti 

alabileceği şekilde standardize edilmesinin sağlanmasından, 

5. Sağlık tesislerinde engelli bireylerin ulaşılabilirliğinin denetlenmesinin sağlanmasından 

ve takibinin yapılmasından, 

6. İlgili Mevzuat kapsamında Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık 

Kuruluşlarının ve Hakem Hastanelerin yetkilendirilmesinin sağlanmasından ve Genel 

Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmasından, 

7. İlgili Mevzuatın uygulanmasının sağlanmasından ve denetlenmesinden, 

8. Değiştirilmesi planlanan yeni yönetmelik çalışmalarına katkı sağlanmasından, 



9. Engelli sağlık kurulu raporlarında farklılıkların giderilmesi, daha önce düzenlemiş olan 

raporlara hastanelerin erişiminin sağlanması, engelli sağlık kurulu raporu itiraz 

başvurularının azaltılması, engellilere dair ülke verilerinin derlenmesinin 

kolaylaştırılması amacı ile Ulusal Engelli Veri Bankasına sağlık tesisleri tarafından 

girişlerin yapılmasının sağlanmasından, 

10. SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

11. Soru önergelerinin cevaplanmasının sağlanmasından, 

12. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 

Bakanlığımız görev alanına giren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takiplerinin 

yapılmasından, 

Sorumludur. 

 

TSK Rapor Hizmetleri Birimi 

 

1. İl Sağlık Müdürlüklerinde TSK Rapor Hizmetleri Birimlerinin kurulmasının 

sağlanmasından ve işleyişlerinin takip edilmesinden, 

2. Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında TSK rapor hizmetlerine yönelik 

uygulamaların mevzuata göre yürütülmesinin sağlanmasından, 

3. Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kurumlara 

yönlendirilmesinden, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasının sağlanmasından, 

Bakanlık ve Bakanlık dışı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonunun 

sağlanmasından, 

4. İlgili Mevzuatın uygulanmasının sağlanmasından ve denetlenmesinden, 

5. TSK sağlık kurulu raporlarına ilişkin itiraz sürecinin yürütülmesinin sağlanmasından, 

6. SABİM, BİMER, CİMER, Bilgi Edinme sistemlerinden gelen başvuruların 

cevaplanmasının sağlanmasından, 

7. İhtiyaca yönelik veya Bakanlık Makamı talimatı ile toplantı/eğitimlerin 

düzenlenmesinden, eğitim ve eğitim modülünün hazırlanmasından, 

8. Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında 

değerlendirerek yanıtlanmasından, 

9. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 

Bakanlığımız görev alanına giren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takiplerinin 

yapılmasından, 

Sorumludur. 

 


