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Merkezleri/Birimleri 

	 VALILIĞINE 
(Halk Sağlığı Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşanan olaylar nedeniyle 29.04.2011 
tarihinden itibaren Ülkemizde misafir edilmeye başlanan, 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Geçici Koruma Yönetmeliği" ile geçici 
koruma statüsüne alınan Suriyelilere, sağlık hizmetleri, bahse konu Yönetmeliğe istinaden 
hazırlanarak 25.03.2015 tarihli ve 2875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 
"Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar" çerçevesinde 
sunulmaktadır. 

Mezkiir Yönerge gereğince, sağlık hizmetlerinin, geçici korunanlara, 25.06.2015 tarihi 
itibariyle sevk zinciri uygulamasına göre sunulması gerelcmekte olup bu süre Makam Talimatı 
ile 2015 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Geçici korunanlara sunulacak sağlık hizmetlerinin Bakanlığı= plan ve programlanna 
uygun olarak yaygmlaştınlması, hizmetlerin daha etkin ve efektif olarak yüriitülebilmesi için 
aşağıdaki hususlann vurgulanmasına lüzum görülmüştür. 
1) Bahse konu Yönerge çerçevesinde sunulması öngörülen birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin, geçici bannma merkezlerinde ve geçici barınma merkezlerinin dışında yaşayan 
Suriyelilere, toplum sağlığı merkezlerinin koordinasyonunda sunulması esastır. Geçici 
korunanlann yoğun olarak yaşadıkları yerlerde bu hizmetler, müdürlüğünüzün planlamalanna 
göre, toplum sağlığı merkezi ek birimi olarak teşelckül ettirilecek olan göçmen sağlığı 
birimleri/merkezleri tarafından ya da hizmet alım yöntemiyle sunulabilecektir. Geçici 
korunanlann yoğun olarak yaşaınadriclan yerlerde ise birinci basamak sağlık hizmetlerinin, bu 
kişilerin başvuruda bulundukları toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezleri 
tarafindan sunulmasına devam edilecektir. 
2) Geçici korunanlann toplu olarak yaşadıkları yerlerde, ihtiyaç göz önünde 
bulundurularak, ihtiyaç sahiplerinin kolay ulaşabilecekleri adreslerde, her 4000-7000 Suriyeli 
nüfus için bir göçmen sağlığı birimi ihtiva eden göçmen sağlığı merkezleri oluşturulacalctır. 
Uygun kamu binalannın bulunmaması halinde hizmet mekânlan, Kurumumuz Strateji 
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Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde, kiralama yoluyla tedarik edilecektir. 
3) Göçmen sağlığı birimleri/merkezleri, 05.02.2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği çerçevesinde; 
TSM ek birimi olarak, Valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile açılacak ya da kapatılacalchr. Bu 
merkezlere asılacak tabelalar ise Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafindan 
hazırlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirlenen kriterler 
çerçevesinde yaptınlacaktın 
4) Göçmen sağlığı merkezlerinin fiziki ve teknik donarnmlan ile bulundurulması 

, gereken demirbaş ve tıbbi demirbaşlar, asgari aile hekimliği standartlannda olacak, 
merkezlerde, hizmet sunumunu kolaylaştırmak için, uygun niteliklere sahip tercüman 
bulundurulacaldır. Hizmet sunumunda, lisans hakları Bakanlığa ait olan, standartlara haiz 
"Muayene Bilgi Yönetim Sistemi" yazılımı kullanılacak, ihtiyaç duyulan laboratuvar 
hizmetleri Müdürlüğünüz tarafından karşılanacaktır. 
5) Bu merkezlerde, ülkemizde geçici koruma altına alınan kişilere yönelik olarak, 
"Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar" çerçevesinde; 
birinci kademe teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, aşı ve diğer koruyucu sağlık 
hizmetleri ile üreme sağlığı hizmetleri sunulacak; yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik 
izlem ve taramalar (gebe, lohusa, yeni doğan, bebek, çocuk ve benzeri) yapılacak; sağlık 
eğitimleri (hijyen, anne sütü, sağlıklı beslenme ve benzeri) gerçekleştirilecelctir. 

İlinizde bulunan geçici korunanlara sunulacak birinci basamak sağlık 
hizmetlerine yönelik planlamalarınızı, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlıkları ile istişare içerisinde ivedilikle yapmanız; hizmetlerin, 
açıklamalarımız doğrultusunda ve ilgili mevzuatma uygun olarak verilebilmesine yönelik 
çalışmalarınızı, en geç 15.10.2015 tarihine kadar tamamlamanız hususlarında, 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Irfan ŞENCAN 
Bakan a. 

Kurum Başkanı V. 
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