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Sayı : 95796091-020 

Konu : Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi 

  (ESYS) Komisyonu (Görevlendirme) 
 
 

 

 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

 

Bakanlığımızca, 25/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ve 25.04.2017 tarihli ve 49644233-

020-435 sayılı Bakanlık Makamı Oluru kapsamında; sağlık hizmet sunumunun sosyal devlet anlayışına uygun olarak, 

yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasının sağlanması temelinde; evde sağlık 

hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme kavuşturulması, evde sağlık 

hizmeti alan birey ve yakınlarının hizmetle ilgili şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması gibi hususlar 

doğrultusunda Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi (ESYS)’nde gerekli iyileştirme, geliştirme ve güncellemelerin 

vb. yerine getirilebilmesi amacıyla çalışma yürütmek üzere Ek’ te belirtilen iş takvimine uygun olarak Bakanlığımız 

birimlerinden yetkililerin, sorumluların ve temsilcilerin katılımları ile, gerektiğinde (gözlemci vb. olarak) 

Müdürlüklerden ilgili kişilerin iştirak etmeleri sureti ile komisyon tesis edilmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu planlanan komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi için katılımcı personelin toplantı 

tarihlerinde 1 (bir) gün süre ile görevlendirilmeleri, görevlendirilen personelden; taşra teşkilatında görevli personelin; 

(yol hariç) tahakkuk edecek yolluk (seyahatlerini hava yolu (uçak) zorunluluğu halinde ise diğer illerden aktarmalı 

olarak gerçekleştirmesi, kara yolu (seyahat halinde bulunduğu diğer illerden gerçekleştirilmesini), deniz yolu (feribot, 

deniz otobüsü), demiryolu (tren-hızlı tren), yevmiye ve konaklama giderlerinin kendi görev yaptıkları sağlık tesisinin 

veya il sağlık müdürlüğünün mevcut ödeneğinden (döner sermaye ve merkezi bütçe), Bakanlığımız Merkez Teşkilatı 

diğer Genel Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüzde görevli personel için ise; Genel Müdürlüğün bütçe 

kalemlerinden veya Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı Mali Bütçesinin 15.01.49.00 Kurumsal Kodu, 07.3.1.00 

Fonksiyonel 1. Finans Kodunun 03.3 Ekonomik Kodundan karşılanması ve komisyonun tesisi ile toplantıların 

gerçekleştirilmesinin uygunluğu hususunu; 

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 

Tensiplerinize arz ederim.  

                                                       e imzalıdır. 

       Uzm. Dr. Pınar KOÇATAKAN 

       Daire Başkanı 

Eki: Komisyon Takvimi ve Katılımcı Listesi (2 syf) 
 

            Uygun Görüşle Arz Ederim. 

                        …/…/2020 
 

                        e imzalıdır. 

        Uzm. Dr. Durdu Mehmet KÖŞ 

             Genel Müdür Yardımcısı 

 OLUR 
 

…/…/2020 
 

e imzalıdır. 

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN 

Genel Müdür 
 

Koordinasyon: 

…/…/2020  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü: Dr. M. Mahir ÜLGÜ (e- imzalıdır.) 
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