
Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek 
maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili 
düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, 
iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu 
hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, 
değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık 
kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu 
sağlayan sağlık kuruluşudur.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ



*toplum sağlığı merkezinin görev ve yetkileri 
ile çalışma usul ve esasları

*Görev ve yetkileri

Toplum sağlığı merkezi, aşağıdaki hizmetleri sunar:

a) İdari ve mali işler,
b) Kayıt ve istatistik,
c) Plan ve program yapma,
ç) Diğer kurumlarla işbirliği,
d) İzleme ve değerlendirme çalışmaları,
e) Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü,
f) Tüberküloz kontrolü,



g) Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü,
ğ) Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları,
h) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,
ı) Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri,
i) Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri,
j) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri,
k) Ruh sağlığı programlarına dair hizmetler,
l) Ulusal programlar ile ilgili hizmetler,
m) Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri,
n) Acil sağlık hizmetleri,
o) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri,
ö) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,
p) Çevre sağlığı hizmetleri,
r) Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler



s) Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri,
ş) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri,
t) Evde sağlık hizmetleri,
u) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri,
ü) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları,
v) Sosyal hizmet çalışmaları,
y) Hizmet içi eğitimler,
z) Diğer görevler.



a) Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelge, talimat ve yazıları bölgesindeki sağlık birimlerine ve ilgili diğer biri

b) Demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve denetlemesini yapmak,
c) İlaç, tıbbi sarf ve diğer malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek temin edilmeleri için müdürlüğe bildirmek,
ç) Döner sermaye işlemlerinin yürütülmek

İdari ve mali işler



* e) Aile sağlığı merkezi çalışanlarının göreve başlama veya 
ilişik kesme gibi işlemleri ile müdürlük yetkilendirdiği takdirde, 
aile sağlığı çalışanlarının izinli olduğu durumlarda personel 
görevlendirilmesine dair işlemleri ve yazışmalarını yürütmek,

*f) Aile hekimlerinin çalışma saatlerine uyumunu ve çalışmalarını 
izlemek ve değerlendirmek,



Kayıt ve istatistik

a) Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak 
bölgedeki sağlık hizmeti sunucularından veri toplamak, 
yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatistiklerini elektronik veya 
basılı ortamda tutmak, olağanüstü durumlarda bölgedeki 
sağlık hizmeti sunucularından yazılı olarak da veri toplamak, 
topladığı verileri zamanında müdürlüğe iletmek,



b) Aile hekimini değiştirmek isteyen veya aile 
hekimine yeni kayıt olmak isteyen bireylerin 
başvurularını kabul etmek ve mevzuata uygun olması 
durumunda bu talepleri karşılamak,



Plan ve program yapma

a) Bölgesindeki toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, 
sağlık risk ve sorunlarını belirlemek amacıyla program 
yapmak; Kurumun hazırlamış olduğu plan ve programları 
sahada yürütmek,
b) Görev tanımına giren konularda bölgesi ile ilgili faaliyet 
planını hazırlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek 
ve altı aylık periyodlarla (Ocak-Temmuz) hazırlayacağı 
faaliyet plan ve raporlarını müdürlüğe sunmak



c) Aile sağlığı merkezleri arasında koordinasyonu 
sağlamak, planlanan hizmetler ile ilgili olarak aile 
hekimlikleriyle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
ç) Aile hekimlerine laboratuvar hizmetleri, 
görüntüleme hizmetleri ve eğitim konularında destek 
vermek,
d) Bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerinin 
veya birimlerinin sayıları ve yerleri ile buralarda 
çalışacak aile sağlığı çalışanlarının sayılarını 
planlayarak müdürlüğe sunmak



e) Bakanlık veya Kurum tarafından gönderilen her türlü 
materyal, ilaç ve malzemenin aile sağlığı merkezlerine 
ulaşmasını sağlamak,
f) Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel 
ve toplumsal boyutu olan bebek ve çocuk sağlığı, gebe 
ve lohusa takibi, aşı, aile planlaması vb. işler için hem 
aile hekimleri arasında hem de diğer ilgili kurumlar 
arasında koordinasyonu sağlamak,



g) İkinci basamak sağlık kuruluşlarından geri 
bildirimlerin yapılması ve değerlendirilmesinde 
oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek bu aksaklıkların 
giderilmesine dair çalışmalar yapmak,
ğ) Toplum sağlığı merkezi tarafından rutin olarak 
yapılmayan ancak Bakanlık veya Kurumca yürütülen 
tarama, kampanya, aşılama hizmetleri gibi işleri, 
bölgesindeki aile sağlığı merkezleri ile işbirliği içinde 
yapmak ve/veya yaptırmak.



Diğer kurumlarla işbirliği

a) Hizmetin her aşamasında ilgili üniversiteler, kamu kurum 
ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği yapmak,
b) Bakanlık veya Kurum ile üniversiteler arasında 
imzalanacak olan protokol esasları çerçevesinde 
oluşturulacak Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezleri 
vasıtasıyla, başta halk sağlığı alanında olmak üzere,



sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde mezuniyet öncesi ve 
sonrası öğrenim görenler ile Kurum personelinin teorik ve 
uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamak; sağlıkla ilgili programlarda 
eğitim gören mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin toplum 
sağlığı merkezi ve bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarının çalışma ve 
uygulamalarına katılımlarına destek vermek;



halk sağlığı ve epidemiyoloji araştırma görevlileri başta 
olmak üzere ilgili üniversitelerde eğitim gören araştırma 
görevlilerinin toplum sağlığı merkezi faaliyetleri içinde 
görev almalarını sağlamak,
c) Üniversiteler başta olmak üzere bilimsel nitelikte 
araştırma yapan kurumların, Kurum veya müdürlükle 
işbirliği içerisinde yapacakları sağlıkla ilgili araştırmaları ve 
projeleri desteklemek ve katkıda bulunmak,



ç) Kurum veya müdürlük tarafından hazırlanan 
programlar çerçevesinde bölgesinde çalışan 
personelin eğitimlerini bölge içi veya dışındaki 
kurumlar ile işbirliği içinde sağlamak.



İzleme ve değerlendirme çalışmaları

a) Bölgesindeki hizmet sunucularının verdikleri koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevzuat/sözleşme hükümlerine uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı raporu müdürlüğe 
iletmek,
b) Bağlı birimlerin hizmetlerine yönelik çalışmalarını ve çalışma 
düzenine uyumlarını izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı 
raporu müdürlüğe iletmek,



c) Bölgesindeki aile hekimliği birimlerinin çalışma düzenine 
uyumlarını ilgili mevzuatına göre izlemek ve değerlendirmek, 
hazırladığı raporu müdürlüğe iletmek,
ç) Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin çalışmalarını 
ve kayıtlarını ilgili mevzuatına göre izlemek ve değerlendirmek 
amacıyla aile sağlığı merkezlerini ziyaret etmek, mevzuatın izin 
verdiği sınırlar çerçevesinde her türlü kayıtlarına erişmek, elde 
ettiği verileri ve yaptığı değerlendirmeleri öncelikli olarak aile 
sağlığı merkezi çalışanlarına yazılı ya da sözlü olarak, ayrıca altışar 
aylık dönemlerde de müdürlüğe yazılı olarak ya da elektronik 
ortamda bildirmek



bu görevi yaparken hasta ve çalışan hakları ile kişisel 
mahremiyetin korunması ilkelerine riayet etmek,
d) Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin gezici sağlık 
hizmeti planlarını bir önceki ayın son haftası içinde aile 
hekimlerinden almak, plana uyulup uyulmadığını izlemek ve 
değerlendirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe bildirmek,
e) Hasta hakları ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak, 
yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.



Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü

a) Bakanlığın veya Kurumun yürüttüğü programlara 
uygun olarak; bölgesindeki bulaşıcı hastalık ve 
bağışıklama verilerini toplamak, kayıtlarını tutmak, 
değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yaparak gerekli tüm tedbirleri almak ve/veya 
alınmasını sağlamak ve tüm düzeylerde geri bildirim 
yapmak,



b) Bakanlığın veya Kurumun bulaşıcı hastalıklar 
sürveyansı ve bağışıklama mevzuatına uygun olarak tüm 
sağlık kurum ve kuruluşlarının bulaşıcı hastalık ve 
bağışıklamaya ilişkin bildirimlerinin uygunluğunu 
izlemek ve kalitesini değerlendirmek, geri bildirimlerde 
bulunmak, bildirimlerde sorun tespit edildiğinde gerekli 
müdahaleleri yapmak ve/veya gereği için müdürlüğe 
rapor etmek,



c) Mevzuatla belirlenen bulaşıcı hastalık olgularına yönelik filyasyon 
çalışmalarını yürütmek ve kayıtlarını tutmak; bu çalışmaları 
yürütürken, müdürlüğün gerekli gördüğü durumlarda, ilgili aile 
hekimlerini filyasyon ekibine katarak belirlenen sorunlara yönelik 
gerekli önlemleri almak veya aldırmak; kişinin kayıtlı olduğu aile 
hekimi başka bir toplum sağlığı merkezinin bölgesinde ise yapılan 
filyasyon sonucunu ilgili toplum sağlığı merkezine bildirmek,



ç) Bölgenin aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme 
ihtiyacını belirlemek; müdürlük tarafından tedarik 
edilen aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri usulüne 
uygun olarak saklamak; müdürlük ile koordineli olarak 
bunların, bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarına dağıtımının yapılmasını sağlamak,



d) Soğuk zincir sisteminin düzgün olarak işlemesini sağlamak; 
en az aylık periyotlarla, bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarında izleme ve değerlendirme yapmak, 
tespit ettiği soğuk zincir kırılmalarını müdürlüğe bildirmek,
e) Bağışıklama hizmetleri ve tüberkülin cilt testi (PPD) 
konusunda sağlık personeli eğitimlerini planlamak, eğitimleri 
vermek veya verilmesini sağlamak,



f) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında aile 
hekimleri tarafından uygulanan bağışıklama hizmetlerinin 
izleme ve değerlendirmesini yapmak,

g) Konu ile ilgili mevzuata göre belli yaş ve nüfus 
gruplarına uygulanan (okul çağı yaş grubu gibi) aşılamalar 
ve destek aşılamalarını aile sağlığı merkezleriyle işbirliği 
içerisinde yürütmek



ğ) Okul çağı, hac ve umre, hareketli nüfus (tarım işçileri, 
göçmenler gibi) ve riskli bölgede salgın kontrolü 
aşılamaları dahil destek aşılama çalışmalarını aile sağlığı 
merkezleri ile işbirliği içerisinde yürütmek ya da 
yürütülmesini sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki sağlık 
çalışanlarının aktif olarak katılımını sağlamak ve takibini 
yapmak,
h) Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) bildirimi olması 
halinde ASİE formunun eksiksiz olarak doldurulmasını 
sağlamak ve müdürlüğe bildirmek,



ı) Gerekli durumlarda aşı, antiserum ve ilaçlar ile ilgili 
materyalden numune alınmasını ve müdürlüğe 
gönderilmesini sağlamak,
i) Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bulaşıcı 
hastalıklar, salgın kontrolü, sürveyans ve bağışıklama 
hizmetleri konusundaki teorik ve uygulamalı eğitimlerini 
müdürlük ile koordineli olarak planlamak ve uygulanmasını 
sağlamak,



j) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde gerçekleştirilen 
aşı kampanyalarını veya aşı uygulamalarını kendi bölgesinde 
yapmak veya yapılmasını sağlamak, bu çalışmalara 
bölgesindeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımının 
takibini yapmak,
k) Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgınına neden olabilecek 
faktörleri tespit etmek ve izlemek; konu hakkında gerekli 
önlemleri almak ve/veya alınması için ilgili kurumlarla işbirliği 
yapmak,
l) Bulaşıcı hastalıklar konusunda halk eğitimi çalışmalarını 
planlamak ve yürütmek



m) Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgını olduğunda, ilgili 
mevzuatına göre, aile hekimleriyle birlikte, tüm sağlık 
kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak her 
türlü salgın kontrol önlemlerini almak; bölgesindeki sağlık 
çalışanlarını, ilgili kurum ve kuruluş çalışanlarını ve halkı 
bilgilendirerek kişi ve toplum farkındalığı oluşturmak; ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbirleri izlemek ve 
sürdürülmesini sağlamak,



n) Bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan bulaşıcı 
hastalıkların bildirimlerini kabul etmek; bildirimlerde 
sorun var ise bunları saptamak ve iyileştirilmesini 
sağlamak,
o) Ulusal Hastalık Kontrol Programları çerçevesindeki özel 
sürveyans çalışmalarını yürütmek; numune nakline 
yönelik özel besiyerleri, numune nakil kapları gibi özellikli 
malzemeleri, müdürlükten temin ederek aile hekimleri ve 
ilgili birimlere ulaştırmak; numunelerin uygun 
yöntemlerle alınma durumunu izlemek ve 
değerlendirmek, numunelerin müdürlüğe uygun 
koşullarda naklini sağlamak



ö) Kurum ve müdürlük tarafından bazı bulaşıcı hastalıklara 
veya bulaşıcı hastalık komplikasyonlarına yönelik olarak 
temin edilen ilaçların aile hekimleri ve/veya diğer sağlık 
kurum ve kuruluşları aracılığıyla ilgili kişilere ulaşmasını 
sağlamak,
p) Pandemilere (grip, SARS gibi) yönelik bölgesel planları 
yaparak müdürlüğün onayına sunmak; bu planları aile 
hekimleri ile paylaşmak ve takibini yapmak



r) Bölgesinde bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama hizmetleri konusunda 
yapılacak olan saha araştırmalarına katılmak ve destek sağlamak; 
gerektiğinde bölgesinde sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmek 
amacıyla saha araştırmaları planlamak ve gerekli izinleri alarak 
yapmak,
s) Bölgesinde görülme ihtimali olan veya görülen bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesine yönelik çalışmalarda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla 
her türlü iş birliğini yapmak,
ş) Bulaşıcı hastalıklar alanında mevzuat ile öngörülen diğer görevleri 
yapmak.



Tüberküloz kontrol hizmetleri

a) Aile hekimi tarafından sevk edilen veya toplum sağlığı 
merkezine bildirilen bölgesindeki şüpheli kişinin kayıtlarını 
tutmak ve takip etmek,
b) Hastane tarafından kesin tanısı konulan ve toplum 
sağlığı merkezine bildirilen verem hastalarının bilgilerini 
tüberkülozlu hastalar listesine kaydetmek, tedavisi ve 
izlenmesini programlamak ve bu bilgileri, tanı konulan 
kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine ve müdürlüğe 
bildirmek,



c) Verem tanısı konmuş hastaların ve koruma tedavisine 
alınmış temaslıların ilaçlarını aylık olarak, kayıtlı olduğu 
aile hekimine veya doğrudan gözetimli tedavi uygulama 
gözetmenine ulaştırmak; aile hekiminin veya 
gözetmenin, belirlenen programa uygun olarak hastasını 
izlemesini, ilaçlarını doğrudan gözetim ile vermesini ve 
kontrolünü düzenli olarak yapmasını sağlamak; 
müdürlük tarafından bu iş ve işlemlere yönelik olarak 
yapılan denetimlere katkı vermek,



ç) Verem hastalarının ve temaslılarının, tanı ve izlenmesi amacıyla balgam 
incelemesi, röntgen ve diğer tanı hizmetlerini yürütmek veya bu işler için 
kişileri ilgili sağlık kuruluşuna sevk ederek takibini yapmak,
d) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak belli 
aralıklarla eğitim programları düzenlemek,
e) Her ay yeni tedaviye alınan, tedavide olan, tedaviden çıkan, ilaçsız 
kontrole ayrılan, korumaya alınan ve korumadan çıkanlardan ve veremli 
hastaların temaslılarından kontrolü gerekenleri, kişinin kayıtlı olduğu aile 
hekimine bildirmek; aile hekimleriyle işbirliği içinde çalışarak bu 
hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Uyumsuz hastaları, gerekli tedbirlerin alınması için müdürlüğe 
bildirmek ve uygun önlemlerin alınmasında görev almak.



Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü

a) Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak Bakanlığın 
öngördüğü çalışmaları yapmak, ilgili kuruluşlarla iş birliğinde 
bulunmak ve verileri müdürlüğe iletmek,
b) Müdürlüğün koordinasyonunda zoonotik ve vektörel 
hastalıklar ile ilgili plan ve program yapmak; bu kapsamda 
ilaçlı tedavi, vektör mücadelesi gibi çalışmaları planlamak, 
uygulamak ya da uygulanması için önlemler almak,



c) Bakanlıkça yürütülen programlar çerçevesinde, belirlenen zoonotik ve 
vektörel hastalıklarla ilgili gerekli tetkik ve tedavilerin sağlık 
kuruluşlarında veya yerinde yapılmasını sağlamak,
ç) Sıtma sürveyans çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve 
raporlamak,
d) İlgili mevzuata göre zoonotik ve vektörel hastalık bildirimlerini 
yapmak,
e) Özel programı bulunan zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak 
Bakanlıkça tedarik edilen, tedavide kullanılan ilaç ve malzemelerin 
dağıtımını, kullanımını ve kontrolünü sağlamak,
f) Hastaların tedavi sürecini aile hekimleri ile koordineli olarak takip 
etmek ve müdürlüğe bildirmek,
g) Belli aralıklarla sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına Bakanlıkça 
planlanan eğitim program



Erken uyarı ve cevap sistemine ilişkin hizmetler

a) Bölgesindeki akut halk sağlığı tehditlerini tespit 
ederek risklerini değerlendirmek ve müdürlüğün 
koordinasyonunda uygun kontrol önlemlerini, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde uygulamak ya da 
uygulanmasını sağlamak,
b) Bu kapsamda yapılan hizmetleri, mevzuatta belirlenen 
standartlara göre yürütmek ve kayıt altına almak.



Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne ilişkin hizmetler

a) Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk 
faktörleri konularında önleme, koruma, erken tanı ve 
kontrolüne yönelik olarak düzenlediği proje ve programları 
bölgede yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak,
b) Kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk 
faktörlerine yönelik eğitim ve rehberlik hizmetleri vermek,



c) Bölgedeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği 
birimleri, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel 
sağlık kuruluşları gibi) kanser, ruh sağlığı, kronik 
hastalıklar ve ilişkili risk faktörleri (tütün kullanımı, 
obezite, beslenme yetersizliği, fiziksel inaktivite, alkol 
kullanımı gibi) ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını 
izlemek, epidemiyolojik çalışma yapmak veya 
yapılmasını sağlamak,



ç) Bölgede sık görülen hastalık ve durumları 
belirleyerek bunların önlenmesi için programlar 
geliştirmek, geliştirilmiş olan programları 
uygulamak veya bölgedeki sağlık kuruluşları ve 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
uygulanmasını sağlamak.



Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri

a) Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri hakkında topluma yönelik eğitim 
programlarını planlamak ve uygulamak,
b) Aile hekimliği birimleri tarafından verilen kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin, 
koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun biçimde verilmesini sağlamak,
c) Aile hekimleri ve/veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç 
uygulaması ve ilgili diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya 
verilmesini sağlamak,
ç) Bölgesindeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri, 
üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kadın ve üreme sağlığı 
hizmetleri ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek



d) Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve evlilik işlemi 
için gerekli sağlık raporunun aile hekimlerince verilmesini 
sağlamak,
e) Üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelini iş başında 
izlemek ve değerlendirmek,
f) Kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin daha etkin 
yürütülebilmesi için yerel idareciler ve toplum liderleri başta 
olmak üzere ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
ve verilecek hizmetleri planlamak,
g) Bu alanda Bakanlıkça planlanan programları yürütmek ve 
yürütülmesini sağlamak.



Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri

a) Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde, adli 
tıbbi hizmetler konusunda Cumhuriyet Savcılığı, ilçe sağlık 
müdürlüğü, aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak bu hizmetlerin 25/1/2013 
tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği 
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmesi sağlamak,
b) Ölüm kayıt hizmetlerine dair iş ve işlemleri, 19/1/2010 tarihli 
ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin 
İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri doğrultusunda yürütmek.



Ulusal programlar ile ilgili hizmetler

a) Bakanlık veya müdürlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde; uygulanan 
aşı kampanyalarını kendi bölgesinde yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak, 
bu çalışmalara, ihtiyaca göre, bölgedeki sağlık çalışanlarının aktif olarak 
katılımını temin etmek,
b) Ulusal Tütün Kontrolü Programı kapsamında kendi bölgesinde ve/veya 
müdürlüğün uygun göreceği yerlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı 
maddelerle ilgili denetim faaliyetlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak,
c) Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal ya da bölgesel programları 
yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.



Acil sağlık hizmetleri

a) Görev tanımı içerisinde yer alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan 
ihtiyacı olanlara, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti 
sunmak ve bu hastaları acil sağlık komuta kontrol merkezine bildirmek,
b) Müdürlükçe entegre sağlık hizmeti sunulan yerler kapsamına alınan 
ilçelerde, ilgili mevzuatı doğrultusunda acil sağlık hizmetlerini planlayarak 
uygulamak ve uygulatmak,
c) Bölgesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilgili mevzuatı 
doğrultusunda gerekli lojistik desteği vermek



Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri

a) İlçe sağlık müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, ilk yardım 
bilinci oluşturmak üzere bölgesindeki halka yönelik olarak 
eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamak,
b) Günlük hayatta karşılaşılabilecek kazalar ve riskli 
durumlar hakkında halkın bilinç seviyesini yükseltmeye 
yönelik çalışmalar yapmak.



Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri

a) Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan görüntüleme ve 
laboratuvar hizmetlerini müdürlüğün planlamaları 
doğrultusunda yapmak veya müdürlük tarafından uygun 
görülen bir sağlık kuruluşunun laboratuvarlarında 
yapılmasını sağlamak,
b) İhtiyaç duyulan yerlerde, toplum sağlığı merkezleri 
bünyesinde halk sağlığına yönelik laboratuvar hizmetleri 
vermek.



Çevre sağlığı hizmetleri

a) Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını izlemek ve 
değerlendirmek, önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak,
b) İçme ve kullanma sularının kontrolünü yaparak bölgesindeki yerleşim 
birimlerinde bulunan su kaynaklarının envanterini çıkarmak,
c) İlgili mevzuata göre; bölgesinde yıllık ve aylık olarak yapılacak olan bakiye klor 
ölçüm sayısı ile kontrol ve denetim izleme sayısına göre hedefleri belirlemek, 
numune almak; verileri, veri toplama sistemine işlemek ve analiz sonuçlarını 
değerlendirmek; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları 
bilgilendirmek ve uygunsuzluğun giderilmesi için alınacak önlemleri takip etmek,



ç) İlgili mevzuata göre; yüzme sezonu içerisinde, yüzme amaçlı kullanılan deniz 
ve/veya göl suyundan müdürlük tarafından planlanan numune alma takvimine 
göre numune almak; ilgili verileri toplama sistemine işlemek ve analiz 
sonuçlarını değerlendirmek; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve 
kuruluşları bilgilendirmek ve uygunsuzluğun giderilmesi için alınacak önlemleri 
takip etmek,
d) İlgili mevzuata göre; bölgesinde bulunan yüzme havuzlarından müdürlük 
tarafından planlanan numune alma takvimine göre numune almak; tespit 
edilen uygunsuzlukları müdürlüğe bildirmek; uygunsuzluk tespit edilmesi 
halinde uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak 
alınan önlemleri takip etmek,
e) İlgili mevzuata göre; ambalajlı suların (kaynak, içme ve doğal mineralli su) 
piyasa denetimini yapmak; denetime ilişkin bilgi ve belgeler ile denetim 
sonuçlarını müdürlüğe bildirmek,



f) Gayri sıhhi müesseselerin, sıhhi müesseselerin, umuma açık işyerlerinin 
ruhsatlandırma ve denetimi kapsamında mevzuattan kaynaklanan 
görevleri yerine getirmek,
g) Hava kirliliği, gürültü, atıklar, elektromanyetik kirlilik ve diğer çevre 
sorunları konusunda alınan ve alınacak önlemlere yönelik ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ğ) Bölgesinde piyasa gözetim ve denetim hizmetleri kapsamında gerekli 
olan çalışmaları yürütmek,
h) Bölgesinde biyosidal ürünlerin üretim, satış ve kullanım yerlerinin 
denetim hizmetlerinin yapılması amacıyla gereken çalışmaları yürütmek,
ı) İlgili mevzuatına göre mezarlıkların yer seçimi ile alakalı işlemleri 
yapmak.



Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetleri

a) Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerini müdürlüğün eş güdümünde 
yürütmek,
b) Bölgesindeki iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak,
c) Bünyesinde TSM İSG birimi bulunması durumunda iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere müdürlükle birlikte planlama ve 
organizasyon yapmak, bu birimin ihtiyaçlarını ilgili mevzuata uygun 
olarak temin etmek,
ç) Meslek hastalığı, işle ilişkili hastalık ve iş kazaları açısından bölgesini 
takip etmek, halk sağlığı için önem arz eden olayın meydana geldiği iş 
yerlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri 
almalarını istemek,



d) Bölgesinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında İSG 
konusunda yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
e) Bölgesindeki iş yeri sağlığı ve güvenliği birimleri ile ortak 
sağlık güvenlik birimlerinde birinci basamak sağlık 
hizmetleri kapsamında laboratuvar, röntgen, solunum 
fonksiyon testi, işitme testleri gibi hizmet verilmesi 
durumunda bu birimleri kayıt altına almak,
f) Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda verilen diğer 
görevleri yürütmek.



Olağan dışı durumlar ve afetlerde sağlık hizmetler

TSM olağan dışı durumlar ve afetlerde, bölgesinde, afet 
organizasyonu ile ilgili olarak afete hazırlık, afete müdahale 
ve afet sonrası yapılacak iş ve işlemleri, ilin il sağlık afet ve 
acil durum planı (İLSAP) doğrultusunda gerçekleştirir.



Sağlığın geliştirilmesi ve teşvikine dair hizmetler

a) Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi ile bireylerin sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanması için faaliyetler 
planlamak; planlama aşamasında bölgedeki sağlık kuruluşları, üniversiteler ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bakanlıkça yürütülen tütün, alkol, madde bağımlılığı, obezite gibi risk faktörlerine 
yönelik olarak toplum eğitimi ve diğer gerekli çalışmaları yürütmek; bu alana yönelik 
olarak oluşturulan ulusal kontrol programlarını bölgesinde uygulamak veya 
uygulanmasını sağlamak,
c) Planlanan eğitim programlarını hedef gruba ve amacına göre uygulamak (toplu 
halk eğitimi, esnaf eğitimi gibi) ya da bölgesindeki sağlık kuruluşları aracılığı ile 
uygulanmasını sağlamak,
ç) Engelliler, yaşlılar gibi risk gruplarına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
işbirliği içinde çalışmalar yapmak.



Hizmet içi eğitim hizmetleri   

a) Bölgenin genel durumunu ve sağlık ölçütlerini dikkate alarak bilgi 
yenilenmesi ihtiyacı görülen konularda müdürlük ile işbirliği yaparak, 
gerekli durumlarda diğer kuruluşlardan destek alarak hizmet içi eğitimler 
düzenlemek,
b) Toplum sağlığı merkezi personeli başta olmak üzere bölgesinde bulunan 
sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri için; seminer, bilimsel tartışma ve 
bilgilendirme toplantıları gibi etkinlikler yapmak ve gerekirse personelinin, 
diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitici etkinliklere katılmalarını 
sağlamak,
c) Bakanlık tarafından planlanan diğer hizmet içi eğitim programlarını 
yürütmek.



Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri

a) Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama 
yerlerini sağlık ve genel hijyen kuralları yönünden 
değerlendirmek,
b) Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama 
yerlerindeki suların kaynaklarını ve şebeke durumunu 
değerlendirmek ve depo denetimini yapmak; bakteriyolojik 
ve kimyasal değerlendirmeler için su numuneleri almak; 
değerlendirme sonuçlarına göre ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte gerekli çalışmaları yapmak,



c) Bölgesindeki öğrencilerin okula kayıtları sırasında, kayıtlı oldukları 
aile hekimi tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlamak; 
elde edilen verileri ve aşılama durumlarını değerlendirmek; sonuçları 
yazılı olarak ya da elektronik ortamda müdürlüğe bildirmek ya da 
bildirilmesini sağlamak,
ç) Okul çağı çocuklarının aşılarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ve 
sonuçları müdürlüğe bildirmek,
d) Aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak 
okullarda, aile ve okul idaresinin katılımlarını da sağlayarak tütün, alkol, 
madde bağımlılığı ve şiddete karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesine 
dair çalışmaları yapmak,
e) Bakanlık tarafından belirlenen sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi 
konularda yapılacak eğitim ve uygulamalarla ilgili olarak okul idaresi ile 
işbirliği yapmak.



(2) TSM’nin mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık 
hizmetlerini planlamak, sunmak veya sunulmasını sağlamak ve bu 
hizmetleri koordine etmek,
b) Mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, 
Kurumun belirlediği standartlar doğrultusunda tutmak; bu kayıtları 
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kişinin kayıtlı olduğu aile 
hekimliği birimi ve TSM ile paylaşmak,
c) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri konusunda 
personel farkındalığı oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek,
ç) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek,
d) Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve 
kuruluşlarla birlikte takip etmek, görev tanımı içerisinde yer alan 
tedbirleri almak.



Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

a) Kurum tarafından hazırlanacak eylem planı ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunmak 
veya sunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
b) Hizmete ulaşımda zorluk çekilen yerlerde müdürlüğün 
planlamaları doğrultusunda diş çekimi, diş çürüğünün erken 
dönemde tedavi edilmesi ya da dolgu gibi ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini sunmak.



Evde sağlık hizmetleri

a) Bölgesinde sunulan evde sağlık hizmetlerinin 
koordinasyonunda görev almak,
b) Evde sağlık hizmetini sunmak amacıyla ilgili mevzuatı ve 
müdürlüğün planlamaları doğrultusunda bünyesinde evde 
sağlık hizmet birimleri oluşturmak; hizmet sunumu için, 
yeterli unvan ve sayıda personeli bu birimlere 
görevlendirmek,
c) İlgili mevzuatı doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ile ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlık ve Kurumun belirlediği yapılanmaya uygun olarak 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.



Sosyal hizmet çalışmaları

Toplum kalkınması çalışmalarında ve yardım 
hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri

Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri kapsamında Bakanlığın 
planladığı tüm programları yürütür ve/veya yürütülmesini 
sağlar.



Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri

Kanser kontrolü kapsamında Kurumun planladığı programları aile 
sağlığı merkezleri ile birlikte yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar.

Ruh sağlığı programları

Bakanlık tarafından hazırlanan ruh sağlığı programlarını yürütür 
ve/veya yürütülmesini sağlar.

Diğer görevler

Sağlık turizmi, turizm hekimliği, göçerlerin bakımı, sağlık taramaları, 
entegre sağlık hizmet sunumu gibi konularda Bakanlığın ve/veya 
Kurumun yayımladığı mevzuat ve talimatlara göre hizmet vermek ve 
müdürlüğün verdiği diğer görevleri yapmak.



Bağlı Birimler
Birim açılması

Toplum sağlığı merkezi bünyesinde KETEM, AÇS-AP, VSD, TSM İSG, Diyabet 
ve Obezite, Hemoglobinopati Tanı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile 
Mücadele, Sağlık Evi bağlı birimleri açılabilir.
a) Bağlı birimler, Kurumun belirlediği hedeflere uygun olarak ve ihtiyaç 
doğrultusunda Valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile açılır ya da kapatılır.
b) Birim sorumlusu, birimin görev alanı ve ilgili mevzuatı dikkate alınmak 
suretiyle toplum sağlığı merkezi başkanının teklifi ve müdürlük onayı ile 
görevlendirilir, Kuruma bildirilir.
c) Bağlı birimlerin asgari fiziki ve teknik standartları ile çalışma usul ve 
esasları Kurum tarafından belirlenir. Ancak TSM İSG birimleri ilgili 
mevzuatında belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulur ve faaliyet 
gösteri


