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Konu   : VII. Uluslararası Sağlıkta Performans 

               ve Kalite Kongresi Hk. 

 

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 

 

 

Bakanlığımız tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta 

Performans ve Kalite Kongrelerinin yedincisi Genel Müdürlüğümüzce 10-14 Ocak 2018 tarihleri 

arasında Antalya ilinde düzenlenecektir. Kongreye yerli ve yabancı akademisyenler, sağlık 

yöneticileri ve sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 2000 kişinin katılımı beklenmektedir. 

 

Sağlık sektöründen yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği Kongrede; yurt içi ve yurt 

dışından akademisyenler, kamu ve özel sektör sağlık yöneticileri ile uygulayıcılarının karşılıklı 

olarak birikim, deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

Kongreye, merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm sağlık kurum/kuruluşlarının kontenjan 

sayıları dikkate alınarak katılımcı kabul edilmektedir. Bu kapsamda; sağlık yöneticileri, il kalite 

koordinatörleri, sağlıkta kalite değerlendiricileri, kalite yönetim direktörleri, klinik kalite komisyon 

üyeleri, kalite birim çalışanları, bölüm kalite sorumluları, ilgili komite üyeleri, kalite alanında etkin 

rol alan ve çalışmalara katkı sağlayan personel ile sözel ve poster bildiri sahiplerine öncelik 

tanınması suretiyle ilgili birim amirince hizmet ihtiyaçlarına göre ve sağlık hizmetinde aksamaya 

yol açmayacak şekilde uygun görülenlerin taleplerinin onayını takiben görevlendirilmeleri, 

 

Kongreye katılacak olan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 

birim/kurum personelinin harcırahlarının (gündelik, konaklama, yol) çalıştıkları birim/kurum 

tarafından 2018 yılı bütçesinin ilgili faslından karşılanması hususlarını, 

 

        Tensiplerinize arz ederim. 

 

                                                                 Uzm.Dr. Alaaddin DİLSİZ 

                                                                      Genel Müdür Yardımcısı 

 

Uygun görüşle arz ederim. 

               ../../2017 

 Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ 

              Genel Müdür  

 

                                                                                               

OLUR 

../../2017 

Uzm.Dr. İsmail DEMİRTAŞ 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı                   
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