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 GD:12. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

GD.12.1. Sağlık tesisinde uygulanacak tam kan ve eritrosit
konsantresi cross-match sayısının transfüzyon sayısına oranı takip
edilmelidir.

GD.12.2. Kan ve kan bileşenleri imha oranları takip edilmelidir.

SORU: Kan ve kan bileşenlerinin etkin kullanımına 
yönelik düzenleme yapılıyor mu?
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SORU: Kan ve kan bileşenlerinin etkin kullanımına 
yönelik düzenleme yapılıyor mu?
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SORU: Kan ve kan bileşenlerinin etkin kullanımına 
yönelik düzenleme yapılıyor mu?
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SORU: Sağlık tesisinde İletişim ve Tanıtım Birimi 
kurulmuş mu?

GD:13.1. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

Sağlık tesisinde İletişim ve Tanıtım Birimi kurulmalıdır.

İletişim ve tanıtımdan sorumlu yönetici, birim sorumlusu birim
çalışanı/çalışanları belirlenmiş olmalıdır.

Görevlendirmeler ilgili personele resmi yazı ile tebliğ-tebellüğ
edilmelidir.

( Dal Hastaneleri ile 200 yatak ve üzeri hastanelerde değerlendirilecektir.)
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SORU: Sağlık tesisinde İletişim ve Tanıtım Birimi kurulmuş 
mu?

https://khgm.saglik.gov.tr/TR,52845/iletisim-ve-tanitim-birimi-
kurulmasi.html

( KAYNAK: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2019 tarihli 
90305236-639-110 sayılı İletişim ve tanıtım Birimi Kurulması konulu 
yazısı.)

https://khgm.saglik.gov.tr/TR,52845/iletisim-ve-tanitim-birimi-kurulmasi.html
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SORU: Arşivin fiziki koşulları ve işleyişine yönelik 
düzenlemeler yapılmış mı?

GD:14.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

GD.14.1. Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü
hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı tedbirler alınmalıdır.

GD.14.2. Arşivde dosya yerleşim planı olmalıdır.

GD.14.3. Yangın söndürme cihazları yangın talimatı çerçevesinde çalışır
durumda bulundurulmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.

GD.14.4. Arşive kabul edilen dosyaların teslim alındığına dair kayıtlar
tutulmalı ve dosyaların arşive yerleştirilmesi uygun şekilde yapılmalıdır.
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SORU: Arşivin fiziki koşulları ve işleyişine yönelik 
düzenlemeler yapılmış mı?

KAYNAK :ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9189&Mevz
uatIliski=0&sourceXmlSearch=arşiv

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf
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SORU: Hastalara kimlik doğrulaması yapılıyor mu?

GD:15.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

GD.15.1.Sağlık tesisine kabulünden itibaren yapılacak tüm işlemlerde
(hasta kayıt, muayene,tetkik, tanı, tedavi vb.) hastalara kimlik
doğrulaması yapılmalıdır.

Sağlık tesisinde ayaktan ve yatan hastalarda kullanılacak kimlik
doğrulama tanımlayıcılarının ayrı ayrı belirlenip belirlenmediği gözlemci
tarafından sorgulanmalıdır.



10

SORU: Hastalara kimlik doğrulaması yapılıyor mu?

Hasta kayıt kabul birimlerinde her türlü yapılacak işlem öncesi,

Laboratuvar testleri için numune alımında,

 Laboratuvar sonucu manuel yazılacak hasta  raporlarında,

 Tetkik sonuçlarının hastaya verilmesi sırasında,

 Radyoloji, endoskopi, anjiyo gibi her türlü girişimsel ve cerrahi işlem 
öncesimaları öncesi, girişimsel işlemler öncesi (NG  uygulama, sonda 
takma), 
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SORU: Hastalara kimlik doğrulaması yapılıyor mu?

Hasta transferi (iç/ dış) öncesi,

Kan ve kan ürünlerinin kullanımı ve transfüzyonu öncesi, tedavi
prosedürlerinin uygulaması öncesi vb. durumlarda

Hasta kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığı sorgulanmalı ve gözlem
esnasında ziyaret edilen bölümlerde uygulamanın yapılıp yapılmadığı
gözlenmelidir,
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SORU: Evde sağlık hizmetinin sunumuna yönelik 
düzenleme yapılmış mı?

GD:16.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

GD.16.1. Evde sağlık hizmetlerinin yürütülebileceği bir birim 
oluşturulmalıdır.

GD.16.2. Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin tescili olmalıdır (Evde 
Sağlık Hizmetleri Biriminin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tescili 
yapılarak Bakanlığa bildirilmelidir).

GD.16.3.Evde sağlık hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan ekiplerde 
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen özelliklerde personel 
görev yapmalıdır.
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SORU: Evde sağlık hizmetinin sunumuna yönelik 
düzenleme yapılmış mı?

GD.16.4.Evde Sağlık Hizmeti Birimine tahsisli ulaşım aracı ve şoför 
sağlanmalıdır.

GD.16.5. Evde sağlık hizmeti verileri SBYS’de oluşturulacak “Yönetici 
Takip Ekranı” ile takipedilmelidir.

.GD.16.6. Sağlık tesisinin web sitesinden evde sağlık hizmeti konusunda 
bilgilendirme  yapılmalıdır.



14

SORU: Evde sağlık hizmetinin sunumuna yönelik 
düzenleme yapılmış mı?

KAYNAK: EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA 
YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA.pdf
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SORU: Evde sağlık hizmetinin sunumuna yönelik 
düzenleme yapılmış mı?
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SORU: Sağlık tesisinde hasta taburcu işlemleri ile Teşhisle İlişkili
Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri analizleri uygun
şekilde yapılıyor mu?

GD:17.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.17.1. Epikriz her hastaya eksiksiz doldurulmalı ve bir nüshası
hastaya verilmelidir.

 Epikrizde;

a) Yatış sebebi, tanılar ve eşlik eden hastalıklar,

b) Önemli fiziksel ve diğer bulgular,

c) Uygulanan diagnostik ve iyileştirici işlemler,

d) Taburcu sonrası kullanacağı ilaçlar,
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SORU: Sağlık tesisinde hasta taburcu işlemleri ile Teşhisle
İlişkili Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri
analizleri uygun şekilde yapılıyor mu?

GD:17.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

 Epikrizde;

e) Taburcu edilme esnasındaki sağlık durumu,

f) Hastanın taburculuğu sonrası bakımına yönelik
bilgilendirme/planlama, Taburcu olan anneye; yenidoğan bakımı, 
yenidoğan taramaları, anne sütü, üreme sağlığı ile ilgili verilen eğitim
kayıtları ve Sağlık tesisinin iletişim bilgileri bulunmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinde hasta taburcu işlemleri ile Teşhisle
İlişkili Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri
analizleri uygun şekilde yapılıyor mu?

GD:17.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

GD.17.2. Taburcu olan hastanın dosyasında, epikrizin hastaya
verildiğine dair hasta veya yakınının imzası bulunmalıdır.

GD.17.3. Klinik kodlayıcılar TİG standartlarına ve klinik kodlamaya
uygun olan ve olmayan hasta dosyalarının analizini yapmalıdır.

GD.17.4. Klinikler/servislerde aylık taburcu olan hasta sayısı ve TİG 
veri sistemine kaydedilen hasta sayısı takip edilmelidir.

GD.17.5. Sağlık tesisi yönetimi tarafından yapılan analizler SBYS’de 
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile değerlendirilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde hasta taburcu işlemleri ile Teşhisle
İlişkili Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri
analizleri uygun şekilde yapılıyor mu?
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SORU: Sağlık tesisinde hasta taburcu işlemleri ile Teşhisle
İlişkili Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri analizleri
uygun şekilde yapılıyor mu?
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SORU: Fazla mesai, nöbet ücreti vb. işlemlere esas çalışma 
listelerinin takibi yapılıyor mu?

GD.18. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.18.1. Mesai ve nöbet takip sistemi SBYS üzerinden
oluşturulmalı, personel çalışma listeleri (nöbet, fazla mesai gibi
işlemler dahil) bu ekrandan takip edilmelidir.

GD.18.2. Personel nöbet ve fazla mesai ücretleri aylık tablolar
halinde takip edilmeli, normalden sapmalar analiz edilmelidir.
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SORU: Fazla mesai, nöbet ücreti vb. işlemlere esas çalışma 
listelerinin takibi yapılıyor mu?

GD.18. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

Personel çalışma listelerinin hazırlanması, nöbet, fazla mesai gibi
işlemler için bu listenin kullanılması SBYS üzerinden yapılmalıdır.

Sistem dinamik yapıda olmalıdır.

Mesai ve nöbet takip sistemi oluşturulmalıdır.

Sistem üzerinden mesai ve nöbet sayıları kontrol edilebilmelidir.
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SORU: Fazla mesai, nöbet ücreti vb. işlemlere esas çalışma 
listelerinin takibi yapılıyor mu?

GD.18. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

İzin,rapor, nöbet ve fazla mesai dökümünün maaş tahakkuk dosyası için
imzaya sunulan kısmı bu ekrandan çekilebilmelidir. 

SBYS’nin döner sermaye işlemleri modülünden personel hareketlerine
ulaşılabilmelidir.

Personel çalışma listeleri, adaletli ve verimli olması yönünden yönetim 
tarafından değerlendirilmelidir.
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SORU: Fazla mesai, nöbet ücreti vb. işlemlere esas çalışma 
listelerinin takibi yapılıyor mu?

GD.18. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

Haftalık zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması sağlanmalı, bu
süreyi aşan durumlar fazla mesai olarak değerlendirilmelidir.

Ameliyata giren personel ile ameliyat defterindeki ameliyat ekibine ait
kayıtlar arasında doğrulama yapılmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinde sağlık turizmi ile ilgili düzenlemeler
yapılıyor mu? (Sağlık turizmi kapsamında bulunan sağlık
tesislerinde değerlendirilecektir.)

GD.18. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.19.1.Sağlık tesisinde Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi
oluşturulmalıdır.

GD. 19.2. Sağlık tesisinde ihtiyaç duyulan yabancı dillerde tercüman
bulunmalıdır.

GD.19.3. Sağlık tesisinde sağlık turizmine yönelik fiyatlandırma, 
muhasebeleştirme gibi iş ve işlemlerin girişlerinin yapılması için SBYS’de 
ayrı bir alan tanımlanmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinde sağlık turizmi ile ilgili düzenlemeler
yapılıyor mu? (Sağlık turizmi kapsamında bulunan sağlık
tesislerinde değerlendirilecektir.)

GD.19. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.19.4. “Yabancı Hasta Takip Sistemi”ne aylık olarak veri kayıtları
girişi yapılmalıdır.

GD.19.5. Sağlık tesisinde sağlık turizmine yönelik yabancı dilde web 
sitesi hazırlanmalıdır
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SORU: Sağlık tesisinde sağlık turizmi ile ilgili düzenlemeler
yapılıyor mu? (Sağlık turizmi kapsamında bulunan sağlık
tesislerinde değerlendirilecektir.)

KAYNAK: ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ve TURİSTİN 
SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713.htm

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN.docx
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SORU: Dijital hastane geçiş süreci ile ilgili asgari
düzenlemeler yapılıyor mu?

GD.20. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.20.1 Görevli hekim poliklinik hizmet sürecinde hastalara ait
tıbbi bilgilere SBYS ekranında bulunan e-Nabız butonu üzerinden
erişim sağlayabilmelidir.

GD.20.2 e-Nabız butonu SBSGM tarafından yayımlanan standartlara
uygun olmalıdır.

GD.20.3 Hastalara ait görüntüleme verilerine PACS üzerinden erişim
sağlanmalıdır.
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SORU: Dijital hastane geçiş süreci ile ilgili asgari
düzenlemeler yapılıyor mu?

GD.20. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.20.2 e-Nabız butonu SBSGM tarafından yayımlanan standartlara
uygun olmalıdır.

GD.20.3 Hastalara ait görüntüleme verilerine PACS üzerinden erişim
sağlanmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinde yapılan özellikli tıbbi işlemlerin 
sayısı takip ediliyor mu?

GD.21. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.21.1. Sağlık tesisinde yapılan özellikli tıbbi işlemlerin sayısı
yönetim tarafından aylık olaraktakip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde yapılan özellikli tıbbi işlemlerin 
sayısı takip ediliyor mu?

KAYNAK:TIBBİ İŞLEMLER YÖNERGESİ EK 3

https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,43364/tibbi-islemler-
yonergesi.html

EK 3.xls
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SORU: Sağlık tesisinde yapılan özellikli tıbbi işlemlerin 
sayısı takip ediliyor mu?

KAYNAK

https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,43364/tibbi-islemler-
yonergesi.html

https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,43364/tibbi-islemler-yonergesi.html
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin takibi
yapılıyor mu?

GD.22.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.22.1. Sağlık tesisinde il içi ve il dışı yapılan sevkler yönetim
tarafından aylık olarak SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip
Ekranı” ile takip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin takibi yapılıyor
mu?

GD.22.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.22.1. Sağlık tesisinde il içi ve il dışı yapılan sevkler yönetim
tarafından aylık olarak SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı”
ile takip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin
takibi yapılıyor mu?

GD.22. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

Salim tesisinde il içi ve il dışı yapılan sevkler takip edilmelidir.Sevk
edilen her hasta için SBYS’de;

Sevk eden birim (Acil servis, poliklinik, yoğun bakım, yataklı servisler
için),

Sevk eden branş,

Sevk eden hekim,

Sevk edilen il,
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin takibi
yapılıyor mu?

GD.22. DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

 Sevk edilen hastane,

Sevk edilen branş,

Sevk nedeni,

Sevke neden tanı kodu ve adı,

Sevk yöntemi bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin takibi
yapılıyor mu?
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin takibi
yapılıyor mu?
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SORU: Sağlık tesisinden yapılan sevklerin
takibi yapılıyor mu?
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SORU: Sağlık tesisinde yapılan ek ödemeye esas
girişimsel işlemlerin takibi yapılıyor mu?

GD.23.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

GD.23.1. Sağlık tesisinde yapılan ek ödemeye esas girişimsel
işlemlerin takibi aylık olarak SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip
Ekranı (YTE)” ile takip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde yapılan ek ödemeye esas
girişimsel işlemlerin takibi yapılıyor mu?



42

SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin takibi 
yapılıyor mu? 

P.15.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

P.15.1. MHRS’den randevu alan hastaların hasta kayıt işlemlerini
beklemeden yapabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

P.15.2. MHRS’ ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin en az 30
günlük tanımlı çalışma cetvelleri olmalıdır.

P.15.3. Yan dal polikliniklerine hastanın yönlendirilmesi halinde
“Takip Gerektiren Hasta Listesi (Yeşil Liste)”ne kaydı yapılmalıdır.
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SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin 
takibi yapılıyor mu? 

P.15.DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

P.15.4. Yan dal ve Ağız ve Diş Sağlığı polikliniklerinde ilk muayenesi
yapılan hastanın, devam eden tedavi ve kontrol muayene randevuları
MHRS’nin “Devam Eden Muayene” cetvelleri üzerinden verilmelidir.

P.15.5. “Randevu Durum Bilgisi Bildirimi” aynı gün içinde en geç saat
23:59’a kadar yapılmalıdır. 1.P.15.6. MHRS’ye ait sağlık tesisi verileri
yönetim tarafından SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile
takip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin 
takibi yapılıyor mu? 

Gözlemciler tarafından; 

Yan dalı olan ana branş polikliniğinde ve herhangi bir yan dal
polikliniğinde hastaların SBYS’ de “yeşil listeye kaydının nasıl
yapıldığı,

 Hekimlerin yeşil liste kaydını yapıp yapmadığı sorgulanmalıdır.

Yan dal ve Ağız ve Diş Sağlığı polikliniklerinde defter randevusu
kullanılmamalı, devam eden tedavi ve kontrol muayene randevuları
MHRS’nin “Devam Eden Muayene “cetvelleri üzerinden verilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin takibi 
yapılıyor mu? 

Gözlemciler, söz konusu polikliniklerde randevuların MHRS üzerinden
verilip verilmediğini kontrol etmelidir.

 MHRS’ den sorumlu personele “T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS Kurum
Yönetimi Sayfası Raporlama Ekranı” açtırılır.

 Bu ekrandan “Randevu Gerçekleşme Durum Bilgisi” değerlendirme
tarihinden önceki herhangi bir zaman aralığı seçilerek sorgulanır.

 İndirilen excel tablosundaki “Belirsiz Randevu Sütunu” nda bulunan
değerler kontrol edilir. Bu sütunda sıfırdan farklı bir değer bulunması
halinde olumsuz değerlendirilir.
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İlk Muayene Cetveli ve Devam Eden 
Muayene Cetveli
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SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin 
takibi yapılıyor mu? 
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SORU: Sağlık tesisinde MHRS süreçlerinin takibi 
yapılıyor mu? 
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YÖNETİCİ TAKİP EKRANI

Gözlemciler tarafından;

 SBYS’de “Yönetici Takip Ekranı”nın en az yukarıdaki bilgileri

içerecek şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve

hastanedeki uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 Yönetici Takip Ekranı yukarıdaki koşulları sağlamıyor ise gözlemciler

tarafından olumsuz değerlendirilmelidir
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Teşekkür ederiz..


