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Sunum planı

• Giriş, amaç

• Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberlerimiz

• Rehber soruları

• Sisteme giriş

• Yerinde değerlendirme formları

• 2019 Eczacılık Hizmetleri Bölüm Sonuçları

• 2019 Medikal Depo Bölüm  Sonuçları

• 15-30-60-90 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

• Eve Götürülecek Mesaj



Giriş

• Bakanlık olarak önemsediğimiz ve sahada gerçekleştirmek istediğimiz
verimlilik yolculuğumuzda mükemmele hep birlikte ulaşmak temel
hedefimizdir.

• Bu yıl aramıza yeni gözlemcilerimiz de katıldı. Buradan onlara bir kez
daha HOŞGELDİNİZ diyorum.

• Adım attığınız bu yol uzun ve özveri isteyen bir yoldur.

• Hep beraber anlayış, hoşgörü ve azimle çalışmamız sayesinde başarıya
ulaşacağımıza inanıyoruz.



Giriş

• Saha için elle tutulur, verimli, kaliteli ve pratik olarak uygulanabilir
hizmetler üretmenin heyecanını umarım hep birlikte yaşarız.

• Bugün sizlere, yerinde değerlendirme sonrası yerine getirilemeyen ve
siz gözlemcilerimiz tarafından hayır olarak cevaplandırılan unsurların
15, 30, 60 ve 90 günlük sürelerin sonunda ilgili il sağlık
müdürlüklerimiz tarafından yapılmasını talep ettiğimiz iyileştirme
faaliyetlerinin gerçekleşme oranlarını sunacağım.



Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberlerimiz

• Sağlık tesisleri rol gruplarına göre

Verimlilik yerinde değerlendirme

rehberlerimizde revizyon gerçekleştirdik. 

• Web sayfamızdan rehberlerimize, soru

listelerimize (excel) ve revizyon eklerimize

kolayca ulaşabilirsiniz.



Web sayfamız



Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberlerimiz



Rehber soru listesi



Yerinde değerlendirme sistemine giriş



Yerinde değerlendirme sistemine giriş



Gözlemci sistem sayfası



Değerlendirme formu



Teşekkür mesajı

•Verimlilik ve Kalite uygulamaları Daire Başkanlığı
olarak, her bir değerlendirme sonrasında
değerlendirmeye katılan, emeği geçen tüm
gözlemcilerimize ve Sağlık Müdürlüklerimize
TEŞEKKÜR ederiz.



Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo Değerlendirmesi

• Gözlemcilerimiz tarafından doldurulan  formlar  ilgili bölümlerce değerlendirilip 
onaylanır (rapor onay süreci).

• Cevaplarda uyumsuzluk var ise, ilgili rapor onaylayan birim tarafından 
gözlemcilerimize yeniden gönderilerek düzeltilmesi sağlanır.

• Gözlemciler tarafından düzenlenen formlar tekrar rapor onaylayıcılara gelir.

• Onaylayıcılarımız tarafından kontrol edilerek onaylanır. 

• Tüm illerin değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra itiraz süreci başlar.

• İlgili sağlık tesislerinin itirazları ve itiraz sürecinin sonuçlanmasının ardından

2019 yılı devlet/araştırma hastaneleri, ECZACILIK HİZMETLERİ ve MEDİKAL DEPO  
bölümlerinde yapılan yerinde değerlendirme sonrası ulaşılan sonuçları sizlerin 
dikkatine sunuyorum.



2019 yılı Eczacılık Hizmetleri Bölümü sorularından hayır oranı en 
yüksek sorular ve unsurları



2019 yılı Eczacılık Hizmetleri Bölümü sorularından hayır 
oranı en yüksek sorular ve unsurları



2019 yılı Medikal  Depo hayır oranı en yüksek soru ve unsurları



Resmi yazımız



2019 yılı Eczacılık Hizmetleri sonuç

• Bu sonuçların ardından bir dizi iyileştirme ve düzeltme faaliyetlerinde
bulunuldu.

• Hayır olarak cevaplandırılan her bir unsur için ilgili il sağlık
müdürlüklerinden, iyileşme talep edilen unsurların 15-30-60-90
günlük süreler sonundaki iyileşme süreçleri takip edildi.

• Sonuçlarımızı sizlere sunuyorum.



Yerinde değerlendirme sonrası (15, 30, 60 ve 90 gün) 
düzeltme dönüş sonuçları



Bölümlere Göre 15 Gün Süre Değerlendirme Dönüş 
Sonuçları



Bölümlere Göre 30 Gün Süre Değerlendirme Dönüş 
Sonuçları



Bölümlere Göre 60 Gün Süre Değerlendirme Dönüş 
Sonuçları



Türkiye geneli bölümlere göre (15, 30, 60 ve 90 gün) düzeltme 
dönüş oranları



Eve götürülecek mesaj

• Yerinde değerlendirme gözlemlerimizin devamlılığı sayesinde, iyileştirme
çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceği unutulmamalıdır.

• İyileştirme sağlanan unsurların sizler ve sorumlu personel tarafından takibi
verimlilik için önemlidir.

• Yerinde değerlendirme gözlemi, bu iyileştirme faaliyetleriyle birlikte daha
etkin ve uzun soluklu bir süreç haline gelmiştir.

• Eksikliklerin erken fark edilmesi sonrasında yakın ve titiz bir takip ile sağlık
kuruluşlarımızdaki iyileştirme süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.

• Yaptığımız iyileştirme faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin daha iyi
sunulmasında önemli bir rol oynamıştır.



TEŞEKKÜR  EDERİM.

E c z. Özgün  MISIRLIOĞLU


