
Sağlıkta Kalite Standartları 

STANDART GELİŞTİRME ALGORİTMASI 

(İlk defa Geliştirilecek Standartlar İçin) 

 

 

  

Alt Yapı Çalışmalarının 
Hazırlanması

Standartların 
Hazırlanması

Pilot Çalışmaların 
Yürütülmesi

Gerekli düzenlemeler 
yapılarak standart setinin 
son şeklinin oluşturulması

Standartların onaylanması 
ve yürürülüğe girmesi 

(Makam Onayı)

Standart setinin saha ile 
paylaşılması

 Ulusal ihtiyaç ve önceliklerin 

belirlenmesi  

 Kurumlardan gelen taleplerin 

değerlendirilmesi 

 Paydaşlardan görüş ve 

önerilerin alınması 

 Bilimsel araştırmalar, 

uluslararası yayınlar vb. 

incelenmesi 

 Üst Kurul standart 

çalışmalarının yürütülmesi 

 Çalışmaların uzmanlar 

kurulu üyeleriyle 

paylaşılması 

 Uzmanlar Kurulu standart 

çalışmalarının yürütülmesi 

 Uzmanlar Kurulu 

çalışmalarının Başkanlığa 

(Üst Kurula) İletilmesi 

 Üst Kurulun uzmanlar kurulu 

çalışmalarını inceleyerek 

standartlara son şeklinin 

verilmesi 

 Standartların amaç ve 

kapsamlarının tanımlanması 

 Standartlara ilişkin 

yararlanılan kaynak 

çalışması yapılması 

 Standartların netleştirilmesi 

ve gruplandırılması, 

kodlanması 

 

 

 

 Çalışma yönteminin belirlenmesi 

(Elektronik/Resmi Yolla Görüş 

Alınması, Yerinde 

Değerlendirme) 

 Çalışma yapılacak 

illerin/kurumların belirlenmesi 

 Çalışma ekiplerinin oluşturulması 

 Çalışmaya ilişkin dokümanların 

hazırlanması 

 Ekiplerin saha çalışmasını 

gerçekleştirmesi 

 Ekipler tarafından yapılan 

çalışma sonuçlarının Başkanlığa 

iletilmesi 

 Ekiplerden gelen geri 

bildirimlerin tek çalışma dosyası 

olarak düzenlenmesi 



Sağlıkta Kalite Standartları 

STANDART GELİŞTİRME ALGORİTMASI 

(Revize Edilecek Standartlar İçin) 

 

 

 

 

Standart Setine Yönelik 
Revizyon İhtiyacının 

Belirlenmesi

Standart revizyon 
çalışmalarının yürütülmesi

Pilot çalışmaların 
yürütülmesi

Pilot çalışma sonuçlarının 
taslak sete yansıtılması

Görüş öneri platformu ile 
tüm paydaşların görüşlerine 

açılması

Gerekli düzenlemeler 
yapılarak standart setinin 
son şeklinin oluşturulması

Standartların onaylanması 
ve yürürlüğe girmesi 

(Makam Onayı)

Revize edilmiş standart 
setinin saha ile paylaşılması

 Ulusal ihtiyaç ve önceliklerin 

değerlendirilmesi 

 Kurumlardan gelen taleplerin 

değerlendirilmesi 

 Paydaşlardan gelen görüş ve 

önerilerin değerlendirilmesi 

 Bilimsel araştırmalar, 

uluslararası yayınlar vb. 

incelenmesi 

 Bölüm ve boyutlar 

bazında gerekli 

revizyonun yapılması 

 Standart bazında gerekli 

revizyonun yapılması 

 Kodlama sistematiğinin 

düzenlenmesi/revize 

edilmesi 

 Puanlama sistematiğinin 

düzenlenmesi/revize 

edilmesi 

 Tanımlar dizininin 

düzenlenmesi/revize 

edilmesi 

 Bilgilendirme tablosunun 

düzenlenmesi/revize 

edilmesi 

 

 

 Çalışma yönteminin 

belirlenmesi 

(Elektronik/Resmi Yolla 

Görüş Alınması, Yerinde 

Değerlendirme) 

 Çalışma yapılacak 

illerin/kurumların 

belirlenmesi 

 Çalışma ekiplerinin 

oluşturulması 

 Çalışmaya ilişkin 

dokümanların 

hazırlanması 

 Ekiplerin saha çalışmasını 

gerçekleştirmesi 

 Ekipler tarafından yapılan 

çalışma sonuçlarının 

Başkanlığa iletilmesi 

 Ekiplerden gelen 

geribildirimlerin tek 

çalışma dosyası olarak 

düzenlenmesi 

 

 


