
 

KURUMSAL SAĞLIK HİZMET GÖSTERİSİ (KSHG) Uygulamasına 

İlişkin Açıklamalar  

 KSHG uygulaması, Bakanlığımız koordinasyonunda, http://www.saglik.gov.tr/KSHG/ veya 

http://www.kshg.saglik.gov.tr/   internet sitemizdeki “KSHG uyglaması” bölümünden yürütülecektir.   

Değerlendirme ülkemizde sağlık hizmeti sunumu yapan Özel, Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 

tamamını kapsamaktadır. Türkiye geneli tüm hastanelerin verileri yıllık olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Sağlık kuruluşlarının sisteme tanımladıkları veriler ayrıca sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların ilgili daire 

başkanlığıncada teyit edilecektir.  Veri girişlerinin tamamlanması ve ilgi daire başkanlığınca verilerin teyid 

edilmesinin ardından değerlendirme yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.   

  

--İl Sağlık Müdürlüğü Görevlilerince Yapılması Gerekenler:   

 

-İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörü kendi ilindeki hastanelerin bilgilendirilmesi ve hastane koordinatörlerince 

verilerin sisteme zamanında tamamlanması sürecinin takibi, 

-Hastane koordinatörü ile iletişime geçerek değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesinin sağlamasından 

sorumludur.  

  

-Hastane Koordinatörü tarafından yapılması gerekenler:   

-Görevlendirilen hastane koordinatörü, kendilerine verilen şifreler ile verilerin zamanında ve doğru bir şekilde verilerin 

sisteme girilmesinden sorumludur.  

-Sürecin sağlıklı işlemesi için Başhekimlik ve bilgi işlemin hastane koordinatörüne gerekli desteği sağlanması ayrıca 

koordinatör tarafından düzenlemelerini uygun şekilde planlaması gerekli görülmüştür. 

-WEB ortamında veri girişlerini 31.01.2016 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.  

-Verilerin doğruluğundan hastane mesul müdürü ve hastane yöneticisi sorumludur.  

http://www.kshg.gov.tr/ veya http://www.saglik.gov.tr/KSHG  internet linki üzerinde giriş yapabilirsiniz. 

Detaylı anlatım alt bölümde bulunmaktadır. 

 

 

Not: Sisteme bakanlığımız tarafından tanımlanmayan mail adresi olmadan giriş yapılamaz. 

(Mail adresleri önceden talep edilmiştir. Gönderilen mail adresleri sisteme tanımlanmıştır.)  

BİLGİ İÇİN shgm.denetim@saglik.gov.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.  
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 Buradan Giriş 

 

 

 

 

2.AŞAMA == Giriş Yapınız 

 

 

http://www.kshg.saglik.gov.tr/  

 1. AŞAMA == Giriş Yapınız 

 

3.AŞAMA devamı == Giriş Yapınız 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.AŞAMA ==Kullanıcı adınızı ve parolanızı 

yazınız. Eğer ilk Kez Giriş Yapıyorsanız Ya Da 

Parolanızı Unuttuysanız İlk Giriş/ Parolamı 

Unuttum Linkine Tıklayınız. 

 

4. AŞAMA== Önceden Başkanlığımız 

Tarafından Sisteme Tanımlanan Mail 

Adresini Giriniz Ve Gönder Butonuna 

Tıklayınız 

5. Aşama=== Mail Adresinize Gelen Linke 

Tıklayınca Parola Oluşturma Ekranı Açılacak 

Olup Burdan Yeni Parolanızı Belirleyiniz.  



 

 

8. Aşama== Her yıl için alt bölümde bir form oluşacaktır.  

Form doldur değiştir bölümünden ayrıca daha sonra düzenleme 

yapabilirsiniz.  

7. Aşama=== Bu Bölümden kendi kurumunuzu seçiniz.  

7. Aşama=== bu bölümden yeni form oluştura tıklayınız.   



 

 

9. AŞAMA=== Bu bölümdeki veriler 

otomatik olarak ekrana gelecektir. Ancak 

tarih girmeyi unutmayınız….. tüm bu 

verilerden hastane mesul müdürü 

sorumludur.  

10. AŞAMA=== bu bölümde 48 başlık 

bulunmaktadır. Öncelikle her bölüm için 

ilgili hizmetin varlığı sorgulanmakta ve 

cevap EVET ise  o bölüme ait diğer sorular 

aktif hale gelmektedir. Aksi takdirde diğer 

sorular o bölüm için pasif olacaktır.  



 

 

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra KAYDET butonuna basmayı unutmayınız….!!!!!!!!! 

Sağlık Bakanlığı Koordinatörleri 

Necati Kocakoç 

Necvan Tokmak 

Havva Kuş 

Soru ve sorunlarınız için mail ile bildirimde bulunabilirsiniz. 

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN E-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr                   Tel: 0.(312).585 15 86 
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11. AŞAMA=== bazı bölümlerde akreditasyon ve 

benzeri belgerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Bunun için dosya ekle değiştir bölümüne tıklayınız ilgili 

dosyayı PDF formatında sisteme yükleyiniz. Üst 

bölümde göründüğü gibi DOSYA BAŞARIYLA YÜKLENDİ 

ibaresini göreceksiniz.  Daha sonra alt bölümde oluşan 

linke tıklayıp yüklenen dosyayı kontrol ediniz.  


