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             Kalite Değerlendirmeleri  

 

 

BAKANLIK MAKAMINA 

 

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık 

hizmeti için kalite ve akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite 

Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; Bakanlığımızca teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmeti ve 

koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite 

Değerlendirmesi yapılması planlanmaktadır.  

Bu kapsamda; 

 TKHK’na bağlı Sağlık Tesisleri (E2 ve E3 tipi entegre hastaneler hariç), 

 Özel ve Vakıf Hastaneleri, 

 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri, 

 Üniversitelere bağlı Tıp Fakültesi Hastaneleri (Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri dahil) ile Diş Hekimliği Fakülteleri, 

 Vakıflara bağlı Üniversite Hastaneleri, 

 İl Ambulans Servisi Başhekimliklerinin 

 

01 Nisan 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında, Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının 

(SHKS) Bakanlıkça belirlenen ve Ek-2 sayılı listede ilan edilen bölüm ve standartları üzerinden 

yukarıda yer alan kurum ve kuruluşlarda, uygulama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.   

a) Ek-1 sayılı “Değerlendirici ve Değerlendirici Adayı Listesi”nde isimleri yer alan 

personelin 01 Nisan 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında görevlendirilmesi, 

il dışına görevlendirilen personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yolluk ve 

yevmiye bedellerinin görevli olduğu kurumun döner sermaye bütçesinden; merkez 

teşkilatta çalışan personelin yolluk ve yevmiye bedellerinin Genel Müdürlük 

bütçesinden karşılanması,  

b) Değerlendirici ve Değerlendirici Adayı olarak görevlendirilen personelin, il dışında 

değerlendirme yapacakları her il için ulaşımlarını her türlü kara, demir veya hava 

yoluyla gerektiğinde aktarmalı olarak yapmaları; kara ve demir yoluyla yapacakları 

ulaşım masraflarının (gidiş-dönüş) görev yaptıkları kurumların döner 

sermayesinden, merkez teşkilatta görevli personelin karayolu masraflarının (gidiş-

dönüş) Genel Müdürlük bütçesinden karşılanması, İl dışında görevlendirilecek 

değerlendiricilerde ulaşımlarını hava yoluyla sağlayanların havayolu ulaşım 

giderlerinin (gidiş-dönüş) ise Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı Bütçesinin 
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15.01.42.00 Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans, 03.3 Ekonomik 

kodundan, Sağlık Bakanlığı merkez saymanlık müdürlüğündeki mevcut ödenekten 

karşılanması, 

c) Özel Hastaneler, Vakıf Hastaneleri ve Üniversitelerde görev yapan, Değerlendirici 

ve Değerlendirici Adayı olarak görevlendirilen personelin, il dışında değerlendirme 

yapacakları her il için ulaşımlarını her türlü kara, demir veya hava yoluyla 

gerektiğinde aktarmalı olarak yapmaları; kara, demir veya hava yoluyla yapacakları 

ulaşım masrafları (gidiş-dönüş) ile yolluk ve yevmiye bedellerinin Genel 

Müdürlüğümüzün 2015 yılı Bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 

Fonksiyonel 1. Finans, 03.3 Ekonomik kodundan,  Sağlık Bakanlığı merkez 

saymanlık müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması, 

d) Yukarıda yer alan değerlendirilecek kurum ve kuruluşlar ile değerlendiricilerin ve 

değerlendirici adaylarının yer aldığı Ek-1 sayılı listeye dayanarak hazırlanacak olan 

değerlendirme takviminin değerlendirme tarihinden en geç üç gün öncesinde 

planlanarak ilan edilmesi, 

e) Değerlendiricilerin ve değerlendirici adaylarının il içi görevlendirmelerinde 

değerlendirme tarihlerinde,  il dışı görevlendirmelerinde ise değerlendirme 

tarihlerinden bir gün öncesi ve bir gün sonrası tarihler de dahil olmak üzere 

görevlendirilmeleri, 

Hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Doğan ÜNAL  

Genel Müdür V. 

 

O L U R 

…/…/2015 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 

 

 

 

 

Ekler: Ek-1 Değerlendirici ve Değerlendirici Adayı Listesi  

Ek-2 Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi  
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