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ve Değerlendirici Çalıştayı

BAŞKANLIK MAKAMINA
2015 yılı Ocak ayı itibariyle TİG verileri kurumumuza bağlı hastanelerin değerlendirilmesinde ve

ödemelerde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. TİG verilerinin sisteme zamanında, eksiksiz, hatasız ve
istenilen formatta gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda 2015 yılı Mart ayında yapılmış olan “TİG Klinik Veri Validasyon Eğitimi-1” konulu
eğitime katılan ve yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kişilerden TİG değerlendiricisi ve saha
gözlemcisi olarak 100 kişilik bir grup oluşturulmuştur. 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren Kurumumuza bağlı
hastanelerde değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

TİG ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması, değerlendirme metodolojisi, KDS panellerinin
kullanımı, ödeme yöntemleri ve hastanelerin yerinde değerlendirilmesi konularında, bölgesel olarak Birlik
ve Sağlık Tesislerini bilgilendirmek amacıyla 29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Nevşehir İlinde
Sempozyum ve Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Kurum Başkan
Yardımcılığımız koordinasyonunda Nevşehir ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin de
katkılarıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesindeki ‘TİG Sempozyumu ve Değerlendirici Çalıştayı ’ konulu
eğitime,

a) Kamu Hastane Birlikleri’nin TİG değerlendirici ve saha gözlemcisi isim listesi ekte ve web
sayfamız http://www.tkhk.gov.tr adresinde yayınlanacak olan 100 personelin, 28 Nisan 2015-1 Mayıs
2015tarihleri arasında katılımcı olarak görevlendirilmesi, sempozyuma katılacak personelin ise 28-30 Nisan
2015 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve yevmiye, konaklama, yol (her türlü kara hava taşıtı, uçak dahil)
giderlerinin kendi kurumlarının döner sermaye bütçesinden karşılanması,

b) Kurum Merkezinden ekli listede isimleri belirtilen personelin yevmiye, konaklama, yol (her türlü
kara hava taşıtı, uçak dahil) giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında Kurumumuz 2015 Mali Yılı
Bütçesinin 15.75.32.00-07.3.1.00-1-03.3 nolu tertibinden karşılanması ve bu kişilere yeterli avansın
verilmesi hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.
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Eki : Merkez ve Taşra Katılımcı Personel Listesi

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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