
KLİNİK KODLAMA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
 

2015 yılı itibariyle başta geri ödeme olmak üzere, verimlilik, sağlık istatistikleri 

ve analiz çalışmaları, insan kaynaklarının planlanması, hizmetin ve klinik 

kalitenin ölçümü, sağlıkta ulusal ve uluslararası kıyaslamalar ve etkin maliyet 

yönetimi çalışmaları kapsamında TİG verileri Kurumumuz bünyesinde aktif 

olarak kullanılmaya başlamıştır.  

Bu kadar önem arz eden söz konusu çalışmalar için, etkin ve doğru verinin 

sağlanabilmesindeki en önemli unsurlardan birisi de sisteme gönderilen verilerin 

doğruluğunun ölçülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.  

Bu kapsamda sisteme veri gönderen klinik kodlamacıların yaptıkları klinik 

kodlama çalışmalarının yerinde ve internet ortamında değerlendirilmesi 

başlatılmıştır.  

Çalışma bünyesinde hazırlanan karar destek sistemi programı ile klinik 

kodlamacılar, değerlendiriciler ve yönetici ekranları oluşturulmuştur. Her dönem 

için ilgili hastanenin göndermiş olduğu verilerin %5’i örneklem olarak 

değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları klinik kodlamacı ekranına eş 

zamanlı olarak düşmektedir. 

 

Klinik Kodlamacı Ekranı 

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin klinik kodlama çalışmaları 01 Nisan 2015 

tarihinden itibaren internet ortamında değerlendirilmeye başlanmıştır.  Söz 

konusu çalışma kapsamında değerlendirilen klinik kodlamacılara ilişkin detaylı 

bilgi http://kds.saglik.gov.tr adresinde yer alan klinik kodlamacı ekranında 

görülebilmektedir. 

Bu sisteme göre klinik kodlama değerlendirmecileri tarafından yapılan 

değerlendirmelere ilişkin detaylı bilgiler klinik kodlamacının ekranına mesaj 

olarak iletilmektedir.  

 

TİG karar destek sisteminde klinik kodlamacılar için oluşturulmuş olan ekranlar 

http://kds.saglik.gov.tr/


 

Şekil 1: http://kds.saglik.gov.tr adresinden TİG giriş ekranında kullanmakta 

olduğunuz kullanıcı adınız ve şifreniz ile klinik kodlamacı paneline giriş 

yapabilirsiniz 

 

Şekil 2: Giriş yapıldıktan sonra ana sayfa da klinik kodlamacı için; 

değerlendirilen dosyaların toplam sayısı ve yanlış - doğru detayı görülmektedir. 

 

 

http://kds.saglik.gov.tr/


Şekil 3: Klinik kodlamacılar için ekranın sol bölümünde yer alan mesajlar 

bölümünden hatalı ve hatasız dosyalara ilişkin açıklamalara ulaşılabilecektir.  

 

Şekil 4: Klinik kodlamacılar kodladığı hatalı ya da hatasız dosyalara ilişkin 

genel bilgileri; hata yüzdesi, hata kategorisi, hata detayları, değerlendirme 

yapılan tarih ve değerlendirilen dönem bilgileri görebileceklerdir. 

 



 

 

 

  

 

Şekil 5: Mesajlar bölümünde yer alan mesaj içeriği tıklandığı zaman çıkan 

ekranda hatalı dosya hakkında değerlendiriciye görüş ve öneri ileterek 

mesajlaşma gerçekleştirebileceklerdir 

 

Söz konusu çalışmalar kapsamında soru, görüş ve önerileriniz için irtibat: 

Telefon: 0312 705 1436  

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 

İstatistik Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 

TİG Birimi 
 


