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1. AMAÇ 

SKS’nin temel yapıtaşı; Kalite çalışmalarına kurum yöneticilerinin liderlik etmesi, hasta ve 

çalışan güvenliğinin sağlanması, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, kalite çalışmalarına 

tüm kurum çalışanlarının dahil edilmesinin sağlanması, (Liderlik, Güvenlik, Memnuniyet, Tam 

Katılım, Süreç Yönetimi Yaklaşımı, Gelişim)  için iyi bir dokümantasyon yönetimi ile 

mümkündür. SKS’de dokümantasyon ile kurumda icra edilen işlerin gözden geçirilerek, çalışanlar 

ve hastalar için en uygun şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanması hedeflenmiştir.  Doküman 

hazırlamanın amacı yapılan işlerde standardizasyon ve eğitimdir.  

Hastanemiz hizmetlerinde kullanılan bütün dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi, 

onaylanması, yayınlanması, geçersiz dokümanların kullanımının önlenmesi için yöntem ve 

sorumlulukların belirlenmesidir. 

2. KAPSAM 

Evde Sağlık Hizmetlerinin bütün birimlerini kapsar. 

3. TANIMLAR, KISALTMALAR 

Temel Kavramlar ve Tanımlar 

Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır.(SKS’de yer alan “Yazılı Düzenleme” ifadesinden 

“Doküman”  anlaşılmalıdır.) 

Prosedür: Faaliyetlerden oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan dokümandır.  

Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümandır. 

Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluşturulan dokümandır. 

Form: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümandır. 

Dış Kaynaklı Doküman:  Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır. 

Plan:  Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne zaman, niçin ve 

nasıl yapacağımızı gösteren dokümandır. 

Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya 

aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş dokümandır. 

Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır. 

Revizyon: Hazırlanmış olan prosedür, talimat veya formlardaki herhangi bir uygunsuzluğun 

giderilmesi ya da ilgili dokümanların geliştirilmesi amacı ile yapılan değişikliklerdir. 

İntranet: Hastanemiz içerisinde iç iletişimin yerine getirilmesinde hastanemiz sunucu ağına bağlı 

bilgisayarlardan hastane ile ilgili bilgilere ve dokümanlara ulaşılabildiği (iç ve dış kaynaklı 

dokümanlar, istatistik, çalışma listeleri vb.) elektronik ortam.  

Yardımcı Doküman:  Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış 

Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır. 

Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.  

Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş tarafından doküman 

yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulan tanımlama sistemini 

ifade eder.  

Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.  

Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.  
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Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder. 

4. SORUMLULAR 

4.1. Başkanlık-3 

4.2. Kalite Yönetim Direktörü 

4.3. Kalite Yönetim  Birim Sorumlusu 

4.4. Bölüm Kalite Sorumluları 

 

5. FAALİYET AKIŞI 

5.1. Kalite Yönetimi 

5.1.1. Kalite Yönetim Direktörü  

Kalite Yönetim Direktörü; SKS uygulamalarını yürütmek kurum kalite hedeflerini 

gerçekleştirebilmek ve gerekli koordinasyon görevini layıkıyla yapabilmek için iletişim 

tekniklerini ileri düzeyde kullanır, çalışma alanıyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve 

sonuçlandırmak gibi hususlarda donanımlıdır. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim biriminden 

ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.  

5.1.2. Kalite Yönetim Birimi; 

Bölüm kalite sorumlularının SKS çalışmalarının koordinasyonu, anket sonuçlarının 

değerlendirilmesi, doküman yönetimi, üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite 

sorumlularının katılımıyla belirlenen  "Bölüm Hedefleri" bölüm hedeflerine yönelik analiz 

sonuçlarının dönemsel değerlendirilmesi, ("Bölüm Hedefleri Analiz Sonuçları Ve Kalite Yönetim 

Birimi Değerlendirme Raporu ") hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi, 

öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi, yazılı 

düzenlemelerin kontrolü ve revizyonu; Doküman Adı, Doküman Kodu,  Yayın Tarihi, Revizyon 

Tarihleri, Revizyon Numarasını içeren “ Ana Doküman Kontrol Listesi”, tanımlanan komite 

çalışmaları kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır.    

5.1.3. Dönemsel Öz Değerlendirme;  

Bölümlerdeki eksiklikleri ve uygunsuzlukları ortaya çıkarmaya yönelik Öz Değerlendirme 

Ekipleri tarafından “Yönetim Dönemsel Değerlendirme” toplantısı öncesi "Öz Değerlendirme 

ve Planı"na göre  "Öz Değerlendirme-Formu"  kullanılarak yapılır. Kalite birimi öz 

değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları “Kalite Yönetim Birimi Öz 

Değerlendirme Sonuç” ile rapor eder. Öz Değerlendirme esnasında tespit edilen uygunsuzluklar 

için Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu düzenlenir ve açılan DÖF’lerin takibi Düzeltici/Önleyici 

Faaliyet İzleme Formu ile yapılır. “Kalite Yönetim Birimi Öz Değerlendirme Sonuç Raporu 

” Yönetimin dönemsel değerlendirme toplantısına sunulur. 

5.1.4. Yönetim Dönemsel Değerlendirme;  

Hastane yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile birlikte “Yönetim 

Dönemsel Değerlendirme Toplantı Planı”nda belirlenen tarihte değerlendirme toplantısı yapar 

ve bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz değerlendirme sonuçları "Yönetim Dönemsel 

Değerlendirme Sonuç Raporu" ile değerlendirir. 

5.1.5. Bölüm Kalite Sorumluları,  Bölüm Kalite Görevlileri;  

Bölüm kalite sorumluları; bölümleriyle ilgili SKS’yi uygulamak, eğitim ihtiyaçlarını KYB’ye 

bildirmek, bölüm hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bölüm hedeflerine 

ilişkin analizleri kalite yönetim birimine bildirmek gibi önemli görevleri yerine getirirler. Bölüm 
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Kalite Görevlileri aynı görevlerde Bölüm kalite sorumlularına yardımcı olurlar. Sorumlular kalite 

yönetim direktörü ile koordineli çalışırlar. Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici 

faaliyetlerini  "Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu"  ile takip ederler. 

5.1.6. Komiteler/Kurullar/Komisyonlar;  

İlgili ve bağlı oldukları mevzuata göre  kurularak (SKS ile ilgili tanımlanan komiteler kalite 

yönetim direktörünün teklifi ve başhekim onayı ile belirtilir.   Komiteler/Kurullar/Komisyonlar 

Hizmet kalite standartları kapsamında ve ilgili mevzuatlarda  tanımlanan görevleri ve faaliyetleri  

yürütürler ve “Komite ve Ekiplerin İşleyiş Talimatı ve Kurul/Komite/Komisyon/Birim 

Toplantı Planı”na göre toplanırlar,  gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler. 

 

5.2. SKS Doküman Yönetim Sistemi 

SKS Dökümanları “ Ana Doküman Listesi”nde listelenir. (İntranet) 

1. Prosedür 

2. Talimat 

3. Rehber 

4. Form  

5. Plan  

6. Rıza Belgesi   

7. Liste 

8. Program 

9. Yardımcı Doküman: 

 Politika,  

 Protokol,  

 Bölüm Hedefleri, 

 Görev-Yetki-Sorumluluklar, 

 Klinik Rehberler 

 İş Akışı,  

 El hijyeni 5 Endikasyon,  

 İlaç İmha Tutanağı,  

 Toplantı Tutanakları vs. 

10. Dış Kaynaklı Doküman 

11. Defter 

12. Kalite İndikatörleri 

5.2.2. Dokümanın Formatı 

a. Adı 

b. Kodu 

c. Yayın Tarihi  

d. Revizyon Tarihi  

e. Revizyon Numarası 

f. Sayfa No/Sayfa Sayısı 

i. Hazırlayan-Kontrol Eden-Onaylayan bilgileri bulunmalıdır. 
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Hazırlayanın ilgili birim sorumlusu olduğu KYS dokümanlarında alt bilgi çerçeveleri 3 adet 

HAZIRLAYAN (Dokümanı hazırlayan bölüm/komite/ekip ya da kişidir), KONTROL EDEN 

(Kalite Yönetim Direktörü), ONAYLAYAN (Hastane Yöneticisi/Başhekim yardımcısı), 

hazırlayanın Kalite Yönetim Direktörü olduğu KYS dokümanlarında alt bilgi çerçevelerinde 

HAZIRLAYAN – ONAYLAYAN bilgisi yeterlidir.  

Dokümanlarda Hazırlayan, Kontrol Eden ve Onaylayan bilgileri; kişi(ler)in,  unvan ve imzalarını 

içerir. Hazırlayan-Kontrol Eden-Onaylayan bilgilerinin dokümanın tüm sayfaları üzerinde 

bulunmasına gerek yoktur. Bu bilgiler orijinal doküman için hazırlanan kapak sayfasında yer 

alabileceği gibi dokümanın arka yüzünde de bulunabilir. Özellikle hasta ve hekimin de 

imzalayacağı alanları bulunan rıza belgesi gibi dokümanlarda bu bilgilerin kullanım alanlarındaki 

formlarda yer almasına gerek yoktur. Orijinal form üzerinde (ön,  arka veya kapak sayfası) 

bulunması yeterlidir.  

 

Prosedür ve Talimat: Kurumunun tüm prosedür ve talimatları yukarıda belirtilen format 

şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 Rehberler: Belirtilen format şartlarının tümü rehberler için de geçerlidir. Rehberler için kapak 

sayfaları düzenlenebilir. Ama format açısından istenen bilgilerin tümü, kapak (Ön veya arka) 

sayfalarında yer almalıdır.  

Form: Basılı olarak kullanılan tüm formlar için belirtilen format şartları ge- çerlidir. Bir takım 

bilgileri kaydetmek için oluşturulmuş formların orijinal nüshalarında Hazırlayan-Kontrol Eden-

Onaylayan bilgileri bulunmalıdır. Ancak kullanım alanlarında bulunan formlarda Hazırlayan-

Kontrol EdenOnaylayan bilgilerinin bulunmasına gerek yoktur.  

Rıza Belgesi: Rıza belgelerinin orijinal nüshalarında yukarıda format şartları aynen geçerlidir. 

Ancak bu belgeyi, hem hasta (veya yakını) hem de kurum çalışanı imzalayacağından, hazırlayan-

kontrol eden-onaylayan bilgileri de ekleneceği düşünüldüğünde çok sayıda imzanın bulunduğu bir 

belge haline gelecektir. Bu yüzden rıza formlarının basılı nüshalarında hazırlayan-onaylayan -

kontrol eden bilgilerinin bulunmasına gerek yoktur.  

Plan: Hazırlanan tüm planlarda yukarıda belirlenen format şartları geçerlidir.  

Liste: Hazırlanan tüm listelerde yukarıda belirlenen format şartları geçerlidir.  

Yardımcı Doküman: Hazırlana yardımcı dokümanlarda yukarıda belirtilen şartlar 

kullanılabileceği gibi dokümanın durumuna göre alt köşesine kısaltmada düşülebilir. 

Dış Kaynaklı Dokümanlar: Dış kaynaklı dokümanlar için format şartı aranmamaktadır. Dış 

kaynaklı dokümanlar orijinal formatında ve güncel haliyle kullanıcıların erişimine sunulmalıdır. 

5.2.3. Doküman Hazırlanması Kuralları 

Dokümanlar SKS standartlarını ve hastane işleyiş süreçlerini karşılayacak şekilde Bölüm Kalite 

Yönetim Sorumluları, Bölüm Yönetim Sorumluları, Bölüm Kalite Yönetim Görevlileri,  Kalite 

Yönetim Direktörü ve bölüm/komite/ekip/çalışanlar tarafından anlaşılır, öz bilgiler içerecek 

şekilde ve net olarak sadece uygulamaları yansıtacak şekilde hazırlanır/güncellenir ve 

uygulamaların kim/kimler tarafından, nerede, nasıl, ne zaman ve niçin yapıldığı gibi soruların 

cevaplarını içerir.  

Her ilgili sorumlular ve çalışanlar  “Doküman Talep ve Revizyon Formu” ile değişiklik ya da 

yeni doküman isteğinde bulunabilir. Talep Kalite Yönetim Direktörü ve /veya ilgili sorumlu, ekip, 

komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.   
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Prosedürler kurumda icra edilmekte olan ve bir dizi faaliyetten meydana gelen bir işin işlem 

basamaklarını anlatan dokümanlardır. Bu dokümanın hazırlanmasında amaç, aynı işin farklı 

şekillerde icra edilmesini engellemek ve yapılan iş için en uygun yöntemin belirlenerek yürürlüğe 

girmesini sağlamaya yardımcı olmaktır. 

Prosedürlerde 6 temel başlık bulunur:  

1. Amaç: Bu bölümde prosedürün hangi amaçla hazırlandığı yazılır.  

2. Kapsam: Bu bölüm hazırlanan prosedürün sınırlarını belirler. Prosedü- rün hangi faaliyetleri 

veya hangi hizmet bölümlerini kapsadığı belirlenir.  

3. Kısaltmalar: Prosedürde geçen ve kısaltması kullanılan kavramların listesi sıralanır.  

4. Tanımlar: Prosedürün faaliyet akışı bölümünde yer alan ve açıklanmasında fayda olacağı 

düşünülen kavramlar tanımlanır.  

5. Sorumlular: Prosedürü bilme, uygulama ve prosedür ile belirlenen faaliyetleri kontrol etme 

görevi olan tüm sorumlular sıralanır.  

6. Faaliyet Akışı: Prosedürün faaliyet akışı bölümünde aşağıdaki işlem basamakları izlenir: 

 

Adım 1: İşin başladığı andaki ilk faaliyetten başlanarak tüm faaliyetler sıralanır.  

Adım 2: Her faaliyet için; “Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Kim?” sorularından uygun 

olanların cevabı aranır.  

Adım 3: Alınan cevaplar bir anlam bütünlüğü içerisinde cümlelere dönüş- türülerek prosedür 

hazırlanmış olur.  

Adım 4: İşlem basamakları içerisinde yer alan bir faaliyet başka bir dokü- man yazmayı 

gerektirecek kadar uzunsa veya bu faaliyet için daha önce bir doküman hazırlandıysa, prosedürde 

bu dokümana atıf yapılır. 

 

Talimatlar tek bir faaliyetin nasıl gerçekleştirildiğini anlatan dokümanlardır. Hazırlanması 

prosedür ile aynıdır. 

 

Rehberler kurumların çalışanları ya da kurumdan hizmet alan kişiler için yol gösterme ve 

bilgilendirme amaçlı oluşturulan dokümandır.  

Rehberlerin hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenir: 

 

Adım 1: Rehberin içeriğinde yer alacak konular belirlenir. 

Adım 2: İçerikte yer alacak konular hakkında sunulacak bilgiye karar verilir. 

Adım3: Sunulacak bilgi, metin ve görsel anlamda bir araya getirilerek rehber hazırlanır. 

 

Rehberlerde önemli olan kullanıcısına verilmesi arzu edilen bilgiyi içerecek şekilde 

oluşturulmasıdır. Verilmesi arzu edilen bilgi kısa, öz ve anlaşılır bir formatta bir araya 

getirilmelidir. Kurumun daha önce oluşturmuş olduğu dokümanlardan derlenerek oluşturulan 

rehberlerin kullanıcıya hiçbir fayda sağlamayacağı aşikârdır. Rehberlerin bu şekilde 

oluşturulmasından kaçınılmalı, kullanıcının gerçekten faydalanabileceği, sade ve anlaşılır 

rehberlerin hazırlanması hususuna dikkat edilmelidir.   
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Planlar, gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetlerin bugünden belirlenmesi amacıyla, Ne, Ne zaman, 

Nasıl, Nerede, Kim tarafından, Hangi sürede sorularının cevaplarını içerecek şekilde tablo veya 

metin şeklinde hazırlanır. 

 

Rıza Belgesi,  aşağıdaki başlıklar altında hazırlanan içerik mümkün olduğunca hasta tarafından 

anlaşılabilecek bir dilde ve öz bilgiler içerecek şekilde hazırlanmalıdır.  

 İşlemin kim tarafından yapılacağı  

 İşlemden beklenen faydalar  

 İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar  

 Varsa işlemin alternatifleri  

 İşlemin riskleri ve komplikasyonları  

 İşlemin tahmini süresi  

 Hastanın adı, soyadı ve imzası  

 İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası  

 Rızanın alındığı tarih ve saat 

 

Dış kaynaklı dokümanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar:  

 Kurumda kullanılan dış kaynaklı doküman listeleri oluşturulmalı  

 Dış kaynaklı doküman listeleri belirli aralıklarla kontrol edilerek güncellenmeli  

 Kullanım alanlarında güncel dokümanın bulunması sağlanmalıdır. 

 

Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan 

kanun, yönetmelik, genelge, rehber gibi yazılardır. Dış Kaynaklı Dokümanlar  “Dış Kaynaklı 

Doküman Listesi”  ile İntranette bulunan ilgili bölümlerde güncellenerek tasnif edilir. İlgili birim 

kalite sorumluları ve kalite yönetim direktörü revizyon ve/veya yeni doküman yönünden dış 

kaynaklı dokümanları değerlendirir ve “Dış Kaynaklı Doküman Listesi”nde kayıt altına alır. 

Ayrıca 6 aylık süreyle güncelleme yapılır. 

 

Prosedür ve talimatlar   “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile 

sol, üst, sağ ve alttan 1,00 cm boşluk bırakılarak, 12 puntoda, yazılır. Diğer dokümanlar şablona 

sığacak şekilde, kolaylıkla okunabilecek puntoda ve yazı tipinde yazılır. Referans gösterilen 

prosedür, talimat, protokol defteri, formlar, yönetmelik, genelge, genel yazı, liste vb. 

dokümanların tam isimleri metin içerisinde, tırnak işareti (“..”) içinde, ilk harfleri büyük olacak 

şekilde yazılır.  AMAÇ, KAPSAM, SORUMLULAR, TANIMLAR, vb. bölüm başlıkları, 

numara ve noktalamaları BÜYÜK HARFLERLE ve kalın yazılır, bölümler arasında bir satır 

aralanır. 
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Yazı dizininde en sağdaki tüm satıra yayılmış yazı dizini kullanılır (sağa yasla, sola yasla) 

Çerçevelerde bulunan doküman no’su, revizyon tarihi, revizyon no’su, ilk harfleri büyük olacak 

şekilde yazılır. 

Dokümanın adı şablonun ortasında çerçeveye büyük harflerle, koyu renkte ve çerçeveyi 

ortalayarak yazılır.  

 

5.2.3.  Doküman Kodlama 

Dokümanın kurumda takibini kolaylaştıracak hem sağlıkta kalite camiası için dokümanların 

tanınırlığını sağlama açısından ortak bir dil için kodlama yapılır. Bu kodlama sistemi, 

dokümanların SKS bölümlerinin ve Doküman Türlerinin kısaltmalarının belirli bir sistematik 

içerisinde dizilişi esasına dayanır. Doküman kodu; SKS bölüm kısaltması, doküman türü 

kısaltması ve bu doküman için kurum tarafından verilen numaradan oluşur. Bölüm kısaltması, 

doküman türü kısaltması ve sıra numarası arasında ayıraç olarak nokta (.) işareti kullanılır. 

SKS bölüm kısaltmaları 

 

 

Boyut/Bölüm Adı Kısaltma: Boyut/Bölüm adı kısaltmaları aşağıdaki tablodaki şekilde kullanılır. 
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Doküman türü kısaltmaları: Doküman türü kısaltmaları aşağıdaki tablodaki şekilde kullanılır. 
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5.2.4.  Dokümanlar Duyurulması 

Dokümanlar İNTRANET ortamında, gerekli eğitim verilerek paylaşılır ve duyurulur, birimlerde 

basılı kopya bulundurulmaz. Bilgi amaçlı olup hastane dışında kullanılacak dokümanlar kalite 

biriminden asıl kopyanın fotokopisi olarak veriliyorsa kırmızı “Kontrolsüz Kopya” yazılıp 

başhekimlik tarafından onaylandıktan sonra  verilir.  

Gerektiğinde (HBS Otomasyon arızaları gibi), Kalite Yönetim Direktörünün bilgisi 

doğrultusunda, orijinal kopyadan çoğaltılan dokümanlara Kırmızı Renkli Kontrollü Kopya 

kaşesi basılarak, “Dokümanların Dağıtım Formu” ile imza karşılığı dağıtımı yapılır. 

 İntranetten alınan çıktılar kontrolsüz dür. 

 

5.2.5.  Dokümanların Muhafazası 

Yazılı düzenlemeler format olarak Kalite Yönetim Direktörü tarafından kontrol edilir, 

başhekim/başhekim yardımcısı onayı ile yayınlanır. Yazılı düzenlemeler “Ana Doküman 

Kontrol Listesi”  kaydı sonrası çalışanların rahat ulaşımı için intranet ortamında yayınlanır. 

Dokümanların Islak imzalı orijinal nüshaları Kalite Birimi’nde dosyalanır. Orijinal dokümanlar, 

sistemli bir dosyalama planı çerçevesinde raflanır ve içeriğinin okunabilir kalması açısından 

gereken tedbirler alınır yazılı düzenlemeler hakkında ilgili çalışanlara eğitim verilir.  

 

İptal edilen ya da sistemden kaldırılan tüm dokümanlar Doküman Yönetim Sisteminde “iptal” 

klasöründe bulunur. 

 

Kurumda kullanılan tüm dokümanların güncellemeler ve izlenmesi Doküman Adı, Doküman 

Kodu,  Yayın Tarihi, Revizyon Tarihleri, Revizyon Numarasını içeren “Ana Doküman Kontrol 

Listesi”  ile yapılır.  

 

Dokümanların Gözden Geçirilmesi: Dokümanlar yılda en az bir defa, öz değerlendirme 

esnasında, uygulamayı yansıtıp yansıtmadıkları açısından gözden geçirilir, uygunsuzluk olup 

olmadığı tespit edilir, herhangi bir değişiklik ihtiyacı varsa revize edilir. İhtiyaç halinde 

kullanıcıların önerisi ve birim sorumlularının onayı ile değişiklik ve/veya yeni doküman talebi 

“Doküman Talep ve Revizyon Formu” doldurularak, ilgili doküman Kalite Birimi’ne iletilir. 

 

5.2.6.  Dokümanların Revizyonu 

Kurumun herhangi bir sürecinde değişiklik söz konusu olduğunda güncelleme gerçekleştirilir.  

Güncellemede, dokümanın ilk hazırlanmasında uyulması gereken tüm kurallara uyulmalıdır. 

Başhekim onayını müteakip güncellenmiş doküman ilgililere bir eğitim ile birlikte Doküman Adı, 

Doküman Kodu,  Yayın Tarihi, Revizyon Tarihleri, Revizyon Numarasını içeren  “Ana 

Doküman Kontrol Listesi” ile İNTRANET’ te duyurulur. Dokümanın ilk yayınında revizyon 

numarası sıfır (0), revizyon tarihi ise sıfır (00/00/0000) şeklinde olmalıdır.  Dokümanın eski 

versiyonları değişimin takip edilebilmesi açısından Kalite Yönetim Birimince arşivlenir. 
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Kurumda kullanılan tüm dokümanların güncellemeler ve izlenmesi Doküman Adı, Doküman 

Kodu,  Yayın Tarihi, Revizyon Tarihleri, Revizyon Numarasını içeren “Ana Doküman Kontrol 

Listesi”  ile yapılır.  

 

 

 

5.2.9.  Dokümanların Asılması, Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme 

Panolara asılan dokümanların tanımlanması, asılacak yerler, onay ve asılı kalma sürelerine yönelik 

düzenleme "Dokümanların Asılması Talimatına” göre yapılır. Hizmet Kalite Standartları 

kapsamında hazırlanan dokümanlar asılmamalıdır. 

 

5.3. Düzeltici-Önleyici Faaliyet  

Hizmet Kalite Standartlarında belirtilen bölümlerdeki eksiklikler ve uygunsuzluklar için ilgili Öz 

değerlendirme ekipleri ve/veya birim toplantıları sonrası ve/veya bölüm kalite sorumluları ve/veya 

diğer çalışanlar tarafından “DÖF Uygun Olmayan Durum Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek 

Formu” kullanılarak Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılır. “Düzeltici Önleyici Faaliyetler 

talimatına” göre takibi yapılır. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

6.1. Hizmet Kalite Standartları 

6.2. SKS Doküman Yönetim Sistemi Rehberi 

6.3. Komite ve Ekiplerin İşleyiş Talimatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan 

Kalite Yönetim Birimi 

Kontrol Eden 

Kalite Yönetim Direktörü 

Onaylayan 

Başhekim Yardımcısı 

 

 

 

 

 



      

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 

Doküman No: KY.PR.01 Yayın Tarihi: 02.09.2019 Revizyon No:0 Revizyon Tarihi:  Sayfa No: 1 2 / 1 2  

 

 


