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YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kal tel h zmet sunumunun
sağlanması amacıyla, hasta güvenl ğ , çalışan güvenl ğ , hasta memnun yet ve çalışan memnun yet n esas alan
sağlıkta kal te standartları le bu standartların uygulanmasına l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; teşh s, tedav ve rehab l tasyon h zmet le koruyucu sağlık h zmet sunan
kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tar hl ve 3359 sayılı Sağlık H zmetler Temel Kanununun 9 uncu maddes n n (c)
bend , 11/10/2011 tar hl ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk lat ve Görevler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n 8 nc maddes n n b r nc fıkrasının (ı) bend le 40 ıncı maddes ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Değerlend rme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlıkta kal te standartlarının uygulanıp uygulanmadığını
ve uygulanma düzeyler n bel rlemek ç n yer nde yapılan ncelemey ,
c) Değerlend r c : Bakanlıkça yetk lend r len ve değerlend rme faal yetler n gerçekleşt ren k ş y ,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğünü,
d) Kal te puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yer nde yapılan değerlend rme net ces nde sağlıkta kal te
standartlarının uygulanma düzey n gösteren, sıfır le yüz arasında tesp t ed len değer ,
e) İl kal te koord natörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kal te standartları çerçeves nde Bakanlık adına ş
ve şlemler yürütmek ve koord ne etmek üzere oluşturulan b r m ,
f) Sağlıkta Kal te Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenl ğ
başta olmak üzere ver ml l k, etk l l k, etk nl k, sürekl l k ve zamanlılık g b hedefler n gerçekleşt r lmes ne yönel k
gel şt r len standartların tamamını,
g) Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre a t hastaneler , tıp/dal merkezler n , ağız ve d ş sağlığı
merkezler /hastaneler n , b r nc basamak sağlık h zmet veren kuruluşlarını, pol kl n kler , tıbb laboratuvarları,
görüntüleme, kan ve d yal z g b merkezler le l ambulans serv sler n ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Standartların Uygulanması ve Değerlend rme
Sağlıkta kal te standartlarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kal te standartlarına uygun çerçevede
düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlend rmeler ve sağlıkta kal te değerlend rmeler kapsamında
gerekl görülen y leşt rme faal yetler n gerçekleşt r rler.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kal te standartları ve bunlara l şk n rehberler
Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlığın nternet s tes nde yayımlanır.
(3) Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kal te standartları ve rehberler n n yayımlandığı tar hten t baren altı
ay sonra sorumlu tutulurlar.
(4) Genel Müdürlük, sağlıkta kal te standartlarının etk nl ğ n artırmak amacıyla uygulamaya yönel k uzaktan
ya da yer nde eğ t m faal yetler düzenler ya da düzenlenmes n sağlar.
Değerlend rme
MADDE 6 – (1) Bakanlık, sağlıkta kal te standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını
değerlend r r.
(2) Sağlıkta kal te standartlarının hazırlanması, değerlend rme sürec ve değerlend r c ler n bel rlenmes ne
l şk n tüm ş ve şlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.
(3) Değerlend rmeler her yıl, Bakanlığın bel rled ğ tar hlerde Bakanlıkça yapılır. İlg l yıldak kal te puanı 95
ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlend rme sonuçlarını tak p eden yılın Ocak-Haz ran ayları arasında

Bakanlığa göndermeler durumunda o yıl değerlend rme yapılmaz ve mevcut kal te puanının geçerl l ğ devam eder.
Ancak kurum ve kuruluşun taleb üzer ne yen den değerlend rme de yapılab l r.
(4) Değerlend rmeler önceden lan ed len takv me ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kal te
standartları değerlend rme rehber ne uygun olarak gerçekleşt r l r.
(5) Sağlıkta kal te standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe bel rlenecek b r kısmı ve/veya bölümler
üzer nden değerlend rme yapılab l r.
(6) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlend rme sonucunun tebl ğ nden t baren somut del llerle b rl kte en geç
yed gün ç nde yazılı olarak Bakanlığa t raz edeb l r. İt raz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün çer s nde
sonuçlandırılır.
(7) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kal te puanı, Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kal te standartları
puan hesaplama rehber ne uygun şek lde hesaplanır.
(8) Sağlık kurum ve kuruluşlarının lg l yılda aldıkları kal te puanları tak p eden yılın sonuna kadar geçerl d r.
(9) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kal te puanlarını lan edeb l r. Bu lanın tak p eden yılın lk üç
ayında yapılması esastır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 7 – (1) 6/8/2013 tar hl ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık H zmet Kal tes n n
Gel şt r lmes ve Değerlend r lmes ne Da r Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Sağlık Bakanı yürütür.

