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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; “27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair 

Yönetmelik” hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarının sağlıkta kalite standartlarına (SKS) 

uyum düzeyini belirlemek amacı ile 21 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında sağlıkta kalite 

değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir. 

İlgili mevzuat kapsamında yer alan kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşları, SKS 

Hastane, SKS Diyaliz, SKS Evde Sağlık, SKS Ağız ve Diş Sağlığı, SKS 112 setleri esas 

alınarak, Bakanlıkça görevlendirilen sertifikalı SKS değerlendiricileri ile Bakanlıkça 

görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlükleri tarafından 

değerlendirilecektir. 

Bu doğrultuda Ek-1 sayılı listede yer alan Sertifikalı SKS değerlendiricilerinin ve 

değerlendirici adaylarının; 

1. 21 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında görevlendirilmesi, 

2. İl içi görevlendirmelerinde değerlendirme tarihlerinde, il dışı görevlendirmelerinde ise 

değerlendirme tarihlerinden bir gün öncesi ve bir gün sonrası tarihler de dâhil olmak 

üzere görevlendirilmesi, 

3. Görevlendirilen değerlendiricilerin hava, kara, deniz, demir yolu ile gidiş-dönüş ve 

gerektiğinde aktarmalı olarak yapacakları ulaşımlarının, konaklamalarının ve 

transferlerinin hizmet alım yolu ile sağlanması ve hizmet alım bedellerinin Genel 

Müdürlüğümüz 2019 yılı döner sermaye bütçesinden karşılanması, 

4. Hizmet alımı dışında görevlerine ilişkin yevmiye bedellerinin ise görevli oldukları 

kurumlarının bütçesinden (döner sermaye/genel bütçe) ödenmesi, 

5. Hizmet alımı kapsamı dışında görevlendirilen personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

uyarınca tahakkuk edeceği harcırah bedellerinin ve kara, deniz, demir yolu ile 

yapacakları ulaşım bedellerinin görevli oldukları kurumların bütçesinden (döner 

sermaye/genel bütçe), hava yolu ile yapacakları ulaşım bedellerinin ise Genel 

Müdürlüğümüzün  2019 yılı bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal  Kodu,  07.9.9.00  

Fonksiyonel, Finans,  03.3 Ekonomi  kodundan, Sağlık  Bakanlığı  Merkez  Saymanlık  
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           Müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması, 

6. Bakanlık merkez teşkilatı, özel hastaneler 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; ulaşım masrafları (gidiş-dönüş) ile 

harcırah bedellerinin Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin 15.01.42.00 

Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans, 03.3 Ekonomi kodundan, Sağlık 

Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması 

hususlarını, 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

 
 

e-imzalıdır. 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

Genel Müdür 

 

 

Ek: 

SKS Değerlendirici ve 

Değerlendirici Adayı Listesi 

 

 

 

 

 

 
O L U R 

.../.../2019 

e-imzalıdır. 

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN 

Bakan Yardımcısı 
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