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Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sevda AKŞUN Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok No:3/10 Sıhhiye/ANKARA Tel:0 312 585 15 73 Faks:0
312 585 15 65-66 e-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr
.
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23824201/663.02
Konu : YBÜ Denetimi

İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı.
b) 22.10.2013 tarihli ve 23824201/660/2013.5363.34998 sayılı Makam Onayı.
c) 28.10.2013 tarihli ve 23824201/660/2013.5363.35720 sayılı yazımız.
ç) 04.03.2014 tarihli ve 64047795/660/5363.9299 sayılı yazımız.

İlgi (a) Makam Onayı gereği, oluşturulan komisyon ile sağlık tesislerinde bulunan yoğun
bakım ünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutmak üzere yoğun bakım ünütelerinin alt yapı ve
mortalite oranlarının değerlendirilmesi, hasta yatışlarının endikasyona uygun yapılıp yapılmadığının
belirlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı ve yatak dağılımının kullanım şartlarına göre
uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için kamu, üniversite ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri
bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerini kapsayan tıbbi denetim 07-30/06/2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

İlgi (b) Makam Onayı gereği ile de Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha etkin
kullanılabilmesi, uygunsuz yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uygunsuzluklara ilişkin gereğinin
yapılabilmesi için il sağlık müdürlüklerince yılda en az bir defa olmak üzere il bünyesindeki sağlık
tesislerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz görevlendirilmeleri suretiyle yoğun bakım
üniteleri denetiminin ekte yer alan talimatlar doğrultusunda yapılması ilgi (c) yazımız ile bildirilmiştir.

İlgi (ç) yazımız ile de denetimin üzerinden en az bir ay geçen hastanelerden sisteme verileri
girilen hastaların mortalite durumları hakkında bilgi alınması ve sisteme girilmesi istenmiştir.

2015 yılı için yoğun bakım ünitelerinin denetimlerinin ekte yer alan talimatlar doğrultusunda
(eklere http://www.saglik.gov.tr/denetim/ adresinden ulaşılabilir) gerçekleştirilmesi ve denetimi biten
illerin e-mail olarak geri bildirimde bulunması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:
1-İlgi (a) yazı (1 sayfa)
2-İlgi (b) yazı (1sayfa)
3-İlgi (c) yazı (1 sayfa)
4-İlgi (ç) yazı (1sayfa)
5-Denetime yönelik açıklamalar (7 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Sayı : B.l 0.0.SHG.0.64.00.00 i bb~.02./ gWi
Konu :Yoğun Bakım Denetimleri hk.

BAKANLıK MAKAMıNA

Bilindigi üzere, Yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın
gereklerine günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi maksadıyla, yoğun bakım
servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik
imkanları bakımından asgari standartlarını belirlemek, bünyesinde faaliyet gösterdigi yataklı sağlık
tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden
seviyelendirilme!erini sağlamak ve bu birimlerde verilecek hizmetlere ilişkin uygulama usul ve
esaslarını belirlemek amacıyla "Yataklı, Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" 20/07/201 i tarihli ye 28000 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Tebliğde Kamu ve Özel sektöre ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren
tüm yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Yoğun Bakımıarda yatış endikasyonlar.ının uygun olup olmadığının ve yoğun bakımıarın
amacına uygun hir şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenınesi için; Kamu, üniversite ve özel
tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde tıbbi
denetim yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda söz konusu denetimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için kamu üniversite ve özel
sağlık tesisi yöneticilerinin, denetimde görevlendirilecek uzman hekimlere gerekli kolaylığı
sağlaması, denetim kapsamında olan yoğun bakım ünitelerinin bağlı olduğu sağlık tesisi
yöneticilerinin denetim ekibine uygun ortamı hazırlaması, ilgili il Sağlık Müdürlüklerince de
görevlendirilen denetim ekibine ulaşım ve konaklama hususunda kolaylık sağlanması ile denetimde
görevlendirilecek personelin harcırah bedellerinin Genel Müdürlük Bütçesinden karşılanması ile
konu hakkında sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli tebligatın yapılması"hususu;

Olurlarınıza arz olunur.

Prof. Dr. İrfan ŞENCA
Genel Müdür V.

~Lj .It~ }
Uzm.Df. 1b:i1 DEMIHTAŞ

Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

J.\.ti~/2012 Hemşire
;ı4 ..I".;J2012 Daire Başk V.

Koordinasvon:
.. ..1... .12012 T.K.H.K Başkan Vard.

:D.IŞIKLI r
:A.SARI {;ô' ,
: i.A.ÇAKIR~

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri G"nel ı\-lüdlirlüğü Ayrıntılı bilgi için iI1ibat D.ışıKLI Hemşire
1'>liıhaıpaşaCad. 1\0:3 (Il) Blok 3.Kat Sıhhi)'e/ANKARA E-posta: tedavi.odeneıim@saglik.gov.tr
Tel: 0.(312).585 15 68 Fax: 0.(312).585 15 65-66

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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T.C
SAGLlK BAKANLlGI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

23824201/660/2013.5363.34998
YBÜ Tıbbi Denetimi Hk.

BAKANLıK MAKAMıNA

T.C. SA(;UX BAKANUet. SAÖUX H1ZMEn.ERL
GENEL MODOıu.OOO. DE>OITİMVE
DEÖEJ.LENDlRME DAİRE BAŞKMuOı.
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ilgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B. 10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9 i 15 sayılı Makam Onayı.
b) 05.02.2013 tarihli ve 23824201/663.02/4360 sayılı Makam Onayı.

İlgi (a) Makam Onayı gereği, oluşturulan komisyon ile sağlık tesislerinde bulunan
yoğun bakım ünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutmak üzere; yoğun bakım
ünitelerinin alt yapı ve mortalite oranlarının değerlendirilmesi, hasta yatışlarının endikasyona
uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, yoğun bakım ünite/erinin yatak sayısı ve yatak
dağılımının kullanım şartlarına göre uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla
07-30/06/20 ı2 tarihleri arasında tıbbi denetim gerçekleştirilmiştir.

ilgi (b) Makam Onayı ile de yapılan denetim sonucunda elde edilen veriler ile
çalışmalar yapılmıştır.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha etkin kuIlanılabilmesi, uygunsuz
yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uygunsuzluk tespitinde gereğinin yapılabilmesi için il
sağlık müdürlüklerince yılda en az bir defa olmak üzere il bünyesindeki sağlık tesislerinde
görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz görevlendirilmeleri suretiyle yoğun bakım
ünitelerinin denetimlerinin yapılması,

Denetimlerde denetim.shgm.saglik.gov.tr adresinde yer alan denetim formlarının ekte
gönderilen talimatlar doğrultusunda kullanılması ve Bakanlığımıza sadece yıllık denetimin
sonuçlandırıldığının bildirilmesi hususu,

Olurlarınıza arz olunur.

Prof.Dr. irfan ŞENCAN
Genel Müdür V.

OLUR
.. .1.. .12013

Yrd.Doç.Dr. Hakkı YEşiLYURT
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Denetim ve Değerlendinne Daire Başkanlığı
w-mıılı bilgi için: S.AKŞUN Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok No:3/1O Sıhhiye/ANKARA Tel:O312 5851573
Ts:O 312 5851565.66 e-posta: shgm.deneıim@saglik.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanınıstı!.
Evrakın elektronik imzalı suretine httplle-belge.saglık.gov.tr adresinden 3a7SleSf.1200-4a24.b308-3084594cbOOc kodu ile erişebılirsıniz.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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T.C
SAGLlK BAKANLlGI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

23824201/660/20 i3.5363.35720
Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi

T.C. SA6uK BAKANLI~I. SA(;uı{ H1ZMEn.ER.t
OENEL. MüDÜlU.üOü. DDontM VE
DEGERLENDtItME DAİRE BAŞKMlJÖI
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ilgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B. i 0.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9 i i 5 sayılı Makam Onayı.
b) 22.10.2013 tarihli ve 23824201/66012013.5363.34998 sayılı Makam Onayı

ilgi (a) Makam Onayı gereği, oluşturulan komisyon ile sağlık tesislerinde bulunan
yoğun bakını ünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutmak üzere yoğun bakım
ünütelerinin alt yapı ve mortalite oranlarının değerlendirilmesi, hasta yatışlarının endikasyona
uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı ve yatak
dağılımının kullanım şartlarına göre uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için kamu,
üniversite ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerini
kapsayan tıbbi denetim 07-30106120 i2 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

ilgi (b) Makam Onayı gereği ile de Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha
etkin kullanılabilmesi, uygunsuz yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uygunsuzluklara ilişkin
gereğinin yapılabilmesi için ii sağlık müdürlüklerince yılda en az bir defa olmak üzere ii
bünyesindeki sağlık tesislerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz
görevlendirilmeleri suretiyle yoğun bakım ünitelerinin denetiminin yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla denetimlerin ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:
ı-Makam Onayı (1 sayfa)
2- Denetime yönelik açıklamalar (5 sayfa)
3- Yetki verilen personellistesi (2 sayfa)

DAGITIM
Gereği:
81 İl Valiliğine(İ1 Sağlık Müdürlüğü)

Denetim ve Değerlendirnıe Daire Başkanlığı
ti-mıılı bilgi için: S.AKŞUN Miıhatpaşa Cad. No:3 B Blok No:3/ıo Slhhiye/ANKARA Tel:O312 5851573
T s:O312 585 1565-66 e-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzal, sureıine http://e.belge.saglik,gov.lradresinden 7af98d6d-051 3-406c-a7e5.24h3cc66eS39 kodu ile erişebilirsiniz.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

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

mailto:shgm.denetim@saglik.gov.tr
http://e.belge.saglik,gov.lradresinden
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Sayı
Konu

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

64047795/660
Yoğun Bakım Ünitelerinin
Denetimi

T.C. SAGUK 9.UANllGI. SAGLIK HiZMEn.ERj:
GENELMÜD'OR1:OGO. DENETİM VE
DEGERLENDİRME DAİRE BAŞKA."l1.IOı

~.Iiı~liııi.jıımıiriıiıil[ıımııııııııııı
0OOO2609cm

İlgi : 28.1 0.20 13 tarihli ve 23824201/660/20 i3.5353.35720 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha etkin
kullanılabilmesi, uygunsuz yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uy'gunsuzluklara ilişkin
gereğinin yapılabilmesi için müdürlüğünüzee yılda bir kez olmak üzere il bünyesindeki sağlık
tesislerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz görevlendirilmeleri suretiyle tüm
yoğun bakım ünitelerinin denetiminin yapılması ve verilerin
http://www .denetim .shgm .sagl ik.gov. tr giri Imesi istenm işti.

İlinizde yapmış olduğunuz denetim sonucu sisteme verileri girilen hastaların mortalite
oranlarını belirlemek için denetim formlarına hastanın yoğun bakımda yaşamını yitirip
yitirmediği hakkında soru eklenmiştir.

Bu itibarla denetimi üzerinden bir ay geçen hastanelerden sisteme verileri girilen
hastaların ınortalite durumları hakkında bilgi alınması ve sisteme girilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Genel Müdür V.

DAaITIM:
Gereği
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdür! .ğü)

3elgenln,)slı ı;ı.ektroni~Imzalıdır
.G.). Jcı:i>.I201 ••~ .•.•
Hakan YÜCESOY

Şef

Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
w'ıntılı bilgi için: S.AKŞUN Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok No:3/l0 Sıhhiye/ANKARA
T ,:0 3 iZ 585 1565-66 e-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr

Tel:031Z5851573

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzah sureline http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4cdOc77d-07ed-4e53-94aa-890e90692963 kodu ile erişebilirsiniz.Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

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

mailto:shgm.denetim@saglik.gov.tr
http://e-belge.saglik.gov.tr


Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimine İlişkin Açıklamalar  

  

Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi, Bakanlığımız koordinasyonunda, http://www.saglik.gov.tr/denetim/ veya 

shdenetim.saglik.gov.tr  internet sitemizdeki “Yoğun Bakım Uygulaması” bölümünden yürütülecektir.   

Denetim Ülkemizde Yoğun Bakım hizmeti veren Özel, Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tamamını 

kapsamaktadır. Bu bağlamda kurum/kuruluşların denetimi bildirilen sitede yer alan denetim formları doldurularak 

yapılacaktır. Her il kendi ilinde bulunan yoğun bakımların denetimini illerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin 

çaprazlama görevlendirilmesi ile yapacaktır. İlde alanında tek hekimi bulunması halinde en yakın il ile çaprazlama 

denetim yapılacaktır. Her il için il sağlık müdürlüğü bünyesinde görevli en az iki kişiye siteye girme yetkisi verilecektir. 

Fiziki evrak kullanılmasına gerek yoktur, formlar site üzerinden doldurulacaktır. İl bünyesinde bulunan yoğun bakım 

ünitelerinin denetimleri bittiğinde denetimlerin sonuçlandırıldığına dair Bakanlığımıza bilgi verilecektir. Denetim 

sonuçlandırıldığında raporlama işlemi Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.  

  

-İl Sağlık Müdürlüğü Görevlilerince Yapılması Gerekenler:   
  

Yazımız ekinde yer alan il sağlık müdürlüğü personelinin siteye giriş yetkisi vardır. Değişiklik olması halinde 

görevlendirilen kişilerin isim ve e-posta adreslerinin shgm.denetim@saglik.gov.tr  mail adresine bildirilmesi 

gerekmektedir. Bildirilen kişiye internet sitemizde (http://www.saglik.gov.tr/denetim/) kullanıcı tanımlaması yapılarak 

kullanıcı adı kısmına bildirilmiş olan e-posta adresi ve şifre yazılarak giriş yapılabilecektir. İlk kez sisteme giriş yapacak 

olan kullanıcıların “ilk giriş/parolamı unuttum” kısmından parola oluşturma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bu 

kullanıcılar e-postalarının gelen kutusuna gönderilecek olan linkten parola belirleyebileceklerdir. (Aşağıda görsel anlatım 

bulunmaktadır.)   

Denetimler ilde görev yapan alanında uzman hekimlerin çaprazlama görevlendirilmesi ile yapacaktır. İl Sağlık 

Müdürlüklerinde yetki verilen kişiler ya da yetki devri yaptıkları kişi ile görevlendirilen hekimle denetim yapılır. Denetim 

mümkünse imkanlar el verdiğince online yapılır, veriler doğrudan siteye girilir. İnternet erişimi sorunu olan hastanelerde 

siteden denetim formu örneği alınarak doldurulur ve internet erişimi sağlandığında siteye veriler aktarılır. (Aşağıda görsel 

anlatım bulunmaktadır.)    

-Denetleyici tarafından yapılması gerekenler:   

Görevlendirilen alanında uzman hekimler, denetimi il sağlık müdürlüğünden yetki verilen kişi ile yapar, denetim 

verilerini beraber internet sitesine  

( http://www.saglik.gov.tr/denetim/) girerler. (Aşağıda görsel anlatım bulunmaktadır.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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2.AŞAMA == Giriş Yapınız 

 

 

3.AŞAMA ==İlk Kez Giriş 

Yapıyorsanız Ya Da Parolanızı 

Unuttuysanız İlk Giriş/ Parolamı 

Unuttum Linkine Tıklayınız. 

http://www.saglik.gov.tr/denetim/  

 1. AŞAMA == Giriş Yapınız 
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4. AŞAMA== Önceden Başkanlığımız 

Tarafından Sisteme Tanımlanan Mail 

Adresini Giriniz Ve Gönder Butonuna 

Tıklayınız 

5. Aşama=== Mail Adresinize Gelen Linke 

Tıklayınca Parola Oluşturma Ekranı Açılacak 

Olup Burdan Yeni Parolanızı Belirleyiniz.  
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6. Aşama=== Bu Bölümden İlgili Formu 

Seçiniz. 

7. Aşama=== Bu Bölümden 

Değerlendirme yapılacak olan 

kurumu seçiniz. 

8. Aşama=== Bu bölümde üst aşamalar 

tamamlandıktan sonra yeni form oluştura 

tıklayanız. 
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9. AŞAMA=== Açılan denetim formu 

doldurulduktan sonra KAYDET butonuna 

basınız.  

10. Aşama=== Kaydetmiş olduğunuz 

hastaları bu bölümden görebilirsiniz. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

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



 

 

 

 

 

 

 

13. AŞAMA=== Bu bölümdeki soru 

denetimden 1 ay sonra doldurulacaktır.  

11. AŞAMA=== Bu alanda denetime gidilip 

denetim yapılamadığı takdirde yanda yer 

alan uygulama adımlarını izleyerek kurum / 

kuruluşta neden denetim yapılamadığını 

ilgili alandan seçilerek denetim durumunu 

düzenle ikonuna tıklayınız. Sonra alt ekran 

karşınıza gelecek. 

12. AŞAMA=== bu alanda öncelikle 

denetim yapılamadıysa nedeni 

bölümünden ilgili nedeni seçiniz. Sonra 

varsa açıklama bölümüne açıklama yazınız. 

Daha sonra kaydet butonuna tıklayınız. 
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Sağlık Bakanlığı 

Yoğun Bakımlar Denetim Koordinatörü 

Sevda AKŞUN 

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN E-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr                   Tel: 0.(312).585 15 73- 68 

    

                                                                                                                                                     Fax:  0.(312).585 15 65-66    
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