
 

 

 

1.0 AMAÇ  

Hasta ve hasta yakınları ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemek, uygulamak ve hastaların görüş,öneri ve 
şikayetlerini bildirmeleri durumunda yapılacak işlemleri düzenlemek. 
Hasta ve yakınlarının tam ihtiyaç, beklenti ve şikâyetlerinin, hastanenin iş süreçlerine eksiksiz, zamanında 

aktarılması ve benzer hataların tekrarının önlenmesi, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin artırılması amacıyla 
müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesini güvence altına almak,Uygunsuzlukların nedenlerini takip 

etmek ve tekrarlarını önlemek. 
 
2.0  KAPSAM 

Fethiye Devlet Hastanesi’ne müracaat eden tüm hasta/hasta yakınlarını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH:Fethiye  Devlet Hastanesi 
KYB:  Kalite Yönetim Birimi 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Kurulu Başkanı, Hasta Hakları Birimi 
Sorumlusu, Dilek- Öneri ve Şikayet Değerlendirme Ekibi. 

 

5.0 TANIMLAR 

ġikayet: Bir kuruluşa hizmeti veya şikayetleri ele alma prosesleri ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik  
ġikayetçi: Şikayeti yapan kişi, kuruluş veya temsilcileri.  
Yönetim: Hastane Yöneticisi ve Hastane Müdürlükleri 

Yönetim Birimi: İlgili Müdürlük (Başhekimlik, Sağlık Bakım Hizmetleri, İdari ve Mali Hizmetleri ) 
ġeffaflık: Şikayetler; dilek ve öneriler; doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olarak kaydedilir, değerlendirilir ve  
yürütülür.  
EriĢilebilirlik:Şikayet, dilek, önerilerin nasıl yapılabileceği hastane bilgi rehberi ve broşürlerde açıklanmıştır.  
Cevap verilebilirlik:Şikayetçiye şikayetler alındığında ve çözüme kavuştuğunda aranarak bilgi verilir.  

Objektiflik:Şikayet, öneri ve dilekler objektif, ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilir.  
Ücretsiz:Şikayet talep sürecinden bir ücret talep edilmez.  
Gizlilik: Hasta ve yakınlarının şikâyetlerinin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinde mahremiyet 

ilkesine uyulur. Şikâyetler konu ile doğrudan ilgili olan kişiler ve yöneticiler dışında paylaşılmaz.  
Hasta Odaklılık: Hasta odaklı hizmet verilir ve hasta hakları her zaman korunur.  

Kayıt Etme:Şikayetler kayıt altına alınır, değerlendirilir, sonuç şikayetçiye bildirilir.  
Sürekli iyileĢtirme:Şikâyetlerin oluşmasını engellemek, hizmeti iyileştirmek ve memnuniyeti artırmak için 
şikayetler düzenli olarak gözden geçirilir, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir (İdare tarafından ilgili 

birim ve kişilere yazı ile bildirim yapılır). 
Hızlı ve etkin çözüm: Bu konuda eğitimli ve bilinçli personel ile hızlı ve etkin çözümler gerçekleştirilir.  

Profesyonellik: Tüm hastane çalışanı bu sürecin iyi ve etkin işlemesi için eğitimlidir.  
Personel için Objektiflik: Personel, performanslarıyla ilgili herhangi bir şikâyet hakkında kısa sürede ve tam 
olarak bilgilendirilir, durumu açıklaması için fırsat verilir ve gerekli destek sağlanır. Sonuç hakkında personel 

bilgilendirilir.  
Hariç Tutma: Yasal Mevzuat ve Diğer Şartlara uygun olmayan şikâyet ve öneriler  

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Hastane Yönetimine Yazılı veya Sözlü Dilek ve ġikayet Gelmesi 

Durumunda AĢağıdaki ĠĢlemler Uygulanır. 
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Hastane Yönetimine gelen her türlü yazılı veya sözlü hasta dilek/ talep ve şikayeti değerlendirilip,  Başhekim 
Yardımcısına sevk edilir.  

Bunlardan anında giderilebilecek olanlar giderilir ya da ilgili Yönetim Birimine bildirilir. Başvuru anında sonuca 
bağlanır ya da HastaHaklarıBirimine sevk edilir.   
Gerekli durumlarda Başhekim Yardımcısı veya Hastane Başhekimin belirlediği muhakkik tarafından konuyla ilgili 

inceleme başlatılır.  
İnceleme ya da yapılan iyileştirme faaliyeti sonucu, ilgili Yönetim Birimi ya da Hasta Hakları Birimi tarafından 
başvuru sahibine geri bildirim yapılır. 

Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Hasta Hakları Birimine Yazılı veya Sözlü ġikayet Gelmesi Durumunda 

AĢağıdaki ĠĢlemler Uygulanır: 

 Hasta Hakları Birimi, gelen yazılı başvuruları alır, ilk görüşmeyi yapar ve hasta hakları başvuru formunu doldurur.  
 Hasta Hakları Başvuru Formu tarayıcıdan geçirilerek Hasta Hakları web sitesine  kaydedilir. 
 Hakkında başvuru yapılan çalışan Başhekim yardımcısının imzası ile Personel görüş formu iletilip, konu 

hakkındaki bilgisi alınır. Gelen cevaba göre sorumlu Başhekim yardımcısı ile değerlendirilerek sorun çözülür. 
 Çözülemeyen sorunlar Hasta Hakları Kuruluna ilgili belgelerle birlikte gönderilir.  Netice,şikayetçi olan kişiye e-       

posta, posta veya elden yazılı olarak teslim edilir.  
 Hasta hakları kurulunda iddialar ve dosya “ bilirkişi incelemesi gerekiyorsa” Hastane Başhekimi’nce inceleme 

istenir. Hasta hakları kurulunda alınan kararlar hasta hakları kurul karar formuna yazılır. Sonuç hakkında 

başvuruda bulunan hasta ve ilgili personele kurul kararı bildirilir.  
 Hasta hakları kurulundan, hakkında “hasta hakları ihlali yok” kararı çıkan personele ve başvuran şahıslara karar 

tebliğ edilir. 
 “Hasta Hakları İhlali Var” sonucu çıkan personel hakkında idari mevzuat çerçevesinde “ 657 Sayılı DMK.125 

Mad. Ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunu” işlem yapmak 

üzere Hastane BaşhekimliğiMakamına bilgi verilir.  
 Bütün bu işlemler Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Web sitesindeki ilgili forma işlenerek, Bakanlıkbilgilendirilir. 

 Hasta hakları birimine sözlü başvurular yerinde çözüme kavuşturulur.  
Hasta ve Yakınlarının Memnuniyet, Dilek - Öneri ve ġikayet Kutularından Gelen BaĢvuruların 

Değerlendirilmesinde AĢağıdaki ĠĢlemler Uygulanır:  

Hastalar ve hasta yakınları,  hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet, dilek-öneri ve şikâyetlerini Memnuniyet, Dilek, 
Öneri ve Şikayet Formu’na yazıp Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikayet Kutuları' nın içine bırakırlar.  

Her ayın ilk haftası, Memnuniyet, Dilek - Öneri ve ġikayet kutularındaki formlar, kalite yönetim direktörü, 

hasta hakları birim sorumlusu, sosyal çalıĢmacı ve  Hastane BaĢhekimi’nin görevlendirdiği bir görevli ile 

değerlendirme yapılır.  

Bu değerlendirme raporu Başhekimliğe sunulur. Hastane Başhekimi durumu yerinde çözebilir, ilgili Yönetim 
Birimine sevk edebilir. İlgili Yönetim Birimi tarafından, iletişim bilgisi mevcut olan kişiye başvurunun alındığı 
bildirilir.  

Gerekli durumlarda Başhekim Yardımcısı veya Başhekim’in belirlediği muhakkik tarafından konuyla ilgili inceleme 
başlatılır.  

İnceleme ya da yapılan iyileştirme faaliyeti sonucu, hasta hakları birimi tarafından başvuru sahibine geri bildirim 
yapılır. 
Hastane Web sitesi’ne Gelen Dilek, Öneri ve ġikayetlerin Değerlendirilmesi:  

Hastane web sitesi vatandaşla iletişim bölümünden gelen bildirimler,Hasta Hakları birimi tarafından değerlendirilir ve 
başvuru sahibine geribildirim yapılır. Başvuru anında çözümlenebilir ya da; gerekli durumlarda Başhekim Yardımcısı 

veya Başhekim’in belirlediği muhakkik tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılır. İnceleme ya da yapılan 
iyileştirme faaliyeti sonucu, hasta hakları birimi tarafından başvuru sahibine geri bildirim yapılır.  
Hasta Memnuniyet Anketlerinin Değerlendirilmesi:  

Hastanemizde her ay yatan hastalara, acil kliniğe başvuran hastalara ve poliklinik hastalarına 32 adet memnuniyet 
anketi uygulanmaktadır.  
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Bu anketler anket değerlendirme ekibi tarafından değerlendirildikten sonra, sonuçları Hastane Başhekimliği’ne 
rapor edilir. Başhekim konuyu ilgili Yönetim Birimine sevk eder.Eğer kişi iletişim adresi var ise; ilgili Yönetim 

Birimi’nin yaptığı iyileştirme faaliyeti sonucu, başvuru sahibine geri bildirim yapılır.  
Hastanemize Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi (SABĠM)  üzerinden gelen baĢvurular: 

Sağlık Bakanlığı SABİM 184 telefon hattına yapılan başvurular, Hastane SABİM Çözümleyicisi Başhekim 

Yardımcısı tarafından incelenerek, ilgili birimsekreteri tarafından başvuru sahibine geribildirim (telefon,e-posta 
veya yazılı olarak) yapılır. Bazı başvurular araştırma yapılmasına gerek duyulmaksızın bu sırada çözümlenir.  

Bazı durumlar ilgili Yönetim Birimine iletilir.  
Gerekli durumlarda Başhekim Yardımcısı veya Başhekim’in belirlediği muhakkik tarafından konuyla ilgili 
inceleme başlatılır.İnceleme ya da yapılan iyileştirme faaliyeti sonucu, ilgili yönetim birimi ya da Başhekim 

Sekreteri tarafından başvuru sahibine geri bildirim yapılır.  
Hastanemize diğer kanallardan iletilen (CĠMER, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü, 

Kaymakamlık vb.) Ģikayetler: 

Hastanemize diğer kanallardan iletilen (CİMER, İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık vb.) şikayetler, yazılı olarak 
Başhekime iletilir.  

Hastane Başhekimi, BaşhekimYardımcısı’na sevk eder. Başvuruların sahibine ilgili birim sekreteri tarafından  e-
posta veya üst yazı ile geribildirim yapılır. Başhekim Yardımcısı konuyu ilgili yönetim birimine sevk edebilir.  

Gerekli durumlarda Başhekim Yardımcısı veya Hastane Başhekimi’nin belirlediği muhakkik tarafından konuyla 
ilgili inceleme başlatılır.İnceleme ya da yapılan iyileştirme faaliyeti sonucu, ilgili birim sekreteri tarafından 
başvuru sahibine geri bildirim yapılır.  

Hasta ve Yakınlarının Memnuniyet, Dilek, Öneri ve ġikâyet Süreci Hakkında Bilgilendirilmesi:  

Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınları tetkik, tedavi, hasta bakımı ve diğer hizmetler ile ilgili süreçler 

hakkındaki şikayet, öneri ve görüş farklılıklarını bildirme hakları olduğu konusunda, Hastane Web Sayfası, Hasta 
ve Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları bilgilendirme broşürü ile ilgili bilgilendirilirler.  
Hasta ve Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları bilgilendirme broşürü hastanemiz hasta hakları, danışma, ilk 

kayıt görevlileri, yataklı servislerde mevcuttur. 
Hastane çalışanları, hasta ve yakınlarının hakları ve sorumlulukları ve bu doğrultudaki şikayetlerinin nasıl 

karşılanacağı konusunda oryantasyon ve hizmet içi eğitim programları kapsamında eğitilirler.Eğitimlerin kayıtları 
Eğitim Birimi tarafından saklanır. Hastanın hemşiresi hasta ve yakınlarını hakları ve sorumlulukları hakkında 
bilgilendirir ve Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu kayıt altına alır.  
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