
 

 

 
 

 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslar arası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip 
etmek suretiyle kıyaslama ve işbirliği imkanlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamaktır.  
 

2.0 KAPSAM 

Fethiye devlet hastanesinde takip edilen göstergeleri kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi. 
 

4.0 SORUMLULAR 

  Hastane Başhekimi, Başhekim Yrd., İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,  Bölüm Kalite 

Sorumlusu, Bölüm Sorumlu Hekimi 
 

5.0 TANIMLAR 

Gösterge: Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi ile , o konuda iyileştirme faaliyeti 

yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Göstergeler, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmelidir. Hastanenin yapısı, 

hasta profili ve öncelikleri dikkate alınarak, “SKS-Kalite Göstergeleri” bölümlerinde yer alan göstergelerin dışında 
da göstergeler belirlenmelidir. SKS Kalite Göstergeleri Bakanlıkça yeni göstergeler yayınlanması durumunda, yeni 
liste esas alınmalıdır.  

 Gösterge Kartlarında Asgari Aşağıdaki Bilgiler Yer Almalıdır:  
 Göstergenin kodu 
 Göstergenin kısa tanımı  

 Amaç  
 Hesaplama Yöntemi/Formülü  

 Alt gösterge  
 Hedef Değer  
 Veri Kaynağı  

 Veri Analiz Periyodu  
 Göstergeye ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler  

 Sonuçların kimlerle paylaşılacağı  
 Göstergeye ilişkin dikkat edilecek özel durumlar 
   

Veri Kaynağı, Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi Ve Süreci 

Özellikle uygulamanın ilk dönemlerinde ilgili sorumluların veri toplama aşamasını yakından izlemesi, yaşanan 
problemleri zamanında tespit ederek gerekli ise bazı düzenlemeleri yapması önemlidir. Veri kalitesinin sağlanması 
için kritik aşamalardan biri veri toplama aşamasıdır.  Bu aşamada, sonucun hesaplanması için gerekli verilerin hangi 

yolla elde edileceği yani veri kaynağı belirlenecektir. Veri toplama yöntemi, verinin kalitesini direk olarak etkileyen 
bir işlemdir. Bu yöntemin kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için, tüm basamaklarının net olarak ortaya 

konmuş olması gereklidir. Personele fazla ek iş yükü getiren, çerçevesi net olarak belirle nmemiş bir yöntemin, uzun 
süreli uygulanabilirliği düşük olacaktır. Göstergenin türüne göre veri toplama yöntemi değişebilir. Örneğin; 
“Çalışanlarda meydana gelen kesici delici alet yaralanması oranı” göstergesinde veriler bildirime dayalı olarak elde 

edilir. “Reddedilen numune oranı” göstergesinde ise veriler bilgi yönetim sistemi (HBYS) üzerindeki kayıtlar 
üzerinden elde edilir. Bildirime dayalı göstergelerde dikkat edilmesi gereken husus çalışanlarda bildirim kültürünün 

oluşturulması ve hatalardan öğrenme sürecine ilişkin motivasyonun oluşturulmasıdır. Kayıtlara tabi göstergelerde 
ise, veri toplama aşamasında kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması önemlidir. İçeriği yeterli olmayan veya gerçeği 
yansıtmayan eksik kayıtlar yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle  veri toplama sistematiği sürekli gözden geçirilmelidir. 

Veri toplama için oluşturulacak olan formlar manuel ya da elektronik ortama entegre şekilde kullanılır. Sistem, 
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gerekli tüm verileri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Ancak veri toplama alt yapısının  elektronik sistem, tercihen 
de hastanede kullanılan bilgi yönetim sistemi üzerinden kurgulanması performans ölçümü ve kalite iyileştirme 

çalışmalarının uygulanabilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde personele minimum ek iş yükü 
oluşturulacak, aynı zamanda da verinin analizi önemli ölçüde kolaylaşacaktır.  
 

Analiz Ve Veri Toplama Periyodunun Belirlenmesi 

Göstergeye ait verilerin toplanması ve sonuçların analizi ile ilgili aralıkların belirlenmesi gereklidir. Bu şekilde 
analiz sonuçları arasında net bir karşılaştırma yapılmasına imkân tanınabilir. Her bir gösterge için veri toplama ve 

analiz periyodları farklılık arz edebilir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli husus analizlerin eşit zaman 
dilimlerinde ve en uygun sürelerde yapılmasıdır. Kurumlar, ihtiyaçları ve imkânları doğrultusunda daha sık 
aralıklara sahip bir veri toplama periyodu belirleyebilirler veya bilgi sistemleri vasıtasıyla anlık veri takibi 

gerçekleştirebilirler. Veriler aylık toplanır ve analizleri 3 ve 6 aylık yapılır.  

Sonuçların Analizi 

Elde edilen sonuçları analiz etmek, daha Türkçe bir ifade ile çözümlemek ve sonrasında da yorumlamak için, 
sonucun dışında da bazı bilgilere ihtiyaç duyulabilir. “Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı” örneğinden yola  
çıkarsak, bu sayıyı analiz etmek ve yorumlamak için ek bazı alt göstergeler ya da verilere ihtiyaç duyulabilir. 

Örneğin; eski dönemlere ait veriler, birim bazında şiddet olaylarının sayısı, ilgili birimlere dönem içinde başvuran 
hasta sayısı ya da ilgili birimlerin işleyişine ilişkin süreçlerde bir değişiklik olup olmadığına ilişkin bilgi gibi. 
Görüldüğü gibi belirlenen ana göstergenin sonucu yorumlanırken bazı alt göstergelere ve detaylı bilgi ya da veriye 

ihtiyaç duyulabilir Ölçme, değerlendirme ve iyileştirme sürecindeki en can alıcı noktanın veri kalitesi olduğu 
unutulmamalıdır. Analiz yaparken de elde edilen verilerin güvenilirliği göz önünde bulundurulmalı, varsa tahmini 

hata payı ile sonuçlar değerlendirilmelidir. Örneğin; bildirim yolu ile ölçülen “Çalışanlarda meydana gelen kesici 
delici alet yaralanması oranı” gibi bir göstergede gerçekleşen olay sayısı ile bildirilen olay sayısı birbir inden farklı 
olabilir. Hastanede, bir yıl içinde gerçekleşen olay sayısı 25 iken, bildirilen olay sayısı 5 olabilmektedir. O halde bu 

durumda “Bildirim Düzeyi” kavramı ortaya çıkmaktadır. Bir hastanede olay bildirim kültürü ne kadar gelişmiş ise o 
hastanede bu tür göstergeler için gerçekçi sonuçlara ulaşmak da o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle bildirime dayalı 

göstergelerde hedef değer belirlenirken ya da sonuçlar analiz edilirken o konu ile ilgili bildirim düzeyi ve bildirim 
kültürü de göz önünde bulundurulmalıdır. Göstergelere ilişkin yapılan analizler sonucunda faaliyetler planlanır ve 
uygulanır. Gereğinde DÖF açılarak Kök – Neden analizi ve eğitimler yapılır.  

Sorumluların Belirlenmesi 

Gösterge sorumluları, ilgili gösterge ile ilgili verinin toplanması, sonuçların hesaplanması, analizi ve gerekli 

iyileştirmelerin yapılmasından sorumludur. Bu kişiler, günlük pratiğinde o göstergeye ilişkin konular üzerinde 
çalışan personel arasından seçilebilir.  
 Ölçülecek Göstergelerin Belirlenmesi 

 Sorumluların sürece hâkim, nitelikli kişiler arasından seçilmesi uygun olacaktır.  
Gösterge yönetiminde başarı için sorumluların etkin bir şekilde çalışmaları kritik öneme sahiptir. Gösterge 

sorumlularının aynı zamanda bölüm kalite sorumlularının, ilgili her türlü kararda sürece dâhil edilmesi, katkılarının 
çok daha etkili bir şekilde alınmasını sağlayacağı gibi, iş motivasyonunu da artıracaktır.  
 

Hesaplama Yönteminin Belirlenmesi 

İlgili göstergeye yönelik, Bakanlıkça belirlenen bir hesaplama formülü bulunması halinde, bu formül esas 
alınmalıdır. Bu şekilde ölçümün standardizasyonu, ileriye yönelik trendin sağlıklı ortaya konabilmesi gerektiğinde 
kurumlar arası kıyaslamalar yapılması durumunda doğru sonuçların elde edilmesine olanak sağlayacaktır.  

Hesaplama yöntemi, kısaca, verilerin sayısallaştırılması ve analizlerde kullanılabilmesi amacıyla kullanılan bir 
formüldür. 

Alt Göstergeler 

Alt göstergeler; ana gösterge ile ilişkili analizlerin yorumlanmasını ve sorunların kök nedenlerine ulaşımı 
kolaylaştıran ek göstergelerdir. Gösterge takibi sırasında, sonucu yorumlayabilmek ve gerektiğinde geriye dönüp 

kök neden analizi yapabilmek için ek bilgi ve veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, veri toplamaya başlamadan 
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önce, hangi ek bilgi ve verilere ihtiyaç bulunduğuna karar verilmelidir. Bu amaçla göstergenin özelliğine göre alt 
göstergeler oluşturulmalı ve bunlara gösterge kartında yer verilmelidir. Bakanlık tarafından yayımlanmış örnek 

gösterge kartlarında alt göstergeler verilmiştir. Bu örneklerden yola çıkarak,  araştırmalar ve kurum ihtiyaçları 
doğrultusunda, diğer göstergeler için de alt göstergeler belirlenmelidir. Alt göstergeler oluşturulurken,  özellikle 

odaklanmak istenilen, ölçülebilir ve etkin müdahaleler ile iyileştirme yapılabilecek alanların ele alınmasına dikkat 
edilmelidir. Örneğin; “Kesici/delici alet yaralanması” göstergesi için hazırlanan gösterge kartında iyileştirme 
yapılacak alanlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi alt göstergeler belirlenmiştir. 
 

Kesici/Delici Alet Yaralanmasına Maruz Kalan Çalışanların Mesleki Oransal Dağılımı  

 Kesici/delici alet yaralanmasına neden olan kesici/delici aletlerin oransa l dağılımı 
 Kontamine kesici/delici alet ile yaralanma oranı 

 Servis bazında kesici/delici alet ile yaralanma oranları  
 Yaralanan personelde kişisel koruyucu ekipman kullanma oranları 
 

 

Bu alt göstergelerden yola çıkarak; 
Hangi meslek grubunun daha çok kesici/delici alet yaralanmasına maruz kaldığı ve hangi kesici/delici alet ile en çok 

yaralanma olayının gerçekleştiği tespit edilip aşağıdaki gibi iyileştirme faaliyetleri planlanabilir.  
 İlgili meslek grubuna konu ile ilgili hizmet içi eğitimler tekrarlanabilir. 
 Aynı çalışan birden fazla yaralanma olayı yaşamış ise, bu çalışana yönelik birebir eğitim verilebilir.  

 En fazla yaralanmaya sebep olan kesici/delici alete yönelik koruyucu ekipmanların seçimi ve kullanımına ilişkin 
uygulamalar gözden geçirilebilir. Kurumumuzda gösterge takibi ile ilgili tecrübe ve deneyim arttıkça bu tür 

çalışmalar çeşitlenebilir ve daha detaylı analizler yapılabilir.  
 

Hedef Değerlerin Belirlenmesi 

Hedef değer; sağlık kurumu tarafından, mevcut durum ve iyileştirme potansiyeli göz önünde bulundurularak 
belirlenen, ulaşılması amaçlanan tahmini gösterge sonucudur.  

Ölçme ve iyileştirme çalışmalarının en kritik aşamalarından birisi hedeflerin belirlenmesidir. Çünkü ortaya konulan 
hedefler hastanenin kalite yolculuğunun rotasını belirleyecektir. Bu rotada alınacak kararlar veriye dayalı olmalıdır. 

Göstergenin ilk defa ölçüldüğü dönemde mevcut durum bilinmediği için hedef değer tespit etmek mümkün 
olmayabilir. İlk sonuçların elde edilmesi ve analizi, hastanenin ya da ilgili birimin, ölçülen gösterge ile ilgili mevcut 
durumu konusunda fikir verecektir. Mevcut durumun net olarak belirlenmesi amacıyla, veriler gözden geçirilmeli, 

kayıtlar incelenmeli, alt yapı (personel, bilgi yönetim sistemi gibi) durumu değerlendirilmelidir. Elde edilen tüm 
veriler analiz edilerek gerçekçi bir hedef değer belirlenmelidir. Hedef değer, hastanenin ya da hizmet verilen birimin 

özelliğine göre, kurumdan kuruma değişebilen bir parametredir. Kurum hedefleri belirlenirken, literatürde yer alan 
bilgiler ya da belirlenmiş ulusal ya da uluslararası değerler de incelenebilir.  Bu bilgiler ve tespit edilen mevcut 
durum verileri ışığında, kuruma özgü bir hedef değer belirlenmesi gerekmektedir. Hedef değer bazı göstergeler için 

“0”sıfır ya da %100 gibi tam ve nihai değerler de olabilir. Örneğin “Çalışanlar arasında sağlık taramalarının 
tamamlanma oranı” için hedef %100 olarak belirlenebilir.  
 

Sonuçların Paylaşılması 

Gösterge sonuçları, Hastane Başhekimi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Kalite 
Yönetim Direktörü, bölüm sorumlu hekimleri, bölüm kalite sorumluları ve ilgili bölüm sağlık çalışanları ile 
paylaşılır. Gerekli iyileştirmeler yapılır.  
 

İlgili Personelin Eğitimi 

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra, gösterge sorumlusu ile birlikte özellikle veri toplamada görev alacak ilgili 
tüm personelin eğitimi gereklidir. Bu eğitimde; yapılan işin amacı, sonuçları, beklenen çıktılar, işleyiş ile ilgili 

detaylar, veri kalitesinin önemi, dikkat edilmesi gereken kritik noktalar konusunda yapılmalıdır. Bu eğitimler;   
 İlgili Personele Analiz ve Veri Toplama Periyodunun Belirlenmesi,  

 Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi gibi konular da olmalıdır.  
Gerekli görüldüğünde de bilgilendirme tekrarlanarak sistemin etkili bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.  
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BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER 

 Kalite Yönetimi  

 Afet ve Acil Durum Yönetimi  
 Eğitim Yönetimi  

 Hasta Deneyimi  
 Sağlıklı Çalışma Yaşamı  
 Hasta Bakımı  

 İlaç Yönetimi  
 Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü 

 Transfüzyon Hizmetleri  
 Radyasyon Güvenliği  
 Acil Servis  

 Ameliyathane 
 Yoğun Bakım Ünitesi  

 Doğum Hizmetleri  
 Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri 
 Evde sağlık Hizmetleri 

 Organ Nakli Hizmetleri 
 Kemoterapi Hizmetleri 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri 
 KBRN Hizmetleri 
 Biyokimya Laboratuvarı  

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
 Patoloji Laboratuvarı  

 Diyaliz Hizmetleri  
 Bilgi Yönetim Sistemi  
 Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri  
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