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DVD: Digital Versatile Disc
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STKY: Stratejik Toplam Kalite Yönetimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kalite Kavramı
1.2. Toplam Kalite Kavramı
1.3. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı
1.4. Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
1.5. Klasik Yönetim Anlayışı İle TKY Arasındaki Farklar
1.6. Kalite Maliyeti
1.7. TKY Uygulamanın Örgüt İçin Faydaları
1.8. TKY Uygulamalarında Örgütlerde Yaşanan Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kalite ve TKY kavramları nedir?
2. Klasik yönetim anlayışı ile TKY arasındaki farkları tartışınız.
3. TKY uygulamalarının faydalarını tartışınız.
4. TKY uygulamalarında yaşanan sorunları tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kalite Kavramı ve Tarihçesi

Kalite kavramı konusunda
bilimsel bilgiye ulaşma

TKY İle İlgili Kavramlar ve
TKY
Klasik Yönetim Anlayışı ve
TKY Arasındaki Farklar

Kalitenin Maliyeti
TKY Uygulamalarının
Yararları
TKY Uygulamalarında
Yaşanan Sorunlar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

TKY konusunda bilimsel
bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

TKY’nin klasik yönetim
anlayışından üstün olan
taraflarını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

TKY uygulamaları
sonucunda oluşabilecek
maliyetleri öğrenme
TKY uygulamaları
sonucunda elde edilebilecek
kurumsal faydaları öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

TKY uygulamaları esnasında
yaşanabilecek sorunları
öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar



Kalite



TKY



Yönetim
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Giriş
Sağlık kurumlarında hasta memnuniyetini artırmak, yürütülen kalite çalışmalarının
başarısı ile doğru orantılıdır. Mal üreten sektörlerde yapılacak bir hata en kötü ihtimalle maddi
kayıplara yol açabilirken, sağlık sektöründe yapılacak bir hata insan hayatına mal
olabilmektedir. Telafisi mümkün olmayan hataları önlemenin en önemli yollarından biri TKY
uygulamalarıdır. Değişen şartlar ve teknolojik gelişmeler hastaların ve hasta yakınlarının
kalite algılarını ve sağlık kuruluşları yönetici ve çalışanlarından beklentilerini de
değiştirmiştir. Sağlık hizmetlerinde TKY uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için
yönetici ve yönetici adaylarının TKY ile ilgili temel kavramları bilmesi bir gerekliliktir.
Bu bölümde, TKY ile ilgili temel kavramlara değinilecek ve TKY’nin üstünlükleri
anlatılarak uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgi verilecektir. Kalitenin
herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak zordur. Kalite kişiler tarafından değişik
şekillerde tanımlanmaktadır. En genel tanımı ile kalite; “kullanıma uygunluktur.”
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1.1. Kalite Kavramı
Kalitenin kelime anlamının bilinmesi, TKY kavramının anlaşılması açısından
önemlidir. Kalite kavramı subjektif değerlendirmelerden oluşur ve bu değerlendirmeler
ülkeden ülkeye, yaşam biçimine, zevklere, eğitime, v.b. faktörlere göre değişebilir. Örneğin,
bazı kişiler kaliteyi, ürün/hizmetin üstünlüğü olarak tanımlarken, bazıları imalat ya da servis
hatası olmaması olarak tanımlar, bazıları ise fiyata göre kalite tanımı yapabilir. Yönetim,
pazarlama ve sağlık hizmetleri alanlarında kalitenin tek bir tanımı yoktur. Kaliteyi
tanımlayabilmek için ürün/hizmetin aşağıdaki özelliklerinin bilinmesi gerekir:
a. Fonksiyonel Özellikler; ürün/hizmetin belirli bir amacı yerine getirebilmek için sahip
olması gereken özelliklerdir. Örn, bir kumaşın eni veya gramajı, bir vidanın boyutları
gibi sayılarla ifade edilebilen özellikler.
b. Kalite Özellikleri; ürün/hizmetin daha iyi ya da her zaman aynı şekilde yapılabilmesi
için sahip olması gereken özelliklerdir. Örn, vida boyunun belirli bir ölçüye
uygunluğu, bir kumaş boyunca görülebilecek gramaj değişimleri.
ABD’de 86 firmanın yöneticilerine kaliteye ilişkin sorular sorulmuş ve bu
yöneticilerin kalite tanımları birbirinden farklı olmuştur. Bu tanımların bazıları aşağıdaki
gibidir: Kalite:
1. Mükemmelliktir
2. Sürekliliktir
3. İsrafın ortadan kaldırılmasıdır
4. Teslimat hızıdır
5. Politika ve yöntemlere uygunluktur
6. İyi ve kullanılabilir bir ürünün sunulmasıdır
7. İşin ilk başta doğru yapılmasıdır
8. Müşterilerin memnun olması ya da zevk almasıdır
9. Toplam müşteri hizmeti ve memnuniyetidir
Yukarıda görüldüğü gibi kaliteye ilişkin algılar ve kalite tanımları yöneticiler arasında
da farklılık göstermektedir.
Kalite kavramı, zaman içinde çok çeşitli şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları da
şu şekildedir:
Kalite, bir ürün ya da hizmetin değeridir.
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Kalite, önceden belirlenmiş özelliklere uygunluktur.
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur.
Kalite, kullanıma uygunluktur.
Kalite, eksiklerden kaçınmaktır.
Kalite, müşteri beklentilerini karşılamak hatta beklentilerin de önüne geçmektir.
Kalite, müşterinin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak şekilde ürün veya
hizmet üretmektir.
En geniş anlamda kalite, ürün/hizmetin bir özelliğidir.
ISO 9000’de kalite; "bir ürün ya da hizmetin, belirlenmiş ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerin tümü" olarak tanımlanmaktadır.
Vincent K. Omachonu tarafından (1990) yapılan sentezci yaklaşıma göre kalitenin
teknik ve sanatsal boyutları bir arada ele alınmaktadır. Teknik boyut, bilimsel norm ve
standartlara uygunluk, sanatsal boyut ise, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasıdır.
Bütün bu tanımlardaki ortak nokta müşteri tatminidir. Hedef, en yüksek verimlilik ile
en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Kalite çok eskilerden beri var olan bir kavram
olmasına rağmen son yıllarda rekabetin artması ve müşterilerin bilinçlenmesi gibi nedenlerle
her ürün/hizmette aranır hale gelmiştir.

1.2. Toplam Kalite Kavramı
Toplam kalite (TK), bir örgütte yapılan bütün işlerde, müşteri beklentilerini
karşılayabilmek için yönetim, insan, yapılan iş, ürün/hizmet kalitelerinin, bir sistem yaklaşımı
içinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve
geliştirilmesidir. Bu yaklaşıma göre kalite, bir yaşam biçimi ve bakış açısı olmalıdır. TK’nın
öğeleri şu şekildedir:
a. Önlemeye dönük yaklaşım; hataları ayıklamak yerine, hata yapmamak
yaklaşımıdır.
b. Ölçüm ve istatistik; TK’nın ayrılmaz parçasıdır. Ölçemediğiniz şeyi
yönetemezsiniz.
c. Ekip çalışması; işin yapılma yönteminin irdelenmesi ve geliştirilmesinde ekip
çalışması önemli bir yer tutmaktadır.
d. Sürekli gelişme; sürekli gelişmede hedef, belli bir standardı tutturmak değil,
seviye ne olursa olsun, o seviyeyi sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir.
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e. Yönetim modeli; toplam kalite kavramının beraberinde getirdiği kendine özgü
bir yönetim modeli vardır ve bu toplam kalite yönetimidir.

1.3. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı
Değişen şartlara paralel olarak kalite "teknik" bir uygulama olmaktan çıkarak bir
"felsefe" haline dönüşmüştür. Bu felsefe kaliteyi yönetilmesi gereken bir unsur olarak ele
almış ve zamanla kalite yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. Kalite yönetimi, "genel yönetim
fonksiyonunun, kalite politikasını belirleyen ve uygulayan yönü" olarak tanımlanabilir. TKY,
TK’nın beraberinde getirdiği bir yönetim modelidir.
TKY, müşteri beklentilerini her zaman en üstte tutan ve müşteri tarafından algılanan
kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün/hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim
tarzıdır.
TKY sistemi nihai ürünün kalitesinin kontrolünden öte, üretim sürecinde devamlı
gelişim ile hataların azaltılması ve ürün/hizmet kalitesinin artırılması ve yönetim sisteminin
kalitesinin artırılması ile ilgilenmektedir. Üretim sürecinin kontrolü için istatistiksel
yöntemlerden yararlanmaktadır.
TKY sürecinde iyiye ulaşma diye bir kavram olamaz. Temel kural, mevcut durumun
yetersiz bulunup daima daha iyiye ulaşmaya çalışmaktır. Sonuçlara odaklanmayıp süreçlere
odaklanılırsa mutlaka başarılı sonuçlar gelecektir. Tüm işletmede daima en iyiyi hedefleyen
bir düşünce tarzı yerleştirilmelidir.
Kalite yönetimi uygulamasının en önemli tarzlarından birisi toplam kalite yönetimidir.
TKY, “bir kuruluştaki herkesin katılımı ile süreçlerin ve bu süreçlerden oluşan ürün ve
hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine; bu ürün ve hizmetlerin sunulduğu iç ve dış müşterilerin
gereksinim ve beklentilerinin karşılanması ve aşılmasına yönelik bir yönetim biçimidir.”
TKY bir yönetme yöntemidir ve temel kavramları şunlardır:
a. Bireye değer veren ve yaşayan bir örgüt oluşturmak
b. Gelişme düşüncesinden yeniyi bulma düşüncesine doğru hareket etmek
c. Performansta artış elde etmek için özdeğerlendirme yapmak
d. Daha iyi ürünler üretmek, teknoloji ve süreç metodolojisi ile global endüstri
önderliğini yapmak.
TKY, TK öğelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan yönetim
fonksiyonunu içerir.
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1.4. Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
Kalite ile ilgili kayıtlar çok eski yıllara dayanmaktadır. İlk kalite kayıtları M.Ö. 2150
yıllarına uzanmaktadır. Hammurabi Kanunlarının 229. maddesi bir inşaat ustasının yaptığı ev
yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa, o inşaat
ustasının başı uçurulur şeklindedir.
Ziraatle uğraşan topluluklarda kalite, alıcıların ürünü gözle muayene edip, uygun olan
ürünün alınması yoluyla bizzat tüketiciler tarafından belirlenmektedir. Pazarların oluşması ile
birlikte müşteri, ustanın hüneri ve ustalığına göre seçim yapmaya başlamış ve böylece marka
seçimi yaparak kalite kontrolü sağlamıştır. Daha sonra ahilik teşkilatı tarafından hammadde,
süreç ve ürünler için bir takım standartlar geliştirilmiş ve lonca üyelerinin bunlara uymaları
istenmiştir.
Sanayi devriminden sonra işletmelerin büyümesi, Taylor modelinin gelişmesi gibi
nedenlerle birlikte bir takım standartlar ve testler geliştirilmiş ve bunlar için özel laboratuarlar
yapılmıştır. Bunun sonucunda da işletmelerde, ayrı bir kalite kontrol birimi kurulması süreci
başlamıştır. Bu birimlerin sorumlulukları, bitmiş ürünlerden hatalı olanların ayıklanması
şeklinde gerçekleşmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonrası seri üretim ortaya çıkmış ve bu kalite kontrolünde
matematiksel yöntemlerin kullanılmasını zorunluluk haline getirmiştir. Shewart (1932), kalite
kontrolünde matematiksel yöntemlerin kullanılması konusunda ilk sistematik çalışmaları
başlatmıştır. Bu dönemde asıl gelişme Japonya’da yaşanmıştır. Amerikan istatistiksel kalite
kontrol kavramı önce Deming, sonra Juran tarafından ülkede tanıtılmıştır. Bu yıllarda
Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa kalitenin öncüleri olarak kalite çalışmalarına
yön vermiştir.
Kalitenin tarihsel gelişimi, dönemsel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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Şekil 1: Kalite Yönetim Anlayışını Gelişimi

Altı Sigma
TKY
Sürekli iyileştirme

Kalite güvencesi
Kalite kontrol

Önleme

Muayene
Hata bulma

Zaman

Kaynak: Efil, 1999. Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Şekil 1’de görüldüğü gibi, kalite yönetimi anlayışının gelişimi dört aşamada
gerçekleşmiştir. Bunlar: muayene; basit bir muayene ile ürün/hizmetin özellikleri
incelenmekte, ölçülmekte, test edilmekte veya belirli ölçütlerle karşılaştırılarak kalite
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kalite kontrolü; kalitenin gereklerini yerine getirmek için
kullanılan teknik ve faaliyetlerdir. Kalite kontrolünde amaç, hataları bulmaktır. Kalite
güvencesi; ürün/hizmetin, ihtiyaç duyulduğu belirlenen kalite gereklerini tam olarak
karşılayabilmesi için yapılması gereken tüm planlı ve sistematik faaliyetlerdir. Kalite
güvencesinde amaç, gerekli önlemlerin alınmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi; kalite
anlayışındaki en yüksek nokta olan TKY; bir örgütün merkezinde kalitenin yer aldığı ve tüm
çalışanların katılımına dayalı bir yönetim yaklaşımıdır. TKY’de amaç, sürekli iyileştirme
faaliyetlerinin bir süreç olarak gerçekleştirilmesidir. Altı Sigma; son yıllarda kalite
çalışmalarında ortaya çıkan yeni gelişme altı sigmadır. Altı sigma, zaman içinde örgütler
tarafından kullanılmış, denenmiş ve yararlı olduğu kanıtlanmış farklı kalite araçlarını ve
yöntemlerini, sonuca yönelik bir çaba ile bütünleştiren bir yaklaşımdır.
Özetle, rekabetin artması, kıt kaynakların etkili ve verimli kullanılması ihtiyacı,
işletmelerde TKY temellerinin atılmasına neden olmuştur. Yani, ortaya çıkan kalite güvence
sistemleri çalışmalarını, üst yönetimle birlikte tüm çalışanların kalite çalışmalarına katılmasını
hedefleyen TKY takip etmiştir.
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Kalitenin tarihsel gelişimi içinde kalite öncülerinin TKY çalışmalarına olan katkıları
yadsınamaz. Kalite öncülerinin modern kalite yönetimi alanındaki katkıları aşağıda
verilmiştir:

1.4.1. W. Edward Deming
W. Edward Deming (1900-1993) kalite yönetimi konusunda en etkili olmuş kişidir.
Deming felsefesinin temeli, kalite iyileştirme sistemi yönetimine önem verilmesi ve sürekli
iyileştirmede istatistiksel tekniklerin kullanılmasıdır. Deming hiçbir zaman bir kalite tanımı
yapmamıştır. Deming yaklaşımını şu şekilde özetlemektedir: "eğer mesajımı birkaç kelime ile
yönetime özetlemem gerekirse, bütün yapılacak iş (istatistiksel) varyasyonu azaltmaktır
derim." Deming’e göre kötü kalitenin en önemli nedeni değişkenliktir. Deming
değişkenliklerin nedenlerini sürecin içinde aramak gerektiğini ifade etmiştir.
Deming’in kalite yönetimi için öne sürdüğü ondört ilke aşağıdaki gibidir:
1. Bir vizyon oluşturun ve bu konudaki bağlılığınızı ve yükümlülüğünüzü gösterin;
işletme, tüm çalışanlarına uzun dönemde izlenecek yolu göstermek için örgüt
değerlerini, misyonunu ve geleceğe ilişkin vizyonunu tanımlamalıdır.
2. Yeni felsefeyi öğrenin ve benimseyin; üst yönetimden en alttaki işçiye kadar hiyerarjik
kademede yer alan herkes performansta mükemmelliğe ulaştıracak ilkeleri ve yeni
felsefeyi öğrenmelidir.
3. Muayenenin ne olduğunu anlayın; kaliteyi elde etmek için kitlesel muayene yerine
istatistiksel kanıtlarla hareket edilmeli ve kaynağında kalite kavramı örgüt kültürü
olarak yerleştirilmelidir. Çalışan herkes yaptığı işten sorumlu olmalı ve sürecin her
aşamasında gerekli muayeneyi yapmalıdır.
4. Sadece fiyata dayalı satın alma uygulamasına son verin; satın alma sürecinde sadece
fiyat göz önünde bulundurulmamalı, fiyatın yanı sıra kalite ölçümleri de dikkate
alınmalıdır.
5. Kaliteyi ve verimliliği iyileştirmek ve böylece maliyetleri sürekli olarak azaltmak için
üretim sisteminde sürekli olarak iyileştirme yapın; tasarım ve üretim süreçlerinde
sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
6. Eğitimi sağlayın; bir işletmenin en önemli varlığı insanlardır. İnsanlar işlerini iyi
yapmak istemektedirler. Üst yönetim, çalışanların işleri ile ilgili konularda kendilerini
geliştirme sorumluluğunu almalıdır.
7. Liderliği oluşturun; Yönetimin görevi nezaret etmek değil, liderlik yapmaktır. Nezaret
işlerin nasıl yapıldığının izlenmesi iken, liderlik çalışanlara işlerin daha az çabayla
daha iyi nasıl yapılacağı konusunda yol göstermektir. Üst yönetim liderlik yapmalıdır.
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8. Korkuyu ortadan kaldırın; hiçbir sistem korku ile uzun süre ayakta kalamaz. Uzun
süreli ömür için korku yerine saygı tesis edilmelidir.
9. Ekiplerin çabalarını optimize edin; ekip çalışması, bölümler ve bireyler arasındaki
engellerin kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Ürün/hizmet kalitesinin artırılması için
işletme içinde ekip çalışması teşvik edilmelidir.
10. Teşvikleri ortadan kaldırın; çalışma barışının bozulmaması için, çalışanları sıfır hata
ve yeni bir verimlilik düzeylerine ulaşmalarını talep eden sayısal hedefler, sloganlar ve
afişler ortadan kaldırılmalıdır.
11. Sayısal kotaları ve amaçlara göre yönetimi ortadan kaldırın; amaçlara göre yönetim,
bir performans değerlendirme aracı olarak hedefler konulması sürecidir. Konulan
hedeflere nasıl ulaşılacağını göstermeyen işletmelerde uzun dönemde kalite düşeceği
için amaçlara göre yönetim yerine liderlik tesis edilmelidir.
12. Çalışanların yaptıkları işin kalitesinden gurur duymalarını önleyen engelleri ortadan
kaldırın; performans değerlendirmesi rekabeti teşvik ederek çalışma huzurunu
bozduğu için ortadan kaldırılmalıdır.
13. Kapsamlı bir eğitimi ve kendini iyileştirmeyi teşvik edin; “eğitimi sağlayın” ilkesi,
işbaşında eğitimle ilgiliyken, kapsamlı bir eğitimi ve kendini iyileştirmeyi teşvik edin
ilkesi daha geniş kapsamlıdır. Çalışanların yaratıcılıkları geliştirilmeli ve bu
öğrenilenler zaman içinde kurumsallaştırılmalıdır.
14. Harekete geçin; örgüt kültüründeki değişim için üst yönetimin liderliğinde tüm
çalışanların katılımı ile harekete geçilmelidir.

1.4.2. Joseph M. Juran
Juran (1904-2008) tarafından 1951 yılında yayınlanan Quality Control Handbook
(Kalite Denetimi Elkitabı) kalite konusundaki en önemli kitaplardan biridir. Juran da Deming
gibi hataların ve kayıpların işgücü tarafından yapılan yanlışlıklardan çok, sistemden
kaynaklandığını vurgulamıştır. Juran, örgütün kaliteye ulaşması için yapması gerekenler ve
istatistiksel yöntemlere verdiği önem konularında Deming’den ayrılmaktadır. Juran, Pareto
Prensibini geliştirmiş ve kalite maliyetleri muhasebesine önem vermiştir.
Deming kalite için belirli bir tanım yapmazken, Juran kaliteyi, “kullanım açısından
uygunluk„ olarak tanımlamıştır. Kalite süreçlerinin yönetilmesi için, kalite planlaması, kalite
denetimi ve kalitenin iyileştirilmesi olarak bilinen kalite üçlemesi fikrini öne sürmüştür.
Juran’ın kalite gelişimi ve yönetimi konusunda 10 ilkesi bulunmaktadır:
1. Kalite iyileştirme fırsat ve ihtiyacı konularında bir farkındalık yaratılmalıdır.
2. Sürekli iyileştirme ve geliştirme için amaç ve hedefler belirlenmelidir.
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3. Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için bir kalite kurulu kurulmalıdır. Bu
kurul aracılığıyla problemler saptanmalı, problemler arasından belirli bir iyileştirme
projesi seçilmeli, projeyi gerçekleştirmek için ekip oluşturulmalıdır.
4. Tüm çalışanlar eğitim sürecine dahil edilmeli ve eğitimlere katılımı sağlanmalıdır.
5. Problemleri çözmek için projeler geliştirilmelidir.
6. Alınan mesafe denetlenmeli ve rapor edilmelidir.
7. Kalite sürecine katkıda bulunanlar ödüllendirilmelidir.
8. Sonuçlar tüm işgörenle paylaşılmalıdır.
9. Tüm süreç ve iyileştirmeler ölçülmeli ve sonuçlar kaydedilmelidir.
10. Yapılan iyileştirmeler bütün süreçlere yansıtılarak iyileştirme hızı korunmalıdır.

1.4.3. Philip B. Crosby
Crosby (1926-2001) kalite kavramlarını anlatan Quality is Free (Kalitenin Maliyeti
Sıfırdır) isimli kitabıyla kalite konusuna önemli katkılarda bulunmuştur. Crosby "sıfır hata"
kavramını ortaya koymuş ve işin ilk başta doğru yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
Crosby’ye göre kalite, “ihtiyaçlara uygunluktur.”
Deming’e benzer şekilde Crosby de kalite yönetim sürecinde on dört ilke ortaya
koymuştur:
1. Yönetim kalite ile ilgili tüm süreçlerde başlatıcı, sürükleyici ve destekleyici olarak rol
almalıdır.
2. Kalite konusunda tam zamanlı çalışacak kalite iyileştirme ekipleri kurulmalıdır.
3. Gerçekleşen sonuçlarla gerçekleşmesi beklenen sonuçlar karşılaştırılarak gerekli
ölçümlemeler yapılmalı ve bu ölçüm sonuçlarına göre düzeltme çalışmaları
başlatılmalıdır.
4. Kalite maliyetleri değerlendirilmelidir.
5. Kalite herkesin işi olduğu için örgüt içinde bir kalite bilinci ve farkındalığı
oluşturulmalıdır.
6. Problemler sistematik olarak tanımlanmalı ve çözülmesi sağlanmalıdır.
7. Sıfır hata çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmelidir.
8. Kalite iyileştirme konusunda tüm yöneticilerin bilinç ve farkındalığının artırılmasına
yönelik eğitimler düzenlenmelidir.
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9. Kalite konusundaki yeni anlayışı vurgulamak ve yönetimin inanç ve desteğini
hissettirmek için sıfır hata günü düzenlenmelidir.
10. İleriye dönük olarak kalite iyileştirme hedefleri koyulmalıdır.
11. Hata kaynaklarının yok edilmesi için problem çözme sürecinin başarılı bir şekilde
yönetilmesi gerekir.
12. İnsanlar sadece para için çalışmazlar. İşgörenlerin takdir edilme ihtiyaçları
giderilmelidir.
13. Kalite kurullarının kurulması ve düzenli olarak toplanmaları sağlanmalıdır.
14. Kalite sonlu, bir kere yapılıp bitirilen bir işlem değildir. Kalite, bir süreçtir ve bu süreç
sürekli bir şekilde akmalıdır.
Deming, Juran ve Crosby’nin kalite felsefeleri arasında örgütsel değişimi
gerçekleştirme açısından farklılıklar bulunsa da bu farklılıklar benzerliklerden daha azdır.

1.4.4. Kaoru Ishikawa
Ishikawa, kalite çemberleri kavramı ve neden-sonuç diyagramları (balık kılçığı
diyagramı) ile kalite çalışmalarına yön vermiştir. Aynı zamanda iç müşteri kavramını
gündeme getiren ilk kalite uzmanıdır. Ishikawa yaklaşımının en önemli özelliği temel hedefin
müşterinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olmasıdır.
Ishikawa, toplam kalite kontrolünün başarısına ilişkin on bir ilke ortaya koymuştur:
1. Kalite konusunda eğitimler bir program dahilinde sürekli verilmelidir.
2. Kalite için ilk adım olarak müşteri ihtiyaçları belirlenmelidir.
3. Kalite denetimi için, artık muayeneye ihtiyaç kalmayan duruma ulaşılmaya
çalışılmalıdır.
4. Belirtiler değil, temelde yatan nedenler ortadan kaldırılmalıdır.
5. Kalite denetimi tüm çalışanların sorumluluğunda olmalıdır.
6. Araçlar ve amaçlar birbirine karıştırılmamalıdır.
7. Kalite birinci planda tutulmalı ve uzun dönemli hedefler daima göz önünde
bulundurulmalıdır.
8. Pazarlama, kalitenin başladığı ve sona erdiği alan olarak görülmelidir.
9. Sonuçların çalışanlara bildirilmesinden üst yönetim rahatsız olmamalıdır.
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10. Beş kalite denetimi aracı problemlerin çözümünde kullanılmalıdır.
11. Dağılıma ilişkin bilgileri içermeyen veriler kullanılmamalıdır.

1.4.5. Armand Feigenbaum
Feigenbaum toplam kalite denetiminin öncüsü olarak bilinmektedir. Ayrıca kalite
maliyetleri kavramını ortaya atmıştır. Feigenbaum toplam kalite denetimi kavramını şu
şekilde tanımlamaktadır: “örgütteki çeşitli grupların kaliteyi geliştirme, kaliteyi sürdürme ve
kalite iyileştirme çabalarının bütünleştirilmesinde etkili bir sistemdir. Bu yolla üretim ve
hizmet, müşteri tatminini tam olarak sağlayacak şekilde, en ekonomik düzeyde
gerçekleşebilir.”
Feigenbaum kalitenin iyileştirilmesinde 10 ilke önermektedir:
1. Kalite şirketin tamamını kapsayan şeydir.
2. Kalite müşterinin ifade ettiği şeydir.
3. Kalite ve maliyet bir fark değil, bir toplamdır.
4. Kalite bireysel ve ekip çalışması açısından tutucu olmayı gerektirir.
5. Kalite bir yönetim tarzıdır.
6. Kalite ve yenilik arasında karşılıklı bağımlılık vardır.
7. Kalite etiktir.
8. Kalite sürekli iyileştirmeyi gerektirir.
9. Kalite verimliliğe ulaşmanın en etkili yoludur.
10. Kalite, müşteri ve tedarikçilerle bir bütün olarak uygulanmalıdır.

1.5. Klasik Yönetim Anlayışı İle TKY Arasındaki Farklar
TKY’nin diğer yönetim sistemlerinden en önemli farkı, diğerlerine oranla çok daha
yaygın bir kabul görmesidir. Bu kabulün altında yatan en önemli neden ise, her çeşit örgütün
yapısına uyarlamaya uygun olan felsefe olmasıdır. TKY ile klasik yönetim anlayışı arasındaki
en önemli farklar şu şekilde ifade edilebilir.
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Tablo 1: Klasik Yönetim Anlayışı ve TKY Arasındaki Farklar

Klasik Yönetim Anlayışı

TKY Anlayışı

İşletmenin hedefi, mali dönem için belirlenen İşletmenin hedefi, kârlılığı garanti altına
kârı elde etmektir.
alacak ve artıracak sistemleri kurmak ve
süreçleri geliştirmektir.
Kârın hangi faaliyetlerle
edileceğini yöneticiler belirler.

nasıl

elde Kârın nasıl sağlanacağını çalışanlar önerir,
yönetim onaylar.

Yönetim, hedeflerine ulaşacak sistemleri Sistemleri, o işleri yapanlar geliştirir,
kendisi kurar.
yöneticiler ise çalışanları teşvik eder.
Yönetimde temel ilke, işe göre adamdır.

Yönetimde temel ilke, işletmenin hedeflerine
ulaşmasıdır.

İşin gerektirdiğinden daha üstün niteliklere İşin kapsamı, hedefler ve planlar ne olursa
sahip insanları işe almak yanlıştır.
olsun en donanımlı kişiler işe alınır.
Üretimi makineler yapar.

Her şeyi insan gerçekleştirir.

İşletmenin amacı, son teknolojiyi temin Sürekli gelişme ile yüksek rekâbet gücü
etmektir.
sağlanır.
Yeni teknoloji daha az işgören gerektirir.

Yeni teknolojinin sağladığı ek imkânlar
üretimi de istihdamı da artırır.

Yönetim tarafından belirlenen standartlara Her standart, en kısa zamanda aşılmak üzere,
uyulması beklenir.
o işi yapanlar tarafından belirlenir.
Yöneticilerin temel görevi, denetlemektir.

Yöneticilerin temel görevi, liderlik etmektir.

İşletmenin en önemli pusulası, bütçeyi İşletmenin en önemli pusulası, hedeflere
aşmamaktır.
ulaşmaktır.
Hedefler bütçeye göre belirlenir.

Hedefler potansiyele göre belirlenir.

Tüm çalışanların başarısı bütçeye göre Tüm çalışanların başarısı hedeflere ulaşma
ölçülür.
derecesine göre ölçülür.
Motivasyonun temel öğesi paradır.

Temel motivasyon, örgüt iklimi ve başarma
onurudur.

Kişisel potansiyelle sınırlı kalır.

Sürekli gelişme yaklaşımı ile performans
artışı sağlanır.
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Bir problem varsa, daha fazla denetimle En etkili kontrol otokontroldür.
giderilmeye çalışılır.
İşgörenler ceza endişesiyle hatalarını gizleme Hatalar kişilerin kendilerini geliştirmesinde
eğilimindedirler.
fırsat olarak görülür.
Kapsamlı raporlar söz konusudur.

Özlü raporlar söz konusudur.

Kaynak: Efil, İ. (1999), Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, 4. baskı, Alfa Basım
Yayım, İstanbul.

1.6. Kalite Maliyeti
Kötü kalitenin yol açtığı yüksek maliyetlerin farkına varılmasıyla beraber, kalite
örgütlerde daha önemli hale gelmiştir. Ürün/hizmet kalitesinin düşüklüğü müşteri
memnuniyetsizliğine, müşteri memnuniyetsizliği ise pazar kaybına yol açmaktadır. Müşteri
bakış açısıyla kalite maliyetleri, ürün/hizmetin ihtiyaçları karşılama ya da karşılamama
durumudur.
Kalite maliyetleri, ürün/hizmetin uygun olup olmamasına bağlı olarak
belirlenmektedir. Bu anlamda kalite maliyetleri, gerçekte ortaya çıkan maliyet ile, tüm
ürün/hizmetlerin uygun olması durumunda ortaya çıkacak düşük maliyet arasındaki farktan
oluşmaktadır.
Kalite maliyetleri dört kategoride hesaplanmaktadır. Bunlar:
a. Önleme Maliyetleri; kalitesiz ürünlerin üretiminin önlenmesi sürecinde ortaya çıkan
maliyetlerdir. Potansiyel kalite sorunlarının azaltılması için katlanılan maliyetlerdir.
Önleme maliyetleri içinde şu kalemler yer alır: Kalite planlama maliyetleri, süreç
denetim maliyetleri, bilgi sistemi maliyetleri ve eğitim ve genel yönetim giderleri
maliyetleridir.
b. Değerlendirme Maliyetleri; hatalı ürün/hizmetin ortaya çıkarılması ve daha fazla
hatalı ürün/hizmet oluşmaması sağlamak amacıyla yapılan muayene, test ve diğer
faaliyetler için yapılan harcamalardır. Değerlendirme maliyetleri içinde şu kalemler
yer alır: Test ve muayene maliyetleri, süreç ölçümü ve denetim maliyetleridir.
c. İç Başarısızlık Maliyetleri; ürün/hizmetin müşteriye tesliminden önce belirlenen
uygun olmayan kalitenin sonucudur. İç başarısızlık maliyetleri arasında şu kalemler
yer alır: Iskarta ve yeniden işleme maliyetleri, düzeltici önlemler maliyetleri, kalitenin
düşmesi maliyetleri ve süreç başarısızlığı maliyetleridir.
d. Dış Başarısızlık Maliyetleri; ürün/hizmetin müşteriye tesliminden sonra ortaya çıkan
başarısızlığın yol açtığı maliyetlerdir. Dış başarısızlık maliyetleri arasında şu kalemler
yer alır: Müşteri şikayeti ve iadelerin maliyeti, ürünün geri çağırılması ve garanti
giderleri, ürüne ilişkin tazminat giderleri.
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Yapılan araştırmalar sonucu, TKY maliyetlerinin %60-90’ını iç ve dış başarısızlık
maliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Maliyetleri azaltmanın en önemli yolu,
hataların üretim sürecinin mümkün olduğunca başlarında belirlenmesi, hatta oluştuğu anda
belirlenmesi ve düzeltilmesidir.

1.7. TKY Uygulamalarının Örgüt İçin Faydaları
TKY uygulamalarında herhangi bir sürecin bir yerinde yaşanan olumlu ya da olumsuz
şeyler diğer süreçlerin de aynı şekilde etkilenmesine yol açar. Dolayısıyla herhangi bir süreçte
elde edilen bir fayda diğer süreçlerde de fayda sağlanmasına yol açar. TKY uygulamalarının
işletmelere sağladığı yararlar:
1. Kâr Artışı; TKY uygulamaları sonucu iki türlü kâr artışı sağlanmaktadır. Biri,
maliyetlerin azaltılması ile elde edilen kâr artışıdır. Diğeri ise, kalitenin artırılması ile
satışlardan elde edilen kârın artmasıdır.
2. Etkinlik Artışı; TKY, doğru olanın ilk seferde doğru olarak yapılmasını sağlar. Bu
noktada örgütsel etkinliğin artması da sağlanmış olur.
3. Maliyetlerin Azalması; TKY uygulamaları satın alınan malzeme maliyetlerinde, işçilik
maliyetlerinde, ortalama stok seviyelerinde, üretim zamanında azalmalara yol açarak
örgütün toplam maliyetlerinde de azalma sağlar.
4. Verimlilik Artışı; TKY ile süreçler sürekli iyileştirilir ve önlemeye dönük yaklaşımla
gelecekte oluşabilecek hataların önleminin bugünden alınması sağlanır. Böylece hatalı
ürün maliyeti azalır ve mevcut kaynaklarla daha çok üretim gerçekleştirilerek
verimliliğin artması da sağlanmış olur.
5. Çalışma Hayatının Kalitesinin Artması ve Çalışanların Motive Olması; TKY
uygulamalarıyla rekâbet avantajı sağlanır ve istihdam oranlarının olumlu yönde
gelişmesine destek olunur. İletişim kanalları sürekli açık olduğu için çalışanların
motivasyonu da artırılmış olur.
6. Rekâbet Gücü ve Pazar Payı Artışı; TKY varılacak bir nokta değildir. TKY çalışmaları
gerçekleştiren örgütler,, sürekli gelişme felsefesiyle rekâbet avantajı elde ederler.
İyileştirilmiş ürün/hizmet sunulması işletmenin pazar payının da artmasına destek olur.
7. Kültür Değişimi; TKY ile uygulanan sürekli iyileştirme felsefesiyle örgüt kültürünün
değişimi de beraberinde gelir.
8. Çevresel Kalite Anlayışı; TKY ile süreçlerin tasarımında çevresel kalitenin korunması
zorunluluk olduğu için, işletme çalışmalarından, çevrenin zarar görmemesi sağlanır.
9. Müşteri Tatmini; TKY çalışmaları ile iç ve dış müşterilerin beklenti ve isteklerine
yönelik faaliyetler gerçekleştirileceği için müşteri memnuniyeti de artar.
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10. Ürün/Hizmet Kalitesinin Artması; Sürekli iyileştirme çalışmaları ile süreçlerdeki
problemlerin minimize edilmesi sağlanır ve böylece sunulan ürün/hizmetin kalitesinin
artması da sağlanmış olur.

1.8. TKY Uygulamalarında Örgütlerde Yaşanan Sorunlar
TKY uygulamaları sırasında çıkan sorunlar nedeniyle başarısız olan pek çok işletme
mevcuttur. TKY uygulamalarında karşılaşılan sorunları Philippe Hermel insan ve eğitimle
ilgili güçlükler ve teknik güçlükler olarak sınıflandırmıştır. Hermel’e göre;
1. Yönetimden Kaynaklanan Sorunlar; yönetimden kaynaklanan sorunlar arasında şunlar
gösterilmektedir: Kalite politikalarının ve amaçlarının bulunmaması, yatay ve dikey
koordinasyon eksikliği, veri yetersizliği, kalitenin bir yönetim fonksiyonu olarak
düşünülmemesi, yönetimin ürün/hizmet kalitesinden öte üretilen ürün/hizmet
miktarına önem vermesi, kalite sorumluluğunun firma düzeyinde ele alınmaması.
2. İnsan Nedeniyle Yaşanan Sorunlar; bu sorunlar arasında; kalite alanında seminerlere
katılım ve kitap okuma eksikliği, temel istatistik teknikleri konusunda eğitim eksikliği,
kaliteye ilişkin yeni prosedürlerin uygulanmaması, kalite kavramının işletme içinde
herkesçe aynı anlaşılmaması, motivasyonun çözüm aracı olarak kullanılmaması, işçi
devir hızının yüksek olması, düşük eğitim düzeyine sahip olanlara sorumluluk
verilmesi gösterilmektedir.
3. Teknik Sorunlar; bu sorunlar arasında, kalite kontrol ve kalite geliştirme konusunda
kullanılan malzeme, ekipman ve diğer imkanların yetersizliği ile endüstriyel ölçüm ve
kalibrasyon uygulamalarının (standart ölçme ve izleme) yetersizliği gösterilmektedir.
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Uygulamalar
Tek bir kalite tanımı yapmak, oldukça zordur. En genel tanımı ile kalite, kullanıma
uygunluktur. TKY ise, genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını belirleyen ve
uygulayan yönüdür.
Kalitenin tarihsel gelişim süreci, muayene, kalite kontrol, kalite güvencesi ve TKY
uygulamaları dönemleri şeklinde gerçekleşmiştir. Son yıllarda TKY’den sonra altı sigma
çalışmaları başlatılmıştır. Kalitenin tarihsel gelişimine katkıda bulunan kalite öncüleri
TKY konusunda ilkeler ortaya koymuşlardır. Kalite öncülerinin ortaya koydukları ilkeler
bugünün TKY çalışmalarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
TKY, ortaya koyduğu felsefe ile klasik yönetim anlayışından farklılaşmıştır. TKY
çalışmalarının örgütlere sağladığı faydaların yanı sıra uygulamada yaşanan bazı
problemler de mevcuttur.
TKY uygulamalarında üst yönetimin en çok korktuğu şey, maliyetlerdir. Ancak araştırma
sonuçları kalitesizliğin maliyetinin kalite maliyetinden çok daha fazla olduğunu ortaya
koymuştur.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde yer alan küçük bir işletmeyi bu bölümde öğrendikleriniz ışığında
değerlendiriniz.
2. TKY uygulamalarıyla yönetilen herhangi bir işletmeyi müşteri memnuniyeti
açısından değerlendiriniz.

37

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; TKY’ye genel bir giriş yapılmış ve TKY ile ilgili tanımlara yer verilerek
kalitenin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Kalitenin tarihsel gelişiminde önemli rol oynayan
kalite öncülerinin ilkelerine yer verilmiştir.
TKY, her çeşit örgütün yapısına uyarlamaya uygun olan bir felsefe olduğu için diğer
yönetim sistemlerinden daha yaygın kabul görmektedir. TKY ile klasik yönetim anlayışı
arasındaki farklar bu bölümde anlatılmıştır.
Bu bölümde genel olarak tüm işletmelerde TKY uygulamalarında yaşanan sorunlar ve
TKY uygulamalarının örgütlere sağladığı yararlar ile kalite maliyetleri izah edilmiştir.

38

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kalite için söylenemez?
a) Standartlara uygunluktur
b) Müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır
c) Maliyetlerin artırılmasıdır
d) Kullanıma uygunluktur
e) İhtiyaçlara uygunluktur
2. Aşağıdakilerden hangisi TKY uygulamalarının örgüt için yararları arasında gösterilemez?
a) Rekabet gücü ve pazar payı artışı
b) Verimlilik artışı
c) Müşteri tatmini
d) Örgüt kültürünün değişmemesi
e) Maliyetlerde azalma
3. Aşağıdakilerden hangisi Juran tarafından yapılan kalite tanımıdır?
a) Kalite kullanıma uygunluktur
b) Kalite ihtiyaçlara uygunluktur
c) Kalite şartlara uygunluktur
d) Kalite müşteri tatminidir
e) Kalite sıfır hataya ulaşılmasıdır
4. Genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını belirleyen ve uygulayan yönü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalite
b) TKY
c) TK
d) Kalite güvencesi
e) Kalite kontrol
5. Aşağıdakilerden hangisi hataları ayıklamak yerine, hata yapmamaya yönelik çalışmalardır?
a) Önlemeye dönük yaklaşım
b) Ölçüm
c) İstatistik
d) Sürekli gelişme
e) Ekip çalışması
10. ……..………… işin ilk başta doğru yapılmasıdır.
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11. TKY’nin örgüt için faydaları nelerdir?
12.…………………………… hataları ayıklamak yerine, hata yapmamak yaklaşımıdır.
13. Kalite maliyetleri nelerdir? Bilgi veriniz.
14. Deminzg’in kalite ilkeleri nelerdir?
15. TKY ile klasik yönetim anlayışı arasındaki farklar nelerdir?

Cevaplar 1)c, 2)d, 3)a, 4)b, 5)a
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2.BÖLÜM SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE
ÖNEMİ
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Hizmet, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Kuruluşu Kavramları
2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve TKY Kavramları
2.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi
2.4. Sağlık Hizmetlerinde TKY İhtiyacının Nedenleri
2.5. Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Ölçümü
2.6. Sağlık Kurumlarında TKY Uygulamalarının Başarısı İçin Gereken Koşullar

42

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık hizmetlerinde kalite ve TKY kavramları nedir?
2. Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalite boyutları nelerdir?
3. Sağlık kurumlarında neden TKY’ye ihtiyaç duyulmuştur?
4. Sağlık kurumlarında TKY uygulamalarının başarısı için gereken koşullar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sağlık hizmetlerinde kalite
ve TKY kavramları
Sağlık hizmetlerinde TKY
uygulamalarının tarihçesi

Sağlık hizmetlerinde TKY
ihtiyacının nedenleri

Sağlık kurumlarında hizmet
kalitesi ve hizmet kalitesi
ölçümü
Sağlık kurumlarında TKY
uygulamaları başarısı için
gereken koşullar

Kazanım

Sağlık hizmetlerinde TKY
uygulamaları konusunda
bilimsel bilgiye ulaşma
Sağlık hizmetlerinde TKY
uygulamalarının tarihçesi
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
Sağlık hizmetlerinde neden
TKY’ye ihtiyaç duyulduğu
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
Sağlık hizmetlerinde hizmet
kalitesi ölçümünde kullanılan
SERVQAUL yöntemi
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
Sağlık kurumlarında TKY
uygulamalarında başarı elde
etmek için gereken koşullar
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar



Sağlık hizmeti,



Sağlık kurumu,



Kalite,



TKY.

Giriş
Önce imalat sektöründe başlayan TKY çalışmalarına bir dönem sonunda sağlık
hizmetleri de kayıtsız kalamamış ve sağlık kurumlarında TKY çalışmaları başlatılmıştır. TKY,
müşteri memnuniyetini artırmayı temel hedef alan, sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket
ederek kurumun sürekli kendini yenilemesi prensibine dayanan bir yönetim felsefesidir.
Sağlık kurumları da her zaman hasta ve hasta yakınlarının aldıkları hizmetten
memnuniyetlerini artırma çabası ile hareket etmektedir. Hasta memnuniyeti soyut bir
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kavramdır ve ölçümü zordur. Ölçülmesi için bir takım yöntem ve metodlar geliştirilmesi de
zorunluluktur.
Bu bölümde, sağlık hizmetlerinde kalite ve TKY kavramları tanımlanacak, sağlık
hizmetlerinde kalite uygulamalarının tarihsel gelişimine değinilecek, sağlık hizmetlerinde
neden TKY uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu, hizmet kalitesinin nasıl ölçüldüğü ve sağlık
kurumlarında TKY uygulamasının başarılı olması için nelere dikkat edilmesi gerektiği
anlatılacaktır.

2.1. Hizmet, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Kuruluşu Kavramları
Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük’te hizmet; “birinin işini görme veya birine yarayan
bir işi yapmak.” olarak tanımlanmaktadır. İktisat Terimleri Sözlüğü’nde ise, hizmet;
“gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliğine sahip her türlü etkinlik.”
şeklinde tanımlanmıştır. Hizmet, üretim ve satış aşamalarında fiziki bir ürün olmayan bir
ihtiyacı gidermek için kullanılan ve belirli bir fiyatla satışa sunulan soyut eylemler ve
yararlardır. Hizmet, müşteri ile hizmeti sunan kişi veya kurumun karşılıklı iletişim kurmasını
gerektiren sosyal bir faaliyettir.
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Sağlık hizmeti; hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunu ile hastalıkların
önlenmesi, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi konularındaki faaliyetlerin
bütünüdür. Sağlık hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri,
rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi olarak dört ana grupta incelenebilir.
Sağlık kuruluşu ise, sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerdir ve hasta ile sağlık
profesyonellerini bir araya getirerek tedavi için uygun ortamı hazırlayıcı sorumluluk
üstlenmişlerdir.

2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve TKY Kavramları
Yıllardır kalitenin tek bir tanımı yapılmaya çalışılsa da, uzmanlar pazarlama, yönetim
ve sağlık hizmetlerinde tek bir kalite tanımına ulaşılamayacağı sonucuna varmışlardır.
Aşağıda sağlık hizmetlerinde kalite kavramının değişik kurum ve kişiler tarafından yapılan
tanımlarına yer verilmiştir.

2.2.1. Donabedian’ın Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tanımı
Avedis Donabedian sağlık hizmetlerinde kalite kavramını şekillendiren önemli
isimlerden birisidir. Donabedian’ın sağlık hizmetlerinde kalite tanımı, “hizmet sürecinin bütün
kısımlarındaki beklenen kazanç ve kayıplar dengesi hesaba katıldıktan sonra, iyilik halini en
üst düzeye çıkarması beklenen bakım türü” şeklindedir.
Donabedian’a göre kalitenin üç öğesi mevcuttur: Bunlardan birincisi, uygun hizmet
stratejilerini belirlemede kullanılan bilgi ve yargı ile bu stratejileri uygulamadaki beceriye
dayanan teknik hizmet kalitesidir. Teknik açıdan kalite, verilen hizmetin bilimsel standartlara
uygunluk derecesidir. Kalitenin ikinci öğesi, özellikle hasta ve sağlık profesyonelleri
arasındaki kişiler arası ilişkinin iyiliğidir. Üçüncüsü ise, hizmet sunulan yerin uygunluğu,
rahatlığı, sessizliği, mahremiyeti, konforu ve estetik özelliklerini içeren rahatlık ve konfor
sağlayan yönlerdir. Bu üç öğe birbiriyle yakından ilişkilidir. Birinde yaşanan problem
diğerlerini de etkileyecektir.
Donabedian’a göre etkenlik, etkililik, verimlilik, optimallik, kabul edilebilirlik,
yasallık ve hakkaniyet kavramlarının kombinasyonu sağlık hizmetlerinde kalite tanımını
oluşturur ve bunlar ölçüldüklerinde, çıkan sonuç kalitenin derecesini gösterir.
a. Etkenlik (Efficacy); mevcut bilimsel bilgi ve mevcut olanaklar dahilinde hastanın
durumunda yapılabilecek maksimum gelişme etkenlik olarak adlandırılır. Etkenlik
soyut bir kavramdır.
b. Etkililik (Effectiveness); ulaşılabilir olan iyileştirmelere gerçekte ulaşma derecesidir.
Etkililik etkenliğin tersine somut bir kavramdır. Gerçek performans ile ideal
performans arasında karşılaştırma yapmayı gerektirir. Etkililik, verilen hizmetlerin en
iyi hizmete göre, kişinin sağlık durumunda ya da hastalığının seyrinde meydana
getirdiği değişiklik esas alınarak ölçülür. Şekil 1’de etkililik ölçümü verilmiştir:
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Şekil 1: Kendiliğinden Geçen Bir Hastalıkta Etkililik

Kaynak: Kaya, S. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme. Ankara: Pelikan Yayınları, 1.
Baskı..

Şekil 1’i daha iyi anlayabilmek için kendiliğinden iyileşebilecek bir hastalık olan üst
solunum yolu enfeksiyonunu örnek verelim. Şeklin düşey ekseninde sağlık statüsü, yatay
ekseninde ise zaman olsun. Sağlık statüsü olarak da, günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirme yeteneği ölçüsünü belirlemiş olalım.
Şekil 1’de en altta yer alan çizgi, hastalığa hiçbir müdahale yapılmadığında, yani,
hastalığın kendiliğinden iyileştiği varsayıldığında, hastanın günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirme yeteneğini gösterir. En alttaki çizgiye göre hastalık başladığında kişi, günlük yaşam
aktivitelerinin hemen hemen tamamını yerine getirebilmektedir. Gün geçtikçe, kişi günlük
yaşam aktivitelerini yerine getirebilme yeteneğinde azalma yaşamaya başlar ve bir dönem
sonra aktiviteleri kendiliğinden eski haline döner. En üstteki çizgide ise en etken hizmet
verildiğinde günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme yeteneğindeki değişim
gösterilmiştir. En etken tedavi verilmesi sonucunda, kişinin hastalık nedeniyle, günlük yaşam
aktivitelerini yerine getirebilme yeteneğinde çok az azalma olmakta ve en alttaki çizgiye göre
bu dönem daha kısa sürmektedir. Ortadaki çizgi ise, etkililiği değerlendirebilecek yöntemle
kişi tedavi edildiğinde günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme yeteneğinin durumunu
göstermektedir.
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Şekil 1’deki A alanı tedavinin etkisini göstermektedir. En iyi tedavinin etkisini ise, A
ve B alanlarının toplamı gösterir (A+B). Bu durumda etkililik A ÷ (A + B) şeklinde
gösterilebilir. Etkililik göreli bir kavramdır ve şu şekilde formüle edilebilir:
Sağlıkta değerlendirilecek hizmetin meydana
getirmesi beklenen iyileştirmeler

Göreli Etkililik

=
Sağlıkta en iyi hizmetin meydana getirmesi
beklenen iyileştirmeler

c. Verimlilik (Efficiency); belirli bir maliyetle sağlıkta daha fazla iyileştirme yapmak
veya aynı iyileştirme sonucuna daha düşük maliyetle ulaşmak verimlilik olarak
tanımlanabilir. Aşağıdaki şekilde formüle edilir:

Verimlilik

Sağlıkta değerlendirilecek hizmetin meydana
getirmesi beklenen iyileştirmeler
=
Bu hizmetin maliyeti

Sağlık hizmetlerinde verimlilik üç şekilde artırılabilir: Birincisi, klinik verimliliktir.
Sağlık bakım hizmeti sunanların, zararsız, faydalı ve etkili hizmetleri önermesi ve
uygulamasıdır. İkincisi, yönetsel verimliliktir. Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan
ürün/hizmetlerin daha verimli üretimidir. Üçüncüsü ise dağıtımla ilgili verimliliktir.
Sağlık bakım hizmetlerinin farklı gruplara beklenen iyileştirme oranına bağlı olarak
dağıtılmasıdır.
d. Optimallik (Optimality); sağlıkta meydana gelen iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin
maliyeti ile dengelemek optimallik olarak tanımlanmaktadır. Yani, kullanılan hizmet
miktarına bağlı olarak değişen fayda ve maliyetler arasındaki optimum dengenin
sağlanmasıdır. Şekil 2’de optimallik kavramı açıklanmıştır:
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Şekil 2: Optimal Hizmet Miktarının Belirlenmesi

Kaynak: Kaya, S. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme. Ankara: Pelikan Yayınları, 1.
Baskı.

Şekil 2’nin üst kısmında harcamaların artmasıyla beraber sağlanan faydadaki artış da
görülmektedir. Maliyetler arttıkça, fayda da artmaktadır. Buna bağlı olarak meydana
gelen iyileştirmeler artmaktadır. Ancak iyileştirme ile elde edilen faydadaki artış
maliyetteki artıştan daha fazladır. Şekil 2’de görüldüğü gibi maliyet arttıkça fayda da
artmaktadır, ancak bir noktadan sonra iyileştirmeler göreli olarak küçülmeye ve elde
edilen fayda azalmaya başlar. En sonunda daha fazla iyileştirmenin yapılamadığı bir
noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşılması, maksimum etkili hizmete ulaşıldığı anlamına
gelmektedir.
Şekil 2’nin alt kısmında maliyetlerle gerçekleştirilen iyileştirmeler karşılaştırılmıştır.
Bu modelde, maksimum etkili hizmet ve optimal etkili hizmet olmak üzere iki tane
kalite standardı vardır. Eğer maksimum etkili hizmet, kalite standardı olarak
belirlenirse (B noktası), bu noktanın altındaki harcamaların doğru, üstündeki
harcamaların ise israf olduğu düşünülür. Eğer optimal etkili hizmet, kalite standardı
olarak belirlenirse (A noktası), bu noktanın ötesinde ilave harcama yapılması israf
olarak düşünülür.
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e. Kabul Edilebilirlik (Acceptability); hastaların ve hasta yakınlarının beklenti ve
isteklerine uygunluk kabul edilebilirlik olarak tanımlanabilir. Bir hizmetin kabul
edilebilir olarak görülmesi için gerekli şartlar şu şekildedir:
o Hastaların sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi ve hizmetleri kolayca
kullanabilmesi,
o Sağlık çalışanlarının hastaların istek ve beklentilerine cevap vermesi,
o Hizmet sunulan ortamın rahatlatıcı olması ve güven vermesi,
o Hizmetin etkili ve ucuz olması.
f. Yasallık (Legitimacy); sağlık hizmetlerinin etik prensiplere, değerlere, normlara,
yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere uygun olarak sunulması yasallık olarak
tanımlanmaktadır.
g. Hakkaniyet (Equity); hakkaniyet adil olan anlamındadır. Sağlık hizmeti sunumunda
toplumun tüm bireyleri arasında adil olmaktır. Pratikte herkesin ihtiyacına uygun
sağlık hizmetine erişebilmesi ve onu kullanabilmesidir. Genellikle eşitlik kavramı ile
karıştırılır. Eşitlikte matematiksel olarak bir eşitlik söz konusudur. Eşitlik, bir
toplumdaki bireyler arasında sağlık açısından farklılık olmamasıdır. Hakkaniyet
kavramı her zaman matematiksel bir eşitlikle anlatılamaz. Örneğin, beş bölge ve beş
hemşire ile ilgili karar verilecek olsun. Eğer beş hemşire beş bölgeye birer tane
dağıtılırsa eşitlik olur. Ancak beş bölge içindeki bir bölgenin ana çocuk sağlığı ile ilgili
problemleri daha fazla ve bu problemler nedeniyle o bölgede en az iki hemşireye
ihtiyaç olsun. Bu bölgeye iki hemşire gönderilip, diğerleri diğer dört bölge arasında
bölgelerin ihtiyaçlarına uygun olarak dağıtılırsa hakkaniyet söz konusu olur.

2.2.2. Maxwell’in Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tanımı
Maxwell’e göre sağlık hizmetlerinde kalitenin altı boyutu bulunmaktadır. Bunlar:
a. Etkililik; verilen tedavi teknik olarak verilebilecek en iyi tedavi midir? Bunun kanıtı
nedir ve tedavi sonucu ne olmuştur? sorularının cevabının bulunması ile sağlık
hizmetlerinde etkililik değerlendirmesi yapılabilir.
b. Kabul Edilebilirlik; hizmet ne kadar sevecen ve saygılı sunulmaktadır? Mahremiyet
korunuyor mu? Hastalar bu konularda ne düşünüyor? sorularının cevabının bulunması
ile sağlık hizmetlerinde kabul edilebilirlik değerlendirmesi yapılabilir.
c. Verimlilik; aynı girdi ile maksimum sonuç elde ediliyor mu ya da maksimum çıktı için
minimum girdi kullanılıyor mu? sorularının cevabının bulunması ile sağlık
hizmetlerinde verimlilik değerlendirmesi yapılabilir.
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d. Erişilebilirlik; insanlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine istedikleri anda
erişebiliyorlar mı? sorusunun cevabının bulunması ile sağlık hizmetlerinde
erişilebilirlik değerlendirmesi yapılabilir.
e. Hakkaniyet; bir hasta grubu diğerlerine göre adil tedavi ediliyor mu? sorusunun
cevabının bulunması ile sağlık hizmetlerinde hakkaniyet değerlendirmesi yapılabilir.
f. Uygunluk; sunulan hizmet modeli toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak en
iyi model midir? sorusunun cevabının bulunması ile sağlık hizmetlerinde uygunluk
değerlendirmesi yapılabilir.

2.2.3. Ovretveit’in Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tanımı
Otretveit sağlık hizmetlerinde kaliteyi “hizmete ihtiyaç duyanların, ihtiyaçlarının
otoriteler tarafından belirlenen direktiflere uygun olarak örgüte en az maliyetle
giderilmesidir.” şeklinde tanımlamıştır. Otreveit sağlık hizmetlerinde üç kalite boyutu
olduğunu ifade etmiştir:
a.

Müşteri kalitesi; hasta
değerlendirmeleridir.

ve

hasta

yakınlarının

aldıkları

hizmete

dair

b.

Profesyonel
kalite;
sunulan
hizmetlerin
profesyoneller
tarafından
değerlendirilmesi, tedavinin doğru yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir.

c.

Yönetim kalitesi; kaynakların otoriteler tarafından belirlenen direktiflere uygun
olarak kullanılmasıdır.

2.2.4. Amerikan Tabipler Birliği’nin Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Tanımı
Amerikan Tabipler Birliği sağlık hizmetlerinde kaliteyi şu şekilde tanımlamıştır:
“yaşam kalitesini ya da yaşam süresini iyileştirmeye veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda
bulunan hizmete sağlık hizmetlerinde kalite denir.” Amerikan Tabipler Birliği’ne göre, kaliteli
hizmetin taşıması gereken özellikler şu şekildedir:
a. Kaliteli hizmet, hastanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal durumunda en kısa sürede optimal
iyileşme sağlamalıdır.
b. Kaliteli hizmet, sağlık düzeyinin yükseltilmesine, erken teşhis ve tedavi çalışmalarına
önem vermelidir.
c. Hizmet, gecikme, kesilme veya gereğinden fazla uzama olmadan zamanında
sunulmalıdır.
d. Hizmet sürecinde hasta bilgilendirilerek hastayla işbirliği yapılmalıdır.
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e. Kaliteli hizmet, tıp bilimine dayalı olarak uygun teknoloji ve profesyonel kaynakların
verimli kullanılmasına dayanmalıdır.
f. Hastanın stres, anksiyete gibi duyarlılıklarına uygun olarak hizmet sunulmalıdır.
g. Tedavinin amaçlarına ulaşması için kaynaklar verimli kullanılmalıdır.
h. Hastanın tıbbi kayıtları düzenli bir şekilde tutulmalıdır.

2.2.5. ABD Tıp Enstitüsü’nün Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tanımı
ABD Tıp Enstitüsü tarafından yapılan sağlık hizmetlerinde kalite tanımı en kabul
gören tanımdır. ABD Tıp Enstitüsü kaliteyi şu şekilde tanımlamıştır: “bireylere ve topluma
sunulan sağlık hizmetlerinin, arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını artırma ve güncel
profesyonel bilgiyle tutarlı olma derecesidir.”

2.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır. Sağlık
hizmetlerinde kalite kavramının kronolojik gelişimi örneklerle aşağıda sunulmuştur:
 M.Ö. 2000 yılında Mısır papirüslerinde tıbbi uygulama standartları yer almıştır.
 M.Ö. 1100 yılında Chou hanedanı, hekimlerin, mesleklerine başlamadan önce bir
sınava tabi tutulmasını zorunluluk haline getirmiştir. Yapılacak ödemeleri, hastada,
tedavi neticesinde elde edilen sonuçlara göre belirlemiştir.
 M.Ö. 5. yüzyılda Hipokrat hekimlere yönelik mesleki davranış kuralları oluşturmuştur.
 M.S. 1000 yılında İran’da tıbbi uygulama yapan herkesin bilgisi sınavla
değerlendirilmiştir.
 İngiliz hemşire Florance Nightingale (1820-1910) hastane istatistiklerini toplamak ve
değerlendirmek için ortak bir modelin gerekliliğini ortaya koyarak sağlık
hizmetlerinde kalite güvencesi programlarının temelini oluşturmuştur.
 1910 yılında Dr. Abraham Flexner ABD’de tıp eğitiminin kalitesinin düşüklüğünü
rapor ederek, ABD’de pek çok tıp okulunun kapanmasına neden olmuştur.
 1913 yılında tıp eğitimindeki değişkenliği ele almak amacıyla kurulan American
College of Surgeons (ACS), kurulduktan birkaç yıl sonra, sağlık kuruluşlarının
kalitesine yönelik hastane standardizasyon programını oluşturmuştur.
 1914 yılında Dr. Ernest A. Codman cerrahi sonuçların derlenmesi ve analiz edilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
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 1920’lerde ACS hastane standardizasyon programı ABD’nin en eski ve en büyük
akkreditasyon kuruluşu olan Birleşik Komisyona (Joint Commision)
dönüştürülmüştür.
 1960’larda Dr. Avedis Donabedian sağlık hizmetlerinde kalitenin değerlendirilmesi
için yapı, süreç ve sonuç ilişkilerini ortaya koymuştur. Donabedian çalışmalarıyla
sağlık hizmetlerinde modern kalite çalışmalarının lideri olarak tarihe adını
yazdırmıştır.
 1970’li yıllarda kalite gereklilikleri, daha çok yapısal ayrıntılar, yetersiz ya da kusurlu
hastaneler ve hekimlerin disiplini konularına odaklanmıştır.
 1980’lerde Joint Commision standartlarına kalite güvencesi standardı eklemiştir.
 1980’ler ve 1990’lar sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle, sağlık hizmetlerinde
kalite yönetimi için sürekli iyileştirme ve istatistiksel kalite kontrolünün daha önemli
hale geldiği yıllar olmuştur.
 2000 yılında ABD Tıp Enstitüsü’nün yayınladığı rapor ile tıbbi hataların boyutlarına
dikkat çekilmiş ve 2001 yılında yayınlanan raporla da ABD’de sağlık bakım
boyutunda iyileştirilmesi gereken altı boyut olduğu ifade edilmiştir. Bu boyutlara
yukarıda değinilmiştir.
Türkiye’de de sağlık hizmetlerinde kalite arayışı söz konusudur. 2001 yılında Sağlık
Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında sunulan bütün
hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin, TKY anlayışı ile, kalite, güven, yüksek verim,
motivasyon, süreklilik, rekâbet, ekip anlayışı ve kalite kültürü içinde yürütülmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet
Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığı hastanelerinde aktif olarak TKY
çalışmaları başlatılmıştır.
2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının
bileşenlerinden biri “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmeti İçin Kalite ve Akreditasyon”dur. 2005
yılında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve
Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarının hedeflere
ulaşabilmeleri için ölçülebilir, karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi ve
halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ile buna katkısı olan personelin teşvik edilmesi
amacıyla “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve
Performans Değerlendirme Yönergesi” hazırlanmıştır. Bu şekilde başlatılan kalite çalışmaları
gerekli gözden geçirme, düzeltme ve yenileme faaliyetleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından
devam ettirilmektedir. Sonraki bölümlerde bu konuda daha detaylı bilgi verilecektir.
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2.4. Sağlık Hizmetlerinde TKY İhtiyacının Nedenleri
TKY öncelikle imalat sektöründe uygulanmaya başlanmıştır. İmalat sektörünü TKY
çalışmalarına zorlayan nedenler, sağlık sektörü için de geçerlidir. Müşteri beklentilerinde
yaşanan değişim, teknolojide yaşanan değişim gibi faktörler sağlık kurumlarının yönetim
felsefelerini gözden geçirmelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda da TKY uygulamaları,
özel ve kamu sağlık kurumları için önemli olmaya başlamıştır. Sağlık kurumlarında kalitenin
önem kazanmasının diğer nedenleri arasında aşağıdakiler gösterilebilir:


Müşteri bilgi ve taleplerinde yaşanan değişim



Rekâbetin artması



Tıpta ve teknolojide yaşanan değişim



Tanı ve tedavi yöntemlerinde yaşanan değişim



Sağlık düzeyi göstergelerinde yaşanan değişim



Maliyetlerin artması



Sağlık hizmetlerinde uzmanlığın artması



Sağlık kurumlarında oluşan problemlerin çözümünde geleneksel yöntemlerin yetersiz
kalması



Hasta hakları konusunda hassasiyetin artması



Tıbbi uygulamalardan kaynaklı hatalar nedeniyle kurumların ceza almasıdır.
Tıbbi hatalarla ilgili ABD’de yapılan bazı araştırma sonuçları şu şekildedir:
o Hastaların %7’si tıbbi hataya maruz kalmaktadır
o Tıbbi hatalar sonucu her yıl 44 000-98 000 kişi hayatını kaybetmektedir
o Tıbbi hataların 17-29 milyon $ maliyeti tespit edilmiştir
o ,Anestezi nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin %8’i insan hatası, %92’si ise sistem
hatası nedeniyle oluşmaktadır.

2.5. Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin
Ölçümü
Öznel bir kavram olan hizmet kalitesi, etkili bir yönetimin temelini oluşturur. Çünkü
müşterilerin sağlık kurumunun hizmet kalitesi hakkında ne düşündüklerini anlamak önemlidir.
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Sağlık kurumlarında, hizmeti talep edenlerin belirleyiciliği ön plana çıkmaktadır ve bu
da sağlık sektörünü ve sağlık kurumlarını yapısal olarak değişime zorlamaktadır. Hizmet
kalitesi, hastanın sağlık kurumundan aldığı hizmet sonucunda sağlık durumunda yarattığı
gelişme baz alınarak ölçülebilir. Bu ölçüm, verilen hizmetin bilimsel standartlara uygunluk
derecesini gösteren teknik kalite boyutudur. Ancak sağlık hizmeti alanların sosyal, psikolojik
istek, beklenti ve ihtiyaçları da vardır. Bu durum göz ardı edilirse hizmet sunumu ne kadar
bilimsel olursa olsun kalite hedefini gerçekleştirmede yetersiz kalacaktır. Eğer müşteri sağlık
kuruluşunda verilen hizmetin teknik özelliği hakkında yeterince bilgi sahibi değilse, kalite ile
ilgili karar verirken rahatsızlığının geçip geçmemesine, hizmet sunum şekline, çalışanların
tutumuna, hastanenin görünümüne, v.b. göre hizmet kalitesini değerlendirecektir. Bu
değerlendirme, hastanın aldığı sağlık hizmeti hakkında oluşan düşüncelerini gösteren
algılanan kalitedir.
Hizmet kalitesinin belirleyicileri Şekil 3’te gösterilmiştir:
Şekil 3: Hizmet Kalitesi Belirleyicileri

Hizmet Kalitesi

Meslek
odaları,
üniversiteler

Teknik Kalite
(Bilimsel
standartlara
uygunluk

Algılanan
Kalite

Yapı,

Hizmet
sunanların
tutum ve
davranışları
Müşteri
beklenti ve
deneyimleri

Süreç,
Sonuç

Müşteri
(Hasta, hasta yakınları, devlet,
sigorta kurumları, iç müşteriler)

Yüksek Kalite

Verimlilik, kar, düşük maliyet
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Kaynak: Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Şekil 3’e gösterildiği gibi, hizmet kalitesi, teknik kalite ve algılanan kalitenin
bileşimidir. Teknik kalite hasta bakımının bilimsel yönüdür. Teknik kaliteyi meslek odaları,
üniversiteler gibi pek çok kurum, yapı ve süreçleri gözden geçirerek belirlemektedir.
Algılanan kalite ise, hastaların ve hasta yakınlarının aldıkları hizmet, sağlık profesyonellerinin
yaklaşımı, otelcilik hizmetleri gibi konulardaki algılarından oluşur. Algılanan kaliteyi hastalar
beklentilerine ve geçmiş deneyimlerine göre hizmet sunanların kendilerine gösterdikleri tutum
ve davranışlar ile belirler. Teknik kalite ve algılanan kalitenin artırılması ile müşteri
memnuniyeti de artacak ve hizmet kalitesinde de artış sağlanacaktır. Bunun nihai sonucunda
da sağlık kuruluşunun verimliliği ve kârlılığı artacaktır.
Vincent K. Omachonu tarafından geliştirilen sentezci yaklaşım da, kalitenin teknik ve
sanatsal boyutlarını bir arada ele almaktadır. Bu yaklaşıma göre sağlık hizmetlerinin kalitesi
teknik ve sanatsal boyutun beraber değerlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır.
Sağlık Hizmetinin Kalitesi

=

Teknik Kalite

+

Tedavi Sanatı

Hizmet soyut bir kavramdır. Bu nedenle sağlık kurumları müşterilerinin hizmet
kalitesi algısını ölçmek için çeşitli yöntemler geliştirmek zorundadırlar. Sağlık hizmet
kalitesinin ölçümünde kullanılan en yaygın teknik, hizmet kalitesi (SERVQUAL) metodudur.
SERVQUAL metodunda ölçüm indeksi, müşterilerin hizmet sunumu hakkındaki algıları ile
beklentileri arasındaki farktır.
SERVQUAL metodu 1990 yılında, pazarlama bakış açısıyla Parasuraman, Zeithaml,
ve Berry tarafından geliştirilmiştir. Metodun amacı, hizmet sektörünün geniş bir alanında,
küçük değişiklikler yaparak hizmet kalitesinin ölçülmesini sağlamaktır. Parasuraman ve
arkadaşları metodun her sektöre uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir. SERVQUAL
temelde müşteri beklentileri ve algılarının belirlenmesi ve bu ikisi arasındaki farkın
hesaplanmasıdır. Bu farkın sayısal ifadesi ise hizmet kalitesi olarak tanımlanır.
SERVQUAL modelinde hizmet kalitesinin ölçümü için ilk aşamada beş kalite boyutu
belirlenmiştir. Bu boyutlar:
a. Fiziki Özellikler; kullanılan aletlerin, iletişim malzemelerinin, personelin ve hizmet
verilen yerin fiziki görünümü.
b. Güvenilirlik; kusursuzluk, güvenilirlik, sözünde durmak.
c. Heveslilik; zamanında ve çabuk hizmet sunmak için heveslilik, yardımseverlik
d. Güvence; çalışanların bilgili ve nazik olmaları ve müşterilerde güven duygusu
uyandırabilme becerileri.
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e. Duyarlılık; çalışanların kendilerini müşterilerin yerine koyması ve müşterilere kişisel
ilgi göstermeleri.
Parasuraman ve arkadaşları hizmet algıları ve beklentileri arasındaki farkı nasıl
ölçecekleri üzerinde çalışmışlar ve bu çalışmaların sonucunda bir anket geliştirmişlerdir. Bu
anketin denekler üzerinde uygulanması sonucunda hizmet kalitesini etkileyecek beş nokta
belirlemişlerdir. Bu noktaları da hizmet verenlerin hizmet kalite anlayışları ile uygulamaları
ya da müşterilerin hizmet beklentileri ile aldıkları hizmet arasındaki farklar biçiminde
özetlemişlerdir. Parasuraman ve arkadaşları bu farklara boşluk (gap) adını vermişlerdir.
Bu durum Şekil 4’te gösterilmiştir:
Şekil 4: Hizmet Kalitesi Modeli

Şekil 4: Tarım, M. (2009). Ed: Coşkun, A., Akın, A. Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi
içinde, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi (s. 65-113). Ankara: Seçkin Yayınları, 1. Baskı.
Şekil 4’e göre;
 Boşluk 1; müşteri beklentileri ile hizmet organizasyonu yönetiminin bu beklentileri
algılaması arasında oluşan boşluktur.
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 Boşluk 2; hizmet organizasyonu yöneticilerinin müşteri beklentilerini algılamaları ile
hizmet kalitesi standartları arasındaki boşluktur.
 Boşluk 3; hizmet sunumu ile hizmet kalitesi standartları arasındaki boşluktur.
 Boşluk 4; müşteriye sunulan hizmet ile müşterinin henüz hizmeti almadan önce hizmet
hakkında bildikleri ile ilgili boşluktur.
 Boşluk 5; beklenen hizmet ile algılanan hizmet kalitesi arasında oluşan boşluktur.
Beşinci boşluk diğer dört boşluğun sonucunda ortaya çıkar. SERVQUAL modeli bu
beşinci boşluğun sayısal bir ifadesi olarak geliştirilmiştir.
SERVQUAL ölçeğinin avantajları şu şekildedir:


Hizmet kalitesinin farklı boyutlarını değerlendirmede bir standarttır



Çok sayıda hizmet sektörüne uygulanabilir



Güvenilirdir



Sınırlı sayıda maddesi olduğu için tasarruf sağlar



Yorum ve sonuçlara yardım eden standart bir analiz prosedürü mevcuttur



Eski ve yeni müşterilere belirli periyotlarla kolaylıkla uygulanabilir.

SERVQUAL ölçeğinin yukarıdaki sayılan avantajlarının yanı sıra ölçeğe yapılan eleştiriler de
vardır. Bu eleştiriler:


Toplanan veriler tamamen müşterinin kalite algılarını yansıtamamaktadır.



Cevaplayıcıların kalite deneyimlerini sorunlu bir şekilde toplanmaya zorlar. Örneğin,
bir hastane müşterisinden hastane çalışanlarının tutum ve davranışları hakkındaki
deneyimini öğrenmek için sorduğunuz soruda, müşteri, tutum ve davranışları farklı
olan birçok çalışanla iletişim içerisinde olacaktır. Dolayısıyla değerlendirmenin tek
bir noktada yapılması kişinin doğru değerlendirme yapmasında zorluklar yaşamasına
neden olacaktır.



Ölçekteki kalite boyutlarının soyut bir biçimde ifade edilmesi, araştırma sonuçlarının
da soyut olmasına yol açar. Örneğin; “personelin dostça davranışları” konusundaki
müşteri beklentileri ile algılamaları arasında önemli fark çıkması kalitenin düşük
olduğunu göstermektedir. Ancak, ölçek personelin hangi davranışlarının dostça
olmadığı hususunda ipucu vermemektedir.



Beklenen hizmet seviyesi çoğu zaman hizmetle ilgili algılamadan yüksektir. Bu da,
hizmeti kaliteli olarak nitelendiren cevaplayıcılar için fark değerlerinin çok az
değişkenlik göstermesi anlamına gelmektedir. Öte yandan, cevaplayıcılara genel
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hizmet kalitesi ve tatmin düzeyi ile ilgili düşünceleri tek bir soru ile sorulduğunda
verdikleri cevaplar ile fark puanları arasındaki ilişkinin tutarsız olduğu ifade
edilmektedir.


Ölçek tüm hizmetlerin algılanan kalitesinde kullanılan standart bir ölçektir, ancak
profesyonel hizmet kalite ölçümleri için boyutları yeterli değildir.



Hizmet kalitesi ölçümünde tüketicilerin beklentilerinin ölçülmesine gerek yoktur,
sadece tüketicilerin hizmet performansı konusundaki algılarının ölçülmesi hizmet
kalitesi için yeterli olacaktır.

2.6. Sağlık Kurumlarında TKY Uygulamalarının Başarısı İçin
Gereken Koşullar
Sağlık kurumlarında kalite programlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için gereken
koşullar aşağıda sıralanmıştır:
 Mevcut kalite düzeyinin ölçülmesi; kalite ölçümünde öncelikle hizmetin amacı,
standartları ve bu standartları izlemek için gereken kriterler belirlenmelidir.
 Kalite düzeyinin sürekli iyileştirilmesi; mevcut kalite seviyesi ortaya konduktan sonra,
bu seviyenin korunması değil, sürekli iyileştirilerek kalitenin sürekli artırılması ve sıfır
hataya ulaşılması hedeflenmelidir.
 Sorumluluk ve aktivitelerin paylaşımı; sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının
başarılı olabilmesi için tüm çalışanların sorumlulukları paylaşması ve kendilerinden
beklenen faaliyetleri önceden belirlenen standartlara uygun olarak yapması gerekir.
 Müşteri memnuniyeti; sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının başarılı olabilmesi
için, hasta memnuniyeti sürekli ölçülmeli, sonuçlara göre öncelik belirleme ve
uygulamalar yeniden şekillendirilmelidir. Bunun yanı sıra çalışanların
memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bu ölçüm sonuçlarına göre gerekli düzeltici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekliliktir.
 Toplumun bilinçlenmesi; toplumun hasta hakları, etik ve kalite gibi konularda
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde hizmet sunum sürecinde aktif rol almaları
sağlanacak ve toplumsal sağlık statüsünün yükselmesine destek olacaklardır.
 İşbirliği; Sağlık, sadece sağlık sektörünün sorumluluğunda değildir. Bu nedenle TKY
çalışmalarının her aşamasında hizmet sunucuları, finanse eden kuruluşlar ve sağlığı
ilgilendiren tüm sektörlerin işbirliği ve koordinasyonu şarttır.
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Uygulamalar
Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda pek çok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan en
yaygın olarak kullanılanı ABD Tıp Enstitüsü tarafından yapılan tanımdır. ABD Tıp
Enstitüsü sağlık hizmetlerinde kaliteyi, “bireylere ve topluma sunulan sağlık
hizmetlerinin, arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını artırma ve güncel
profesyonel bilgiyle tutarlı olma derecesi” olarak tanımlamıştır.
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı son yıllarda konuşuluyor olsa bile geçmiş M.Ö. 2000
yıllarına kadar uzanmaktadır. Hammurabi Kanunlarında “eğer bir cerrah yanlış uygulama
nedeniyle hastanın kolunu kaybetmesine sebep olursa o cerrahın da kolunun kesileceği”
ifadesi yer almaktadır.
Dünya üzerinde yaşanan değişim sağlık hizmetlerini de etkilemiş ve müşteri algı ve
beklentilerini de değiştirmiştir. Bu gibi nedenlerle sağlık hizmetlerinde TKY
uygulamaları çalışmaları başlamıştır.
Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümünde kullanılan en yaygın yöntem SERVQUAL
yöntemidir. SERVQUAL yöntemi müşteri beklentileri ile algıları arasındaki farkın
ölçülmesine dayanan yöntemdir.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde yer alan bir hastaneyi, kendi bakış açınızla, beklenen ve algılanan kalite
açısından değerlendiriniz. küçük bir işletmeyi bu bölümde öğrendikleriniz ışığında
değerlendiriniz.
2. Bir hastanedeki TKY uygulamalarının başarısını, kendi bakış açınızla, hasta
memnuniyeti açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık hizmetlerinde kalite, TKY kavramları ve sağlık hizmetlerinde
TKY uygulamalarının tarihçesi hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık kurumlarında neden TKY
uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu anlatılmış ve sağlık hizmetlerinde en çok kullanılan hizmet
kalitesi ölçüm aracı olan SERVQUAL metodu hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalite boyutları arasında
yer almaz?
a) Etkililik
b) Verimlilik
c) Rahatlık
d) Yasallık
e) Hakkaniyet
2. Aşağıdakilerden hangisi “sağlıkta meydanda gelen iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin
maliyeti ile dengelemek” ifadesinin karşılığıdır?
a) Verimlilik
b) Optimallik
c) Uygunluk
d) Kabul edilebilirlik
e) Yasallık
3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde TKY ihtiyaçları arasında gösterilemez?
a) Maliyetlerde azalma
b) Rekâbetin artması
c) Müşteri taleplerindeki değişim
d) Tanı ve tedavi yöntemlerindeki değişim
e) Tıbbi uygulama hatalarındaki artış
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin teknik kalite boyutunu ifade eder?
a) Hastaların bekledikleri kalite
b) hastaların algıladıkları kalite
c) Hastaların algıladıkları ve bekledikleri kalite arasındaki fark
d) Sağlık kurumundaki sağlık hedeflerinin kalitesi
e) Hizmetin bilimsel standartlara uygunluğunu gösteren kalite
5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde algılanan kaliteyi ifade eder?
a) Hastaların bekledikleri kalite
b) hastaların algıladıkları kalite
c) Hastaların algıladıkları ve bekledikleri kalite arasındaki fark
d) Hastaların, aldıkları hizmet, sağlık profesyonellerinin yaklaşımı gibi konulardaki algıları
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e) Hizmetin bilimsel standartlara uygunluğunu gösteren kalite
6. Sentezci yaklaşıma göre sağlık hizmetlerinde kalite nasıl hesaplanır?
a) Teknik kalite + Uygulanabilirlik
b) Uygulanabilirlik + Verimlilik
c) Teknik kalite + Tedavi sanatı
d) Optimallik + Tedavi sanatı
e) Tedavi sanatı + Hakkaniyet
7. ………………………… müşteri beklentileri ile hizmet organizasyonu yönetiminin bu
beklentileri algılaması arasında oluşan boşluktur.
8.

……………………hastaların

ve

hasta

yakınlarının

aldıkları

hizmet,

sağlık

profesyonellerinin yaklaşımı, otelcilik hizmetleri gibi konulardaki algılarından oluşur`
9. ………………………… sunulan hizmet modeli toplumun ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayacak en iyi model midir? sorusunun cevabının bulunmasıdır.
10.
…………………….

=

Teknik Kalite

+

Tedavi Sanatı

Cevaplar 1)c, 2)b, 3)a, 4)e, 5)d, 6)c,
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3.BÖLÜM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) İLKELERİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Hizmet İşletmelerinde Kalite Kriterleri
3.2.Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri
3.3.Liderlik ve Yönetici Desteği
3.4.Herkesin Katılımı ve İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hizmet işletmelerinde kalite kriterlerini sayınız.
2. Toplam kalite yönetiminin ilkeleri nelerdir?
3. Kalitede lider desteği neden önemlidir?
4. Kaliteye tüm personelin katılımı nasıl sağlanır?

69

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hizmet işletmelerinde kalite
kriterleri
Toplam kalite yönetiminin
ilkeleri

Kazanım

Kalite kriterlerini tanıma ve
öğrenme
Toplam kalite yönetiminin
temel ilkelerini kavrama
İşletme
içinde
iletişim
İletişim ve iletişim türleri
kavramını anlama ve iletişim
türlerini öğrenme
Toplam kalite yaklaşımı
İletişimde dikkat edilmesi
içinde iletişim kavramının
gereken hususlar
önemi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Liderlik



Ekip çalışması



İletişim



Erişilebilirlilik

Giriş
Tüm kurumlarda son yıllarda önemli değişmeler olmuştur. Sektörler ve yönetim
biçimleri değişmeye başlamıştır. Önce insan yaklaşımı örgütlerce benimsenmiş ve
benimsenmek zorunda kalmıştır. Sonuçta “Önce insan” anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı,
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süreçlerle yönetilen, verilere dayanan, güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen çağdaş
bir yönetim anlayışı gündeme gelmiştir. Önce insan, hem kurumda çalışanı, hem de hizmet
alanları kapsamış ve toplam kalite yönetimi felsefi konuşulmaya başlanmıştır.
Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, çevrenin
ihtiyaçlarını takip eden, hastane, sağlık çalışanı ve hastayı etkileyen unsurları dengede tutan,
değişime açık, hastane içerisinde hasta ve personel arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler
kuran, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel
kullanan bir yönetim felsefesidir.
Toplam kalite yönetimi felsefesini uygulamaya karar veren örgütlerin uyması gereken
bazı ilkeler bulunmaktadır. Kitabımızın bu bölümünde önce hizmet işletmelerindeki kalite
kriterlerinden ve yönetimin kaliteye vermesi gereken destekten bahsedilecektir.

3.1. Hizmet İşletmelerinde Kalite Kriterleri
Toplam kalite, organizasyonda sürekli öğrenme ortamı sağlayarak müşteri tatmini,
kalite ve müşteri odaklı olmayı temel amaç edinmiştir. Toplam kalite yönetiminin farklı
yazarlar tarafından farklı tanımlamaları yapılmıştır. Kimileri kaliteyi müşteri beklentilerine
uygunluk olarak yorumlamış, kimileri kalite mükemmelliktir demiştir.
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Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, çevrenin
ihtiyaçlarını takip eden, hastane, sağlık çalışanı ve hastayı etkileyen unsurları dengede tutan,
değişime açık, hastane içerisinde hasta ve personel arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler
kuran, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel
kullanan bir yönetim felsefesidir.
Hizmet işletmeleri diğer işletmelere göre farklı organizasyon yapısında ve farklı
özelliktedirler. Hizmetin kalitesini tanımlamak ve ölçmek oldukça zordur. Hizmet kalitesinin
tanımlanmasındaki güçlüklere karşın, hizmetin kalitesinin belirlenmesinde genellikle,
hizmetin türünden bağımsız olarak, benzer kriterlerin kullanılabileceği görülmüştür. Kişisel
beklentiler bu sektörde öne çıkar.
1. Erişebilirlik,
2. Zamanlılık
3. Tamlık
4. Doğruluk
5. Profesyonellik
6. Güvenilirlik
7. Güvenlik
8. Anlaşılabilirlik
9. Süreklilik
10. Esneklik
11. Ortam
12. Görünüm
Erişebilirlik: Müşterinin hizmet üreten ve sunana ulaşabilme derecesini belirler. Bu
kriter müşteri ile ilişki kurma kolaylığını ifade eder. Örneğin hasta telefonla beklemeden
randevusunu alabilmeli, hastanede hizmete hemen ulaşabilmelidir.
Zamanlılık: Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulmasıdır. Hasta
randevu aldığı saatte hemen doktora, laboratuvara ulaşabilmeli, hastanede sıra
beklememelidir.
Tamlık: Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini açıklar Örneğin bir belge ile
olarak tüm işlemlerin hızla tamamlanmış olmasına karşın tek bir imzanın eksikliği bu kalite
kriterinin sağlanmadığının göstergesidir
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Doğruluk: Hizmetin iş gereklerine uygun olarak gerçekleştirilme derecesini açıklar.
Hataların olmadığı yapıyı anlatır. Hastaya yanlış tedavi uygulamak, faturanın hatalı kesilmesi,
tahlil sonucunun yanlış olması sunulan kalite algısını etkiler. Hizmetin ilk seferde doğru
olarak yapılması, hizmet kalitesinin bu kriteri kapsamında ele alınabilir
Profesyonellik: Hizmet sunanın müşteri ile çalışırken gösterdiği davranışın
profesyonellik derecesini açıklar. Profesyonellik eğitimli ve doğru çalışanlarla gerçekleşir.
Profesyonel çalışılan örgütlerde hatalar da olmaz. Kibarlık, saygı, güler yüz, hastayı dikkate
alma, içten davranma, işine saygı gösterme ve benzeri tutum ve davranışlar profesyonellik
ifadeleridir.
Güvenilirlik: Verilen sözü yerine getirme, performansta duyarlılık, dürüst ve
inanılırlık derecesi kurumun güvenirliliğini belirler. Bu kriter müşterinin en çok ilgilendiği
şeylere içtenlikle sahip olmayı içerir. İşletmenin imajıyla eylemlerinin uyumlu olması,
söyledikleri ile yaptıklarının uyumu bu kriter çerçevesinde değerlendirilir
Güvenlik: Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesini
belirler. Hasta hastanede sedyeden düşmemeli, yangın çıkmamalı, enfeksiyon hastaneden
bulaşmamalıdır.
Anlaşılabilirlik: Üretilen hizmetin ve müşterinin anlaşılması ve algılanması için
gösterilen çabanın derecesini açıklar. Bu kriter, müşterileri, anlayacakları bir dilden konuşarak
bilgilendirmek ve onları dinlemek anlamına gelmektedir özellikle hastanelerde bu kriter bazen
göz ardı edilebilmektedir. Sağlık personeli çok tıbbi terim kullanabilmekte, hasta tam
anlayamamakta ve soru soramamaktadır.
Hizmetin kendisini açıklamak, hizmetin maliyetinin ne olacağını açıklamak, hastanın
gereksinimlerini anlamak için çaba göstermek bu kriterde önemlidir.
Süreklilik: Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması,
belirlenmesi ve ortadan kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar.
Hiç kuşkusuz bu kriter müşterinin algılanması için gösterilen çalışmalar ile ilintilidir Hatanın
hızla algılanarak yok edilmesi; işletmeye pek çok olumlu sonuçla döner.
Esneklik: Müşteri beklentilerinin veya hizmetin özelliklerinin değişmesi durumunda
yeni koşullara uyum göstermenin derecesini açıklar. Beklentiler müşteriden müşteriye farklı
olacaktır, ya da aynı müşterinin değişik zamanlardaki beklentileri farklılık gösterecektir.
Kurumlar tüm bu tür durumlara yanıt verebilecek esneklikte olmalıdır.
Ortam: Hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunu açıklamaktadır
Çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, birbirlerine gösterdikleri
davranışın özellikleri ve bunun sonucunda oluşan örgütsel kimlik bu kriter çerçevesinde
değerlendirilmektedir.
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Görünüm: Hizmetin oluşturulduğu ortama ilişkin fiziksel görünüm durumunu
açıklamaktadır. Hastanelerde otelcilik hizmetleri önemli yer tutar. Ayrıca çalışanın dış
görünüşü, kullanılan araç gerecin niteliği bu kriter arasında sayılabilir.
Hizmetler bu kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kaliteli bir hizmet tüm bu
kriterlere uygun olmalıdır.

3.2. Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri
Toplam Kalite Yönetimi (TKY); ölçülebilir, tüm sağlık hizmetlerini kapsayan, kişilere
ve topluma uygulanabilen, belli bir amaca yönelik, verilen hizmetin yararının sonuçların
ölçülmesi ile sağlanabilen, işlemlerle sonuçları birbirine bağlayabilen, hastaların ve toplumun
değerlerine önem veren, teknik, mekanik ve bilimsel bilgi ile sınırlı, sürekli değişikliğe
uğrayabilen bir yapıdır.
TKY’nin ilkeleri yukarıdaki tanımda tam olarak ele alınmıştır. TKY ilkeleri farklı
kitaplarda farklı boyutlarda ve sayıda tanımlanmaktadır. TKY ilkelerini 8 ana başlıkta
toplayabiliriz. Bu ilkeler:
1. Liderlik-Yönetici Desteği
2. Müşteri Odaklılık
3. Herkesin Katılımı ve İletişim
4. Sürekli İyileştirme “Kaizen”
5. Hedeflerle ve Verilerle Yönetim
6. Süreç Yönetimi
7. Önlemeye Dönük Yaklaşım
8. Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon Yapısıdır.

3.3. Liderlik- Yönetici Desteği
Toplam Kalite Yönetiminde başarılı bir uygulama için; görevinin bilincinde olan,
hizmet sunacağı toplumun ihtiyaç ve isteklerini belirleyip elindeki kaynakları değerlendirerek,
ele alacağı konulara öncelik verme becerisi bulunan lider yöneticiler olmalıdır.
Lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü
oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Bilindiği gibi her
lider aynı zamanda bir yöneticidir. Oysa her yönetici bir lider değildir. Günümüzde iyi
yöneticini yolu, aynı zamanda iyi bir lider olmaktan geçmektedir.
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TKY’nin bir örgütte uygulamaya konulması, eski yönetim düşüncelerinin bir kenara
bırakılması, insan ve kalite orijinli yeni bir yönetim kültürünün benimsenmesi anlamına
gelmektedir. Bu aşamada bir kısım dirençler olabilir. Yönetim, TKY uygulamasını
benimseyerek uygulamaya geçtiğinde her vesile ile TKY’yi benimsediğini göstermek ve TKY
çerçevesinde uygulamaya konulan faaliyetleri desteklediğini göstermek, böylece dirençleri
ortadan kaldırmak durumundadır.
Liderin temel becerisi, kurum içindeki insanları harekete geçirip, çabalarının
koordinasyonunu içerir. TKY’nin temel unsurlarından olan liderlik, TKY’nin başarıya
ulaşması için gerekli çabayı göstermeyi, diğer çalışanları TKY amaçları doğrultusunda motive
edebilme ve sürüklemesidir.
Kalite felsefesinin/uygulamalarının başarılı olabilmesi için öncelikle örgütteki
yöneticilerin kalite ilkelerine bu yeni yönetim felsefesine kendilerinin inanması ve örgüt
çalışanlarına bunu gösterebilmesi önemlidir. Kalite uygulamalarının başarısızlıkla
sonuçlandığı örgütlerde ilk sorun yöneticinin desteğinin tam olmamasıdır.
Toplam Kalite Yönetiminin hedefe ulaşabilmesi için tepe yönetiminin kilit rol
üstlenmesi gerekir. Çünkü Toplam Kalite Yönetimini uygulamaya geçiriş kararı, işletme
bünyesinde gerçek ve köklü bir değişimi içermektedir. Dolayısıyla başlayacak olan bir
değişim, ancak yönetimin liderliğinde ve sorumluluğunda başarıya ulaşabilir. TKY kurumda
pek çok değişikliğe neden olacaktır. Bu değişimler yaşanırken önemli olan kurum kültürünün
değişmesidir. Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün
değildir. Kurum kültürünün değiştirilmesinde de yöneticilerin önemi büyüktür.
Toplam Kalite Yönetimi uygulamasına geçiş kararı verdikten sonra, çalışanların
psikolojik olarak bu değişikliklere hazır olmalarını sağlayan bir ortam oluşturmalı ve etkili bir
liderlikle, çalışanların endişe ve korkularını atmalarına yardımcı olmalıdır.
Toplam Kalite Yönetimini başarıya ulaştıracak yönetim; değişim sürecine ve kalite
çalışmalarına aktif olarak katılan, iletişime açık, kalite hedeflerine ulaşmada çalışanlarına
örnek olan, Toplam Kalite Yönetimi konusunda kararlı bir yönetim sergileyen, çalışanların
motivasyonlarını ön planda tutan, sürekli öğrenmeye açık bir örgüt yapısını destekleyen bir
tarzı benimsemelidir. Aksi takdirde kalite çalışmaları boş çabaların ötesine geçemeyecektir.
Sadece en üst düzey yöneticiler, örgütün yeni becerileri öğrenmesi için gereken zaman
ve para kaynaklarını harekete geçirebilir. Sadece onlar örgütsel kültürü stratejik olarak
değiştirebilir. Toplam Kalite Yönetimini başlatmak, yerleştirmek ve sürdürmek için çok enerji
ve kaynak gerektiğinden, üst düzey yönetimin desteği çok gereklidir. Üst düzey yöneticiler,
kalitenin örgüt için ne anlama gelebileceği konusunda bir vizyona sahip olmalı ve bu vizyon
uzun dönemli stratejik planın içine alınmalıdır.
Kalite çalışmalarına başlanıldığında önce temel kalite eğitimleri alınır. Bu eğitimleri
öncelikle yöneticiler almalı ve tüm personeli bu konularda desteklemelidirler.
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Deming TKY felsefesini ilk ortaya atan bilim adamıdır ve yöneticilerin desteği
olmadan kalite yönetiminin başarılı olamayacağını belirtmiş ve kitabında yöneticilere
tavsiyelerde bulunmuştur:


Yükümlülükler, ilkeler ve yöntemler açısından liderlik eğitimi uygulamaya
sokulmalıdır.



Çalışacak insanlar ilk seferde doğru seçilmelidir



Çalışanlara seçimlerinden sonra daha iyi eğitim ve beceri kazandırılmalıdır



Lider yargıç değildir. İş arkadaşı olarak çalışanlarına her gün danışmanlık yapacak, yol
gösterecek, onlarla ve onlardan öğrenecektir



Sistemi oluşturan her çalışan şirketin zam politikasından etkilenecektir. Bu politika
kıdemi içerebilir ama çalışanlar birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralamaya sokulamaz



Her çalışanla, her yıl en az bir kere üç-dört saatlik bir görüşme gereklidir



Bu görüşme eleştirmek için değil yardım ve karşılıklı olarak daha iyi anlaşmak için
yapılmalıdır



Performansla ilgili sayılar sistem içindeki çalışanları sıralamak için değil sistem
iyileştirmesinde lidere yardımcı olması amacıyla değerlendirilmelidir. Bu sayılar aynı
zamanda lidere zayıf olduğu noktaları da gösterecektir.

Deming liderlik vasfı taşıyan yöneticilerin yukarıda belirtilen unsurlara dikkat ederek
üretimde oluşan hataların ortadan kaldırılabileceğine inanmaktadır.

3.4. Müşteri Odaklılık
Sağlık sektöründe müşteri kavramı, geçmişteki gibi yalnızca hastaları değil bunun
yanında daha geniş boyutlu olarak sağlık hizmeti sürecine katılan tüm birey ve kurumları
kapsamaktadır.

3.4.1. Müşteri Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinde Müşteri
Müşteri, herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetlerin sonucunu kullanan
kişidir. Müşteri odaklılık ya da müşteriye dönük olma, TKY’nin temel unsurlarından biridir.
TKY müşteri odaklılığı, piyasada kalabilme, rekabetçi tutumu sürdürebilmenin bir gereği
olarak görür ve klişeleşmiş “kaliteyi müşteri belirler” her yerde kullanılır.
Modern yönetim yaklaşımlarında, üç temel müşteri grubu tanımlanmaktadır. Bunlar, iç
müşteri, dış müşteri ve global müşteridir. Literatürde işletmeyi oluşturan (çalışanlar,
danışmanlar, ortaklar) içerideki müşteriler “iç müşteri” dir. İç müşteri, işletmeler açısından
çalışanlar olup, işletme içerisindeki birimlerde birbirlerinden mal veya hizmet alıyorlarsa
birbirlerinin müşterisi konumundadırlar. Bir sonraki süreç, bir önceki sürecin müşterisi olarak
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değerlendirilebilir. İç müşteriler hekimler,
grubudur.

diğer hastane çalışanları, yönetim ve çalışma

Dış müşteri ise, işletmelerin ürettiği hizmet ya da ürünü satın alan, yararlanan
tüketiciler, sigorta kuruluşları, yerel örgütler, dağıtım kuruluşları, acenteler, sigorta
kuruluşları, tedarikçiler, resmi dairelerdir. Dış müşteri, sağlık kurumunun çıktılarından
doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan kişi ve kurumları kapsamaktadır. Sağlık
işletmelerinde hastalar genellikle birincil müşteriler olarak tanımlanmaktadır. Bununla
beraber, refakatçiler, ziyaretçiler, sosyal güvenlik kurumu, diğer sağlık kurumları, anlaşmalı
kurumlar, eczaneler, dernekler, medya, özel sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları,
inşaat şirketleri, çamaşırhane işletmeleri, çiçek satıcıları diğer dış müşteri gruplarına örnek
olarak verilebilir.
Global müşteri ise mal veya hizmetlerden dolaylı olarak etkilenen kişi ve kuruluşlar
olarak tanımlanmaktadır. Hizmetlerin sunulduğu bölge veya dış ülkelerde yaşayan insanları
veya örgütleri, global müşteriye örnek olarak sayabiliriz. Global müşteriler; toplum, Sağlık
Bakanlığı, bölge veya dış ülkelerde yaşayan insanlar ya da yurtdışı sigorta şirketleri ve diğer
uluslararası örgütleri kapsamaktadır.
Eğer müşteri (öğrenci-hasta) olmazsa, sunulan ürünlere ve hizmetlere gerek yoktur.

3.4.2. Müşteri Memnuniyeti
TKY’de müşterinin memnuniyeti, ürün ya da hizmet sunumu tasarımından başlamakta
ve satış/hizmet sunum sonrası servislere kadar uzanmaktadır. Her ne durumda olunursa olsun
müşteri beklentilerine karşılık vererek onların mutluluğunu sağlamak hatta onu da geçme
yönünde gerçekleştirilen çabaları TKY içinde müşteri odaklılık olarak nitelendirmek
mümkündür. TKY’de müşteri odaklılık, müşteri gereksinimlerinin anlaşılması ve
gereksinimleri karşılayacak ürün ya da hizmetlerin sunulması için sürekli olarak müşteri ile
birlikte yaşamak ve müşterinin yerine kendisini koymak, bir sonraki sürecin daima müşteri
olduğunu düşünmek demektir.
Müşteri istekleri ve beklentileri doğrultusunda yapılanmayan bir işletme, zamanında
ve istenilen tarzda hizmet sunamayacaktır. Bu da mevcut müşterilerin elde tutulmasını
zorlaştırdığı gibi, yeni müşteriler kazanmanın önünde bir engel teşkil edecektir. Kurumda
çalışanların ve müşterilerin mümkün olan en iyi hizmeti aldıklarından emin olmalarına, sistem
ve prosedürler yardımcı olurlar. Müşteri memnuniyetinin iç ve dış müşteri bazında ele
alacağız. İç müşteri kapsamında çalışan memnuniyeti, dış müşteri olarak da hasta
memnuniyeti üzerinde duracağız.

3.4.2.1. Çalışan Memnuniyeti
TKY insanı temel alan bir yönetim felsefesidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi “önce
insan” görüşü hakimdir. Çalışan başka bir ifadeyle iç müşteri memnuniyeti sağlayacak en
önemli faktörlerin başında adil bir sistemin varlığı, açık iletişim, duyarlı bir yönetim,
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çalışanların düşüncelerine saygı, iş yeri koşullarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel
aktiviteler ile güvenlik gelmektedir. İç müşteri kavramı TKY ile iş hayatına girmiştir.
İç müşterinin tatmini de dış müşteri kadar önemli bir realitedir. Çünkü her bölüm ve
çalışan herkes, istenilen kalitede malı üretmekle yükümlüdürler. Bunun için her bölüm kendi
iç müşterilerini tanımlamak, düzenli olarak kullanılabilecek iç müşteri tatmini kriterlerini
oluşturmalıdır. Zincir halkaları içindeki bir halkadaki müşterilerin tatmin olmaması, dış
müşteriye de yansır çünkü dış müşteri mutluluğun iç müşteri mutluluğundan geçtiği
unutulmamalıdır.
Yöneticiler çalışanlarını memnun etmenin yollarını öğrenmeli, belli aralarla
memnuniyet ölçümleri yapmalı, sonuçları iyileştirmek adına çalışmalar yürütmelidirler.

3.4.2.2. Hasta Memnuniyeti
Sağlık kurumlarında hasta memnuniyeti ayrı bir önem taşır. Sağlık kurumu hatalarına
doğru teşhis ve tedaviyi uygulayıp her türlü hizmeti teknik açıdan sorunsuz yerine getirse ve
hasta memnuniyetine önem vermezse bir süre sonra hastalarını kaybeder. Örgütler teknik
olarak kaliteli olabilir ancak müşteri ihtiyaç ve beklentisi de kalitenin ayrılmaz parçası olarak
karşımıza çıkar. Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin teknik özelliği ve kalitesi hakkında
çok fazla bilgiye sahip olmayan müşteri (hasta), hizmet kalitesiyle ilgili karar verirken
fonksiyonel kalite dediğimiz, rahatsızlığının geçip geçmemesine, aldığı hizmetin sunum
şekline ve personelin kendisine karşı tutumuna, hastanenin fiziki görünümüne, hastane
personeline ve doktorlara duyduğu güven, hizmet kalitesi boyutlarına göre karar vermektedir.
Memnuniyet, algılanan performans/kalite ile umulanlar/beklentiler arasındaki fark
olarak açıklanabilmektedir. Bir müşterinin memnuniyet ile ilgili üç durumu söz konusu
olabilmektedir. Eğer performans/kalite beklentilerden daha düşükse müşteride
memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır. Eğer performans beklentilerle eşdeğer durumdaysa
müşteri memnun olmaktadır. Eğer performans beklentileri aşacak olursa, müşteri yüksek bir
memnuniyete sahip olmakta ve hatta haz duymaktadır.
Sağlık kurumlarının en önemli müşterisi olan hasta tatmini sağlık kurumlarının temel
çıktılarından biridir. Hasta tatminini belirleyen birinci faktör hasta beklentileri, ikinci faktör
ise, hastanın aldığı hizmeti algılaması olup algılanan hizmetin beklenen hizmeti
karşılamasıdır. Hasta tatmini sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede
kullanılan temel kriterlerden biridir. Algılanan kalite ile beklenen kalite kıyaslanır ve sonuçta
memnun veya memnun olmama durumu ortaya çıkar.
Beklenen kalite > algılanan kalite (hasta memnun kalmamıştır)
Beklenen kalite = algılanan kalite (beklentileri karşılandığından memnun kalmıştır)
Beklenen kalite < algılanan kalite (beklentileri karşılanmış ve beklenti üstü kaliteyle
karşılaşmıştır)
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Sağlık hizmeti talepçisinin sadece ürünle ilgili beklentisi yoktur.


Hizmete nasıl ulaşacağı



Hangi şartlarda satın alacağı



Satın alma sonrası oluşacak sorunların nasıl giderileceği



Hizmet sonrası nelerle karşılaşacağı ile ilgili tüm hizmetler de talepler arasındadır.

Sağlık hizmetleri ve hizmetten memnun olma, diğer üretim işletmelerine göre çok
büyük farklılıklar gösterir. Hastaların önceden hizmeti deneme gibi bir şansı yoktur ve
hizmetin kalitesini denetleyebilecek bilinçte değildir.
Hasta memnuniyetinde hastanın beklentileri kadar hasta refakatçilerinin beklentileri de
bizim toplumuzda etkili olmaktadır. Ayrıca hastaların geçmiş tecrübeleri de etkili olur. Daha
önce sizin kurumunuzdan başka bir kurumda çok olumsuz tecrübeler yaşamışsa sizin çok iyi
olmasa bile diğer kurumdan daha iyi hizmet sunmanız durumunda tatmin düzeyi artar. Bunun
tam tersinin olabileceğinin de unutulmaması gerekir.
Hasta tatmini, hastaların aldıkları hizmetten bekledikleri faydalara, katlanmaktan
kurtulduğu külfetlere, hizmetten beklediği performansa, hizmetin sunuluşunun sosyo-kültürel
değerlerine uygunluğuna bağlı bir fonksiyondur.
Yönetsel açıdan hasta tatmini sağlamakla;


Hasta sadakati sağlanır



Sistem zayıflıkları ifade edilebilir ve örgüt için risk yönetimi geliştirilebilir



Tatmin olan hastalar tıbbi rejimleri ve istenen tedavi planını daha fazla takip
edebilirler



Sistemin performansına önemli bilgi toplayarak örgütün TKY çabasına önemli katkı
sağlar.

Hasta sadakati, Hastalar kurumdan memnun olduklarında ihtiyaçları olduğunda tekrar
hastaneyi tercih edecek, başkalarına olumlu tavsiyelerde bulunacak, doktor önerilerini
uygulayacak ve hastanenin hasta kabul ile yatak işgal oranlarını arttırmaya devam edecektir.
Hizmetin büyük miktarlarda aynı hastalara sunulmasıyla;


Faturalama



Dağıtım



Reklam giderlerinde azalma görülecektir.
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Hasta Memnuniyeti Ölçümü
Hasta memnuniyeti ölçülürken genelde anket yöntemi kullanılmaktadır. Anket yüz
yüze yapılabilir, posta/e-mail yoluyla gönderilebilir, telefonla görüşme şeklinde olabilir.
Hastalar hastanede tedavi gördüğü anda anket yapılması önerilmemektedir. Taburcu olduktan
sonra 3-15 gün içinde yapılmasının uygun olduğu söylenmektedir. Ayrıca odak grup
görüşmeleri ile de hasta memnuniyeti ölçülebilir. Biz en yaygın olarak kullanılan anket
yöntemi üzerinde duracağız.
Wensing ve arkadaşları hasta memnuniyeti çalışmalarını incelemişler, tüm çalışmaların
ortak yönünü bularak üç başlık altında 25 hasta tatmini boyutu belirlemişlerdir. Bunlar:


Profesyonel Performans ana başlığında; etkililik, profesyonel yetenek, anlatma,
uygunluk, güvenli, doğruluk, hijyen, beslenme, hastaya külfet, yoğun koruyucu bakım
konusunda sorular yer almıştır.



Profesyonel Tutum ana başlığında; İnsancıllık, bilgilendirme, karşılıklı dürüstlük,
işbirliği, hesaplanabilirlik, empati, hastanın özerkliği,



Örgütsel Bakım ana başlığında ise; süreklilik, mevcudiyet, verimlilik, entegre bakım,
bedensel gizlilik, ulaşılabilirlik, finansal ulaşılabilirlik ve konfor alt başlıklarına
yönelik sorular yer alır.
Anketlerde En Çok Sorgulanan Ölçütler:



Hasta-doktor ilişkisi



Hasta- hemşire ilişkisi



Hasta-diğer hastane personeli ilişkisi



Bilgilendirme



Beslenme hizmetleri



Fiziksel ve çevresel koşullar



Bürokratik işlemler



Güven



Maliyettir .
Hastaların yapılan çalışmaların sonuçlarına göre en çok şikayet ettikleri konular ise;



Bakımsız bir hastane
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Düzensiz ve yetersiz hasta odaları, rahatsızlık verici ortam



Temizlik



Uzun süren bürokratik işlemler



Gürültü



Otopark sorunları



Hastaların kabul ve taburcu hizmetlerinin uzun sürmesi



Hekim ve hemşireler tarafından bilgilendirme eksiklikleri



Zaman kayıpları en önemli tatminsizlik nedenidir.

Yapılan çalışmaların çoğunda hastalar hep memnun çıkmaktadırlar. Bunun değişik
nedenleri vardır. Hastanın tıbbi personel becerisini değerlendirme bilgisinin olmaması bu
sebeplerin başında gelmektedir. Hastanın psikolojik ve fiziksel durumu, örgütteki kişilerarası
ilişkiler, hastanın eski olumsuz tecrübeleri, hasta haklarını tam bilmeme ve ne beklemeleri
gerektiğini bilmemeleri bu sonuçlara neden olabilmektedir.

3.5. Herkesin Katılımı ve İletişim
Toplam kalite yönetiminde başarı çalışanların gücü ve birbirleri ile olan iletişimlerine
bağlıdır. İnsan kaliteye yön verir ve örgütte bir ekip ruhu yaratılırsa başarı sağlanır.

3.5.1. Herkesin Katılımı
Toplam kalite yönetimi, bir işletmede çalışan herkesin kalite anlayışını bir yaşam
biçimi haline getirecek bir inanç etrafında toplanabilmesini gerektirir. Toplam Kalite Yönetimi
programının başarıya ulaşmasında tüm çalışanların bu felsefeye inanmaları ve ona bağlı
kalmaları büyük önem taşımaktadır. Kalite herkesin sorumluluğundadır ve çalışanlar da bu
sorumluluğu paylaşmalıdırlar.
Toplam kalite yönetiminde ana felsefe önce insan olduğu için insanı ilgilendiren her
türlü konuda birlikte kararlar önemlidir. Kalite yönetimi “insanı yönetmek” değildir,
“insanlarla birlikte yönetmektir” sözü çok doğru ve kalite felsefesinin özünü oluşturan bir
kavramdır. Kurumun gelişmesinde en önemli faktör insandır.
Örgütün bütün üyelerinin, içinde yer aldıkları süreçlerin ve sistemlerin sürekli
iyileştirilmesine yönelik olarak öneriler geliştirmeleri ve kararlara katılmaları TKY’nin
başarılması açısından çok büyük önem taşır. Karar alma süreçlerine çalışanların katılımının
sağlanması, çalışanlarda alınan kararları daha dikkatli uygulama eğilimi yaratacaktır. TKY’de
yöneticiler demokratik olmalı ve çalışanları ilgilendiren konularda onlarla birlikte kararlar
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almalıdırlar. Çalışanlar kararlara katılmasa bile ortak alınan karalara her zaman saygı duyar ve
uyumlu davranırlar çünkü bu ortak grubun aldığı bir karardır.
İnsanı esas alan bir yönetim, insanların sınırsız güçlerinin gelişmesine izin veren bir
yönetim sistemidir. Çalışanların yaratıcılıklarını harekete geçirerek, farkı yaratanın insan
faktörü olduğu bilinmelidir. İnsan dışındaki her türlü makine, malzeme, teknoloji gibi
donanımların bir bedel karşılığı alınabileceği bilinmelidir. Başarılı bir yönetim biçiminin
temel ilkesi, astlarına gereken yetkiyi vererek, astların bütün yeteneklerini kullanmalarına izin
vermektir.
Herkesin katılımı ekip çalışması ile sağlanır. Bireyler birlikte tek başına yaptıklarından
çok daha iyi işler çıkarabilirler. Yöneticiler çalışanları için bu ortamı yaratmalıdırlar. Bunun
yanı sıra kalite iyileştirme çalışmalarında tüm çalışanların enerjilerinden faydalanmak bir
sinerji de yaratacaktır. Çalışan katılımının sağlanmasında üst yönetimin teşviki büyük önem
kazanmaktadır. Ancak bu katılımın, zorunluluk esasına göre değil gönüllülük esasına göre
sağlanması son derece önemlidir. Üst yönetimin, çalışanların gönüllü olarak kalite
faaliyetlerine katılmasını sağlaması gerekmektedir. Böylece çalışanların özgüven duygusu
gelişir ve daha iyi motive olurlar.
Tüm bunlara ek olarak ekip çalışmaları, çalışanların problem çözme, fikir üretme,
öneri geliştirme ve karar alma konularında bireysel yeteneklerini geliştirecektir. Takım
çalışması TKY’de farklı takımlar/ekipler oluşturularak yapılmaktadır. Problem durumunda
problem çözme ekipleri, süreçler belirlenir o süreçler için ekipler oluşturulur, kalite
iyileştirme ekipleri kurulur ve beyin fırtınası yapılarak herkesin katılımı sağlanır.
Ekip çalışması yoluyla örgütler, bir yandan çalışanlarının motivasyonlarını
yükseltirken, diğer yandan da çalışanlar arasındaki bağlılığı güçlendirmektedir. İyi koordine
edilmiş, etkili ve verimli bir ekip oluşturmak zaman alır ve ekip üyeleri arasında büyük
oranda etkileşimi gerektirir.
Hızla değişen ve gelişen çevreye uyum sağlamak amacıyla, örgütlerin sürekli kendini
yenileme çabaları; daha yalın, katılımcı ve esnek hale gelmeleri ekip çalışmasının
gerekliliğini ortaya koymuştur. Örgütlerin ekip çalışmasını benimseyip geliştirmesinin
nedenlerini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:


Dış çevrede yaşanan hızlı gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni bilgi alanlarının ekip
bilgi ve becerisini gerektirmesi



Ekip sinerjisinin ekibi tek tek bireylerden daha güçlü yapması



Örgütsel verimliliğin arttırılması



Üretim ve kalite artışının sağlanması



İş mükemmelliği anlayışına ulaşılması
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Çalışanların motivasyonlarının arttırılması



Çalışanlara birlikte ve özerk çalışma anlayışının kazandırılması



Örgüt gerçeğine uygun etkili fikirlerin üretilmesi



Bireylerin bağlılık duygularının gelişimine katkıda bulunması



İş tatmininin ve örgütsel bağlılık duygularının gelişmesinin sağlanması



Esnek ve yalın örgüt yapısının oluşturulması



Çalışanların liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda teşvik
edilmeleri



Kararların kalitesinin arttırılması ve problem çözümlemenin kolaylaştırılması



Örgütsel amaç ve hedeflere olan bağlılığın artırılmasıdır.

Ekip çalışması-herkesin katılımı örgütlerin gelişimi için oldukça önemlidir. Ancak
zaman zaman ekip çalışmalarında başarısızlıkla sonuçlanan durumlar da olabilmektedir.
Bunun nedenleri ise;
1. Liderliğin belirsiz olması
2. Amaçların belirsiz olması
3. Çevrenin desteğinin tam olmaması
4. Başarının ödüllendirilmemesi
5. Sorunların nedenlerinin araştırılması yerine sonuçların belirlenmesine çalışılması
6. Kişilerin davranış sorunları
7. Eğitim yetersizliği
8. Standart işlemlerin olmayışıdır.

3.5.2. İletişim
İletişim Lâtince bir kelime olan “Communnicare” fiilinden gelmektedir, Anlamı “ortak
kılma”dır. Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına
aktarılması anlamına gelmektedir (TDK).
İnsanlar sürekli birbirleri ile iletişim kurmak zorundadırlar. Toplam kalite yönetiminde
sürekli haber akışının sağlanması ve herkese açık her yönde iletişim zorunludur. Açık iletişim,
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haberlerin bir örgütsel yapı içinde en tepeden en alta, en alttan tepeye serbestçe ve sağlıklı bir
biçimde akışıdır.
İş görenler, kendilerinden ne yapılmasının beklendiğini ve bunu neden yapmaları
gerektiğini, üstlerinin onlardan ne beklediğini, diğer bölümlerde ve işletme dışında kendi
işleriyle ilgili olarak nelerin olup bittiğini bilmek ister. Yeterli iletişim sağlanamadığı takdirde
belirsizlik durumu ortaya çıkar. Bu da söylenti, dedikodu vs. zemini hazırlar ve belirsizlik ne
kadar artarsa, verim de o kadar düşer. Açık iletişim kalite sağlar. Şayet yönetim olayların
kökünde yatanları biliyorsa, yeniden düzenlemeden doğan birçok sıkıntı verici durumdan
sakınılabilir. Çoğu kaza ve felaketler, yönetimin önce ve zamanında uyarılması halinde
engellenebilir.
Kurumlarda 3 tür iletişim vardır. Aşağıdan yukarı, yakarıdan aşağı ve yatay iletişim.
Yukarıdan aşağı iletişim; Yöneticilerin astları ile kurduğu iletişimdir. Yukarıdan
aşağıya iletişimde astlarla kurulan iletişimin içeriğinde; politikaların duyurulması, hedefler,
onlardan beklenenler, gerçekleşen tüm uygulamalar, başarılar ve sosyal etkinlikler vardır.
Aşağıdan yukarı iletişim; Alt kademelerdeki personelin üst kademelerle kurduğu
iletişimdir. Astlar kararlara katılırlar, çalışma ortamı ve ihtiyaçlar ile ilgili yazışmalar,
iyileştirme önerilerinde bulunurlar.
Yatay iletişim: Departmanların ve eş düzey çalışanların birbirleri ile kurdukları
eğitimdir.
Hasta şikayetlerinin çoğu iletişim kaynaklıdır. Kötü iletişim zaman kaybı, hasta kaybı,
sağlık kaybı ve para kaybına neden olur. İletişimin iyi olması kuruma pek çok katkı sağlar.
Örgütler doğru iletişimle;
1. Kurum amaçlarına odaklanır
2. Hizmet/Ürün alıcıların/sunucuların isteklerine odaklanılır
3. Gri alanları yok edilir
4. Hızlı karar alınır
5. Çatışmalar azalır.
İletişimde içtenlik, alçakgönüllülük, önyargısız olma, karşılıklı saygı, özgüven,
anlayış, tutarlılık ve kendisiyle barışık olmak çok önemlidir. Aksi takdirde iletim kazaları
yaşanabilir.
Çağdaş iş yaşamında yöneticilerin zamanının % 70’i bilgi ve haber alışverişi ile
geçmektedir. Bunun %11’i yazma, %15’i okuma, %31’i konuşma, %43’ü dinleme olmaktadır.
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Açık iletişim, mesajı veren kişinin kendisini açıklıkla ve tam olarak ifade edebilmesini
ve mesajı alan kişinin de dinlemeye hazır olmasını gerektirir. Dinlemek, saygı göstergesidir.
Etkili iletişimde etkili dinleme yapılmalıdır. Sürekli konuşan ama dinlemeyen kişi başarılı
olmaz.
İletişimi Bozan Etmenler
1. Yıkıcı eleştiriler ve dedikodular
2. Çatışma
3. Baskı ve şiddet
4. Dalkavukluk
5. Genelleme yapmak
6. Akıl ve öğüt verme
7. Geçmişi getirmek
8. İşi yokuşa sürmek
9. Mantığı silah olarak kullanmak
10. Kendini hep haklı görmek
11. Sorumluluk almamak
12. Gereksiz soru sormak
13. Seçim hakkı tanımamak
14. İyi dinlememek
15. Gereksiz el kol hareketleri
16. Ses tonunu yükseltmek
17. Oturma ve bakış şekli
18. Yardım etme fırsatı vermemek
19. Övgü ve onay vermemek olarak sayılabilir. Etkili bir iletişim için bu noktalara dikkat
etmek gerekir.
İletişimde kelimeler çok önemlidir.
Önemli 3 Kelime………………………….. SENİNLE İFTİHAR EDİYORUM
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Önemli 2 Kelime …………………………..NE DERSİN?
Önemli 1 Kelime……………………………LÜTFEN
En Sık Kullanılması Gereken kelime……… TEŞEKKÜR EDERİM
Sihirli Kelime…………………………………Kişinin İSMİ
O halde etkili iletişimde insanlara isimleri ile hitap edelim. İletişim kazalarına yer
vermeyelim.
Bu bölümü Gandi’nin sözü ile bitirmek istiyorum.
-Pozitif düşünün, Çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur.
-Sözleriniz pozitif olsun, Çünkü sözleriniz davranışlarınız olur,
-Davranışlarınız pozitif olsun, Çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur,
-Alışkanlıklarınız pozitif olsun, Çünkü Alışkanlıklarınız değerleriniz olur,
-Değerleriniz pozitif olsun, Çünkü değerleriniz kaderiniz olur. Gandi
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Uygulamalar
Sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan memnuniyeti son yıllarda üzerinde sıklıkla
durulan konulardan birisidir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası kuruluşlar sağlık
hizmetlerinden hasta ve çalışanların memnuniyet düzeyleri üzerinde durmaktadır. Toplam
kalite yönetiminin de temel ilkelerinden olan memnuniyet ile ilgili olarak ulusal ve
uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan memnuniyet derecelerini araştırarak
karşılaştırınız.
Hastanelerde iletişim kavramının önemini ve iletişimsizlik nedeniyle yaşanan
sorunları hazırlayacağınız bir düz yazı ile tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Toplam kalite
değerlendiriniz.

yönetiminin

temel

ilkelerin

önemini

hastaneler

açısından

2. Hastanelerde iletişimi bozan en temel nedenler nelerdir? Bu durumların önüne
geçmek için neler yapılabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden olan liderlik ve yönetici
desteği, müşteri odaklılık, herkesin katılımı ve iletişim konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Hastanın hizmet üreten ve sunana ulaşabilme derecesini belirleyen ve hasta ile ilişki kurma
kolaylığını gösteren kriter hangisidir?
a) Erişilebilirlik
b)Tamlık
c) Zamanlık
d) Süreklilik
e) Esneklilik
2. Hangisi toplam kalite yönetiminin temel 8 ilkesi arasında yer almaz?
a) Liderlik-Yönetici Desteği
b) Müşteri Odaklılık
c) Süreç Yönetimi
d) Önlemeye Dönük Yaklaşım
e) Karlılık
3. “Toplam kalite yönetiminde başarı çalışanların gücü ve birbirleri ile olan iletişimlerine
bağlıdır. İnsan kaliteye yön verir ve örgütte bir ekip ruhu yaratılırsa başarı sağlanır.”
Düşüncesi toplam kalite yönetimi ilkelerinden hangisi ile ifade edilebilir?
a) Liderlik-Yönetici Desteği
b) Müşteri Odaklılık
c) Süreç Yönetimi
d) Önlemeye Dönük Yaklaşım
e) Herkesin Katılımı ve İletişim
4. Departmanların ve eş düzey çalışanların birbirleri ile kurdukları iletişim türüne ne denir?
a) Dikey iletişim
b) Yatay iletişim
c) Aşağıdan yukarı iletişim
d) Yukarıdan aşağı iletişim
e) Sosyal iletişim
5. Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve
ortadan kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklayan temel ilke
hangisidir?
a) Süreklilik
b) Güvenilirlik
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c) Güvenlik
d) Profesyonellik
e) Esneklik
6. Hastaya yanlış tedavi uygulamak, faturanın hatalı kesilmesi, tahlil sonucunun yanlış olması
sunulan kalite algısını etkiler. Bu nedenle hizmetin iş gereklerine uygun olarak
gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklayan kriter hangisidir?
a) Doğruluk
b) Güvenilirlik
c) Güvenlik
d) Profesyonellik
e) Esneklik
7. Hangisi bir işletme için iç müşteri konumunda değerlendirilmez?
a) Ortaklar
b) Çalışanlar
c) Danışmanlar
d) Tedarikçiler
e) Yöneticiler
8. Ekip çalışması-herkesin katılımı örgütlerin gelişimi için oldukça önemlidir. Ancak zaman
zaman ekip çalışmalarında başarısızlıkla sonuçlanan durumlar da olabilmektedir. Hangisi bu
durumun nedenlerinden birisi değildir?
a) Liderliğin belirsiz olması
b) Amaçların belirsiz olması
c) Eğitim yetersizliği
d) Standart işlemlerin olmayışı
e) Örgütün ölçeğinin büyük olması
9.
Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesini belirleyen, hastanın
hastanede sedyeden düşmesi, yangın çıkmaması gibi örnekleri olan kavram hangisidir?
a) Doğruluk
b) Güvenilirlik
c) Güvenlik
d) Profesyonellik
e) Esneklik
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10. Müşteri beklentilerinin veya hizmetin özelliklerinin değişmesi durumunda yeni koşullara
uyum göstermenin derecesini açıklayan kavram hangisidir?
a) Doğruluk
b) Güvenilirlik
c) Güvenlik
d) Profesyonellik
e) Esneklik
YANITLAR: 1)a, 2)e, 3)e, 4)b, 5)a, 6)a, 7)d, 8)e, 9)c, 10)e
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4.BÖLÜM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) İLKELERİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Sürekli Kalite İyileştirme İlkesi
4.2.Hedeflerle ve verilerle Yönetim İlkesi
4.3.Süreç Yönetimi İlkesi
4.4.Önlemeye Dönük Yaklaşım İlkesi
4.5.Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyonlar
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1. Kaizen nedir?
2. Misyon-Vizyon nedir? Farkları nelerdir?
3. Süreç nedir?
4. Sıfır Hata nedir?
5. Yalın düşünce nedir?
6. Öğrenen Organizasyon nasıl olunur?

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

96

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kaizen

Misyon ve Vizyon
Süreç
Yalın düşünce
Öğrenen organizasyon

Kazanım

Kaizen kavramını açıklama
İşletmeler için misyon ve
vizyon kavramının önemini
ve
arasındaki
farkları
kavrama
Süreç kavramının ne olduğu
ve aşamaları
Yalın düşünce kavramının ne
olduğunu anlama
Öğrenen organizasyonların
ne demek olduğu ve önemini
açıklama

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak, araştırarak
Okuyarak
Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kaizen



PUKÖ



Süreç Yönetimi



Yalın yönetim



Kalite iyileştirme
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Giriş
Genel olarak toplam kalite yönetimini, uzun vadede müşteri tatminini, başarmayı,
kendi çalışanı ve toplum için avantajlar elde etmeyi amaçlamış, kalite üzerine yoğunlaşmış ve
tüm çalışanların katılımına dayanan bir işletme yönetim sistemidir. Toplam kalite yönetimi
kararların kanıya değil, kanıta (veriye) dayalı olması felsefesini kabul eder. Bu nedenle elde
edilebilecek her türlü verinin toplanması ve bunların analizi sistemin başarılı olabilmesi için
şarttır.
Toplam kalite yönetiminde örgütler sürekli gelişmeyi hedeflemelidir. Bu da örgüte bir
dinamiklik kazandırır. Kalite yönetiminde sürekli gelişme teknikleri, verilerin önemi ve
Kaizen felsefesi bu bölümde ele alınacaktır.
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4.1. Sürekli Kalite İyileştirme İlkesi
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlık sektöründe çok hızlı bir
gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişim, sektörün her alanında kendini gösterirken
hasta beklentileri de hızla değişmektedir. Sonuçta kurumlar bu değişimlere ayak uydurmak
zorunda kalmaktadırlar. Aksi takdirde zarar edecek ve hasta kaybedeceklerdir.

4.1.1. Sürekli Kalite İyileştirme Tanımı
Sürekli Kalite İyileştirme (SKİ) “müşterilerin beklentilerini karşılayan veya aşan bir
mal ya da hizmeti sağlama ile ilgili süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi felsefesi” olarak
tanımlanmaktadır. SKİ’nin temel prensibi,mevcut durumu yeterli bulmayıp daha ileriye
götürmektir. Sloganı: «en iyi, iyinin en büyük düşmanıdır» şeklindedir. Önemli olan nokta;
sonuçlar değil süreçlerdir, çünkü sonuçların daha iyi olabilmesi için önce süreçlerin
iyileştirilmesi gerekir. Süreçlerin iyileştirilebilmesi ise yönetimin kişilerin iyileştirme
çabalarını desteklemesine ve buna teşvik etmesine bağlıdır. Çünkü SKİ kişilerin çabalarına
yöneliktir ve bu nedenle insana öncelik verir.
SKİ kavramını ilk olarak ortaya atan Masaaki Imai, “Japonya’nın Rekabetteki
Başarısının Anahtarı” adlı kitabında Japonya’da yıllar içinde geliştirilmiş ve kullanılmış
yönetim felsefelerini, teorilerini ve araçlarını bir araya getirerek “Kaizen” kavramı altında
birleştirmiş ve SKİ’in herkesi kapsayan bir ilke olduğunu ifade etmiştir.
Japonca’da değişim anlamına gelen «KAI» sözcüğü ile iyiliği simgeleyen sözcük olan
«ZEN» kelimelerinin birleşiminden oluşan KAIZEN; sürekli olarak iyiye doğru bir değişim,
en iyisi için değişim, iyileştirme anlamlarına gelmektedir.
Kaizen’de iyileştirmeler küçük boyutta ancak sürekli olduğu için, yarattıkları etki ve
iyileştirme de büyük olmaktadır. Kaizen,toplam kalite sisteminin itici gücü, motorudur.

4.1.2. Sürekli Kalite İyileştirmenin Önemi
SKİ’de hedeflenen ilk şey, birden bire ve çığır açıcı bir değişim değildir. İster en alt
seviyedeki bir çalışandan gelsin ister en üst düzey bir yöneticiden gelsin bütün fikirler
değerlidir. İyileştirmeyi hedefleyen küçük değişimler belki bir anda bütün sistemi etkileyen ve
her şeyi birden güzelleştiren bir “sihir” yaratmaz ama sık sık yapıldığı için benimsenmesi ve
özümsenmesi tüm çalışanlar tarafından kolay olduğu için, zaman içinde hem şirket, hem
süreci, hem çalışanları kaliteli hale getirir.
SKİ Faydaları:


Örgütün tüm faaliyetlerinde bir canlılık meydana gelir



Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır
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İdari kadro, denetleme kurulları kendi işlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütür



Etkileşim içindeki birimlerin ortak sorunları, en kısa yoldan ve kalıcı bir şekilde
çözülür



Üretim ve diğer rekabet unsurları, daha hızlı bir gelişme gösterir



Rekabette işletmeye büyük avantaj sağlar



Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek insan kaynaklarının geliştirilmesini
sağlar



Çalışanların yaptıkları işlerden gurur duymalarını sağlayarak motivasyonlarını arttırır.

SKİ’yi gerçekleştirmenin birtakım şartları bulunmaktadır.


Öncelikle her zaman mevcut durumu yetersiz bulmak gerekmektedir. Sistem kusursuz
şekilde çalışıyorsa dahi “mutlaka iyileştirilebilecek bir şeyler vardır” bakış açısıyla
bakmak SKİ yaklaşımının başlangıç noktasıdır.



Diğer bir ön koşul, insan kaynaklarını geliştirmekten geçer. Her çalışan bu iyileştirme
faaliyetlerinin bir üyesi haline getirilmelidir. İnsan kaynaklarını tüm bu iyileştirme
faaliyetlerinin bir parçası haline getirmekse, gerek problem çözme becerilerini
geliştirici, gerekse yaratıcılıklarını ve kişisel yeteneklerini ortaya çıkartıcı eğitimlerle
mümkündür.



SKİ’nin son şartı ise; problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmaktır. Bu
şekilde problemler en objektif biçimde ele alınıp en sağlıklı şekilde çözüme
ulaştırılabilecektir.
Kaizen Felsefesi’ nin 7 temel prensibi:



Sorunu kabul edin



Çok para gerektirmeyen projeleri seçin



Önce "bizim" problemlerimize bakın "Onlarınkine" değil



Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır



Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün



Planla, yap, kontrol et, harekete geç (PDCA) çevrimin izleyin



Doğru çözüm araçlarını kullanın.
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Kaizen’in problemlere yaklaşımı “Hoş geldiniz Problemler” şeklindedir. Çünkü
problem olmayan yerde gelişme de olamayacağını savunmaktadır.
Kişilerin yeteneklerini; yüksek kalite, düşük maliyet ve zamanında teslimat için
sürekli iyileştirmeyi, büyük sermaye yatırımları olmadan organizasyonlardaki herkesi içine
alarak iyileştirmeler için beraber çalıştırmayı amaçlar. İyileştirme anlayışında Kaizen ile
klasik gelişme (yenilik) arasında önemli bir farklılık vardır (Şekil 4-1)

Şekil. 4.1. Imai’nin Yenilik ve Kaizen Arasındaki Farkı Gösterir Tablosu

İmai Kaizen’in yenilikten çok farklı bir düstur olduğundan bahseder ve aralarındaki
farkları şu şekilde açıklar: Kaizen kavramı ile küçük ama sürekli gelişmelerle (iyileştirme)
işletmede gelişmenin sağlanması kastedilmektedir. Oysa, klasik gelişme ile işletmelerin büyük
atılımlar yaparak gelişmesi kastedilmektedir. Dolayısıyla, klasik anlamdaki gelişme (yenilik)
kavramı bir seferde yapılan büyük sıçramaları ifade ederken, Kaizen sürekliliği ifade
etmektedir.

4.1.3. Kalite İyileştirme Modelleri
Kalite iyileştirmede kullanılan modeller; bir problemi ele almayı, bir fırsatı
değerlendirmeyi ya da yeni bir süreç tasarlamayı amaçlayan planlanmış ekip çalışmalarıdır.
Tüm modellerin ortak bir kavramsal ve teorik temeli paylaşmaları, temelde farklı
olmadıklarını göstermektedir.
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Bu bölümde İyileştirme Modeli, Yalın Düşünce Modelleri ve Altı Sigma açıklanmıştır.

4.1.3.1. İyileştirme Modeli
Başarılı bir KAİZEN stratejisinin bir parçası olarak “iyileştirme” modeli ortaya
atılmıştır. Modelin temelini, iyileştirme için sorulan üç soru ve PUKÖ döngüsü
oluşturmaktadır. Üç soru şunlardır:
PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsü ise, gelenekselleşmiş kalite
iyileştirme süreçlerinde yararlanılan tekniklerden veya metotlardan birisi olan PUKÖ
döngüsü, Shewhart’ın başlattığı daha sonra Deming’in geliştirdiği bir döngüdür. PUKÖ
döngüsünde, veri ve ölçüm döngünün temelini oluşturur. Her toplantıda çalışma grubu modele
temel oluşturan pratik sorular sorabilir ve böylece iyileştirme süreci her bireyin ve her ekibin
görevi ve sorumluluğu haline gelir. Döngünün her dönüşü ölçülebilir bir sonuç üretir. Ayrıca
bu döngü mükemmele ulaşıncaya kadar asla sona ermez.
Planla: PUKÖ döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada
planlanan işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerde, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı
kararlaştırılır. Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi görev dağılımlarının ve
hedeflerin düzgün olarak belirlenmesi PUKÖ'nun son adımı olan Önlem al aşamasında
yapılacakları en aza indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol
al ve önlem al aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır.
Yapılacak iş ya da hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi
olmalıdır. İlk başta çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi
durumunda motivasyon düşecek ve verimsizlik başlayacaktır.
Planlama aşamasında atılabilecek adımlar ve bu adımlarda kullanılabilecek araçları
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:


Çıktıları, müşterileri ve müşterilerin beklentilerini belirleyin (beyin fırtınası, odak
gruplar, görüşmeler)



Şimdiki süreci tanımlayın (akış şemaları, odak gruplar)



Ölçün ve analiz edin (kontrol formları, kronolojik kayıtlar, eğilim şemaları,
histogramlar, alan araştırmaları)



Bir iyileştirme fırsatına odaklanın (karar matrisi, Pareto diyagramları, çoklu oylama)



Kök nedenleri belirleyin (beyin fırtınası, ilişki diyagramları,
diyagramları, ağaç diyagramları, kuvvet alan analizi, odak gruplar)



Çözümler üretin ve seçin (beyin fırtınası, karar matrisi, ağaç diyagramları).

neden-sonuç

Uygula: PUKO döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin
belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan
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istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKÖ'nun üçüncü adımı olan Kontrol et
aşamasının girdisini oluşturur.
Kontrol Et: PUKÖ döngüsünün üçüncü aşaması inceleme veya kontrol etme
aşamasıdır. Bu aşama; ölçümlerin analizini, değişimin etkisinin değerlendirilmesini, temeldeki
teorinin test edilmesini, tahminlerin değerlendirilmesini içerir. Kontrol etme aşamasındaki
adımlar ve bu adımlarda kullanılabilecek araçlar şunlardır:


Sonuçları değerlendirin (kontrol formları, kronolojik kayıtlar, alan araştırmaları, odak
gruplar, histogramlar, eğilim şemaları).



Karara varın (Pareto diyagramları, odak gruplar, kuvvet alan analizi).

Önlem Al: PUKÖ döngüsünün son aşamasını önlem alma oluşturmaktadır. Bu aşama,
deneyin sonucuna göre, değişimi standartlaştırmak ya da değişimden vazgeçmek amacıyla
faaliyette bulunmayı içerir. Hastaneler açısından değerlendirilecek olursa, eğer projeden
beklenen sonuçlara ulaşıldıysa, uygulama hastanenin ilgili diğer bölümlerine de yayılır.
Yukarıda da belirtildiği gibi iyileştirme projeleri süreç akışının yeniden tasarlanması,
prosedür ve talimatların revize edilmesi veya sürecin etkinliğini artırmak için bazı işlemlerin
eliminasyonu ile sonuçlanabilmektedir. Ancak, istenen sonuçlara ulaşılamadıysa, tekrar planla
aşamasına dönülerek alternatif bir yol haritası oluşturulur. Önlem alma aşamasındaki adımlar
ve bu adımlarda kullanılabilecek araçlar şunlardır:
İyileştirme, kalite ile ilgili şartların yerine getirilerek kalitenin artırılması amacını
taşımakta ve sürekli iyileştirme de iyileştirme ile ilgili faaliyetlerin tekrar edilmesi anlamına
gelmektedir. İyileştirmeleri gerçekleştirmek, genel olarak bizi düzenleyici ve önleyici
faaliyetlere götüren sürekli iyileştirme süreci olarak görülebilir.

4.1.3.2. Yalın Düşünceler
Yalın düşünce, daha az insan, daha az teknik, daha az malzeme ve daha az zamanda
daha çok şey yaparken müşteri isteklerine tam olarak cevap vermeye gittikçe yaklaşmanın
yolunu anlatır. “Yalın; insan gelişimi, teknik yöntemler, yönetim yaklaşımları ve felsefeden
oluşan ve Yalın kurum kültürü yaratan bütünleşik bir sistemdir.”
Yalın düşüncenin beş temel prensibi vardır.


Değerin tanımlanması: Değer, müşteri ihtiyaçlarını belirli bir zaman diliminde, uygun
bir fiyatla karşılayan ve belirli özelliklere sahip ürün veya hizmeti ifade etmektedir.



Değer akışının belirlenmesi: Üretimin başlangıcından sonuna kadarki akışı
belirleyerek, değer oluşturmayan (israf) süreçlerin ortadan kaldırılmasını esas alır.



Değer akışının sürekliliğinin sağlanması: Üretimin müşteri istek ve beklentileri
doğrultusunda talep edilen miktar ve zamanda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
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Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi: Müşterinin talebi olmadan üretim
başlatılmamalıdır.



Mükkemmellik: Süreçlerin mükemmelliğe ulaşması için sürekli iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Yalın düşünce israfı azaltmayı ve insanlara saygıyı öngörür. Sürekli olarak karşımıza
çıkan ve işlerimize engel olan sorun ve sıkıntılara yalın terminolojide israf adı verilir. İsrafa
neden olan olay, etmen kısaca her şeye ise değer katmayan adı verilir. Yalın düşüncede değer
katmayan her türlü etmen saptanıp ayıklanmaya çalışılır.
Hastanelerde değer katan ve katmayan uygulamalara örnek verecek olursak:
Tablo4-1 Hastanede Görevler Bazında Katma Değer Yaratan/Yaratmayan Örnekler

Birim

Görev

Değer Katan Faaliyet

Değer Katmayan Faaliyet

Ameliyathane

Cerrah

Hastayı ameliyat etmek

Eczane

Eczane Teknisyeni

İlaç formülü hazırlamak

Servis

Hemşire

İlaç uygulamak

Radyoloji

Radyoloji
Teknisyeni

İstenen MR ı çekmek

Geciken müdahale için
beklemek
İade edilen ilaçları yeniden
işlemek
Bilgileri bir yerden başka
yere aktarmak
Tıbbi
açıdan
gereksiz
tarama yapmak

İsraf ise 8 başlıkta toplanabilir: Hatalar, ihtiyaçtan fazla üretim, gereksiz malzeme
hareketi, bekleme, fazla stok, gereksiz insan hareketi, gereğinden fazla işlem, çalışan
potansiyelinden yararlanamamak. Yalın düşüncede tüm iş akışları gözden geçirilir ve süreçler
azaltılır. Gereksiz olan her şey sonlandırılır.

4.1.3.2.1. Yalın Yöntemler
Sorunların belirlenmesi ve iyileştirmelerin geliştirilmesi için Yalın yöntemler arasında,
Kanban, 5S, Kaizen, hatasızlaştırma (poka-yoke) ve Görsel Yönetim sayılabilir.
Görsel Yönetim: Görsel yönetimin hedefi israfı, sorunları ve anormal koşulları
çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmaktır. Burada amaç, sorunların
gizlenerek işlerin iyi görünmesini sağlamayı öngören eski yaklaşımın aksine, sorunları ortaya
çıkararak çözümlemek olmalıdır.
Görsel yönetim, belirli bir teknolojiden çok bir zihniyettir. Dolayısıyla yöneticinin
hedefi, süreci nasıl daha görsel ve sorunları daha görünür kılabileceklerini kendilerine sormak
olmalıdır. Görsel yönetimin amacı, işyerlerindeki enformasyon hatalarının azaltılmasıdır.
Enformasyon kıtlığı olan bir işyerinde, insanlar çok sayıda soru sorarlar, çok sayıda aynı
soruyu tekrar tekrar sorarlar veya bir şeyler uydururlar. Bu durumu hastaneler açısından da
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görmemiz mümkündür. Çalışanların sorduğu sorulara örnek olarak birkaç tane sıralayacak
olursak:


Bu hasta daha başka testlere girecek mi, yoksa eve gidebilir mi?



Bu ilaçlar iki kez kontrol edildi mi?



Bu oda boş mu?



Bu tüpler cihaza yerleştirmek için hazır mı?

Tüm bu soruların kökeninde ya mevcut olmayan veya kolaylıkla görülemeyen
enformasyon eksikliği yatar ve bu nedenle görsel yönetime ihtiyaç vardır.
Kanban: Malzeme yönetimine yalın bakışı anlatır. Hastanelere malzeme ve stok
yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S, ve görsel
yönetim kavramlarını temel alan bir yalın yöntemidir. Kanban, “sinyal”, “kart” ya da “işaret”
olarak çevrilebilecek Japonca bir kelimedir.
Toyota’da Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiş olan ve tam anında üretim ile envanter
kontrol sistemlerinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Üretilen parçaların üstüne, teslim edilen
miktarın belirtildiği bir kanban veya kart konur. Tüm parçalar kullanıldığında, aynı kart
işleme konulduğu ilk noktaya döner ve sonraki talebi oluşturur.
Hedef ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru yerde, doğru miktarda, doğru zamanda
olmasını temin ederek hastaları ve çalışanları desteklemek ve malzemelerin gerekli en düşük
stok ve seviyelerinde bulundurulmasını sağlamaktır.
Kanban yöntemi, malzemeler için optimum yeniden sipariş noktasını belirlemeye
olanak tanır. Bu imkânı birçok unsuru dikkate alır:


Bir malzemenin ortalama kullanımı veya talebi



Yeniden siparişi ne sıklıkla değerlendiriyoruz?



Tedarikçinin malzeme ikmali için teslimat süresi



Kullanım değişkenliği ile tedarik süresi değişkenliği ve stok tükenme maliyeti dikkate
alınarak, güvenli stok.

5S (Sınıflandır, Sırala, Sil, Standartlaştır ve Sürdür) Yöntemi: 5S ifadesi, yöntemin
Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla;
Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür
anlamlarını ifade etmektedir.
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Tablo 4-2 5S Tanım ve Çevirileri

Japonca
Terim
Seiri

1.Çeviri

2. Çeviri

Tanım

Sınıflandır

Ayıkla

Seiton

Sırala

Düzenle

Gereksiz
gereçleri
sınıflandırma/ayırma/ayıklama
gereçleri kullanım sıklığına göre
saklama
İsrafı azaltmak için düzeltme

Seiso

Sil

Temizle

İş yerini her gün temiz tutma

Seiketsu

Standartlaştır

Standartlaştır

Tutarlı bir şekilde iş yeri geliştirme

Shitsuke

Sürdür

Disiplin/Süreklili
k

İlk 4S yi sürekli destekleyici sistem

Birinci S- Sınıflandır (Ayıkla): Ortamı dolaşarak ihtiyaç duyulmayan ekipmanları,
gereçleri araştırmaktır. Çalışma yöntemi, gereksiz aletleri, kullanılmayan makineler, kusurlu
ürünler, kâğıtlar ve dokümanlar hepsinde ayıklamaya gidilir.
Gerekli ve gereksizleri birbirinden ayırın ve gereksizleri atın. Hiçbir anlaşmazlık veya
daha sonra “ona ihtiyacım vardı” diyecek birisi olmaksızın, kolaylıkla atılabilecek malzemeler
uygun olan herhangi bir yöntemle hemen elden çıkarılabilir. Çünkü ihtiyaç duyulmayan bu
malzemeler kullanılmakta olan alanları kapladığından servis belirli bir zaman sonunda
gerektiğinden daha büyük hale gelir. Dolayısıyla yüksek inşaat ve bakım maliyetlerine neden
olabilir.
İkinci S- Sınıfla (Sırala): Her malzemenin ne sıklıkla kullanıldığı belirlenir. En sık
kullanılanlar kullanım noktasının yakınına yerleştirilir. Acil üniteler için oldukça önemlidir.
Hareket israfını azaltır. Sadece bir malzeme atma alıştırması değildir. İhtiyaç duyulmayan
malzemelerin elden çıkarılması faydalı olmakla birlikte, sürekli bir israf giderme yöntemi,
geride kalan malzemeleri ve donanımları gerektiği gibi düzenli bir şekilde yerleştirmektir.
Üçüncü S- Sil (Temizle): İhtiyaç duyulmayan gereçleri attıktan ve geri kalanlar için en
iyi depolama yerini belirledikten sonra 5S temizliğe odaklanır. Herkes kendi iş alanını örneğin
bilgisayarı, çalışma alanı vb. temizler ve temizleme de rutin bir faaliyet olarak bireylerin iş
tanımlarına girmiş olur.
Dördüncü S- Standartlaştır: Gözle görünür en belirgin aşamadır. İhtiyaç duyulan
malzemeler için en uygun yerlerin belirlenmesinden sonra, malzemelerin her zaman
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tanımlanan yerlerde saklanmasının sağlanması aşamasıdır. Dolayısıyla bir servis içinde veya
servisler arasında standartlaştırma sağlanarak, birçok bölümde çalışanlara fayda sağlanabilir.
Standartlaştırma işleminde genellikle, ana yerlerin vinil bantlarla veya gölge çizgilerle
işaretlenmesi şeklindeki görsel yöntemler kullanılmaktadır. Bu şekildeki işaretlemeler birçok
farklı faydaların oluşmasını sağlayabilir.
Beşinci S- Sürdür (Disiplin/Süreklilik): 5S’nin tek seferlik bir olay olmasını önlemek
için, işyeri düzenimizi sürdürmeye ve daima iyileştirmeye yönelik bir plana ihtiyacımız
vardır. Servis yöneticisi, yeni standartlara uyulup uyulmadığını görebileceği resmî bir denetim
planına ihtiyaç duyar. Standartlaştırılmış iş denetimlerinde olduğu gibi bu işlem belli bir
programa göre yapılabilir.
Bazı kurumlarda 5S yöntemine altıncı bir madde olarak “güvenlik” eklenmektedir.
Ancak bu yaklaşıma, güvenliğin 5S’nin sonuna tutturulacak bir şey olmadığı ve kurumun
temel felsefesi olması gerektiği şeklinde karşı çıkanlar bulunmaktadır.
Hatasızlaştırma (Poka-Yoke): Japonca “poka-yoke” olarak ifade edilen
hatasızlaştırma diğer bir yalın yöntemdir. Hatasızlaştırma, sürekli olarak bir hatanın neden
meydana geldiğini ve bu hatanın bir dahaki sefere meydana gelmesini önlemek için ne
yapılabileceğini sorma noktasında benimsenmesi gereken bir yaklaşımdır.
Hatayı önlemek hatanın neden olacağı sonuçları düzeltmekten daha ucuzdur. Bu
kavram TKY’nin önlemeye dönük yaklaşım başlığı altında ele alınacaktır.
Altı Sigma: Kelime anlamı olarak sigma, sürecin müşteri beklentilerini karşılayacak
mükemmellikten ne kadar uzakta olduğunu gösteren istatistiksel bir terimdir. Altı Sigma
kullandığı araçlar açısından TKY metodolojilerinden önemli bir farklılık göstermez. Altı
Sigma’yı farklı ve tercih edilir kılan bu araçların etkin kullanımını sağlayacak yapısal
dönüşümü hayata geçirebilmesi ve kurumlara başarısı ispatlanmış bir yol haritası
sunabilmesidir. Yol haritasının yararları;
Altı Sigma sistematik bir soru sorma sürecidir. Bu süreçte elle tutulur ve ölçülebilir
cevaplar aranmakta, bu cevaplar ile de karlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Çünkü
ölçülemeyen bir şey değiştirilemez. Altı Sigma’nın ana itici gücü istatistiksel araç ve
yöntemlerin disiplinli ve kolay anlaşılır bir metot içinde, işlevsel şekilde uygulanmasıdır.
Altı sigma, toplam kalite yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin
kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılan bir metodolojidir. Altı Sigma metodolojisi;
istatistiksel hesaplamalara dayanan, süreç değişkenlerine odaklı, süreç performansı hakkında
bilgi sağlayan bir kalite yönetim aracıdır. Altı Sigma metodolojisinde değişkenliklerin
yanlışların temel kaynağı olduğu kabul edilir. Temel gösterge süreç sigma düzeyidir.
Amaçların sağlanabilmesi öncelikle kalitesizlik maliyetlerinden ve kapasite/zaman
kayıplarından kurtulmayı gerektirir. İlk seferde doğru yapmak, planlı ve hızlı çalışabilmek,
süreçlerde en kısa yolu oluşturacak iyileştirmeleri sağlayabilmek gerekir.
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Altı sigma metodolojisinde süreç performansı, “süreç sigma düzeyi” ile
değerlendirilmektedir. Altı Sigma için değişkenlik en büyük düşmandır. Altı Sigma’nın en
önemli amaçları arasında değişkenliğin, hataların, yanlışların ve kusurların azaltılması gelir.
Bu amaç için de değişkenliğin ölçülmesi gerekir. İstatistiksel düşüncenin temel elemanları
süreç, değişkenlik ve veridir. Bütün süreçler değişkenlikten etkilenir. Değişkenlik birçok
problemin kaynağıdır ve çözümler için yol gösterir. Veri ise, değişkenliği nicelleştirmemize ve
etkin süreç iyileştirme yaklaşımları geliştirmemize yarar.
Herhangi bir sürecin değişkenliği, sürecin ortalamaya-dağılımın merkezine olan
uzaklığı standart sapmalar (sigmalar) ile ölçülerek bulunur. Bir sürecin normal dağılımı ±3
sigma uzaklığında olmalıdır. Bu durum %99,7 ölçeğidir. Üretilen ürün ya da hizmetten
milyonda 997300 tanesi, bu ±3 sigma sınırlarının içinde kalmaktadır, geri kalan 2700 tanesi
hatalı olmaktadır. Oysaki süreç iyileştirilerek, sürecin normal değişkenliğinin iki katını kabul
eden bir tasarım (±6 sigma), her ürün ya da hizmet için milyonda 2700 yerine milyonda 3,4
hata verecektir.
2 Sigma Cironun %50’si 308,000 ppm
3 Sigma Cironun %25’i

66,800 ppm

4 Sigma Cironun %15’i

6,210 ppm

5 Sigma Cironun %10’u

230 ppm

6 Sigma Cironun %5’i

3.4 ppm

ppm (parts-per million): milyonda hata

Grafik 4-1 Sigma Düzeyleri

Toplam kalite yönetimi, işletmede çalışan herkes tarafından benimsenmesi ve
uygulanması gereken bir yöntemdir. Altı Sigma ise öncelikle Altı Sigma yöneticilerinin
eğitime alınmasıyla başlamaktadır. Sonuç olarak toplam kalite yönetimi sistemi içinde
değerlendirdiğimizde, Altı Sigma yaklaşımı, neler yapılması gerektiğinden çok nasıl
yapılacağının yöntemlerini sunmaktadır.
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4.2. Hedeflerle ve Verilerle Yönetim İlkesi
TKY de ana görüş:” Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” şeklindedir. İyi ve başarılı
bir yönetim ancak sonuçların ölçülmesi ile gerçekleşir. Kurumlarda ölçülebilecek
parametrelere baktığımızda:
1. Müşterilerin memnuniyeti
2. Çalışanların memnuniyeti
3. Liderliğin etkinliği (kurumsal hedefler)
4. Süreçlerin performansı (hedefler, kriterler )
5. İletişimin etkinliği sonuçlar (ürün / hizmet)
6. Maliyet vs.
Kalite yönetiminde istatistik ve veri yönetimi çok önemli yer tutar. Veri olmadan
iyileştirme yapılamaz. Veriler indikatörler yardımıyla toplanır. İndikatör kavramı ileriki
bölümlerde ele alınacaktır. Kalite yönetiminde toplanılan verilere örnek olarak; kesici delici
alet yaralanmalarının oranı, kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalanların sayısı,
düşen hasta oranı, yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları, yoğun bakım ünitesi
mortalite oranları, yoğun bakımda tekrar yatış oranları, hemşirelerin bölüm değiştirme
oranları, sezeryan oranları, acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma
süresi, müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri, sitolojik ve patolojik tanı arasındaki
uyum oranları verilebilir.
Bu veriler kurum içinde iyileştirmelerde çok işimize yarayacaktır. Tüm bu ölçmelerin
yapılabilmesi ve sonucun değerlendirilebilmesi için öncelikle planlama yapmak zorunludur.
Planlama, önceden nereye gidilmesi gerektiğine karar verme işlemidir. Yönetimin, kararsızlık
ve belirsizlik durumlarını en aza indirmesi için bilimsel ve sezgisel tahminlere dayanarak
yapılır. Planlama yönetimin ilk ve en önemli işlevidir. Plan doğru yapılmazsa ve hedefler iyi
belirlenmezse sonuçta başarısızlık kaçınılmaz olur.
Planlama işletme için amaç geliştirme, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin
değerlendirmesini kapsayan süreçleri içerir. Bu süreçler dış tehlike ve fırsatlarla, işletme içi
güçler ve zayıflıkların sistematik kontrolünün temelleri üzerinde kurulmuştur.
İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve başarılarını devam ettirebilmeleri yenilik
yapmaya açık ve dışa dönük stratejiler oluşturulabilen bir yönetim yapısına sahip olmaya
bağlı kalmaktadır. Çünkü stratejinin temel amacı işletmenin kaynak ve kabiliyetinin elverdiği
ölçüde çevreye uyumunun sağlanmasıdır. Strateji her şeyden önce sürekli değişen, belirsiz ve
dolayısıyla oldukça riskli olan bir çevrede işletmeye belirli bir yön ve istikamet
kazandıracaktır.
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Örgütler planlama fonksiyonunu yerine getirirken içinde bulunduğu kültürden etkilenir
ve bireyler kendi kültürlerini örgütün planlarına yansıtırlar. Örgütler, planlarına sadık kaldığı
ve bu planları uygulayabildikleri ölçüde kurumsallaşırlar.
Toplam kalite yönetiminde planlama ve hedef belirleme çok önemlidir. Hedef
belirleme ve planlamanın aşamalarına bakacak olursak: Planlama dört aşamadan
oluşmaktadır.


Misyon açıklamaları ve vizyon



Amaç ve hedeflerin belirlenmesi



Amaçlara ulaştıracak alternatif yolların belirlenmesi



Alternatifler arasından seçim yapma

TKY’de stratejik planlama önemlidir. Stratejik planlama daha uzun vadeli
planlamaları kapsar ve gelişen şartlara göre esnekleştirilebilen bir planlama yapılır. Stratejik
planlamada örgüt iç yapısını ve çevreyi çok iyi analiz etmeli ve hedeflerini bu doğrultuda
belirlemelidir. Stratejik planlama kuruma pek çok fayda sağlar:
1. Yönetici örgütle daha yakından ilgilenir
2. Örgütü değişim ve gelişmelere karşı uyanık tutar
3. Yöneticilerin işleri daha kolay anlamalarına yardım eder
4. Gelecekte fırsatların görülmesini sağlar
5. Planlama ve denetimde sistemli bir örgütlenme sağlar
6. Tekrarlanan faaliyetleri minimize eder
Stratejik planlama süreci: kurumun misyonunun belirlenmesiyle başlar. Dış ve iç çevre
analizleri yapılır, hedeflerin belirlenir, strateji ve program tayini ile devam eder.
Kitabımızın bu bölümünde planlama unsurlarında sadece vizyon ve misyon
kavramlarının üzerinde duracağız. Diğer aşamalar pek çok derste ele alınmaktadır.

4.2.1. Misyon Kavramı
Misyon, bir kimse, kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, yapması beklenen görevidir
(TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek ise yine TDK sözlüğüne göre, özel bir görevi üstüne
almak anlamında kullanılmaktadır.
Misyonu uzun dönemli amaçlar bütünü olarak da ifade edebiliriz. Misyon örgütün ne
yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini ifade
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etmektedir. Tablo da kısaca misyon, vizyon ve amaç-hedef karmaşasına açıklık getirilmeye
çalışılmıştır.
Tablo 4-3 Misyon-Vizyon- Hedef Farklılaşması

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel ilkeler

MİSYON VE İLKELER

Arzu edilen gelecek

VİZYON

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER

Kurumlar hedeflerini belirlemeden önce TKY de önce varoluş sebeplerini belirlemek
başka bir ifade ile misyonlarını belirlemek zorundadırlar. Misyon ifadesinin yazımı oldukça
önemlidir. Misyon kurumun “hizmet alanlarını gösterir”, “ne yapması gerektiğini belirler” ve
“kurumun değişmez karakterini tanımlar”. Bu açıdan doğru anlaşılmak için doğru misyon
yazılması önem kazanır. Misyon belirler ve yazarken cevaplanması gereken sorular:


NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?



Bunları KİM için yapıyoruz?



Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?
o Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?
o Hangi işi kimlerle yapacağız?
o Neyi gerçekleştirmek istiyoruz, amaç ve hedeflerimiz
o Müşterilerimiz kimlerdir, ortak özellikleri nelerdir?
o Ürün kalitemiz ve uygun teknolojilerimiz ne olmalı?
o İlkelerimiz ve hizmet anlayışımız ne olmalıdır?
Misyon ifadesinin taşıması gereken özellikler:

1. Bir paragraftan uzun olmaması
2. Açık, anlaşılır olması
3. Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir olması ve
4. Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.
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Misyon belirlenirken; çalışanlara güven verici olmasına, işletmeye bir felsefe
kazandırmasına ve mesleki ilerlemeye yol göstermesine dikkat edilmelidir. Bazen hastanelerin
web sayfalarında çok çeşitli hastanelerin misyonlarını görebilirsiniz. Bir sayfa uzunluğunda
yazılan misyonlar gözünüze çarpabilir. Bu yanlıştır ve çalışanın aklında kalmaz. Her çalışan
kurumun misyonunu ve kendi işinin ne doğrultuda o işin içinde olduğunu bilmesi önemlidir.

4.2.2. Vizyon Kavramı
Vizyon, ileri görüşlülük ve önceden sezme anlamına gelmektedir. Açık strateji için,
stratejik vizyon gereklidir. Günümüze yönelme ve varlığını sürdürmede stratejik sürükleme
gereklidir.
Vizyon, örgütün ileride kendini nerede görmek istediğini ifade eden bir kavramdır.
Vizyon, “mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan
geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış” olarak ifade edilmektedir. İşletme
yönetiminde; işletmenin uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade
etmektedir. İşletme için vizyon, liderin enerji ve kaynaklarını yönlendirdiği bir hedeftir.
Vizyon örgütü amaçlara odaklandırır ve amaçlara ulaşmada etkin rol oynar. Amaçlarda
olduğu gibi, vizyonun da tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi önemlidir.
Kurumsallaşan örgütler kendilerine vizyon belirler ve bu vizyon günün şartlarına uygun
olarak belirlenir.
Vizyon örgütle ilgili hayal edilen gelecektir. Vizyon gerçekleştirilmek istenen amaçlar
için gerekli araç ve kaynakları belirtmeksizin işletmenin gelecekteki fotoğrafını temsil eder.
Güçlü Bir Vizyon:
İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
Özgündür; Aidiyeti belirtir
Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır
Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker
Aynı misyon yazımında olduğu gibi stratejik vizyonda yanıt aranacak sorular vardır.
Bu sorular:


Hangi gelişmeler olgunlaşacak veya ortaya çıkacak?



Pazarı yönlendirecek hangi güçler ortaya çıkacak?



Rakipler kimler olacak ve hangi uygun stratejileri yapalım? Şeklindedir.

İyi ifade edilmiş vizyon; “kısa ve akılda kalıcıdır”, “ilham vericidir” “gelecekteki
başarıları ve ideal olanı tanımlar”.
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Vizyon ifadesi “doğru ya da yanlış değildir” ve “gerçekleşmek zorunda değildir”.
Ulaşmaya çalışılmalıdır ama olmazsa sebeplere bakılır. “Vizyon heyecan vericidir”.
“Kurumun misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır”. “Çalışanların faaliyetlerine anlam
kazandırır”, “Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur”.
Paylaşılan vizyon:


Çalışanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür



Bir defa tutuşturuldu mu, elle tutulur, hayal olmaktan çıkar ve somutlaşır



Hedefe odaklaşmayı ve ona ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlar



Birbirine güvensizlik duyan insanları birlikte çalışmaya başlatır



Ortak bir kimlik oluşturur



Risk almayı ve denemeyi teşvik eder.

Tablo 4-4 Misyon ve Vizyon Farkları

Misyon

Vizyon

Bugünü yansıtır

Yarını gösterir

Temel süreçleri belirlemeye yarar

Kurumun gitmek istediği yönü belirler

Performans ölçütlerini belirlemeye yarar

Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

Müşterileri belirler

İlham vericidir

Vizyon, gelecekte, şimdi var olan konumdan daha iyi bir konumu anlatırken; misyon,
şu andaki durumu anlatmaktadır. Bir vizyon başarıldığında, yeni bir vizyon geliştirilmesine
ihtiyaç vardır. Bir misyonsa uzun süreler aynı kalabilecektir. Vizyon, kuruluşlardaki insanları
geleceğe yönlendirmekte tek başına yeterli olmamaktadır. İnsanların amacı ya da misyonu
anlamaları gerekmektedir. Misyon, “varoluş nedenini açıklayan, amacı net bir şekilde ortaya
koyan bir ifadedir” ve “niçin?” sorusuna cevap vermektedir.
Vizyon, işletme amaçları ile çok yakından ilişkilidir. Misyon ise davranış biçimi ile
ilgilidir. Vizyon, bir gelecek görüşünün yanında, işletmeyi ve onun faaliyette bulunmasını
sağlayan kişilerin hislerini de ifade etmektedir. İşletmenin niçin var olduğu ve ne yapmayı
tasarladığının en sade ifadesi ise “misyon”dur. “Misyon”un insan tarafı ve dünyada misyonlar
arasındaki farklılıklar “vizyon” olarak adlandırılacaktır. Öyle ise, vizyon olmadan misyon
olmaz; misyon olmadan da gerçekleştirilmesi öngörülen hedefe yani vizyona ulaşılamaz.
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4.2.3. Hedef ve Amaçlar
Amaç; Belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya sonuçta
ulaşılmak istenen sonuç olarak tanımlanabilir. Amaç belirlenmesi planlama için önemli bir
kavramdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi kurumsallaşma derecesi yüksek örgütlerde tüm
kurum çalışanları örgütün amaçlarını bilir ve çalışanlar ortak amaç doğrultusunda hareket
ederler. Amaçlar örgütün ayakta kalabilmesi ve devamlılığının sürdürülmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Amaçlar strateji oluşumuna temel teşkil eder. Strateji ve misyon amaçların
gerçekleştirilmesinde bir araç konumundadır. Amaçlar, işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun
dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan
kısa dönemli aşama durumlarını oluşturur. Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir özellik
taşır.
Hedefler belirlenirken birçok faktör göz önüne alınır. Yöneticiler, satıcılar, kredi
verenler, hissedarlar, çalışanlar, hükümetler, tüketiciler, sendikalar, ortak değerler, toplumsal
değerler. Tüm bu unsurlar hedefe ulaşmamızı etkilediği için her faktörün etkisi
düşünülmelidir.
Kurumların hedefleri, “kabul edilebilir”, “ulaşılabilir”, “tanımlanabilir”, “motive
edici”, “birbirleriyle uyumlu”, “doğru “, “düşük maliyetli” olmalıdır.
Hedefler çalışanlara ve diğer paydaşlara değişimi yakalatmalı, basit, etkili, kapsamlı,
net ve çok yönlü olmalı, çalışanları bir konuya yoğunlaştırmalıdır. Bu anlamda hedefler,
kurumun değerlerine ve misyonuna odaklaşmalı, sabit niceliksel amaç içermemeli, vizyonun
daha açık ifadesini oluşturmalıdır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi tarafların sahiplenme ve bağlılığına bağlıdır. Bağlılığın
garantisi katılım olduğundan, hedef belirleme sorumluluğu öncelikle liderlik grubuyla
paylaşılmalı, sonra diğer çalışanlar ve paydaşlarla birlikte tartışılmalıdır.
İşletmeler misyon, vizyonlarından sonra temel değerlerini yazarlar. Temel değerler
işletmenin önem verdiği ilkelerdir. En çok ifade edilen temel değerlere örnek olarak; kalite,
işçi sağlığı, iş ve çevre güvenliği, dürüst adil yönetim, maliyet bilinci, iş ahlakı, çağdaşlık,
kişisel gelişim, teknoloji, yüksek verimlilik, insana-fikre saygı, iletişim, paylaşım, küresel
olabilme sayılabilir.
Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması eğer hedef belli değilse hiçbir işe
yaramaz. Deming bu nedenle tutarlı bir amaç birliği oluşturun demiştir.

4.3. Süreç Yönetimi İlkesi
Süreç yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini
garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir. Süreç yönetimi süreçlerin tasarımı,
sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz
ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir
Süreç yönetimi son yıllarda özellikle performanslarını arttırmak isteyen kuruluşların
ilgilenmeye başladığı güncel konulardan birisidir. Süreçlerle yönetimde geleneksel fonksiyel
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ve hiyerarşik örgüt yapısı değişmekte, görevler ve kadro unvanları süreçlere göre yeniden
şekillendirilmektedir.
Organizasyonlar yaşayan organizma gibidirler. Bu nedenle gelişmelerini sürdürmek
için sürekli olarak değişime uğrarlar. Bu bağlamda sürekli bir şekilde gelişen yönetim, teknik
ve uygulamalarına bağlı olarak, yönetim anlayış, uygulama ve yöntemlerini değiştirirler.
Süreç; bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ve/veya dışındaki müşteriler için çözüm
oluşturan bir ya da daha çok çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı bir faaliyet ya da
karşılıklı ilişkileri olan faaliyetler kümesidir. Girdileri olan, bunlara müşterileri için değer
ekleyen ve çıktı üreten bir faaliyetler dizisidir. Belirli bir çıktı (ürün ya da hizmet) elde etmek
için, birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan insanlar, ekipman, malzemeler, yöntemler ve
çevresel unsurların bir toplamıdır.
Süreçler, en yalın açıklamayla, bir işletmenin müşterileri için “ne yaptığı” dir.
Süreçler, işletmenin sunduğu ürün/hizmetleri yaratan mantıksal iş toplamıdır.
Sağlık hizmetlerinde süreçler, hizmetleri oluşturan faaliyetler anlamına gelmektedir.
Bunlar teşhis, tedavi, rehabilitasyon, önleme ve hasta eğitimini içerir ve genellikle
profesyonel personel tarafından yerine getirilen; fakat bakıma katkıda bulunan diğer kişilerin
(özellikle hastalar ve ailelerinin) faaliyetlerini de kapsamaktadır.
Süreç yönetimi konusunu ayrı bir bölüm olarak ele aldığımız için burada üzerinde çok
fazla durmayacağız.

4.4. Önlemeye Dönük Yaklaşım İlkesi
Toplam kalite yönetiminde temel ilke hataları aza indirmek veya ayıklamak değil, hata
olmadan önlemektir. İlk defada ve her defada hatasız iş yapmayı öngörür. Hiç hatasız (sıfır
hata) kavramı işletmeye yerleştirilmeye çalışılır. Planlamalarda olabilecek aksaklıklara karşı
alınması gereken önlemlere (Kritik başarı faktörleri) yer vererek, hata kaynakları kurutularak,
süreç bazında kontrol ve iyileştirmeler yapılarak hata oluşması engellenmelidir.
Önlemeye dönük yaklaşımın sürekli kalite geliştirme sonucunda ulaşılan bir sonuçtur.
TKY de, sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi gerekir. TKY de hatayı önlemek için iki unsur
vardır. İnsan ve süreçler. Hata oranının sıfıra indirilmesi için;


Hatayı insanlar yapar. Hatayı önlemek ve örgütün sıfır hataya ulaşmasını sağlamak
için, iş görenin eğitimi ve işe bağlılığı tam olmalıdır.



Yapılacak işlerin sürecinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu da süreçlerin tam ve
doğru olarak hazırlanmasıyla sağlanabilir.



Süreçlerde çalışan insanların özenle çalışıp, işin daha iyi olması için ‘ne yapmalıyım’ ,
‘daha iyi nasıl olabilir ‘ sorularına yanıt araması gerekir.



Örgütün diğer kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmalıdır.



Örgütler insan kaynaklarını verimli kılmak ve en az hata oranıyla çalışmalarını
sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları yapmalı ve müşteri ihtiyaçlarını en az düzeyde
hata ile gidermenin yollarını aramalıdır.
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Hata yapmamak için yöntemler üzerinde hemfikir olunmalıdır.



Yapılan hataların tekrarlanmaması için uygun altyapı kurulmalı, gerekli önlemler
alınmalıdır.



Problemlerle tüm çalışanlar ilgilenmeli, sorunların tanımlanmasına, analiz edilmesine
ve çözümüne katılmalıdırlar. Çözüme gitmede birlikte hareket kaliteyi elde etmek için
gereklidir.

Hataları önlemede öncelikli unsur planlamadır. Planlamaya harcanan her dakika son
derece değerlidir. Planlamada harcanan bir dakika uygulamada aylara hatta yıllara bedeldir.
Toplam kalite yönetimindeki hataları önlemeye yönelik yaklaşımın altında öncelikle doğru bir
planlama yatar. Yapılacak işin her yönü düşünülmek suretiyle, kapsamlı ve titiz bir planın
hazırlanması, tüm hataları ortadan kaldırmasa da, büyük bir kısmını önleyecektir. Aynı
zamanda, muhtemel bir hata ihtimaline karşı önceden hazırlıklı olma avantajı sağlayacaktır.
Planlama yapılırken -Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Niçin, Kim (5N 1K) soruları ile en
hatasız, en iyi şekilde işlerin yapılmasının yolları aranır.
Tablo 4-4 5N 1K

NE
NEREDE
NE ZAMAN
NASIL
NİÇİN
KİM

Ne yapılıyor
Nerede yapılıyor
Ne zaman yapılıyor
Nasıl yapılıyor
Niçin yapılıyor
Kim yapıyor

Ne yapılmalı
Nerede yapılmalı
Ne zaman yapılmalı
Nasıl yapılmalı
Niçin yapılmalı
Kim yapmalı

Bu çalışma sonucunda hatasızlığın yolları aranır. Süreç yönetimi kapsamında bu
çalışma yapılmalı ve hatalar önlenmeye çalışılmalıdır.
Önlemeye dönük yaklaşımlardan en çok bilineni “Hatasızlaştırma (Poka-Yoke)”dır.
Poka Yoke üretim esnasında meydana gelen insan, makine veya tasarım kaynaklı hataların
basit, ucuz yöntemlerle kalıcı çözüme ulaştırılmasıdır. Kelime anlamı olarak Poka, kaza ile
herkesin yapabileceği hata (görülmeyen tesadüfî hata) Yoke ise korumak (azaltma) demektir.
Türkçede Poka Yoke hata önleme olarak da ifade edilmektedir. Japonya’da geliştirilen bu
sistem Japon mühendis Shigeo Shingo tarafından 1986 yılında piyasaya çıkarılan Sıfır
Kontrol Sistemi isimli eseri ile literatüre kazandırılmıştır. Bu sistem esas olarak istatistiksel
kalite kontrol araçları ile çözümlenememiş basit ve sıkça tekrarlayan hataları sıfır hata, sıfır
kontrol sistemi hedefine ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Poka Yoke ile amaç, sistemde otomatik ve sürekli kontrolün sağlanmasıdır. Çalışanın
dikkatsizlik, konsantrasyon eksikliği, dalgınlık, yorgunluk, unutkanlık, sisteme bilerek zarar
verme vb. sebeplerle yapabileceği hatalara karşı hata önleyici yardımcı araçlar kullanılarak
daha fazla kalite kontrol elemanına gerek kalmadan sistem tarafından uyarıcı yöntemler
konulması ve/veya çeşitli önleme metotları ile hatanın yapılmasının engellenmesi hedeflenir.
Işıklı, görsel uyarı, sensör, klavuz, şalter, kodlama, renklendirme gibi otomatik uyarıcı
sistemler konarak hatasızlık sağlanabilir. İstatistiksel kalite kontrol sistemlerinde kontrol ve
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gerekli eylemin yapılması arasındaki süre oldukça uzundur. Poka Yoke ise hataları oluşmadan
önleyerek minimize eder ve hataların sonradan düzeltilmesi için gerekli maliyetleri önler. Bu
sistem sayesinde kalite ve verimlilik sürecin içine yerleşerek öncelikle hatalı ürün
üretilmemesi daha sonrada hatalı üretilen ürünün sistem içinde fark edilip nihai müşteriye
ulaşmaması sağlanır.
Hatasızlaştırma yöntemleri, önlemeye yönelik ve bulmaya yönelik olmak üzere ikiye
ayrılır. Önlemeye yönelik hatasızlaştırma, ve bulmaya yönelik hatasızlaştırma.
1.Önleme: Önleme araçları ile hatayı düzeltmek değil oluşmasını önlemek amaçlanır,
kullanıcı ilk yerde hata yapamaz. Bu araçlar, sistemi durdurur, prosesin kaldığı yerden
yeniden işleyebilmesi için geri beslemeye ve harekete gereksinimi vardır. Klasik örneği 3.5
inçlik bilgisayar disketinin dizaynıdır. Disket dikkatli bir şekilde bir miktar asimetrik üretilir,
böylece disk sürücüsüne doğru yönde yerleştirilmediğinde sürücüye girmeyecektir. Diğer bir
örnek: Kapı açıksa mikrodalga fırın çalışmaz.
2.Bulma: Bu araçlarla, bir hata yapıldığı zaman kullanıcıya sinyal verilir. Böylece
kullanıcı problemi kolayca düzeltebilir. Bulma araçları problem için kullanıcıyı uyarır fakat
düzeltmeyi zorla yaptırmaz. Örnek: Anahtar kontakta unutulunca, aracın lambaları açık iken
motor durdurulup dışarı çıkılınca, emniyet kemeri takılı olmadan hareket edince otomobillerin
sesli ve görsel uyarı vermesi.

4.5. Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyonlar
4.5.1. Sürekli Eğitim
TKY’de tüm çalışanların eğitimleri ve mesleklerinde yetkin olmaları çok büyük önem
taşımaktadır. Çalışanlar daima yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan bireyler olmalıdır.
Deming’in “Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturun”
ilkesi burada ön palana çıkar. Her lider, elemanlarının eğitimini; planlamalı, eğitim almalarını
sağlamalı, verimliliğini değerlendirmeli, sürekliliğini sağlamalı, tekrar eğitimlerini de
unutmamalıdır.
TKY de sürekli gelişme, önleyici yaklaşım, eğitim olmadan başarılı olmaz. Örgütlerde
sürekli eğitim hizmet içi şeklinde sağlanır. Personelin eğitim ihtiyacı belirlenir eğitim
programları hazırlanır.
Eğitimlerde yetişkin eğitimi ilkeleri göz önüne alınarak eleman eğitimlere
isteklendirilir. TKY’de eğitimler sonucunda örgütün öğrenen organizasyonlara dönüşmesi
sağlanmaya çalışılır.

4.5.2. Öğrenen Organizasyonlar
Birey ve örgütlerin yeni bilgi, beceri ve deneyim edinimini ve paylaşmalarını ifade
eden öğrenme yeteneğinin çalışma hayatı ve örgütsel faaliyetlerle bütünleştirilmesi, örgütler
açısından rekabetçiliklerini sürdürebilmenin ve devamlılıklarını sağlayabilmenin temel bir
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koşulu olmuştur. Örgütsel öğrenme kavramı karşımıza 1980’lerin sonu ve 1990’ların başından
itibaren girmeye başlamıştır. Öğrenen örgüt/organizasyon kavramının değişik tanımları
yapılmıştır.
Öğrenen organizasyon: Bireylerin öğrenmesine ortam oluşturan, onların
öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini geliştiren bir organizasyondur.
Öğrenen organizasyon: Öğrenen bireylerini aynı vizyon ve amaçlar etrafında toplayan,
bilgiyi değerlendiren, paylaştıran ve öğreten, böylece bilgiyi kuruma mal ederek davranış
haline dönüştüren ve belleğine yerleştiren, bunun sürekliliğini sağlayan örgüttür.
Öğrenen Örgüt, sürekli olarak yeni bilgiler elde eden ve bu bilgileri geliştirerek
faaliyetlerini bu yeni bilgilere göre biçimlendirme yeteneğine sahip olan ve böylelikle sürekli
gelişmeyi gerçekleştirerek rekabet avantajı yakalamayı amaç edinen örgüt demektir. Bu
amaca ulaşılması örgüte köklü davranış değişimlerini getirecek bir anlayışı gerekli
kılmaktadır. Öğrenen örgütlerde yer alan kendine özgü kültürel koşullar, bu anlayışın
belirleyicisi ve yaratıcısı olarak etkilerini öğrenen örgütün tüm unsur ve işleyişine yansıtırlar.
Öğrenen Örgüt kavramı, bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç
çıkarması, bunun değişen çevre koşullarına uymakta kullanılması, personelini geliştirici bir
sistem yaratması ve böylece değişen, gelişen, kendini yenileyen dinamik bir örgüt olmasını
ifade etmektedir.
Öğrenen örgütler, yeni bilgiyi yaratmaya imkan verecek ortamı hazırlamak,
geliştirilen yeni bilgiyi yeni mal ve hizmet üretiminde kullanan, buradan elde ettiği tüm
tecrübeyi bir öğrenme fırsatı sayarak yeniden bilgi yaratmayı teşvik eden bir örgüttür. Bu
anlamda bir bilgi işleme faaliyeti sadece objektif ve kantitatif bilginin işlenmesini
kapsamamaktadır. Çalışanların fikirleri, sübjektif yargıları, sezgileri ve diğer açık veya kapalı
bir şekilde ifade ettikleri tüm düşüncelerinin test edilmesi ve misyon doğrultusunda
kullanılabilir hale getirilmesini de kapsamaktadır.

4.5.2.1. Öğrenen Organizasyonların Özellikleri
Öğrenen Örgüt kavramının ana unsurları bilgi yaratmak, öğrenmek, çalışanları bu
yönde motive etmek, ulaşılan sonuçları örgütün bilgisi haline getirmek ve bu bilgiyi sorun
çözmede kullanabilmektir.


Öğrenen Örgütün her kademesinde güçlü bir öğrenme isteği bulunur. Ulaşılan
performans düzeyi ile ulaşılmak istenen performans düzeyi arasındaki açığı
kapatmanın en doğru yolu, "öğrenme " olarak kabul edilir. Özellikle örgüt
bireylerinin, kendi öğrenme gereksinimlerini belirlemeleri ve karşılamaları yönünde
motive edilmeleri sağlanır.



Yeni teknolojileri ve yeni bilgiler yaratma ve bunları aktarma konusunda tüm örgüt
üyelerince paylaşılan ortak bir kararlılık söz konusudur. Bunun gerçekleştirilmesinde
hizmet içi eğitim ve güdüleme araçlarından büyük ölçüde yararlanılır. Aynı zamanda,
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iş başında eğitimler yoluyla daha önceden edinilmiş olan bilgiler ve becerilerin daha
yaratıcı ve çok yönlü kullanımı sağlanır.


Dışa açık bir sistem ve yapılanma vardır. Başkalarından öğrenmenin çok çeşitli
yönlerinden faydalanılır. Kıyaslama (benchmarking) çalışmaları, danışmanlık
firmalarından yararlanma, eğitim amaçlı dış hizmetler ve yayınlar aracılığı ile bilgi
sağlama vb. gibi araçlara sıkça başvurulur.



Ortak bir vizyon etrafında odaklaşma ve sistemci düşünüş hakimdir.



Örgüt bireylerinin fikirlerine önem verilir ve yaratıcı fikirler teşvik edilir ve ödül
verilir. Buna bağlı olarak Öğrenen Örgütte çalışmak heyecanlı ve zevklidir.



Örgüt bireyleri arasında güçlü bir işbirliği vardır. Çünkü iletişim kanalları çok açıktır
ve sağlıklı etkileşimin işlediği bir gruptaki düşünsel etkinlikler ve öğrenme, çok hızlı
ve çeşitlidir. Bu tür örgütlerde bireyler, bireysel öğrenmeyle hiçbir zaman
ulaşmayacakları öğrenme düzeylerine ulaşırlar.



Öğrenme doğası gereği zorla gerçekleştirilemez.



Hataların öğretici olduğuna inanılır ve hatalar birer öğrenme fırsatı olarak
değerlendirilir.



Rekabet güçlerinin değişen doğasını anlayabilme ve ulaştığı öğrenme düzeyi ile örgüt
kaynaklarını, bu değişen çevreye uyum sağlayabilecek etkinlikte yönlendirme ve
kullanma kapasitesine sahip örgütlerdir.

4.5.2.2. Öğrenen Organizasyonların Sağladığı Katkılar
Örgütlerin birer öğrenen örgüt şekline dönüşmeleri, kendileri için çok önemli katkılar
sağlar. Bu katkılar:


Başarılı ve en iyi uygulamaların örgüte aktarılmasını ve hatta bunların örgüt tarafından
aşılmasını ve daha iyilerine ulaşılmasını sağlar.



Örgütte yaratıcılığı, yenilikçi düşünceleri ve değişikliklere hızlı bir şekilde uyum
sağlama becerisini geliştirir.



Örgütte başarmak, öğrenmek ve öğrendiklerini doğru bir şekilde muhafaza etmek ve
yerinde kullanmak isteyenleri teşvik etmek, cesaretlendirmek ve onlara destek olur.



Örgütün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bir insan
kaynakları potansiyeline sahip olmak ve bunu sürekli kılar.
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Örgütün iç ve dış tüm müşterileri için önem taşıyan ve üzerinde uzlaşmaya varılmış
olan yol ve yöntemler aracılığı ile örgütsel sistemin performansını artıracak şekilde
bireysel, grup halinde ve kollektif öğrenmeyi gerçekleştirmek ve kalıcı kılar.



Örgüt performansını sürekli izleyecek ve geliştirecek bir ortam kurar.

Örgütsel öğrenme ve sürekli eğitimde temel ve ana ilke çalışanı geliştirmektir. Her
çalışan ne kadar gelişir, güçlenir, yeni teknikleri bilir ise örgütte o kadar gelişir ve ilerler.
Öğrenen örgüt değil bireydir, birey öğrenmeye açık olmalı ve bunu örgüte yansıtmalıdır.
Kurumların gücü çalışanları kadardır. Çalışan ne kadar iyi ise örgütte o kadar iyidir. Bir
örgütün gücü en zayıf çalışanı kadardır. Bu nedenle toplam kalite yönetiminde birey gelişmeli
ve örgüt gelişmelidir. Kalitenin ana ilkesi “önce insan” olduğuna göre insan geliştirilmelidir.
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Uygulamalar
5S, çalışma alanının sistematik olarak adım adım düzenlenmesini ve standartlar
getirilmesini sağlayan bir süreçtir. İyi organize olmuş bir alan çalışanların motivasyonunu
artırmanın yanı sıra iş güvenliği, çalışma etkinliği ve işin sahiplenilmesi duygularını arttırır.
Kendinizi bir hastanenin kalite sorumlusu olarak düşününüz. Dünya’da yapılmış olan 5S
uygulamalarını ve bu uygulamaların hastanelere sağlamış olduğu faydaları içeren bir raporu
hastane müdürünüze sunmak üzere hazırlayınız. (Örnek, Alfred I. DuPont Çocuk Hastanesi
ana histoloji laboratuarında 2007-2008 yılları arasında 5S tekniği kullanılarak
gerçekleştirdikleri işlemler %20 oranında, gelir ise % 12 oranında arttırılmıştır).
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Uygulama Soruları
1. Öğrenen organizasyon kavramı nedir? Sağlık işletmeleri açısından öğrenen
organizasyonların çalışanlara sağlayacağı faydaları tartışınız.
2. Yalın yönetim nedir? Yalın yönetimde kullanılan yöntemleri sıralayarak, Kaizen
uygulamasının sağlık işletmelerine sağlayacağı muhtemel faydaları tartışınız.
3. Bir örgüt için misyon ve vizyonun önemi nedir? 3 sağlık kuruluşuna ait misyon ve
vizyonlara ulaşarak aralarında karşılaştırmalar yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sürekli kalite iyileştirme ilkesini, hedeflerle ve verilerle yönetim
ilkesini, süreç yönetimi ilkesini, sürekli eğitim ve öğrenen organizasyonları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Müşterilerin beklentilerini karşılayan veya aşan bir mal ya da hizmeti sağlama ile ilgili
süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi felsefesi hangisi ile ifade edilmektedir?
a) Kaizen
b)PUKÖ
c)Süreç Yönetimi
d) Yalın Yönetim
e) Değişim Yönetimi
2- Hangisi Kaizen Felsefesi’ nin 7 temel prensibi arasında yer almamaktadır?
a) Sorunu kabul edin
b) Çok para gerektirmeyen projeleri seçin
c) Tek ölçü olarak ekonomik çıkarı almayın
d) Doğru çözüm araçlarını kullanın.
e) Sürecin kontrolünü tepe yöneticiye bırakın
3- Kalite iyileştirme modellerinden olan PUKÖ döngüsünün açılımı aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al
b) Planla, Uygula, Kalite Geliştir, Önlem Al
c) Planla, Uzlaş, Kontrol Et, Önceliklendir
d) Planla, Uygula, Kontrol Et, Önceliklendir
e) Planla, Uzlaş, Kontrol Et, Önlem Al
4- Daha az insan, daha az teknik, daha az malzeme ve daha az zamanda daha çok şey
yaparken müşteri isteklerine tam olarak cevap vermeye gittikçe yaklaşmanın yolunu anlatan
kalite iyileştirme modeli hangisidir?
a) Kaizen
b)PUKÖ
c)Süreç Yönetimi
d) Yalın Yönetim
e) Değişim Yönetimi
5- Sorunların belirlenmesi ve iyileştirmelerin geliştirilmesi için kullanılan yalın yöntemler
arasında hangisi yer almaz?
a) Kanban
b) 5S
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c) Kaizen
d) Hatasızlaştırma
e) Süreç Yönetimi
6- Toyota’da Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiş olan ve tam anında üretim ile envanter
kontrol sistemlerinde kullanılan bir iletişim aracı olan kalite iyileştirme yöntemi hangisidir?
a) Kanban
b) 5S
c) Kaizen
d) Hatasızlaştırma
e) Süreç Yönetimi
7- ……………………………bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması,
bunun değişen çevre koşullarına uymakta kullanılması, personelini geliştirici bir sistem
yaratması ve böylece değişen, gelişen, kendini yenileyen dinamik bir örgüt olmasıdır.
8- …………………………… üretim esnasında meydana gelen insan, makine veya tasarım
kaynaklı hataların basit, ucuz yöntemlerle kalıcı çözüme ulaştırılmasıdır.
9-

………………………………süreçlerin

sürekli

ve

düzenli

olarak

izlenmesi

ve

geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir.
10- …………………………… varoluş nedenini açıklayan, amacı net bir şekilde ortaya koyan
bir ifadedir” ve “niçin?” sorusuna cevap verir.
YANITLAR: 1-a, 2-e, 3-a, 4-d, 5-e, 6-a, 7-Öğrenen örgüt, 8-Poke-Yoke, 9-Süreç Yönetimi,
10-Misyon

126

5. BÖLÜM AKREDİTASYON, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON
(BELGELENDİRME)
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Akreditasyon, Standardizasyon ve Sertifikasyon İle İlgili Temel Kavramlar
5.2. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
5.3. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Sürecinin Tarihsel Gelişimi
5.4. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyonun Faydaları
5.5. Joint Commision International (JCI) Akreditasyonu
5.6. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Çalışmaları
5.7. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
5.8. Sağlık Hizmetlerinde Ruhsatlandırma
5.9. Sağlık Hizmetlerinde Standardizasyon
5.10. Sağlık Hizmetlerinde Sertifikasyon (Belgelendirme)
5.11. ISO Standartları ve Sertifikasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Akreditasyon, standardizasyon ve sertifikasyon nedir?
2. Akreditasyon ve ruhsatlandırma arasındaki farkları tartışınız.
3. Sağlık hizmetlerinde akreditasyonun yararlarını tartışınız.
4. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin sağlık hizmetlerindeki
uygulamalarını tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Akreditasyon,
Standardizasyon ve
Sertifikasyon İle İlgili Temel
Kavramlar

Temel kavramlar hakkında
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Akreditasyon

Sağlık Hizmetlerinde
Akreditasyon Sürecinin
Tarihsel Gelişimi
Joint Commision
International (JCI)
Türkiye’de Sağlık
Hizmetlerinde Akreditasyon
Çalışmaları

Sağlık hizmetlerinde
akreditasyon ve akreditasyon
uygulamalarının faydaları
konularında bilimsel bilgiye
ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Akreditasyon sürecinin
tarihsel gelişimini öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

JCI’ı tanıma, tarihsel
gelişimini ve hastane
standartlarını öğrenme
Türkiye sağlık
hizmetlerindeki akreditasyon
çalışmaları hakkında bilgi
alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinde
ruhsatlandırmayı öğrenme ve
akreditasyon ile farkları
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Standardizasyon

Sağlık hizmetlerinde
standardizasyon konusunda
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Sertifikasyon

Sağlık hizmetlerinde
sertifikasyon konusunda
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Ruhsatlandırma

Anahtar Kavramlar
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Akreditasyon



Ruhsatlandırma



Standardizasyon



Sertifikasyon

Giriş
Sağlık kurumları hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırma yönündeki
çabalarının tanınırlığını sağlama ihtiyacı içerisine girmiştir. Bu ihtiyaç, sağlık kurumlarını
çeşitli kavram ve kurumlarla tanıştırmıştır. Akreditasyon, bir örgütün önceden belirlenmiş
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standartlarla uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren
resmi faaliyetler sürecidir.
Bu bölümde, sağlık hizmetlerinde akreditasyon, standardizayson ve sertifikasyon
kavramları anlatılacak, bu kavramların birbirinden farkına değinilecektir. Akreditasyon ve
ruhsatlandırma kavramlarını sıklıkla birbirinin yerine kullanma yönünde hataya
düşülebilmektedir. Bu bölümde bu kavramlar arasındaki farklara da değinilecektir.
Türkiye’deki akreditasyon çalışmaları ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlar
hakkında da bilgi sunulucaktır.
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5.1. Akreditasyon, Standardizasyon ve Sertifikasyon İle İlgili Temel
Kavramlar
Sağlık hizmetlerinde akreditasyon, standardizasyon ve sertifikasyon konularında
detaylı bilgi vermeye başlamadan önce bu konularla yakından ilgili olan bazı kavramların
kısaca tanımlanması faydalı olacaktır.

5.1.1. Denetleme Kavramı
Denetleme, kalite ile ilgili faaliyetlerin ve kalite çalışmalarının sonuçlarının planlanan
düzenlemelere uyup uymadığının, düzeltme faaliyetlerinin uygulanıp uygulanmadığının,
sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara göre incelenmesidir.

5.1.2. Belge Kavramı
Belge, kurumun faaliyet alanına göre, mevzuata uygun olarak, yetkilendirilmiş olan
özel veya kamu kurumları tarafından verilen ve kurumun standart ve teknik düzenlemelere
uygunluğunu gösteren evraktır.

5.1.3. Kalite Belgelendirme Kavramı
Kalite belgelendirme, tanımlanmış bir ürün/hizmetin belirli standartlara ya da
dokümanlara göre yeterli uygunlukta olup olmadığının bağımsız bir kuruluş tarafından
belgelendirme faaliyetinin gerçekleştirilmesi kalite belgelendirmedir.

5.1.4. Belgelendirme Kuruluşu Kavramı
Belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluştur.

5.1.5. Uygunluk Kavramı
Uygunluk, belirli koşullar altında, bir ölçme cihazının ya da sisteminin gösterdiği
değerler ile referans malzemenin verdiği değer arasında ilişki kuran işlemler dizisidir.

5.2. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
Akreditasyon, bir örgütün önceden belirlenmiş standartlarla uygunluğunun yetkili bir
kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren resmi faaliyetler sürecidir.
Sağlık kurumlarında akreditasyon, bir sağlık kuruluşunun, bir takım performans
standartlarına uygun olarak bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve aynı
zamanda kendisini ayrıntılı bir şekilde özdeğerlendirme sürecine konu etmesini gerektiren
yöntemdir. Değerlendirme işlemini yapan kuruluş, değerlendirilen sağlık kurumundan
bağımsız ayrı ve genelde kamu dışı bir kuruluştur. Akreditasyon dış değerlendirme sürecidir
ve genelde gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir. Standartları genelde optimal ve ulaşılabilir
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standartlardır. Akreditasyon, sağlık hizmetlerinde önemli bir kalite değerlendirme ve yönetim
aracıdır.

5.3. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Sürecinin Tarihsel Gelişimi
Sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmaları ilk defa Amerika’da başlatılmış ve daha
sonra dünya geneline yayılmıştır. Sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmalarının kronolojik
gelişimi aşağıda özetlenmiştir:
 1913 yılında Amerika’da standardizasyon ihtiyacı nedeniyle akreditasyonla ilgili ilk
çalışmalar başlatılmıştır.
 1917 yılında Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından hastane standardizasyon programı
oluşturulmuştur.
 1951 yılında ABD’de American College of Surgeons (ACS), American College of
Physicions, American Hospital Association, American Medical Association ve
Canadian Medical Associatioon işbirliği ile “Joint Commision on Accreditation of
Hospital” adıyla ilk akreditasyon kurumu kurulmuştur.
 1959 yılında Kanada ve Avustralya Joint Commision on Accreditation of Hospital
kurumundan çekilme kararı almış ve kendi ulusal akreditasyon örgütlerini kurarak
kendi standartlarını oluşturmuşlardır.
 1987 yılında Joint Commision on Accreditation of Hospitals hastaneler haricindeki
sağlık kuruluşları için de akreditasyon programı geliştirmiş ve kurumun adını Joint
Commision on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) olarak
değiştirmiştir.
 1999 yılında JCAHO Amerika dışındaki sağlık kuruluşlarını da akredite etmeye
başlamış ve kurumun adı Joint Commision International (JCI) olarak değiştirilmiştir.
 1951 yılında ABD’de başlayan akreditasyon çalışmalarından etkilenen pek çok ülke
kendi akreditasyon kurumunu kurmaya başlamıştır. 1987 yılında Yeni Zelanda’da,
1988 yılında İngiltere’de 1995’de Finlandiya, Kore ve Endonezya’da, v.d. ulusal
akreditasyon kurumları kurulmuş ve böylece pek çok ülke kendi sağlık kuruluşlarını
akredite edebilecek duruma gelmiştir.

5.4. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Faydaları
Sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmalarının örgüte, hastaya ve çalışanlara pek
çok faydası vardır. Aşağıda bu faydalara değinilmiştir.
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5.4.1 Sağlık Kuruluşu Açısından Akreditasyonun Faydaları
Bir sağlık kurumunun akredite olması, hasta güvenliği, hasta bakım kalitesi, hasta ve
çalışanlarda risklerin yok edilmesi, v.b. açılardan güvence verilmesi anlamına gelmektedir.
Akreditasyonun sağlık kuruluşu için faydaları şu şekildedir:
 Optimal standartlarla sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesini sağlar
 Sağlık kuruluşlarında yönetim yapısının gelişimine destek olur
 Sağlık kuruluşları verilerinin karşılaştırılabileceği veri tabanı oluşturulmasına destek
olur
 Sağlık kuruluşlarında maliyetlerin azaltılmasına destek olur
 Akredite olan sağlık kurumunun, sağlık sektörü içinde “en iyi uygulamalar”
konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar
 Halkın sağlık kurumuna güven seviyesinin artmasını sağlar
 Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına katkı sağlar.

5.4.2 Hasta Açısından Akreditasyonun Faydaları
Akreditasyon çalışmalarının sağlık kuruluşu açısından faydalarının yanı sıra hasta
açısından da sağladığı yararlar söz konusudur. Akredite edilmiş bir sağlık kuruluşundan sağlık
hizmeti almanın hastaya sağladığı faydalar şu şekildedir.
 Literatürdeki en yeni ve en iyi uygulamalarla sağlık hizmeti almayı sağlar
 Hastaya yapılan tüm işlemlerin kendi hekimi dışında başka bir hekim tarafından da
kontrol edilmesini sağlar
 Tıbbi hataların önlenmesini sağlar
 Kompleks vakaların daha sistemli tedavi edilmesini sağlar
 Tedavinin her aşamasında hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesini sağlar
 Hasta ve ailesinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına destek olur
 Hizmetin diplomalı uzmanlardan alınmasını sağlar
 Hasta ve hasta yakınlarının bakım sürecine katılmasını sağlar
 Şikayet sisteminin kurulmasını sağlar.
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5.4.3. Sağlık Çalışanları Açısından Akreditasyonun Faydaları
Akredite edilmiş bir hastaneden çalışmanın sağlık çalışanlarına sağladığı bir takım
yararlar da söz konusudur. Bunlar:
 Çalışanlar sürekli mesleki eğitim faaliyetlerine katılarak kendilerini geliştirmeleri için
fırsatlar elde eder
 Ekip çalışması ile işbirliğinin güçlenmesini sağlar
 Afet ve kriz anları için önceden önlem alınmasını sağlar
 Tüm malzeme ve cihazların daha sistemli yönetilmesini sağlar
 Kurum politikalarının revize edilmesi ile daha rahat bir ortamda çalışma olanağı
sağlar.

5.5. Joint Commision International (JCI) Akreditasyonu
Bu bölümde JCI hakkında bilgi verilecektir. JCI tercih edilmesinin sebebi, dünya
genelinde akreditasyon tecrübesi en fazla olan kurum olması, akredite ettiği sağlık kuruluşu
sayısının fazla olması ve dünya genelinde ilk kurulan akreditasyon kuruluşu olmasıdır. Aynı
zamanda Türkiye’de sağlık kurumlarının çoğu JCI tarafından akredite edilmektedir.
JCI’ın misyonu, uluslararası düzeyde sağlık bakımının kalitesini iyileştirmek ve
güvenliğini artırmaktır. JCI kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. JCI tarafından
akreditasyon değerlendirme sürecine alınabilecek sağlık kuruluşları aşağıdaki gibidir:
 Hastaneler
 Klinik laboratuvarlar
 Hasta nakil hizmetleri
 Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar
 Ayakta tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarıdır.
JCI, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından akredite
edilmektedir. Türkiye’de çeşitli hastane, laboratuvar ve ayakta tedavi hizmeti sunan sağlık
kuruluşları da JCI tarafından akredite edilmiştir.

5.5.1. JCI Hastane Akreditasyon Standartları
JCI’ın hastaneler için belirlediği standartlar hakkında bu bölümde kısa bir bilgi
verilecektir. Hastane standartlarının tercih edilmesinin sebebi, en yaygın olarak bilinen ve
kullanılan sağlık kuruluşunun hastaneler olmasıdır.
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JCI’ın 2011 yılında revize ettiği hastane akreditasyon standartları şu şekildedir:
I.

KISIM: HASTA MERKEZLİ STANDARTLAR

1. Uluslararası hasta güvenliği hedefleri; bu standardın amacı, hasta güvenliği
konusunda spesifik iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olmaktır.
2. Hizmete erişim ve hizmetin sürekliliği; bu standardın amacı, hastanın bakım
ihtiyaçlarını mevcut hizmetlerle doğru bir şekilde eşleştirmek, hizmetleri koordine
etmek, hastanın taburculuğu ve takibi için planlar oluşturulmasını sağlamaktır.
3. Hasta ve yakınlarının hakları; bu standardın amacı, sağlık kuruluşları ve hasta
arasında güvene dayalı iletişim kurmak ve her hastanın kültürel, psikososyal ve
manevi değerlerini anlamak ve gözetmek için çalışılmasını sağlamaktır.
4. Hastaların değerlendirilmesi; bu standardın amacı, hastanın durumu değişse bile acil,
efektif veya planlanmış bakıma yönelik anlık ve süregelen tedavi ihtiyaçları hakkında
karar verilmesine imkân sağlayacak etkili bir hasta değerlendirme sürecinin tesis
edilmesini sağlamaktır.
5. Hastaların bakımı; bu standardın amacı, hastaların ihtiyaçlarını destekleyen ve
bunlara cevap veren bir ortamda en uygun bakımın sağlanabilmesi için üst düzey
planlama ve koordinasyonun yapılmasını sağlamaktır.
6. Anestezi ve cerrahi bakım; bu standardın amacı, bakımın sürekliliği, rehabilitasyon,
transfer ve taburculuğun sağlanabilmesi için eksiksiz bir hasta değerlendirmesi,
entegre bakım planlaması, sürekli hasta monitorizasyonu ve kriterlere dayalı transfer
sürecinin temin edilmesini sağlamaktır.
7. İlaç yönetimi ve kullanımı; bu standardın amacı, ilaç terapilerinin seçimi, alımı,
depolanması, istemin yapılması, aktarılması, dağıtımı, hazırlanması, eczaneden çıkışı,
uygulanması, belgelenmesi ve takibi konusunda etkili süreç tasarımının
gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
8. Hasta ve yakınlarının eğitimi; bu standardın amacı, hastaların kendi bakımlarına daha
fazla katılmalarını ve bakımlarıyla ilgili kararları vermelerine yardımcı olacak
uygulamaları sağlamaktır.
II. KISIM: SAĞLIK KURULUŞU YÖNETİM STANDARTLARI
1. Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği; bu standardın amacı, klinik ve idari süreçlerin
sürekli planlanması, tasarlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için
liderlik ihtiyacının giderilmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmektir.
2. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü; bu standardın amacı, hastalar, çalışanlar, sağlık
profesyonelleri, sözleşmeli çalışanlar, gönüllüler, öğrenciler ve ziyaretçiler arasında
enfeksiyon bulaşma ve bulaştırma risklerini saptamak ve azaltmaktır.
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3. Yönetişim, Liderlik, Yönlendirme; bu standardın amacı, hastalara mükemmel bakım
sunabilmek için etkili bir liderliğin tesis edilmesi ve bu liderlerin belirlenmesidir.
4. Tesis yönetimi ve güvenliği; bu standardın amacı, sağlık kuruluşunun hastalar, hasta
yakınları, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli, işlevsel ve destekleyici bir tesis
olmasının sağlanmasıdır.
5. Çalışanların niteliği ve eğitimi; bu standardın amacı, kişilerin işe alınması,
değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi süreçlerinin verimli ve tutarlı bir şekilde
oluşturulmasını sağlamaktır.
6. İletişim ve bilgi yönetimi; bu standardın amacı, bireysel ve kurumsal performansın
iyileştirilmesi ve hastalarla ilgili bilgi edinmek, bilgiyi yönetmek ve kullanımın nasıl
olacağının tesis edilmesidir.

5.6. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Çalışmaları
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerinden biri olan “Nitelikli ve Etkili Sağlık
Hizmeti İçin Kalite ve Akreditasyon”dur. Bu hedefe ulaşabilmek için 2007 yılında Sağlık
Bakanlığı’nda Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı olarak Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı 2007 yılından itibaren müstakil daire başkanlığı olarak hizmetine devam etmiştir.
2009 yılından itibaren ise Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını
sürdürmüştür.
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile farklı bir organizasyon ve hedeflerle faaliyet göstermeye
başlamıştır. 663 sayılı KHK ile 2012 yılından itibaren Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığının varlığı sona erdirilerek Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı
bünyesinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na bağlı
görev yapan birimler şu şekildedir:
 Akreditasyon Birimi
 Kalite Standartları Geliştirme Birimi
 Kalite Değerlendirme Birimi
 Bilgi Yönetimi Birimi
 Kalite Eğitimleri Birimi
 Proje Yönetimi ve Uluslararası Çalışmalar Birimi.
Bu başkanlığının görevleri ise şunlardır:
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 Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan
güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas
alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında
uygulanmasını değerlendirmek
 Klinik kalite göstergeleri geliştirmek
 Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak
 Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anketler ve uygulama rehberleri
oluşturmak
 Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak
 Sağlık kurum ve kuruluşlarını sağlıkta kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği
çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmek
 Sağlıkta kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği konularında ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
 Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve
akreditasyona yönelik faaliyetleri değerlendirmek
 Sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesini oluşturmak
 Sağlıkta kalite standartlarına yönelik sertifikasyon programları düzenlemek
 Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekretarya işlemlerini
yürütmektir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite
Standartları (SKS) Versiyon 5 yayınlanmıştır. Sonraki bölümlerde bu konuda daha detaylı
bilgi verilecektir.

5.7. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
1999 yılında 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur. Kurumun amacı,
uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası
standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme
kuruluşlarında düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmektir.
Kurumun görev ve yetkileri şu şekildedir:


Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti sunan tek
kuruluş olarak Kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile
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ilgili gerekli kıstas ve tedbirleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde
değiştirmek, yürürlükten kaldırmak ve ilgili önlemleri almak


Akredite edilmek üzere başvuran kuruluşların ilgili standartlara ve ölçütlere göre
denetimini yapmak ve bu denetim sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine
karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemek, akreditasyonun kapsamını
değiştirmek, gerektiğinde akreditasyonu askıya almak veya iptal etmek ve akredite
edilen kurum ve kuruluşlar arasında Kurumun görev alanına giren konularda iş
birliğini sağlamak



Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri, ülkelerin akreditasyon
kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili
kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve iş birliğinde bulunmak



Akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite
edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumak



Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı
faaliyetlerde bulunmak, görev alanına giren konularda eğitim vermek, araştırma ve
yayın yapmak



Kurum faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak,
yaptırmak, satmak, kiralamak



İyi laboratuvar uygulamaları konusunda ulusal izleme otoritesi olarak hizmet vermek



Faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra
edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar
olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez. Kurum, uygunluk değerlendirme
faaliyetleri yürüten kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bir bakanlık veya kamu
kurumu ile ilişkilendirilemez.

5.8. Sağlık Hizmetlerinde Ruhsatlandırma
Ruhsatlandırma kavramı çoğu zaman akreditasyon kavramı ile karıştırılmaktadır. O
nedenle akreditasyon kavramının hemen akabinde anlatılmasının doğru olacağı
düşünülmüştür. Ruhsatlandırma ve akreditasyon birbirinden farklı iki kavramdır. Her ikisinin
hedefleri ve kullandığı kaynaklar birbirinden farklıdır. Bunun yanı sıra akreditasyon ve
ruhsatlandırma çalışmaları farklı kurumlar tarafından yapılır. Ruhsatlandırma her zaman
devlet tarafından yapılır, akreditasyon ise bağımsız kurumlar tarafından gerçekleştirilir.
Sağlık kurumlarında ruhsatlandırma, sağlık kuruluşunun güvenli tıbbi bakım hizmeti
sunulması için gerekli ekipman tipi ve kalitesini, asgari personel sayısı ve niteliklerini,
fiziksel tesisin hacmini ve özelliklerini belirlemektir.
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Sağlık kuruluşlarının hizmet sunabilmesi için minimum standartları ve sağlık
profesyonellerinin minimum eğitim, öğrenim, beceri kriterlerini karşılaması gerekir. Bu
standartları karşılamaması durumunda kuruluşun ruhsatı devlet tarafından iptal edilebilir.

5.9. Sağlık Hizmetlerinde Standardizasyon
Standart, bir otorite, gelenek ya da ortak anlayış tarafından belirlenmiş ve takip
edilmesi gereken modeldir. Standart, standardizasyon sonucu ortaya çıkan dokümandır.
Örneğin, çevre yönetim sistemi standardı, kalite yönetim sistemi standardı.
Standardizasyon (standartlaştırma) ise, "Belirli bir faaliyetle ilgili olarak, bütün ilgili
tarafların işbirliği ile ekonomik fayda sağlamak üzere belirli kurallar koyma ve bu kuralları
uygulama faaliyetidir.” Örneğin, ürün, meslek ve yönetim sistemi standardizasyonu. Belirli
bir ürünün kalitesi ile ilgili bir standartlaştırma işlemi yapılmışsa kalitenin alt sınırı tespit
edilir ve bu sınırın altında kalan mal veya hizmet üretimine izin verilmez. Bir meslek
konusundaki standardizasyon işlemi ise, bu mesleğin gereği gibi icra edilebilmesi için ilgili
taraflarca kabul edilen minimum bilgi, beceri ve tutumların ortaya konmasıdır. Yönetim
sistemi standardizasyonu örneği olarak, kalite, çevre, iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi
v.b. konularda yapılan standardizasyon çalışmaları verilebilir.
Kuruluşlar rekâbet ortamında ayakta kalabilmek için çeşitli yönetim sistemi
standartlarını uygulamaktadırlar. Bu amaçla kullanılan birçok standart mevcuttur. Uluslararası
alanda yaygın olarak kullanılan bazı yönetim sistemi standartlarına örnek olarak şunlar
verilebilir: ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı,
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, v.b.

5.10. Sağlık Hizmetlerinde Sertifikasyon (Belgelendirme)
Sertifikasyon (belgelendirme), kişi veya kuruluşların önceden belirlenmiş standartlara
uygunluğunun yetkili bir kurum tarafından onaylanma sürecidir. Yetkili kurum, devlet
kurumudur. Kişilerin sertifikasyonu bir uzmanlık alanında yetkinliğin gösterilmesini ifade
etmektedir. Örneğin, bir kişinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen
eğitimlerde başarılı olup sertifika alması. Kuruluş sertifikasyonu ise o kuruluşun benzeri işi
yapan diğer kuruluşlardan daha iyi servis, teknoloji veya kapasiteye sahip olduğunu gösteren
onaylanma sürecidir. Bir başka örnek, Sağlık Hizmetlerinde Standardizasyon bölümünde
belirtilen standartlardan ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına uygunluğun
resmileştirilmesi sertifikasyondur.
Kuruluş sertifikasyonu kuruluşun tamamı için yapılabileceği gibi, bir bölümü için de
yapılabilir. Sertifikasyonu akreditasyondan ayıran önemli özelliklerden birisi, kişilerin
sertifikasyonunun sağlanmasıdır. Kişilerin akredite edilmesi söz konusu değildir.
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5.11. TS EN ISO 9001:2015 Standartları
ISO merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu’dur
(International Standardization Organization). 1947 yılında kurulmuştur ve ortalama 140
ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.
ISO’da her ülkeyi bir kurum temsil eder. Türkiye’nin ISO’daki temsilcisi Türk
Standartları Enstitüsü’dür (TSE). TSE 1960 yılında kurulmuş , tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk
hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur. TS EN 9000 Kalite Yönetim Standartları
1987 yılından beri uygulanmaktadır. Kalite yönetim standartları 2015 yılında revize edilerek
TS EN ISO 9001:2015 yayınlanmıştır.
TS EN ISO 9001:2015’in anlamı şu şekildedir: ISO, International Standardization
Organization’ın kısaltması, EN (European Norm), Avrupa Normlarının kısaltmasıdır. 9001
Kalite Yönetim Sistemi standardı, 2015 ise standartlarda revizyon yapılan en son tarihi ifade
eder.
ISO 9000; ISO 9000, ISO tarafından yayınlanmış ve kalite yönetim sisteminin
kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartlar bütünüdür. ISO 9000 kalite
güvencesi, üretilen ürün/hizmete yönelik değil, örgütsel süreçlere yöneliktir. Sağlık sektörü de
dahil pek çok sektöre uygulanabilecek niteliktedir.
ISO 9001; Kalite yönetim sistemlerinin kurulması aşamasında uygulanması gereken
şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetiminde kontrol edilen standarttır. ISO 9000
Kalite Yönetim Sistemi standartları gereklilikleri tanımlarken, ISO 9001, bu set içerisinde yer
alan standartlardan biridir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları, performansın sürekli olarak iyileştirilmesine
yönelik tasarlanmış, kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli olan minimum şartları
tanımlayan standartlar dizisidir. Müşteri odaklı olma ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri
memnuniyetini ve kârlılığı artırmak için etkili bir araçtır ve sektör farkı olmaksızın her türlü
örgüte uygulanabilir.
TS EN ISO 9001:2015; TS EN ISO 9000 standardı her beş yılda bir ISO tarafından
gözden geçirilip gerekli revizyonlar yapılmaktadır. Bu standardın en son versiyonu ISO
9001:2015’tir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılan
dünyanın en popüler kalite yönetim standardıdır.
ISO 9001:2015 versiyonunun bir önceki versiyon olan ISO 9001:2008’ten farkları şu
şekildedir:
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Tablo 2: ISO 9001:2015 ve ISO:9001:2008 Arasındaki Yapısal Farklar

YAPISAL FARKLAR
ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

1. Kapsam

1. Kapsam

2. Örneklemeler

2. Örneklemeler

3. Terim ve Tanımlar

3. Terim ve Tanımlar

4. Organizasyon İçeriği

4. Kalite Yönetim Sistemi

5. Liderlik

5. Yönetim Sorumluluğu

6. Planlama

6. Kaynak Yönetimi

7. Destekleme

7. Ürün Kavrama???

8. Operasyon

8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme

Tablo 1’de görüldüğü gibi ISO 9001:2015 ile radikal değişiklikler yapılmış ve yeni
yapı on bölüme çıkarılmıştır.
Sağlık kurumlarında TS EN ISO 9001:2015 uygulamanın faydaları şu şekildedir:


Kalite konusunda farkındalığın artmasını sağlar



Kaliteye olan ilginin artmasını sağlar



Sağlık kurumlarında organizasyon şeması, iş tanımları, görev, yetki ve sorumlulukların
netleşmesine destek olur



Çalışanlar arasında sorumluluk ve yetki karmaşasının azalmasına destek olur



Her çalışana göre değişen iş yapma biçimlerinde azalma sağlar



Sağlık kurumu genelinde her sürecin aynı şekilde ilerlemesine destek olur



Süreçlerin belli kriterlerle değerlendirilmesine fırsat sağlar



Sürekli iyileştirme alt yapısının kurulmasına destek olur.
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Uygulamalar
Sağlık kurumlarında akreditasyon, bir sağlık kuruluşunun, bir takım performans
standartlarına uygun olarak bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve aynı
zamanda kendisini ayrıntılı bir şekilde özdeğerlendirme sürecine konu etmesini
gerektiren yöntemdir.
Ruhsatlandırma kavramı çoğu zaman akreditasyon kavramı ile karıştırılmaktadır.
Ruhsatlandırma ve akreditasyon birbirinden farklı iki kavramdır. Sağlık kurumlarında
ruhsatlandırma, sağlık kuruluşunun güvenli tıbbi bakım hizmeti sunulması için gerekli
ekipman tipi ve kalitesini, asgari personel sayısı ve niteliklerini, fiziksel tesisin hacmini
ve özelliklerini belirlemektir.
Standardizasyon (standartlaştırma) Belirli bir faaliyetle ilgili olarak, bütün ilgili tarafların
işbirliği ile ekonomik fayda sağlamak üzere belirli kurallar koyma ve bu kuralları
uygulama faaliyetidir.
Sertifikasyon (belgelendirme) ise, kişi veya kuruluşların önceden belirlenmiş standartlara
uygunluğunun yetkili bir kurum tarafından onaylanma sürecidir.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde belge almış bir hastaneyi aldığı belge açısından değerlendirin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık hizmetlerinde akreditasyon, sertifikasyon ve standardizasyon
hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık hizmetlerinde sıklıkla kullanılan TÜRKAK akreditasyonu
ve ISO 9000 standartları anlatılmıştır. Bunun yanı sıra akreditasyon kavramı ile sıklıkla
karıştırılan ruhsatlandırma izah edilmiş ve akreditasyon ile farkları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kalite ile ilgili faaliyetlerin ve kalite çalışmalarının sonuçlarının
düzenlemelere uyup uymadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara göre
incelenmesidir?
a) Denetleme
b) Belge
c) Kalite belgelendirme
d) Uygunluk
e) Belgelendirme kuruluşu
2. Aşağıdakilerden hangisi belirli koşullar altında, bir ölçme cihazının ya da sisteminin
gösterdiği değerler ile referansın verdiği değer arasında ilişki kuran işlemler dizisidir?
a) Denetleme
b) Belge
c) Kalite belgelendirme
d) Uygunluk
e) Belgelendirme kuruluşu
3. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunun yetkili
bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren resmi faaliyetlerdir?
a) Denetleme
b) Ruhsatlandırma
c) Standardizasyon
d) Sertifikasyon
e) Akreditasyon
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde akreditasyon için söylenemez?
a) İç değerlendirme sürecidir
b) Genelde gönüllüdür
c) Standartları optimaldir
d) Standartları ulaşılabilirdir
e) Bir kalite değerlendirme aracıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi akreditasyonun sağlık kuruluşu açısından faydaları arasında
sayılamaz?
a) Yönetim yapısının gelişimine destek olur
b) Verilerin karşılaştırılmasını engelleyerek hizmet kalitesini artırır
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c) Optimal standartlarla kalitenin artırılmasını sağlar
d) Maliyetlerin azaltılmasını sağlar
e) Sağlık kurumuna güvenin artmasını sağlar
6. ……………………………… bir otorite, gelenek ya da ortak anlayış tarafından belirlenmiş
ve takip edilmesi gereken modeldir.
7. …………………kurumun faaliyet alanına göre, mevzuata uygun olarak, yetkilendirilmiş
olan özel veya kamu kurumları tarafından verilen ve kurumun standart ve teknik
düzenlemelere uygunluğunu gösteren evraktır.
8. Ruhsatlandırma ve akreditasyon arasındaki farkları tartışınız.
9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
10. ……………………………… kalite ile ilgili faaliyetlerin ve kalite çalışmalarının
sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, düzeltme faaliyetlerinin uygulanıp
uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara göre incelenmesidir.
Cevaplar 1)a, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b, 6)Standart, 7)Belge, 10)Belgelendirme
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6. BÖLÜM KALİTE ÖDÜLLERİ VE MODELLERİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Araş. Gör. Canser BOZ

149

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Kalite Ödüllerinin Önemi ve Türleri
6.2.Uluslararası Verilen Kalite Ödülleri
6.3.Ulusal Olarak Kalite Ödülleri

150

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kalite ödülü nedir? Kalite ödüllerinin verilmesinin temel amaçları nelerdir?
2. Dünya’da verilen kalite ödülleri nelerdir? Bu ödüller nasıl verilir?
3. Ulusal olarak verilen kalite ödülleri nelerdir? Hangi alanlarda verilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kalite ödülü nedir

Kalite ödülü kavramını
tanımlama
Kalite ödüllerinin veriliş
amaçlarını sıralama
Deming, Toplam Kalite
Faaliyetinde Mükemmellik
Ödülü, Malcolm Baldrige
Ulusal Kalite Ödülü, Avrupa
Kalite Ödülü
Ulusal kalite ödülü ve hangi
alanlarda verildiğini
kavrama

Kalite ödüllerinin amaçları
Uluslararası olarak verilen
kalite ödülleri

Ulusal olarak verilen kalite
ödülleri ve kategorileri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, Düşünerek
Okuyarak, Fikir yürüterek,
Araştırarak
Okuyarak, Düşünerek

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kalite



Kalite Ödülü



Toplam Kalite Yönetimi



Deming Ödülü



Malcolm Ödülü
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6.1. Kalite Ödüllerinin Önemi ve Türleri
Bu bölümde kalite ödüllerinin önemi ve kalite ödüllerinin türleri üzerinde durulacaktır.

6.1.1. Kalite Ödüllerinin Önemi
Örgütlerin performanslarını bütünsel bir perspektifte ele alarak kalite yönetimi
uygulamalarının başarısının ve örgüt performansına etkisinin değerlendirilmesi, başarılı
bulunan uygulamaların ödüllendirilmesi yolu ile kalite yönetimi çabalarının örgüte getirdiği
faydanın görünür kılınması esasına dayanan popüler uygulamalardan birisi verilen kalite
ödülleridir.
1980’lerin ortalarından itibaren güçlü bir şekilde Kuzey Amerika ve daha sonra
Avrupa’da sahneye çıkan toplam kalite yönetimi anlayışı, serbest ticaret anlaşmaları yoluyla
küreselleşen ve uluslararası rekabete açılan ulusal sanayiler için rekabet etmenin araçlarından
birisi haline gelmiştir. Bu nedenle, ulusal sanayilerini küresel rekabete hazırlama konusundaki
gelişmelere yardımcı olmak amacıyla pek çok ülkede kalite dernekleri kurulmuş ve bu
dernekler kendi ülkelerinde kalite konusunda özel ve kamu şirket, firma ve kurumlarına
“kalite ödülleri” vermeye başlamışlardır.
İlk olarak 1951 yılında, Japonya’da JUSE (Union of Japanese Scientists and
Engineers) tarafından Deming Ödülü’nün (Deming Prize) uygulamaya konulmasıyla
gündeme gelen kalite ödüllerinin birincil amacı, genelde kalite yönetimi uygulamalarının,
özelde de TKY’nin örgütlerde benimsenerek yaygınlaşmasını ve doğru şekilde uygulanmasını
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Japonya’da elde edilen başarılı sonuçlardan etkilenen
pek çok ülkenin kalite yönetimi uygulamalarını örgütlere tanıtmak ve kalite yönetimini sürekli
kılmak amacıyla özellikle 1980’li yılların sonlarından itibaren ulusal kalite ödülü
programlarını başlatıldığı görülmektedir.
Kalite ödülleri toplumlarda işletme, kurum ve kuruluşlarda bir kalite bilincinin
oluşturulması ve özendirilmesi konularında önemli kamusal ve medyatik bir işlev
yüklenirken, bu tür kalite ödüllerini veren ulusal ve uluslararası kuruluşların, ilgilenen firma
ve kuruluşlara sunduğu kalite danışmanlık hizmetleri vardır. Bu kalite danışmanlık hizmetleri
firma ve kurumların kendi öz değerlendirmelerini yapma, iyileştirme, etkinlik ve stratejileri
konularında talep eden kuruluşa yardımcı olmayı içerirken, aynı zamanda pek çok bu tür
kuruluş kalite belgelendirme görevini de yürütürler. Bunun yanında kalite ödülleri işletmelere
kendilerini mükemmel bir modelle kıyaslayarak öz değerlendirme olanağı sunmaktadır. Ödül
alan işletme ödülü bir saygınlık simgesi olarak kullanmaktan öte Toplam Kalite Yönetimi
anlayışını hayata geçirmiş olmanın üstünlüklerine kavuşmuş olmaktadır. Başvuran fakat
kazanamayan işletmeler ise geliştirilmeye ihtiyaç duyan yönlerini öğrenmekte ve bunları
gidermeye çalışmaktadırlar. Kalite ödülleri Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini en uygun
şekilde kurmak, en etkin şekilde uygulamak ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için somut
kriterler ortaya koymakta ve aslında işletmeler ödül almak için başvuruda bulunmasa dahi bir
rehber olarak faydalanabilecekleri mükemmellik modelleri sunmaktadırlar.
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Kalite ödülleri esasen TKY felsefesinin uygulama rehberi olarak düşünülmelidir.
Amaç bir ödül sahibi olmak, saygınlık kazanmak, reklam unsuru olarak kullanmak gibi
görünen sebeplerden öte ödülün bir öz değerlendirme aracı olarak kullanılması ve böylece
kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenebilmesi olmalıdır. Bu sayede geliştirilmeye
ihtiyaç duyan yönler bilinerek tedbir alabilme imkânına sahip olunur. Kalite ödülleri model ve
kriterleri açısından incelendiğinde kuruluşların TKY sistemini, ilkelerini ve felsefesini nasıl
tam anlamıyla hayata geçireceğini gösteren ya da mevcut uygulamalarındaki hatalarını ortaya
koyan bir rehber olarak karşımıza çıkmaktadır. Öz değerlendirmenin temel aldığı ödül
modellerinin önemini, kriterlerine ve işleyişine baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Bu ödül
modelleri; kuruluşları sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek yönde parametrelere
göre değil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki konumlarına göre ele aldıkları ve
onların tüm yönetim sistemlerini ölçtükleri için, iş dünyası için de mükemmelliği sembolize
eder hale gelmişlerdir.
Günümüzde birçok kalite ödül sitemi kullanılmaktadır. Bu ödüllerin hangisinin en iyi
ve/veya en etkileyici ödül olarak kabul edilmesi gerektiği sübjektif bir konudur. Bu ödüller
arasında, yalnızca küçük bazı farklılıklar bulunmaktadır. Burada ödüllerin ayrıntılarından
bahsetmek yerine genel ilkeleri ve kısaca önemleri dikkate alınacaktır. Bu ödülleri kazanacak
pek fazla sayıda kurum olmamasına rağmen ödüllerin kapsamındaki ilke ve yöntemler her
örgütün kalite gelişiminde çok önemli ve yardımcı bir rol üstlenebilir. Bu ödüllerin genel
amacı şöyle özetlenebilir;
1. Rekabete katkısı nedeniyle TKY’nin daha yaygın tanınmasını sağlamak,
2. Yerleşik ölçütler ve endüstriden haberliliğe yönelik kişisel değerlendirmeyi teşvik
etmek
3. Başarıyla uygulanmış kalite stratejileri ve bu stratejilerin uygulanmasından elde edilen
yararlara yönelik bilginin paylaşım ve dağıtımına ön ayak olmak,
4. Kalitede mükemmellik ve TKY’nin başarıyla uygulanması için gerekli şartların
anlaşılmasını sağlamak,
5. Firmaların sürekli gelişim işlevine girmesini teşvik etmek.
Görüldüğü gibi kalite ödüllerinin sağlamış olduğu faydalar oldukça fazladır. Bu
bağlamda aşağıda, dünyada ve ülkemizde kabul görmüş, ağırlığı pazarda kabul edilen belli
başlı kalite ödüllerine değinilecektir.

6.1.2. Kalite Ödüllerinin Türleri
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ulusal kalite ödülleri verilmektedir. A.B.D.,
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan,
Almanya (Ludwig-Erhardt-Preis Ulusal Kalite Ödülü), Kuzey İrlanda, Sırbistan, Karadağ,
Portekiz, İskoçya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Romanya (Joseph M. Juran Ulusal Kalite
Ödülü), İsveç, İsviçre, Türkiye (KalDer), İngiltere, Japonya, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna,
155

Kanada, Arjantin, Brezilya, Hong Kong, Filipinler, Hindistan (Rajiv Gandhi Ulusal Kalite
Ödülü), Singapur bu ülkelerden sadece bazılarıdır. Bu ulusal kalite ödüllerinin yanı sıra
bölgesel olarak verilen kalite ödülleri de vardır. Bunların en başında Avrupa Birliği kaynaklı
ve 1989 yılında kurulmuş olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for
Quality Management-EFQM) tarafından verilen kalite ödülü yer almaktadır. Kalite
ödüllerinin türleri uluslararası kalite ödülleri ve ulusal kalite ödülleri olmak üzere iki başlık
altında incelenecektir.

6.1.2.1. Uluslararası Kalite Ödülleri
Dünyada çeşitli ülkelerde kalite ödülleri verilmektedir. Aşağıda bunlardan bazılarına
değinilecektir:


Deming Ödülü (1951) Japonya



Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü (1984) Kanada



Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (1989) ABD



Avrupa Kalite Ödülü (1992) Avrupa
Deming Ödülü

Kalitenin gurularından olan ve bu konuda en çok tanınan ve saygı duyulan kaliteci
yazar ve danışmanlardan birisi olan Deming’in Japonya’da, kendi adını taşıyan bir kalite
ödülüdür. 1950’li yıllarda Amerika’dan Japonya’ya gelen Deming, kalite kontrol üzerine çok
sayıda konferans vermiştir. Deming’in konuşmaları kitap haline getirilerek, geliri Japon Bilim
Adamı ve Mühendisler Birliği’ne bırakılmıştır. Birlik ise bu gelirle Deming Ödüllerini
kurmuştur. Bu ödülün kuruluş gayesi Japonların yardımlarından dolayı Edwards Deming’e
karşı duydukları derin dostluğun anısını sürdürmektir. Deming ile birlikte modern kalite
kontrol ve istatistiksel yöntemler de Japonya’da yerleşmiştir. Japonya’da resmen tanınan ilk
Kalite Kontrol (KK) yıllık konferansı 1951’de düzenlenmiş, ilk Deming Ödülü de aynı yıl
Osaka’da verilmiştir.
Günümüz Japonya’sında bir şirketin ulaşabileceği en yüksek paye Deming Ödülü’dür.
TKY için güçlü bir motivasyon unsuru olan bu ödül, Japon kalite anlayışının gelişmesinin
altında yatan çok önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Deming Ödül modelinin
oluşturulmasında Deming’in on dört ilkesinin büyük etkisi vardır. Baldrige Ödülü ve Avrupa
Kalite Ödülü unsurlarını tanımlayarak TKY’yi modelleştirmeye çalışırlar. Deming ödülü ise
temel yapıyı kavramlara, süreçlere ve sonuçlara bağlamaya dayanmaz, dahası temel yapının
sıradanlığını varsayar. Bu basitçe istenilen ve iyi kalite merkezli yönetim uygulamalarını
sağlar. Politika ve planlar, yerleştirme, bilgi toplama, analiz ve kontrol, gelecekteki gelişim
planları ve politikaların uygulanmasından ve etkisinden gelen sonuçlar üzerine odaklanır.
Deming Ödülü; kalite kontrolü standartlaştırma, kalite çemberleri, önerilen teknik ve
uygulamalar, araçlar açısından bir reçetedir. Dahası her faktör eşit ağırlıktadır ve
değerlendirme yapanlar her bireysel faktör için rakamsal bir puan belirlemektense
156

organizasyonun kapsamlı gelişimini ele alırlar. Deming ödülünün diğer ödüllerden bir önemli
farkı da ödül sürecinin rekabetçi bir yapıya sahip olmamasıdır. Ödül kriterlerini yerine getiren
birden fazla şirket varsa bunların hepsi ödülü almaya hak kazanabilir. Ayrıca Avrupa Kalite
Ödülü ve Baldrige Ödülü açıkladıkları değer ve felsefe açısından reçetedir. Ancak toplam
kaliteyi geliştirmek için özel araç ve metotları belirtmezler. Deming ödülü de bu değerleri
paylaşır fakat temel yapı sunmak yerine bir kontrol listesi sunar. Baldrige ve Avrupa kalite
Ödülü yönetim ve süreçler üzerinde ağırlıkla dururken Deming ödülü iş sonuçlarına daha
fazla önem vermektedir. Belki de diğer ödüllerden en önemli farkı ödül sürecinin
işletmelerden mükemmellik beklememesidir.
Deming Ödülü başvuran işletmelerden Toplam Kalite Kontrol konusunda aşırıya
kaçarak değerlendiricileri tatmin etmelerini istemektedir. Önemli olan ödül kazanmak değil
pazarda başarı elde etmektir. Sadece yönetim değerlerini değil bir yıllık bir süreçteki toplam
kalite kontrol çalışmalarını ve sonuçlarını inceler. En önemlisi de yönetimden çok çalışanlar
üzerinde durur. Deming Uygulama Ödülü’ne özel ve kamu organizasyonları, küçük ölçekli
firmalar ve büyük ölçekli firmaların bazı bölümleri ile deniz aşırı bölgelerde bulunan firmalar
katılabilmektedir. Deming Ödülü, firma çapında kalite kontrol aktivitelerinin başarılı
uygulanmasından kaynaklanan başarılı sonuçları sağlamak amacıyla organize edilmiştir.
Ödülün çerçevesi bir takım ilke ve tekniklerin uygulanmasını esas almıştır. Deming Modeli,
temel ilkeler üzerine kurulmuş olup bu ilkeler ağıdaki gibidir;
 Yönetimin bağlılığının oluşturulması,
 Üst yönetim önderliğinde kalite yönelimli politikaların belirlenmesi ve takip edilmesi,
 Organizasyon ve politikaların gözden geçirilmesi,
 Bilginin yetkilendirilmiş personele yayılımı,
 Kaliteye ilişkin bilgi toplanması, yayılması ve kullanılması,
 Sadece istatistiksel süreç kontrol verilerinin değil, lojistik ve insanla ilgili konularında
analiz edilmesi,
 Çalışanların plan, strateji ve odak noktalarının standardize edilmesi,
 Parametrelerin sağlandığını garanti edecek bir kalite kontrol sisteminin kurulması,
 Etki ve sonuçların açıkça tanımlanması ve gelecek planlarının kaizen benzeri, zaman
kısıtlarını bulan ve optimize eden süreçlere odaklı olmasıdır.
2009 yılı Deming Uygulama Ödülü başvuru kılavuzunda yer verilen ve yukarıdaki
kriterleri de kapsayan kalite yönetim modeli aşağıda şematize edilmiştir.
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Şekil 5.Deming Uygulama Ödülü kalite yönetim modeli (JUSE, 2009)
Kaynak: Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE), 2009

Deming’in kalite ödülleri üç ana kategoride verilmektedir: Birincisi bireylere verilen
“Deming Ödülü” ve belirli projeler bazında firmalara verilen “Deming Uygulama
Ödülleri’dir. İkincisi ise fabrikalara verilen “Deming Fabrika Ödülü’dür. Üçüncüsü ise 1951
yılında verilmeye başlanan ve diğer Deming ödüllerinin tümünü kapsayan bir ödüldür. Ancak
bu ödüller daha sonraki dönemlerde kategorize edilerek alt ödül gruplarını da kapsayan geniş
bir yelpazeye yayılmıştır. Bu ödülün tasnifi şu şekilde yapılmaktadır;
1. Deming Uygulama Ödülü
2. Küçük İşletmeler için Deming Ödülü
3. Deming Bireysel Ödülü
4. Fabrika Kalite Kontrol Ödülü
5. Bölümler için Deming Uygulama Ödülü
6. Denizaşırı Ülkeler için Uygulama Ödülü
Deming Ödülü kriterleri 10 ana kriterde toplanmış olup kriterler aşağıdaki gibidir;
Üst Yönetim Liderliği, Vizyonu Stratejileri; Deming ödülünde lider malzeme
kaynakları yönetimi, teknoloji kaynakları yönetimi ve finansal kaynakların yönetimi üzerinde
durmazken, anlayış, bilgi ve isteklilik konularına vurgu yapar. Deming ödülü dış bilginin nasıl
toplandığını, analiz edildiğini ve planlamada, operasyonel karar vermede, kaliteyi
desteklemede nasıl kullanıldığını inceler.
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Toplam Kalite Yönetimi Yapısı; Deming ödülü TKY yapısı üzerinde önemle
durmaktadır. Bölümler arası aktiviteler iyi koordine edilmiş olması, günlük yönetimde
sorumlulukların belli olması, politik yönetim, TKY’nin çalışanlara tanıtımı Deming ödülünde
önemlidir.
Kalite Güvence Sistemi; İş sonuçları üzerinde önemle durması sebebi ile Deming
Ödülü kalite güvence sistemini ayrı bir kriter olarak incelemektedir. Kalite güvence sisteminin
karmaşıklığını ve farklılığını anlayarak, bütünleyici kalite sistemi saptanır ve yönetilir. Kalite
Güvence sistemi, müşteriyi tatmin etme açısından ele alınır. Önemli olan gerekli aktivitelerin
müşteri memnuniyetinin arttırılması için iyi koordine edilmesi ve bütünleyici sistem eşliğinde
uygulamaya koyulmasıdır.
İş Elemanları İçin Yönetim Sistemleri; Deming ödülü önerilen teknik ve
uygulamalar, araçlar açısından bir reçetedir. Diğer ödüllerden farklı olarak iş elemanları
kriterlerini içermektedir. Bu kriterle çalışanların sağlığı ve çevresel yönetim anlayışıyla diğer
ödüllerde olan ama Deming ödülünde olmayan toplumsal sorumluluk kriterine de yer
verilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda Deming ödülünün bir diğer üstünlüğü ise maliyet
yönetimi anlayışı ile maliyetlerin düşürülmesinin amaçlanmasıdır.
İnsan Kaynakları Odaklılık; Deming ödülü bu kriterle insan kaynakları yönetiminin
nasıl incelendiğini ve geliştirildiğini irdeler. Ayrıca çalışanların eğitim konusuna vurgu yapar.
Yönetimde insanın pozisyonu, eğitim ve öğretim, insanlara saygılı olmak bu kriteri
oluşturmaktadır.
Bilginin Etkin Kullanımı; Deming ödülü kalite konusundaki bilgilerin toplanması,
dağıtılması ve kullanılması gibi konulara önem vermektedir. Bilginin yönetimdeki yeri, bilgi
sistemleri, karar ve analiz için destek, standartlaşma ve düzen yönetimi üzerinde durulan
konulardır.
Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve Değerleri; Deming Ödülü, TKY’yi hayata
geçirebilmek için öncelikle kapsadığı kavramların anlaşılması gerektiğini vurgular. Kalite,
bakım ve gelişim, insana saygı bu kavramlardan bazılardır.
Bilimsel Metotlar; Deming ödülü bilimsel metotlara ve uygulamalarına önem
vermektedir. Bilimsel metotların kullanım amaçlarının anlaşılması, Problem çözme
metotlarının anlaşılması ve kullanımı üzerinde durulan konulardır.
Organizasyonel Güçler; Bu kriterle Deming Ödülü teknolojik gelişim, karar verme
sürecinin açık ve hızlı olması, yönetimin girişimciliği ve çalışanların yüksek moral ve
isteklilik konuları üstünde durmaktadır.
Ortak Hedeflerin Paylaşılması; Deming Ödülü şirket milliyetçiliği oluşturulması
konusuna büyük önem vermekte ve bu kriterle çalışanların yaptığı işi benimsemesi,
sahiplenmesi ve gurur duyacağı bir ilişkiler ağının oluşturulması üzerinde durmaktadır.
Böylelikle tedarikçi, hissedarlar, toplum, çalışanlar ve müşteri hedefleri birbiri ile
159

çatışmadığından paylaşılan hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır. Müşterilerle ilişkiler,
işçilerle ilişkiler, sosyal ilişkiler, satıcı ilişkileri, hissedar ilişkileri önemlidir.
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü ABD
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA= Malcolm Baldrige National
Quality Award), 1987 yılında Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST= National
Institute of Standarts and Technology) tarafından geliştirilmiş ve herhangi bir organizasyon
içerisinde kalite ve üretkenliğin geliştirilmesi için formal bir TKY yaklaşımı olarak
önerilmiştir. Baldrige Ödülü yılda bir kez ve en çok altı işletmeye verilmektedir. Bu ödülün
işletme amacı, yeni yönetim paradigmalarının gelişimine doğru bir hazırlık olarak, müşteri
tatminini sağlama ve işgörenlerin bağlılığını artırmaya yönelik toplam kalite yönetimi için
örgütsel bir dil oluşturarak yöneticilerin düşünce ve davranışlarında rekabeti canlandırmak
suretiyle Japon rekabetinin oluşturduğu rahatsızlığın üstesinden gelmek ve bunun için
Amerikan Endüstrisinde toplam kalite hamlesini teşvik etmektir. Değerlendirmenin 1000 puan
üzerinden yapıldığı ödül sisteminde yedi çeşit kategori mevcuttur ve her biri farklı puanlara
dolayısıyla farklı ağırlıklara sahiptir. Bunlar;
5. Liderlik
6. Stratejik Planlama
7. Müşteri ve Piyasa Odağı
8. Ölçme, Analiz ve Bilgi Yönetimi
9. İnsan Kaynakları Odağı
10. Süreç Yönetimi
11. Sonuçlardır.
Kategorileri
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü işletmelerin faaliyet alanları ve büyüklükleri
açısından kategorilere ayrılmıştır. Ödül şu üç ana kategoride ve her kategoride yılda en fazla
iki işletmeye verilmektedir. Bunlar;
1. Çalışan sayısı 500 ve üstünde,
2. Çalışan sayısı 500‟ün altında,
3. Organizasyonel alt birimler (Tamamlayıcı birimler).
Ayrıca ödüle katılan işletmeler faaliyet alanları açısından da üretim, servis, küçük
işletmeler, eğitim organizasyonları ve sağlık organizasyonları olarak ayrılmaktadır.
Kriterleri
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Baldrige ödülünün kriterleri aşağıda şematik olarak verilmiştir.

Model birbiriyle ilişkili yedi ana ölçüt ve ondokuz alt maddeden oluşmaktadır. Modele
göre iş sonuçlarında mükemmelliğin elde edilmesi için etkili bir liderlik, stratejik planlama
uygulamaları, müşterilere, pazara ve insan kaynaklarına odaklı bir yaklaşım, süreç yönetimi
yönteminin uygulanması ve ölçmeye dayalı karar mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Firma,
ancak bu gerekleri yerine getirdiğinde iş mükemmelliğine ulaşacaktır. MBNQA detaylı olarak
incelendiğinde modelin dört temel karakteristiği göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki modelin iş
sonuçları üzerine odaklı olmasıdır. Yedi numaralı iş sonuçları kriterine bakıldığında
görülmektedir ki, müşteri odaklı sonuçlar, ürün ve hizmet sonuçları, finans ve pazar temelli
sonuçlar, insan kaynakları sonuçları, temel eylemsel performans ölçümlerini içeren örgütsel
etkililik sonuçları ve toplumla ilgili sonuçlar detaylı olarak ölçülmektedir. İkincisi, modelin
organizasyon genelinde amaç yayılımının inşa edilmesi için sistem perspektifi yaklaşımını
desteklemesidir. Bu amaçla organizasyonun süreç ve stratejilerinden üretilen performans
göstergeleri üzerinde durulur. Üçüncüsü, modelin sabit bir reçete vermemesi ve firmaya göre
adapte edilebilir olmasıdır. Son karakteristik ise, modelin amaç temelli teşhis yöntemini
desteklemesidir.
Modelin puanlamasında yer alan on dokuz performans yönelimli gereklilik, yaklaşım,
yayılım ve sonuçlar açısından incelenmektedir. Bu açıdan EFQM Mükemmellik modeli ile
MBNQA arasında benzerlikler görülmektedir. Baldrige Ödülü’ne başvurulabilmesi için
gerekli seçilme koşullarını oluşturan kriterler yedi ayrı kategoride ele alınmaktadır. 1000
değerindeki toplam puan bu yedi kategoriye dağıtılmıştır. Her kategori kendi içinde özel
alanlara da ayrılmıştır.
Ödülün ilk kez verilmesinden bu yana kategori sayısı sabit kalmakla birlikte inceleme
maddeleri ve her inceleme kategorisine denk düşen puan değerleri değişmeye devam
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etmektedir. İnceleme maddelerinde kalite sistemi temel gereklilikleri esas alınmakta ve
bunların altında özel konular yer almaktadır.
1997’de ödül kriterleri yeniden gözden geçirilmiştir. Revizyonda, müşteri ve pazar
tarafından yönlendirilen stratejiye, bilgi ve analizin rolüne ve işletme sonuçlarına
odaklanılmıştır. Gözden geçirilen kriterlerde özellikle vurgulanan noktalar 1. Etkin
performans yönetimi sisteminde şirket stratejisinin artan önemi, 2. Müşteri memnuniyeti dahil
olmak üzere tüm işletme sonuçlarının paralel ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasıdır. 1997
ödül kriterleri/maddeleri ve bunlara karşılık gelen puan değerleri tabloda gösterilmiştir.
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Avrupa Kalite Ödülü (EFQM)
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 1988 yılında Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi
tarafından “Avrupa’da Sürdürülebilir Mükemmelliğin İtici Gücü Olma” misyonu ve “Avrupalı
kuruluşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya” vizyonu ile kurulmuş, üyelik sistemine
dayanan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. EFQM kar amacı gütmeyen ve etkinliklerini
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üyelerinin katkılarıyla sürdüren bir vakıftır. Sürdürülebilir mükemmelliği amaç edinen
kuruluşları bir araya getiren EFQM, stratejilerini uygulamaları yolunda yardımcı olmak üzere,
geçen yirmi yıl boyunca, başarının üyeleri arasında paylaşılmasını sağlamıştır. EFQM çeşitli
büyüklüklerde farklı alanlardan ve pek çoğu dünya çapında faaliyet gösteren kamu ve özel
sektör kuruluşlarının oluşturduğu üye ağı sayesinde, bilgi birikimini uygulamaya alır, üst
yöneticiler ve operasyonel düzeydeki yöneticileri de etkinliklere katarak ortaya çıkan sıra dışı
yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlar.
EFQM, büyüklük, sektör ve olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her çeşit kuruluş
tarafından bütünsel bir bakış kazanılması amacıyla kullanılan ve zorunlu kurallar içermeyen
bir yönetim aracı olan EFQM Mükemmellik Modeli’nin geliştirildiği kurumdur. EFQM
Modeli kuruluşlara bir mükemmellik kültürü oluşturmaları, iyi uygulamalara erişimleri,
yenileşimi yönetmeleri ve gerçekleştirdikleri sonuçları iyileştirmeleri doğrultusunda temel bir
yol gösterici olmaktadır. Bu kuruluşlar zaman içinde paydaşlarının beklentilerine daha duyarlı
olmuşlardır. Öğrenmeyi, yenileşimi ve genel performanslarını iyileştirmeyi öğrenmişlerdir. Bu
kuruluşların liderleri verilere dayalı karar verme ve stratejilerinin itici güçlerini anlama
yeteneklerini geliştirmişlerdir. Bu kuruluşların birçoğu ödül kazanmış ve EFQM’in paylaşım
anlayışı sayesinde başka kuruluşlar tarafından da uygulanan veya uyarlanan yönetim
uygulamaları ile diğer kuruluşlar için örnek olmuşlardır. Bu süreç atıkların önemli miktarda
azaltılmasını, ekonomik verimlilikte artışı ve toplumsal sonuçlarda iyileşmeyi sağlamıştır.
Günümüzde EFQM, uygulama, öğrenme ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişi esasına
dayanan eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, iş dünyasında yeni bir lider neslinin yetişmesine
katkıda bulunmaktadır. EFQM’in katkıda bulunduğu paylaşımın temelinde, ortak kullanıma
sunulan, kuruluşlar tarafından yirmi yıldan beri kullanılan ve Avrupa’nın en saygın ödülü olan
EFQM Mükemmellik Ödülü’nün temelini oluşturan değerlendirme araçları bulunmaktadır.
EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa’nın yanı sıra özellikle Orta Doğu ve Güney
Amerika ülkelerinde 30.000’den fazla işletme tarafından kullanılan kural koymayan bir
kurumsal yönetim çerçevesidir. Bu model on yıl boyunca sürekli kullanımla sistemli olarak
gözden geçirilerek geliştirilmiş olup, ulusal ortaklar ve lisanslı eğitimler ağı tarafından
desteklenmektedir. Model “Performans, Müşteriler, Çalışanlar ve Toplumla ilgili mükemmel
sonuçlar; Çalışanlar, İşbirlikleri, Kaynaklar ve Süreçler vasıtasıyla sunulan Politika ve
Stratejiyi yönlendiren liderlik tarafından başarılır” önermesine dayanır. Bir kuruluşun
performansını iyileştirmesine yol göstermek için geliştirilmiştir.
Avrupa kalite ödülleri; şirketler, şirketlerin işlemsel birimleri, kamu kuruluşları ve
KOBİ’ler olmak üzere dört sınıfta verilmektedir. EFQM Avrupa temelli kuruluşlarda iş
mükemmelliğine erişim için toplam kalite yönetiminin (TKY) araç olarak kullanılmasına
odaklanmakta olup, model aşağıda verilmiştir. Modelde yer alan dokuz ana kriterden her biri
TKY faaliyetlerindeki başarı derecesini ölçmek amacıyla kuruluşların uygulayacağı öz
değerlendirme çalışmasında bir temel kriter olarak kullanılabilir. Kolaylık sağlaması
amacıyla, kriterler Girdiler ve Sonuçlar olarak iki ana grupta toplanmıştır. Girdiler kısmındaki
kriterler kuruluşun iş sonuçlarına ulaşmak için nasıl çalışmakta olduğu ve sonuçlara nasıl
ulaşıldığı ile ilgilidir. Sonuçlar kısmındaki kriterler kuruluşun iş sonuçları açısından nelere
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ulaşmış olduğu ve ulaşmaya devam ettiği ile ilgilidir. Modelde yer alan kriterler aşağıda
belirtilmiştir. Girdiler ve sonuçların her biri %50 değer taşımaktadır.

Şekil 6. EFQM Mükemmellik Modeli
Kaynak: Kalder, 2005

İki bloklu ayrım ve bunun getirdiği değerlendirme sistemi EFQM Mükemmellik
Modeli’ni akademik bir çalışma olmaktan çıkararak, kuruluşların bütününü (tüm süreç, saha
ve faaliyetlerini) temsil eder hale getirmiştir. Elde edilen sonuçların iyi bir şekilde analizi,
hangi yaklaşımlarda iyileştirmeye gerek olduğunu ortaya koyacaktır. Aynı zamanda modelin
ayrıntılı ve koşullandırıcı tanımlarla sınırlandırılmamış olması uygulayacak kuruluşların kendi
koşul ve gereksinimleri doğrultusunda gerekli yorum ve değişiklikleri yapabilmelerine olanak
tanımaktadır. Böylece modelin kendisi de sürekli olarak gözden geçirilmiş olmakta ve modeli
kullanan kuruluşlardan, değerlendiricilerden gelen bilgilerle iyileştirilmesi ve
güncelleştirilmesi sağlanabilmektedir. Model, bu doğrultuda 1997, 1999, 2003 ve 2010
yıllarında dört kez gözden geçirilmiş, güncel bilgiler ve yeni yaklaşımlar çerçevesinde
iyileştirilmiştir. 1999 yılındaki gözden geçirme sonucunda modelin ismi “EFQM
Mükemmellik Modeli” olarak değişmiştir.
Mükemmellik Modelin ’de 9 kriter ve 32 alt kriter bulunmaktadır. Başvuruların
değerlendirilebilmesi için her kriterin yüzde olarak verilmiş bir ağırlığı vardır. Bu ağırlıkları
dikkate aldığımızda ise “Girdi” ve “Sonuç” kriterlerinin toplamda eşit ağırlıkta olduğunu
görmekteyiz. “Girdi” kriterleri kendi içlerinde eşit ağırlıklı olan çeşitli alt kriterlere
ayrılmıştır. Başvuran kuruluş her alt kritere ilişkin çalışmalarını belirlemelidir. Bu kriterlerin
değerlendirilmesinde modelin RADAR değerlendirme araçlarının ilgili bölümü kullanılır.
Performansla ilgili tüm boyutlarda sürdürülebilir mükemmelliği gerçekleştirmek üzere
pek çok yaklaşımın olabileceği gerçeği üzerine kurulmuş olan model şu ifadeye dayanır:
Performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve
stratejinin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla
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yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Sektörü, büyüklüğü, yapısı ve olgunluk düzeyi ne olursa
olsun bir kuruluş, başarılı olmak için düzgün bir yönetim sistemi kurmalıdır. EFQM
Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek
yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği
taşır; kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak
onları çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder.
EFQM Avrupa’da veya Avrupa dışında denenmiş en iyi uygulamalarla ilgili girdileri
toplayarak modeli güncelleştirir. Böylelikle, modelin dinamik olması, yönetim konusundaki
güncel görüşleri yansıtması sağlanmış olur.
Mükemmelliğin Temel Kavramları
Temel kavramlar EFQM Mükemmellik Modeli’nin esas aldığı ilkeler bütünüdür.
Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme
Mükemmel kuruluşlar, planlı bir biçimde paydaşlarının kısa ve uzun vadeli
gereksinimlerini karşılayan ve uygun alanlarda bu gereksinimleri aşan dengeli sonuçlarla
misyonlarını gerçekleştirir ve vizyonlarına doğru ilerler.
Müşteriler için Değer Katma
Mükemmel kuruluşlar, müşterilerinin varoluşlarının ana nedeni olduğunun ve onların
gereksinim ve beklentilerini anlayarak veya tahmin ederek müşterileri için yenileşmeleri ve
onlara değer katmaları gerektiğinin farkındadır.
Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve
etik anlayışı doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir.
Süreçlerle Yönetme
Mükemmel kuruluşlar yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu; dengeli ve
sürdürülebilir sonuçlar yaratmak üzere verilere dayalı kararların alındığı süreçlerle yönetilir.
Çalışanlarla Başarma
Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir; kurumsal ve bireysel amaçları dengeli
bir biçimde gerçekleştirmeye yönelik bir yetkilendirme kültürü yaratır.
Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme
Mükemmel kuruluşlar; paydaşlarının yaratıcılıklarını harekete geçirerek sürekli ve
sistematik yenileşimle artan değer ve performans düzeyleri yaratır.
İşbirlikleri Oluşturma
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Mükemmel kuruluşlar; karşılıklı başarıyı güvence altına almak amacıyla, çeşitli
kuruluşlarla güven verici ilişkiler kurar, geliştirir ve sürdürür. Bu işbirlikleri; müşterilerle,
toplumla, temel tedarikçilerle, eğitim kuruluşlarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla
oluşturulabilir.
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma
Mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü; etik anlayış, açıkça tanımlanmış değerler
ve kurumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar oluşturur. Bunlar; kuruluşların ekonomik,
toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğini sağlar.
Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü
Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü (The Canada Awards Business
Excellence in Canada Total Quality Award), CABE programının önemli bir parçası olan kalite
ödülü, tüm sanayi kollarında ulaşılan olağanüstü kaliteyi onurlandırmak için özel sektöre
danışılarak Kanada Hükümeti tarafından oluşturulmuştur. CABE ödülleri 1984 yılından beri
verilmektedir. Ödüllerde 8 kategori vardır. Bunlar; müteşebbislik, çevre, endüstriyel tasarım,
yenilik, icat, pazarlama, küçük iş yerleri ve toplam kalite şeklinde sayılabilir.
Kanada Mükemmellik Ödülü üç ayrı ödülü içine almaktadır. Bunlar;
13. Kalite Ödülü,
14. Girişimcilik Ödülü,
15. Yenilikçilik Ödülü
Kalite Ödülü, Ulusal Kalite Ödüllerinin eşdeğeridir. Üç tane kamu sektörü kategorisi
(küçük/orta ölçekli üretim, büyük ölçekli üretim, küçük/orta ölçekli hizmet, ve büyük ölçekli
hizmet) ve bir tane de kar amaçlı olmayan organizasyonlar olmak üzere sekiz ayrı kategoriye
bölünmüştür.
Kamu sektörü kategorilerinin ve kar amaçlı olmayan organizasyonların katılması, bu
ödülü diğer ulusal kalite ödüllerinden farklı kılmaktadır. Bu durum Kanada ulusal Kalite
Enstitüsü tarafından üstün bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Çünkü böylece bu
organizasyonların ulusun genel performansına katkıları belirlenmiş olmaktadır. Ödüle
başvuranların performanslarına göre her kategoride birden fazla ödül de verilebilmektedir.

6.1.2.2. Ulusal Olarak Verilen Kalite Ödülleri
Ülkemizde Ulusal Kalite Ödülü (UKÖ) süreci 1993 yılından bu yana
sürdürülmektedir. 1993 yılında Büyük Ölçekli Kuruluşlar dalında verilmeye başlanan Ulusal
Kalite Ödüllerine, 1998 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, 2001 yılında Kamu
Kuruluşları ve 2002 yılında Avrupa’da ilk uygulama örneği olarak Sivil Toplum Kuruluşları
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(STK) kategorileri dâhil edilmiştir. Ulusal düzeyde yaşam kalitemizin yükselmesinde önemli
katkısı olan eğitim, sağlık ve yerel yönetim alanlarında mükemmellik uygulamalarının ve
yayılımın daha fazla arttırılması amacıyla 2004 yılından başlayarak, UKÖ Kamu Sektörü
Kategorisi, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri alt
kategorileri olmak üzere üçe ayrılmıştır. Son olarak 2007 yılında Türkiye veya Avrupa’da
Büyük ödül almış kuruluşların başvurabileceği, mükemmellikte sürekliliği öne çıkaran
“Mükemmellikte Süreklilik Ödülü” kategorisi başlatılmıştır.
Ülkemizde kalite kültürünün artmasında ve toplam kalite yönetim felsefesinin
yaygınlaştırılmasında ulusal kalite ödülleri önemli rol oynamıştır. Diğer taraftan, Türkiye’de
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 1996 yılından beri Avrupa’nın kurumsal mükemmellik
konusunda en saygın ödülü olan Avrupa Kalite Ödülü’ne yoğun başvuruda bulunmaktadır.
1992 yılında duyurulan Ulusal Kalite Ödülü, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(TÜSİAD) ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül
yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabileceği, esnek
yapısının uygulamada kolaylık sağlayacağı göz önüne alınarak Avrupa Kalite Ödülü’nü esas
alan EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından
benimsenmiştir. Kuruluşlarda mükemmelliği özendiren bu model ödül için başvuran
kuruluşların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü’nün en önemli
amaçlarını şu şekilde vurgulayabiliriz;
1. Ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması
2. Kuruluşlarımızın kaliteye dönük çabalarının özendirilmesi
3. Başarılı kalite uygulamalarının tüm ülke yararına sunulması
4. Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda saygınlık kazanması
5. Toplam Kalite Yönetimi sistemlerini kurmuş olan kuruluşları gündeme çıkararak,
Toplam Kalite Yönetimi’ne olan talebin artırılması.
Ülkemizde verilen ulusal kalite ödüllerinin iki temel düzenleyicisi vardır. Bunlar
TÜSİAD ve KalDer’dir. TÜSİAD, Türk sanayici ve işadamları tarafından, 1971 yılında iş
dünyasını temsil etmek amacıyla kurulan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’nin
önde gelen iş dünyası temsilcileri ve yöneticilerinin üye olduğu gönüllü bir sivil toplum
kuruluşu olan TÜSİAD, Türkiye’nin başlıca endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsilen,
yaklaşık 600 üye ve üyelerin temsil ettiği yaklaşık 2500 şirketten oluşmaktadır.
1991 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği’nin ise sanayi, hizmet ve kamu
sektörlerinde 1800’ü aşkın üyesi bulunmaktadır. KalDer üyeleri gelecekte daha iyi bir
yaşamı hedefleyen ve bu hedefe erişmek için ülkemizde hem çağdaş kalite anlayışının
yaygınlaştırılmasının, hem de kalite çalışmanın ödüllendirilmesinin gerekli olduğu inancını
taşıyan kuruluşlardan olmaktadır. KalDer’in amacı "Anayasamızın öngördüğü ekonomi
esaslarına ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar, kamu
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kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetim kalitesi anlayışının
etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi ve kaliteli
çalışmanın özendirilmesi, dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması, rekabet güçlerini
artırmaları için uygun ortamlar oluşturulması konularında gerekli teknik destek ve
koordinasyonun sağlanmaktır”.
Ulusal Kalite Ödüllerinin Kategorileri
Ulusal Kalite Ödülleri günümüzde 3 ana kategori altında toplam 8 kategori ve
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategorisi altında verilmektedir.
1. İşletme Kategorileri
Büyük Ölçekli İşletmeler ( BÖİ ); çalışan sayısı 250’den fazla olan işletmelerdir.
Operasyonel Birimler; Kuruluşun yıllık raporlarında ayrıca yer almazlar, Maliyet
merkezli çalışırlar, Yıllık satışının %50’den azı dış müşterileredir, Organizasyonel
fonksiyonları sınırlıdır, Çalışan sayısı 250’den fazladır. Fabrika, montaj fabrikası, satış ve
pazarlama kuruluşu, araştırma birimi operasyonel birim örnekleri olarak verilebilir.
Bağımsız KOBİ; Çalışan sayısı 250’den az olan kuruluşlar KOBİ olarak
tanımlanmaktadır.
Bağlı KOBİ; Daha büyük bir organizasyonun parçası olarak faaliyet gösteren
kuruluşlardır.
2. Kamu Sektörü Kategorileri
Eğitim Hizmetleri Kategorisi; İlgili kamu kuruluşunun (MEB vb.) denetiminde örgün
eğitim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar içindir.
Sağlık Hizmetleri Kategorisi; İlgili kamu kuruluşlarının (Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vb.) denetiminde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar
içindir.
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Kategorisi; Kamu yönetimi ile sağlık ve eğitim dışında
kalan kamu hizmetlerini gören ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları içindir.
3. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kategorisi
Tüzüğü / yönetmeliği olan ve yasal olarak tescil edilmiş olan özel hukuk tüzel
kişilikleridir. Örnek olarak; vakıflar, dernekler, kooperatifler, sendika, parti vb. kuruluşlar
içindir.
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4. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü
Büyük Ödül almış kuruluşlarımızın başarı ve kazanımlarının kalıcılığını ve
mükemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek ve tanımak için 2007 yılında Ulusal
Kalite Ödülleri kapsamında verilmeye başlanmıştır. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ne
sadece Türkiye ve / ve ya Avrupa’da en az 3 yıl Büyük Ödül almış kuruluşlar başvurabilirler.
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Uygulamalar
Örgütlerin performanslarını bütünsel bir perspektifte ele alarak kalite yönetimi
uygulamalarının başarısının ve örgüt performansına etkisinin değerlendirilmesi, başarılı
bulunan uygulamaların ödüllendirilmesi yolu ile kalite yönetimi çabalarının örgüte
getirdiği faydanın görünür kılınması esasına dayanan popüler uygulamalardan birisi
verilen kalite ödülleridir.
Günümüzde birçok kalite ödül sitemi kullanılmaktadır. Bu ödüllerin hangisinin en iyi
ve/veya en etkileyici ödül olarak kabul edilmesi gerektiği sübjektif bir konudur. Bu
ödüllerin genel amacı şöyle özetlenebilir;
• Rekabete katkısı nedeniyle TKY’nin daha yaygın tanınmasını sağlamak;
• Yerleşik ölçütler ve endüstriden haberliliğe yönelik kişisel değerlendirmeyi teşvik
etmek;
• Başarıyla uygulanmış kalite stratejileri ve bu stratejilerin uygulanmasından elde edilen
yararlara yönelik bilginin paylaşım ve dağıtımına ön ayak olmak;
• Kalitede mükemmellik ve TKY’nin başarıyla uygulanması için gerekli şartların
anlaşılmasını sağlamak;
• Firmaların sürekli gelişim işlevine girmesini teşvik etmektir.
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ulusal kalite ödülleri verilmektedir Kalite ödüllerinin
türleri uluslararası kalite ödülleri ve ulusal kalite ödülleri olmak üzere iki başlık altında
incelenecektir.
Dünyada çeşitli ülkelerde kalite ödülleri verilmektedir. Aşağıda bunlardan bazılarına
değinilecektir:
• Deming Ödülü (1951) Japonya
• Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü (1984) Kanada
• Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (1989) ABD
• Avrupa Kalite Ödülü (1992) Avrupa
Ülkemizde Ulusal Kalite Ödülü (UKÖ) Süreci 1993 yılından bu yana sürdürülmektedir.
1993 yılında Büyük Ölçekli Kuruluşlar dalında verilmeye başlanan Ulusal Kalite
Ödüllerine, 1998 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, 2001 yılında Kamu
Kuruluşları ve 2002 yılında Avrupa’da ilk uygulama örneği olarak Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) kategorileri dâhil edilmiştir. Ulusal düzeyde yaşam kalitemizin
yükselmesinde önemli katkısı olan eğitim, sağlık ve yerel yönetim alanlarında
mükemmellik uygulamalarının ve yayılımın daha fazla arttırılması amacıyla 2004
yılından başlayarak, UKÖ Kamu Sektörü Kategorisi, Sağlık Hizmetleri, Eğitim
Hizmetleri, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri alt kategorileri olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Son olarak 2007 yılında Türkiye veya Avrupa’da Büyük ödül almış kuruluşların
başvurabileceği, mükemmellikte sürekliliği öne çıkaran “Mükemmellikte Süreklilik Ödü
Ulusal Kalite Ödüllerinin Kategorileri
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Ulusal Kalite Ödülleri günümüzde 3 ana kategori altında toplam 8 kategori ve
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategorisi altında verilmektedir.
İşletme Kategorileri
Büyük Ölçekli İşletmeler ( BÖİ );
Operasyonel Birimler;
Bağımsız KOBİ;
Kamu Sektörü Kategorileri
Eğitim Hizmetleri Kategorisi
Sağlık Hizmetleri Kategorisi
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kategorisi
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’dür.
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Uygulama Soruları

1. Uluslararası olarak verilen dört kalite ödülünün arasındaki farkları ve kriterlerini
tartışınız.
2. Ülkemizde verilen kalite ödüllerinin tarihini araştırınız?
3. Sağlık alanında bugüne kadar verilmiş olan kalite ödüllerini kategorilerine göre
inceleyeniz.
4. Kalite ödülünün bir hastaneye katacağı faydaları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kalite ödüllerinin ne olduğunu, örgütler için önemini, Dünya’da ve
ülkemizde verilen kalite ödüllerinin türlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. İlk olarak 1951 yılında Japonya’da Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği
tarafından verilmeye başlanan ödül hangisidir?
a) Deming Ödülü
b) Uluslararası Kalite Ödülü
c) EFQM
d) Preis Ulusal Kalite Ödülü
e) Rajiv Gandhi Ulusal Kalite Ödülü
2. Deming Kalite Ödülü Modeli ile ilgili ilkelerden hangisi yanlıştır?
a) Üst yönetim önderliğinde kalite yönelimli politikaların belirlenmesi ve takip edilmesi
hedeflenir
b) Bilginin yetkilendirilmiş personele yayılımı vardır
c) Yönetimin bağlılığının oluşturulması gereklidir
d) Kaliteye ilişkin bilgi toplanması, yayılması ve kullanılması amaçlanır
e) Sadece istatistiksel verilerden yola çıkılır
3. Hangisi Deming Ödülünün alt ödül grupları arasında yer almaz?
a) Deming Uygulama Ödülü
b) Küçük İşletmeler için Deming Ödülü
c) Deming Bireysel Ödülü
d) Bölümler için Deming Uygulama Ödülü
e) Deming Kamu Ödülü
4. 1987 yılında Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST= National Institute of
Standarts and Technology) tarafından geliştirilmiş ve herhangi bir organizasyon içerisinde
kalite ve üretkenliğin geliştirilmesi için formal bir TKY yaklaşımı olarak önerilmiş olan kalite
ödülü hangisidir?
a) Deming Ödülü
b) Uluslararası Kalite Ödülü
c) Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü
d) Preis Ulusal Kalite Ödülü
e) Rajiv Gandhi Ulusal Kalite Ödülü
5. Hangisi Avrupa Kalite Ödüllerinin verildiği alanlardan birisi değildir?
a) Şirketler
b) Şirketlerin İşlemsel Birimleri
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c) Kamu Kuruluşları
d) KOBİ
e) Dernekler
6. Kalite Ödülü, Girişimcilik Ödülü, Yenilikçilik Ödülü gibi alanlarda verilen kalite ödülü
hangisidir?
a) Deming Ödülü
b) Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü
c) Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü
d) Preis Ulusal Kalite Ödülü
e) Rajiv Gandhi Ulusal Kalite Ödülü
7. Hangisi Ulusal Kalite Ödüllerinin Kategorilerinden birisi değildir?
a) İşletme Kategorisi
b) Eğitim Hizmetleri Kategorisi
c) Sağlık Hizmetleri Kategorisi
d) Sivil Toplum Kuruluşları Kategorisi
e) Yenilikçilik Kategorisi
8. Ulusal olarak verilen kalite ödülleri hakkında bilgi veriniz.
9. Uluslar arası kalite ödülleri nelerdir?
10. Kalite ödüllerinin önemini tartışınız.
YANITLAR: 1)a, 2)e, 3)e, 4)c, 5)e, 6)b, 7)d
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7. BÖLÜM KALİTE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI VE PROBLEM ÇÖZME
TEKNİKLERİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Araş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Problem Tanımı ve Çözüm Önerileri
7.2.Sağlık İşletmelerinde Karşılaşılan Problemler
7.3.Problem Çözme Teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Problem çözüm süreci nedir?
2. Sağlık sektöründe yaşanan problemlere örnekler veriniz.
3. Bir sorun belirleyip balık kılçığı tekniği ile çözünüz.
4. Pareto diyagramı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Balık Kılçığı Diyagramı

Pareto Diyagramı

Çetele Tablosu

Kontrol Çizelgesi

Histogram

Dağılım Diyagramı

Beyin Fırtınası

Kıyaslama

Kazanım
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan balık kılçığı diyagramını
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan pareto diyagramını
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan çetele tablosunu
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan kontrol çizelgelerini
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan histogramları
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan dağılım diyagramlarını
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan beyin fırtınasını
anlayabilecektir.
Kalite iyileştirmede en çok
kullanılan araçlardan biri
olan kıyaslama yöntemini
anlayabilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

180

Anahtar Kavramlar
1.

Balık Kılçığı Diyagramı

2.

Pareto Diyagramı

3.

Çetele Tablosu

4.

Kontrol Çizelgesi

5.

Histogram

6.

Dağılım Diyagramı

7.

Beyin Fırtınası

8.

Kıyaslama (Bencmarking)
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Giriş
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, tüm Dünya’da en çok tartışılan kavramların
başında kalite gelmektedir. 1980’li yıllardan itibaren kapalı ekonomik sistemden çıkıp
uluslararası piyasada rekabet etmeye başlayan kuruluşların temel hedefi, kaliteli ürün ya da
hizmeti, düşük maliyet ile talep edenlerin istediği anda üretip piyasada varlığını
sürdürebilmektir. Bu amaç doğrultusunda kalite iyileştirme sürecinde işletmeler pek çok
yöntemi kullanmaya başlamışlardır.
Kalite geniş kapsamlı olarak Dr. Juran tarafından, kullanıma uygunluk olarak
tanımlanmıştır. Kalite, bir ürün veya hizmetin kullanımında uygunluğunu belirleyen
özelliklerinin tamamıdır. Kalitenin hedefi ise, kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına farklı mal ve
hizmet grupları için farklı zamanlarda, farklı kullanıcılar tarafından, farklı beklenti
seviyelerinin karşılanması olarak ifade edilebilir.
Oldukça fazla sayıda problem çözme aracı olmakla birlikte, bunların çoğu kalite
sistemini desteklemek için tasarlanmışlardır. Kalite geliştirmede en yaygın olarak kullanılan
araçlar bu bölümde anlatılmıştır.

7.1. Problem Tanımı ve Çözüm Aşamaları
Bu başlık altında problem kavramı ve problem çözüm aşamaları üzerinde durulacaktır.

7.1.1. Problem Tanımı
Problem, birey ya da toplumların karşılaştığı, başarıya ulaşmaları için çözülmesi
zorunlu güçlüklerdir. Yaşamının başlangıç yıllarında birey, daha çok ihtiyaçların giderilmesine
yönelik yalın ve basit problemlerle karşılaşırken; ileriki yıllarda daha karmaşık nitelikteki çok
yönlü problemlerle karşı karşıya gelmektedir. Bu problemler ne ölçüde cesaretle karşılanır ve
çözülebilirse bireyin yaşama uyumu da o ölçüde başarılı olur.
Problem, birey için yeni ve bilinmeyen yönleri olan güçlük durumudur. Bireyi fiziksel
ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen
her durum bir problemdir. Bir başka tanımlamada problem; insanın hayat akışını kesintiye
uğratan, düzenini bozan; olumsuz duyguların yaşanmasına yol açan her türlü engeldir
şeklinde ifade edilmektedir. Problem içeren bir durumun özellikleri aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
a) Mevcut durumla olması gereken durum arasında bir fark vardır
b) Genellikle kendilerini pek fazla belli etmeden dallanıp budaklanırlar
c) Beklenmedik zamanda aniden ortaya çıkarlar
d) Büyüklüklerini ve sınırlarını çizmek zordur
e) Göründüklerinden ya da algılandıklarından çok farklı olabilirler
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f) Neler olup bittiğini algılamamızı güçleştirirler. Ortaya çıkmalarının genellikle birden
çok nedeni vardır.
Giderek değişen ve karmaşıklaşan dünyada insanlar çeşitli problemlerle karşılaşmakta
ve bu problemlerin çözümü için çeşitli yollar aramaktadır. Her insanın karşılaştığı bu
problemlerin üstesinden gelmek için uygun çözüm yolları aramaya çalışması doğaldır ve bu
durum insanın yaşamı boyunca sürmektedir.
Problem çözme, kişinin bir amaca erişmekte karşılaştığı güçlükleri hissedişinden ona
çözüm bulana kadar geçirdiği bir düşünme ve problemi yenme sürecidir. Bu süreç, koşullara
uymak ya da engelleri azaltmak yolu ile gerginlikten kurtulmanın ve organizmayı bir iç
dengeye kavuşturmanın yollarını aramaktadır. Bu bakımdan problem çözme, öğrenilmesi ve
elde edilmesi gereken bilgi beceri kapsamlı bir yetenektir ve sürekli geliştirilmesi
gerekmektedir.
Problem çözme, tüm sağlık profesyonellerinin uygulamalarının doğal bir bölümü ve
yüksek kaliteli hasta bakımının ve profesyonel becerilerin gelişiminin de temel gereğidir.
Sağlık profesyonelleri hem bireysel problemlerle başa çıkmak hem de her an stresli ve akut
durumların yaşandığı, karmaşık ve hızlı değişim gerektiren bir ortam olan hastanede
başkalarının problemlerine çözüm aramak durumundadırlar.

7.1.1. Problem Tanımı ve Problem Çözüm Süreci
Problem çözme süreci, bir durumun problem olarak algılanması ile başlar ve istenilen
amaca ulaşmak için birçok seçenekten uygun olanın seçilmesi ve uygulanmasını içerir.
Problem çözmenin aşamaları şu şekilde açıklanabilir:
Ortada bir problem olduğunu anlama: Bir güçlük ya da bir şeylerin yolunda
gitmediği fark edilir. Bu problemler doğal olarak veya sistematik incelemeler sonucunda fark
edilebilir. Kurum içindeki çatışmalar, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar, iş doyumu
yetersizlikleri, işe geç gelme, işten ayrılma isteği, performans değerlendirme analizleri,
yönetici gözlemleri, istatistiki veriler gibi incelemeler ortada bir problem olduğunu anlamanın
yollarından bazılarıdır.
Problemin belirlenmesi: Problem fark edildikten sonra ilk yapılması gereken
problemin açıklığa kavuşturulması ve kimlerle ya da neyle ilişkili olduğunun anlaşılmasıdır.
Sonrasında, problemle ilgili bilgiler toplanır ve yeni bilgilerin ışığında problem yeniden
tanımlanır.
Çözüm seçenekleri üretme: Eleştirinin olmadığı bir ortam tesis etmek suretiyle
problemin çözümüne ilişkin önerilerin (düşüncelerin) ortaya konması ve daha sonra bu çözüm
önerilerinin birleştirilerek geliştirilmesi gerekir. Bu aşamada amaç en iyi çözümü seçmek
değil, çözümle ilgili farklı çözüm olasılıkları üretmektir.
Çözüm seçenekleri arasında seçim yapma: Belirlenen alternatif çözüm olasılıklarının
güçlü ve zayıf yanları değerlendirilerek en uygun çözüme kara verilir.
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Seçilen çözümü uygulama: Kararlaştırılan çözümün uygulanabilir olması göz önünde
bulundurulmalıdır.
Çözümün değerlendirilmesi: Uygulama sonrasında gerekli düzeltmeleri yapacak olan
bir değerlendirme mekanizması oluşturulmalı ve problem çözme sürecinin esnek ve yeni
alternatiflere açık tutulması önem arz etmektedir.

7.2. Sağlık İşletmelerinde Karşılaşılan Problemler
Sağlık işletmeleri karmaşık süreçlerden oluşan, yönetiminin uzmanlık gerektirdiği özel
bir alandır. Her işletmede olabileceği gibi sağlık işletmelerinde de birçok sorun
görülebilmektedir. Bu bölümde sağlık işletmelerinde yaşanan problemler örgütlenme,
yönetim/işletme, İnsan kaynakları, finansman, enformatik ve değerlendirme, sağlık sorunları
ve hizmet sunumu ana başlıkları altında incelenecektir.

7.2.1. Örgütlenme İle İlgili Problemler
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bütün yetkiler Sağlık Bakanlığı’nda
toplanmıştır. Bu da çok güçlü bir merkezi yönetimi işaret etmektedir. Mevzuattan
kaynaklanan bu durum taşra örgütlerinde karar verme, yönetim ve denetim gibi
fonksiyonların işletilmesini engellemekte ve merkeze bağımlı hale getirmektedir.
Örgütlenmenin nüfus yoğunluğuna göre değil, idari yönetim esaslarına göre ele
alınmış olması il, ilçe ve bucaklar şeklinde bir oluşuma zemin oluşturmuştur.
Tedavi ve koruyucu hizmetlerin beraber yürütülmesi gereken bir örgütlenmeye
gidilmesi yerine her hizmet için ayrı örgütlenmeler gerçekleştirilmiştir. Bu da mevcut insan
gücünden ve mali kaynaklardan verimli bir şekilde yararlanmanın önündeki engellerden birini
oluşturmaktadır.
Hizmeti sunan ve finanse eden ve denetleyen kurumlar bir aradadır ve
ayrılamamışlardır. Bu da verilen sağlık hizmetlerinin denetiminde bazı problemlere yol
açmaktadır. Denetimin alanında bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması kaliteyi artıracak
bir unsur olarak kullanılabilecekken, bu uygulanamadan yararlanılmamaktadır.

7.2.2. Yönetim/İşletme İle İlgili Problemler
Sağlık mevzuatının eksik olması ve günün koşullarına ayak uyduramaması karşılaşılan
en önemli problemler arasındadır. Yürürlükte olan mevzuatın 1930’lara dayanması oldukça
eski, dağınık ve karmaşık olmasının en önemli nedenleri arasındadır. Eskimiş olan
mevzuatlarda yapılan değişiklikler uygulama aşamasında sorunlara neden olabilmektedir.
Mevzuatlarda Ar-ge ile ilgili maddelerin bulunmaması, eğitim hastaneleri ve hizmet
hastanelerinin aynı görülüyor olması, hastanelerin mali özerkliğe geçişleriyle ilgili
düzenlemenin olmaması gibi nedenler yönetim açısından sorunlar ortaya çıkartmaktadır.
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Merkezden yönetim ilkesinin otoriter biçimde uygulanması, sağlık hizmeti veren
kurumlar arasında koordinasyon sağlanamaması, küçük hastanelerin çalıştırılmasının pahalı,
hizmetlerinin verimsiz olması en önemli yönetim problemleri arasındadır.
Yine yönetim eğitimi almamış kişilerin yönetim kademelerinde görev alması diğer
problemler arasında sayılmaktadır.

7.2.3. İnsan Kaynakları İle İlgili Problemler
Personel sayısının birbirine oranlarında ve sundukları becerilerde dengesizlikler ve
yetersizlikler sağlıktaki yaşadığımız en önemli problemler arasındadır. Bu problemlere bir de
personelin coğrafi dağılımında dengesizlikler eklendiğinde insan kaynakları açısından çok
ciddi sorunlar baş göstermektedir.
Bazı personel grupları için iş ve rollerin tanımının daha iyi yapılması veya personel
aktiviteleriyle ilgisiz olması karşılaşılan diğer sorunlardandır. Bazı sağlık işletmelerinde
hemşirenin rollerini üstlenen tıp teknisyenlerine karşılaşmak insan kaynakları
yönetimimizdeki yetersizliklerin bir göstergesidir.
Personel gelişimi ve kariyer yönetiminin konusunda gerekli çalışmaların yapılmıyor
oluşu, gerek personel terfileri gerek personelin istihdam ediliş yöntemine göre tabi olduğu
kanunun ve yönetmeliklerin tanımladığı çerçeve ile sınırlı olmasına neden olmaktadır.
İnsan kaynaklarında yaşadığımız bir önemli problem de eğitimli yönetici personel ve
yönetim bilimci eksikliğinin olmasıdır. Hem sağlık sektörünü çok iyi bilen hem de yönetim
becerilerini güçlendirmiş insan kaynağı bulmak oldukça zordur.

7.2.4. Finansman İle İlgili Problemler
Gelişmiş ülkelere kıyasla ülkemizin GSYH’den sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak
oranı daha geridedir. Bu daha sağlık hizmetlerinin sunumunda yetersizliklere sebep
olmaktadır. Sağlık için ayrılan kamu kaynaklarının yetersiz olması ayakta ve yatarak verilen
sağlık hizmetlerin için yapılan harcama üzerinde büyük bir oranın oluşturmaktadır. Ülkemizde
ayrıca ilaç fiyatlarının diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük olmakla birlikte, sağlık
harcamaları içinde önemli bir yüzdeyi oluşturması da maddi kaynakların yönlendirilmesi
açısından problemler oluşturmaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının beklenen verimlilikte işletilememesi
istenmeyen maliyet artışlarına neden olmaktadır. SUT fiyatlarında uzun süredir artışlar
olmaması ve aynı fiyatlar üzerinden uzun süreler sağlık hizmeti sunuluyor olması sağlık
işletmelerinin vurgulamak istediği sorunlar arasında yer almaktadır.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin en büyük finansörü olarak bilinen SGK ile hizmet
sunumunda aktif rol oynayan en büyük organizasyon olan Sağlık Bakanlığı arasında
anlaşmazlık olması durumunda sağlık hizmetleri finansmanının yönetimini zorlaştırabilir.
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7.2.5. Enformasyon ve Değerlendirme İle İlgili Problemler
Uzun yıllardır yaşadığımız en ciddi problem olan sağlıkla ilgili kayıtların
tutulmamasını Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili gerekli girişimleri bir nebze de olsa çözüş
görünmektedir. Toplanan verilerde şeffaflık olmaması ve kayıtların yeterince düzenli
tutulamaması bu konuda hala problemler yaşadığımızın en önemli göstergesidir. Verileri
tutmak sağlık hizmetleri açısından yeterli değildir. Verileri kayıt altına aldıktan sonra onları
işleyerek bilgi haline getirmek gerekir. Elde edilen bilgilerden hareketle sağlık sistemlerinde
iyileştirmelere gidilebilir ve sağlık sisteminin aksayan yönleri ortaya konulabilir.
Karşılaşılan bir başka problem de bilgi akışının düzgün ve yeterli olarak
sağlanmasıdır. Hasta takip sisteminin koordinasyon problemlerinin olması, bildirimi zorunlu
hastalıkların bildirimlerindeki yetersizlikler bu problemlerden birkaçıdır.

7.2.6. Sağlık Sorunları İle İlgili Problemler
Sağlık düzeyi göstergelerinin (ölüm hızları, beklenen yaşam süresi vb) Türkiye’nin
gelişmişlik düzeyi ile uyumlu olmaması ve kayıtların düzenli tutulmaması sağlık sorunlarıyla
ilgili problemlerin altyapısını oluşturmaktadır.
Bulaşıcı hastalıkların görülmesi, AIDS vakalarının artış göstermesi, çocuklarda ve
gebelerdeki beslenme yetersizlikleri, düzenli fiziksel aktivite eksikliği, trafik kazaları sağlık
işletmelerinin sağlık ile ilgili olan problemleri arasındadır.

7.2.7. Hizmet Sunumu İle İlgili Problemler
Türkiye’de sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısının fazla olması hizmet
sunumuyla ilgili mevcut insan kaynakları sayısının yetersiz olmasıyla birleştiğinde, hizmet
sunumu ile ilgili yetersizliklere sebep olmaktadır. DSÖ’nün önerdiği muayene süresini
başvuru sayısının fazla olmasından dolayı tutturamamak, hizmet sunumu problemlerden
biridir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinden istenilen verimin alınamaması hizmet
sunumunda aksaklıklara neden olman başka bir etkendir. Sevk zincirinin etkili bir şekilde
uygulanamıyor oluşu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuru sayısının önüne
geçmede süzgeç görevi görememesine neden olmaktadır. Benzer şekilde koruyucu sağlık
hizmetlerine gereken önemin verilmiyor oluşu, “maliyetler kaynağında önlemek”
anlayışından sapmaya, daha yüksek maliyetlerle tedavi yöntemini tercih etmeye sebep
olmaktadır.
Sağlık hizmet sunumundaki hakkaniyetsizliklerden dolayı hasta akışlarının bulunması
ülke içinde daha iyi sağlık hizmeti verilen kuruluşlara doğru yurt içinde sağlık turizmine
neden olmaktadır.
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7.3. Problem Çözme Teknikleri
Bu bölümde sağlık işletmelerinde karşılaşılan problemlerin çözümlerine ilişkin teknik
bilgiler sunulacaktır. Karşılaşılan herhangi bir problemde kullanılabilecek araçlar arasında en
doğru olanı tespit edip, probleme en kısa yoldan ve en kalıcı çözümler üretmek üzere
geliştirilen bu araçlar sağlıkta kalite yönetiminin temel öğeleri arasında yer alır.
Problem çözme tekniklerinden ilk üç araç (balık kılçığı diyagramı, pareto diyagramı
ve çetele tablosu) temelde süreci anlamak, süreçlerin performansı ile ilgili problemlerin
potansiyel nedenlerini belirlemek ve en yaygın nedenleri göstermek için kullanılmaktadır.
Bölümde bahsi geçen diğer araçlar ise; daha kesin veri analizleri için kullanılmaktadır.

7.3.1. Balık Kılçığı Diyagramı (Neden Sonuç Diyagramı)
Balık kılçığı diyagramı, yaratıcısı Kaoru Ishıkawa nedeniyle Ishikawa diyagramı
olarak da adlandırılır. Bu diyagram bir örgütün süreçlerinde ve sistemlerinde ortaya çıkan
problemleri ve bu problemlerin doğmasına neden olan temel sebepleri belirlemeye yardımcı
olur. Bu yapıda temel problemleri doğuran nedenlerin yanı sıra bu nedenlerin nedenleri de
analize tabi tutulur.
Analiz edilen problem, objektif amaçlarla bunları etkileyen faktörler arasındaki
ilişkinin grafik halinde hazırlanarak kullanılan bir tür diyagramdır. Beyin fırtınası esnasında
aynı tür problemlerin olası neden, çözüm ve sonuçları çeşitli şekillerle ifade edilir. Kalite
çemberinin, bir problemi ortadan kaldırıp düzeltim denemesi sonuç adıyla anılır. Bu metotla;
olumlu veya olumsuz bir probleme ya da bir çıktıya neden olan faktörleri belirler. Sık sık
şikayet ve konu dışı tartışmalara meydan vermeksizin temel bir konu üzerinde yoğunlaşmayı
sağlar. Sorunların kök nedenlerini belirlemeye yönelik sistematik bir yol kullanır.
Balık kılçığı diyagramının uygulama aşamaları şu şekildedir:
1- Analiz edilecek olumlu, olumsuz nesne diyagramın sağındaki kutuya yazılır
2- Problemin üzerine etkisi olan kategoriler belirlenir
3- Fikir üretim teknikleriyle her ana kategorideki faktörler belirlenir
4- Tekrarlanan alt faktörlerle etkisi büyük olan faktörler belirlenir
5- Listeleme önem sırasına göre düzenlenir
6- En önemli olan fikirler üzerinde değerleme yapılır
7- Veri toplama ise; problem çözümü her evresinde özenle yapılır.
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Türkiye’de sağlık hizmetlerinin genel problemlerinin incelendiği balık kılçığı
diyagramı Şekil 7.1 ’de verilmektedir. Bu problemlerin temel nedenleri örgütlenme, insan
kaynakları, finansman, hizmet sunumu ve yönetimden oluşmaktadır. Nedenlerin nedenleri de
balık kılçığı diyagramında gösterilmiş, kök neden olarak personel sayısındaki eksiklikler
belirlenmiştir.

Şekil 7.1 Balık Kılçığı Diyagramı Örneği
Çok çeşitli alanlarda çeşitli süreç ve işlerden oluşan problemlerin ortaya çıkartılması
ve çözüm önerileri geliştirilmesinde etkili bir yöntem olan neden-sonuç diyagramının
sağladığı genel yararları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
1. Sorunların üzerine giden aktif bir yöntemi geliştirir
2. Diyagramın hazırlanması, iletişimi güçlendirir
3. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar
4. Başlı başına eğitici bir çalışmadır, herkesin bilgisini geliştirir
5. Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel biçimde yaklaşmayı sağlar
6. Konuya hâkimiyeti sınamak için eşsiz bir tekniktir
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7. Tüm sorunlara uygulanabilir.

7.3.2. Pareto Diyagramı
Bir olayın grafik yardımıyla gösterilerek karşılaşılan sorunun kaynağını oluşturan
temel nedenin kantitatif analizi olan bu yöntem İtalyan ekonomist Vifredo Pareto’nun
ekonomi kuramını temel alan Joseph Juran tarafından kurgulanmıştır. Bu prensibe göre her
sistem ve süreçte o sistem ve sürece has oldukça az sayıdaki faktör (%20 kadar) yine o sistem
ve süreçteki problemlerin büyük çoğunluğunun (%80 kadar) sebebidir. Pareto diyagramına,
20/80 veya 80/20 kuralı ismi de verilmektedir.
Pareto diyagramları en önemli nedenlere odaklanılmasını sağlar. Bunun için her bir
nedenin frekans değeri bulunur. Bu değerler en sık rastlanan değerler en solda, en az
rastlananlar en sağda olacak biçimde “X” eksenine yerleştirilir. Pareto analizinde hata türleri
gerektiğinde grup halinde ele alınabilir. En önemli neden öncelikli olarak ele alınmalı ve
giderilmesi sağlanmalıdır. Analiz sürekli sürdürülerek hata nedenleri azaltılır. Pareto analizi
için oluşturulan Pareto grafikleri, en çok rastlanan hata türünden en az rastlanana doğru
azalarak giden bir dikdörtgenler dizisi şeklindedir.
Bu yöntem yöneticilerin kritik noktaları tespit edip, gerekli müdahaleleri yapmasına
imkan veren bir yardımcı araçtır. Bu dağılımdan yararlanarak hangi parçaların maliyet
bakımından önemli olduğu tespit edilir ve kontrol çalışmaları daha çok bu parçalar üzerinde
yoğunlaştırılır.
80-20 kuralı olarak ifade edilen Pareto prensibi, sağlık hizmetlerinde aşağıdaki
örnekler gibi görünebilir:
1. Hataların %80’ini çalışanların %20’si gerçekleştirir.
2. Hasta şikâyetlerinin %80’i, sorunların %20’si ile ilgilidir.
3. Poliklinik hizmetlerindeki uzun bekleme sürelerinin %80’ine, hizmet süreçlerindeki
adımların %20’si neden olmaktadır.
4. Uygunsuz hasta kabullerinin %80’inde, hekimlerin %20’si rol oynamaktadır.
5. Bir kalite geliştirme uygulamasına karşı geliştirilen dirençlerin %80’i, çalışanların
%20’si tarafından gerçekleştirilir.
6. İyileştirmelerin %80’i, çalışanların %20’si tarafından yapılır.
Pareto diyagramı oluşturulurken şu aşamalar izlenmelidir:
1. Yoğun işlemlerden başlanması gerekir ve neden-sonuç analizlerinden sonra yapılması
daha uygundur.
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2. Toplanan veriler kategorize edilmeli ve verilerin toplam içerisindeki yüzdesi
hesaplanmalıdır.
3. Diyagramda dikey eksene ölçülen olayın ölçüm birimi ve adı yazılmalıdır. Yatay eksen
eşit şekilde bölünmeli ve her aralık farklı kategoriyi ifade etmelidir.
4. En sık tekrarlanan kategori en sola yerleştirilmelidir.
Pareto diyagramı oluşturma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada veriler
toplanır, ikinci aşamada veriler sıralanır ve son aşamada elde edilen rakamlar bir diyagram
üzerine yerleştirilir. Tablo 7.1 ve Şekil 7.2’te kişilerin sağlık kurumlarını tercih etme nedenleri
gösterilmektedir. 50 kişi ile yapılan bir araştırma sonucunda sağlık işletmesinin yakınlığı,
işletmenin sunduğu teknoloji, işletmenin imajı, işletme hizmet fiyatları, SGK anlaşması
bireylerin sağlık işletmesini seçerken dikkat ettiği unsurlar belirlenmiştir.
Tablo 7.1 Hasta Şikayetleri

Tercih
Sıklık
Sağlık İşletmesinin Yakınlığı
20
İşletmenin Sunduğu Teknoloji
15
İşletmenin İmajı
10
İşletme Hizmet Fiyatları
3
SGK Anlaşması
2
Toplam
50

Yüzde
40
30
20
6
4
100

Kümülatif Yüzde
40
70
90
96
100

Şekil 7.2. Pareto Diyagramı Örneği
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7.3.3. Çetele Tablosu
Birçok kuruluş verilerle ilgili raporları elde etmek için elektronik sistemlere sahip
olmasına rağmen, bazı küçük kuruluşların veya özel muayenehaneleri olan hekimlerin
elektronik formatta verileri toplamak için gerekli donanımları veya yetenekleri sınırlı olabilir.
Bu noktada düşük teknoloji gerektiren araçlardan birisi olan çetele tablosu kullanılabilir.
Çetele tablosu, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme kapsamında çok çeşitli amaçlar için
uyarlanabilen, kapsamlı kullanım alanına sahip bir araçtır. Her çalışanın kolayca öğrenip
uygulayabileceği bir kalite iyileştirme aracı olan çetele tabloları sıklık dağılımları ve
histogram adı verilen basit görsel araçlardan oluşur.
Çetele tablosunun temel amacı, dağınık bir şekilde toplanan verilerden ilk bakışta daha
fazla bilgi elde etmek üzere; verilerin alt ve üst sınırları belirlenerek sınıflara ayrılması, bu
sınıflar arasında kalan üretim miktarının sayılması ve uygun şekilde hazırlanmış bir forma
işlenmesi esasına dayanır.
Çetele diyagramları hazırlanırken, verilerin toplanmasının amacına karar verilmelidir.
Toplanan veriler işlenmemiş ve koordine edilmemiş unsurlardır, böyle olunca da fazla işe
yaramazlar. Bunun yanında bir grup içinde düzenlenmiş veriler karar vermede kullanılabilir,
sonuç olarak veriler kullanışlı bilgiler haline dönüştürülebilir. Çetele diyagramları, verinin
kaydedilmesinin kolaylığını sağlarken hem de bir bakışta görülebilecek organize edilmiş
bilgilerden oluşmalıdır.
Bir sağlık kuruluşuna yapılan başvurular için gelen hastaların yaşlarına göre dağınık
bir şekilde elimizde bulunan ham veriyi çetele tablolarıyla daha kolay anlaşılır bir hale
getirebiliriz. Tablo 7.3’te sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin yaşları çetele tablosuyla
gösterilmektedir.
Tablo 7.2 Çetele Tablosu
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Kaynak: Kaya, S. (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C.
Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864.

7.3.4. Kontrol Çizelgesi
Kontrol grafikleri, devam etmekte olan bir sürece ilişkin verilerdeki değişmeyi grafik
olarak gösterir. Yatay eksende zaman birimi kullanılan bu grafikler meta üretim aşamasında
ve finansal analizlerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Kontrol grafikleri sayısallaştırılabilen hemen her sürece uygulanabilir. Örneğin, bir
hizmet kuruluşunda günlük, haftalık ve aylık gelen müşteri şikayetleri, sağlık sektöründe
hatalı ve doğru teşhis oranları ve hekimlerin mesleki performanslarının değerlendirilmesi gibi
konular da dahil olmak üzere birçok konuda yararlanılan kontrol grafikleri genel olarak teşhis,
kontrol ve teyit olmak üzere üç amaç için kullanılır. Teşhiste, süreç kararlılığını
değerlendirmek için kullanılırken; kontrolde, bir sürecin ne zaman ayarlanmaya ihtiyaç
duyduğunu ve ne zaman kendi haline bırakılacağını belirtmek için kullanılır. Son olarak teyit
amaçlı ise, sürecin iyileştiğini teyit için kullanılır.
Şekil 7.3’te bir sağlık kuruluşuna belirli saatlerde gelen acil hizmet çağrısı kontrol
çizelgesi aracılığıyla gösterilmektedir. Bu grafiğe göre 06.00’da gelen çağrı sayısı en yükseğe
ulaşmıştır. Kontrol çizelgeleri sayesinde saatlere göre dağılımlar incelenerek, hangi saat
diliminde ne kadar insan gücüne, ne gibi hizmetlere ihtiyaç olduğu önceden tahmin edilebilir
ve gerekli önlemler alınabilir.

Şekil 7.3. Zamana Göre Gelen Acil Hizmet Çağrı Sayısı

7.3.5. Histogram
Histogramlar, toplanan verilerin grafiksel yolla ifade edilmesinde kullanılabilecek en
basit görsel yöntemlerden birisidir. Bu teknik, genellikle kurum veya kuruluşlarda kalite
geliştirme ve süreçlerde ortaya çıkması muhtemel olan sorunların belirlenmesinde
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kullanılmaktadır. Sağlık işletmelerinde yapılan değişimleri göstermek ve süreçteki
davranışları ortaya koymak, görsel iletişim sağlamak ve iyileştirme çalışmalarının nereye
odaklanacağına karar vermek amacıyla kullanılmaktadır.
Histogram oluştururken izlenecek adımlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Veri değerlerinin toplanması
2. Değişim aralığının belirlenmesi
3. Histogramdaki grup sayısının ve aralık genişliklerinin belirlenmesi (değişim
aralığının grup sayısına bölünmesi ile aralık genişlikleri belirlenir)
4. Verilerin değerlerinin ölçeğinden yararlanarak X (yatay) eksenin işaretlenmesi
5. Frekans (sayı) ölçeğinden yararlanarak Y (düşey) eksenin işaretlenmesi
6. Aralık içine giren değerlerin sayısına eşit olacak şekilde her bir aralığın
yüksekliğinin çizilmesi.
Şekil 7.4’te sağlık kuruluşuna başvuran hasta sayısının yaşlarına göre frekansları
verilmiştir. En çok başvuru 41 yaş ve üzeri guruptan geldiği için, bölgede yaşayan halkın yaş
ortalamasının yüksek olduğu ya da ya da ileri yaş gurubunun daha çok sağlık problemi
yaşadığı sonucu çıkarılabilir.

Şekil 7.4 Yaşa Göre Poliklinik Başvuru Sayıları

7.3.6. Dağılım Diyagramı
Serpilme diyagramları iki değişken arasındaki basit doğrusal ilişkiyi analiz eder ve bu
ilişkinin resmini ortaya koyar. X ve y eksenlerine değişkenler verildiğinde elde edilen
dağılımın şekli korelasyon hakkında bilgi verir. Örneğin sağlık profesyonellerinin kurumda
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geçirdikleri gün sayısına göre örgüt hakkındaki düşüncelerinin puan ortalamaları arasındaki
ilişki incelenmek istendiğinde sağlıklı bir değerlendirme yapmak amacıyla serpiştirme
diyagramı şeklinde görsel bir gösterim yoluna gidilebilir. Aşağıdaki dağılım diyagramında
geçirilen gün sayısı ile düşünce puanı arasında güçlü, pozitif ilişki olduğu anlaşılmaktadır
(Şekil 7.5).

Şekil 7.5 Dağılım Diyagramı

7.3.7. Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası, bir gurup insanın yaratıcı ve yenilikçi düşünce içeren yeni fikir üretimi
olarak ifade edilmektedir. Bu yöntemde her üye bir fikir söylerken diğer üyelere ilham
vererek çok sayıda fikir üretebilir. Alex F. Osborn tarafından her türlü eleştirel
değerlendirmenin kişilerin yaratıcılığını engellediği gerekçesiyle uygulamaya koyulan bu
teknik başta reklamcılık sektöründe oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış, daha sonra da iş
hayatının her kesiminde kendine yer bulmuştur.
Bu tekniği uygulanılacak grup üye sayısı en fazla 12 kişidir. Üyelere problem çözmede
ilk olarak problemin tanımlanmasına, nedenlerin tespit edilmesi ve ardından, çözüm
alternatiflerinin belirlemekle, problemlere uygun önerilerin geliştirilmesinde uygun kriterlerin
belirlenmesinde kullanılmasını sağlamaktır. Etkin bir beyin fırtınası, katılımcıların yaratıcı
yeteneklerini kullanabilecekleri rahat bir ortam sağlanması, değerlendirmede de yaratıcı
fikirlerin çıkabileceğinin unutulmaması ve en önemlisi, bu işte uzman bir lider tarafından
oturumun yönlendirilmesi gerekmektedir.
Grubun başarı ya da başarısızlığını belirleyecek kişi, grup lideridir. Lider, aynı
zamanda grubu ileri götüren, rahatlatan, grup atmosferini dostça ve informal biçimde sürdüren
kişidir. Birçok görevi birden yerine getirir. Sorunu bulmak, katılanları seçmek, onları gruba
hazırlamak tüm grubu tartışmaya sürüklemek, oturumu beyin fırtınası ilkelerine uygun
biçimde yönlendirmek, liderin dikkatle yerine getirmesi gereken görevleridir. Ayrıca, bir de
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yardımcı lider görevlendirilir. Yardımcı lider, liderin özelliklerini taşır ve lider olmadığında
onun görevlerini yerine getirir. Grupta ele alınacak sorun genel olmamalı ve önceden iyi
tanımlanmış olmalıdır. Eğer sorun karmaşıksa, birçok basit alt sorunlara ayrılmalıdır. Her
sorun için ayrı bir beyin fırtınası oturumu düzenlenmelidir. Toplantının en uygun süresi otuz
dakikaya eklenecek on beş dakika ile birlikte kırk beş dakikadır.
Beyin fırtınasında uyulması gereken kurallardan bazılarını şu şekilde sıralamak
mümkündür:


Sorunlar önem sırasına göre dizilir



Ele alınan konularda herkes fikrini ve görüşlerini açıkça belirtir



Hiç kimse aykırı görüş ve düşüncede de olsa eleştirilmez



Hiç kimse açıkladığı düşünceden dolayı kaygı duymaz



Tüm ekip birbirlerinin görüşlerini dinler


Çatışma ortamından kaçınılır



Her düşünce ne olursa olsun kâğıda ya da tahtaya yazılır



Düşünceler yazılırken düşünce sahiplerinin adı yazılmaz



Her katılımcı en az bir defa konuşmak zorundadır



İncelenen sorunlarla ilgili mümkün olan nedenleri ve çözümleri üretir.

7.3.8. Kıyaslama
Kıyas ya da mukayese dünyada mevcut en iyi veya daha iyi uygulamaların
araştırılarak sürekli iyileştirme amacıyla kendi süreçlerine uyarlayıcı faaliyetlerin tümünü
kapsar.
Başlıca kıyaslama sınıflandırmaları arasında aşağıda verilenler yer almaktadır.
1. Seçilen ortağa göre kıyaslama: İşletme içi kıyaslama, İşletme dışı (sektörel)
kıyaslama, Sektör dışı kıyaslama, Jenerik (genel) kıyaslama, Küresel kıyaslama,
2. İşletmenin odaklandığı noktaya göre kıyaslama: Fonksiyonel kıyaslama, Süreç
kıyaslama, Örgütsel performansa dayalı kıyaslama
3. İlişkinin amacına göre kıyaslama: Stratejik kıyaslama, Rekabetçi kıyaslama,
İşbirliğine dayalı kıyaslama.
Sağlık kuruluşları hizmet sektöründe faaliyetlerini gerçekleştirdiği için sürekli
iyileştirmeler yapmak zorundadırlar. İyileştirmeler yapılırken bir yol haritası belirlemek adına
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bazı sorular sorulması gerekmektedir. Bunlardan ilki “iyileştirme neye göre yapılmalıdır?”
daha sonra “Gerçekçi, ulaşılabilir amaçlar nelerdir? Şu anda hedef kaliteye ulaşanlar ya da
geçenler kimler? Bunu nasıl yapıyorlar? Kalite standartları nelerdir ve iyileştirmeye giden yol
boyunca gerçekçi iyileştirme kilometre taşlarını nasıl belirleyeceğiz?” soruları gelmektedir.
Tam bu noktada kıyaslama yöntemi işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün
performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri ile kendi
usullerini kıyaslaması, bu kıyaslamadan çıkardığı sonuçları uygulaması kaliteyi arttırmada
kullanılan önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kıyaslama sürecinde:
1. Kıyaslama konularının belirlenmesi
2. Kıyaslama yapılacak işletmelerin belirlenmesi
3. Veri toplama yöntemini belirlemek ve veri toplamak
4. Kıyaslama yapmak ve farkları bulmak
5. Performans hedefi belirlemek ve uygulama planı hazırlamak
6. Uygulamak, sonuç almak ve yeniden kıyaslama yapmak gibi adımlar izlenmektedir.
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Uygulamalar
1. Balık Kılçığı Diyagramı ile Türkiye’deki sağlık profesyoneli sayısının neden yeterli
olmadığına dair neden sonuç analizi yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de sağlık profesyoneli sayısının yetersiz olmasının ana sebepleri nelerdir?
2. Türkiye’de sağlık profesyoneli sayısının yetersiz olmasındaki ana sebeplerin altında
yatan nedenleri sıralayınız.
3. Sağlık profesyoneli sayısı problemini çözmek için geliştirmiş olduğunuz önerileri
sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kalite iyileştirme araçlarından en çok kullanılan; balık kılçığı modeli,
pareto diyagramı, çetele tablosu, kontrol çizelgesi, histogram, beyin fırtınası ve kıyaslama
metotlarını ve sağlıktaki kullanım alanlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Hangisi problem çözümü aşamalarından değildir?
a) Problemin belirlenmesi
b) Çözüm seçenekleri üretme
c) Çözüm seçenekleri arasında seçim yapma
d) Seçilen çözümü uygulama
e) Yeniden çözüm yolları arama
2. Yaratıcısı Kaoru Ishıkawa nedeniyle Ishikawa diyagramı olarak da adlandırılan, bir örgütün
süreçlerinde ve sistemlerinde ortaya çıkan problemleri ve bu problemlerin doğmasına neden
olan temel sebepleri belirlemeye yardımcı olan kalite iyileştirme aracı hangisidir?
a) Çetele Tablosu
b) Balık Kılçığı Diyagramı
c) Kontrol Çizelgesi
d) Kıyaslama
e) Histogram
3. “Her sistem ve süreçte o sistem ve sürece has oldukça az sayıdaki faktör (%20 kadar) yine
o sistem ve süreçteki problemlerin büyük çoğunluğunun (%80 kadar) sebebidir” yaklaşımı
hangisini ifade etmektedir?
a) Çetele Tablosu
b) Pareto Diyagramı
c) Kontrol Çizelgesi
d) Kıyaslama
e) Beyin Fırtınası
4. Dağınık bir şekilde toplanan verilerden ilk bakışta daha fazla bilgi elde etmek üzere;
verilerin alt ve üst sınırları belirlenerek sınıflara ayrılması, bu sınıflar arasında kalan üretim
miktarının sayılması ve uygun şekilde hazırlanmış bir forma işlenmesi esasına dayanan kalite
iyileştirme aracı hangisidir?
a) Pareto Diyagramı
b) Kontrol Çizelgesi
c) Kıyaslama
d) Poka-Yoke
e) Çetele Tablosu
5. Hangisi sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili problemlerdendir?
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a) Merkeziyetçi yapı
b) Personel sayısı oranlarındaki problemler
c) Personelin dengesiz dağılımı
d) Hizmet sunumu kalitesindeki farklılıklar
e) Sağlık göstergelerinin Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini yansıtmaması
6. “Devam etmekte olan bir sürece ilişkin verilerdeki değişmeyi grafik olarak gösterir. Yatay
eksende zaman birimi kullanılan bu grafikler meta üretim aşamasında ve finansal analizlerde
sıklıkla kullanılmaktadır.” Bahsi geçen teknik hangisidir?
a) Histogram
b) Pareto Diyagramı
c) Akış Çizelgesi
d) Kontrol Çizelgesi
e) Beyin Fırtınası
7. Hangisi histogram oluştururken izlenecek adımlardan değildir?
a) Veri değerlerinin toplanması
b) Değişim aralığının belirlenmesi
c) Grup sayısının ve aralık genişliklerinin belirlenmesi
d) Kök neden analizi
e) Verilerin değerlerinin ölçeğinden yararlanarak X (yatay) eksenin işaretlenmesi
8. “İki değişken arasındaki basit doğrusal ilişkiyi analiz eder ve bu ilişkinin resmini ortaya
koyar. X ve y eksenlerine değişkenler verildiğinde elde edilen dağılımın şekli korelasyon
hakkında bilgi verir.” Açıklanan kalite iyileştirme aracı hangisidir?
a) Akış Çizelgesi
b) Balık Kılçığı Diyagramı
c) Dağılım Diyagramı
d) Kıyaslama
e) Histogram
9. Çetele tablosu hakkında bilgi veriniz.
10. Problem çözümü aşamaları hakkında bilgi veriniz.
.

Yanıtlar: 1)e, 2)b, 3)b, 4)e, 5)d, 6)d, 7)d, 8)c,
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8. BÖLÜM SÜREÇ (PROSES) YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Süreç Kavramı
8.2. Süreç Yönetimi Kavramı
8.3. Süreçlerin Sınıflandırılması
8.4. Süreç Hiyerarşisi
8.5. Süreç Yönetimi Uygulama Nedenleri ve Faydaları
8.6. Süreç Yönetimi Ana Çizgileri
8.7. Hizmet Süreci Tasarımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Süreç ve süreç yönetimi kavramları hakkında bilgi veriniz.
2. Girdi, çıktı kavramları hakkında bilgi veriniz.
3. Bir sağlık kurumunda süreç yönetimi konusunu tartışınız.

205

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Süreç, Süreç Yönetimi ve
Bunlarla İlgili Temel
Kavramlar

Temel kavramlar hakkında
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Süreçlerin Sınıflandırılması

Süreç Hiyerarşisi

Süreç Yönetimi Uygulama
Nedenleri ve Faydaları

Süreç Yönetimi Ana Çizgileri

Hizmet Süreci Tasarımı

Süreçlerin sınıflandırılması
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
Süreç hiyerarşisini anlama
Kurumlarda süreç
yönetiminin neden
uygulandığını ve bu
uygulamaların örgüte
faydalarının neler olduğunu
öğrenme
Bir sürecin başarı ile
yönetilmesinin şartlarını ve
başarı adımlarını öğrenme
Hizmet süreci tasarımının
nasıl yapılacağını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar



Süreç



Süreç Yönetimi



Sağlık Kurumu

207

Giriş
Klasik yönetim anlayışında kalite kontrolü, nihai ürünün uygun olup olmadığının
belirlenmesi şeklindedir. Değişen dünya koşulları yönetim anlayışını da değiştirmiş ve nihai
ürünün kontrolünden öte, üretim esnasında yapılacak kontrollerin daha sağlıklı olacağı
düşüncesi hakim olmuştur. Bu şekilde uygun olmayan durumlara anında müdahale edilebilir
ve gerekli önlemler zamanında alınarak nihai üründe yaşanacak olası uygunsuzluk ortadan
kaldırılabilir ya da minimuma indirilebilir. Dolayısıyla, maliyetler minimuma indirilip
işgücünden de tasarruf sağlanabilir. Olası sorunlara anında müdahale edebilmek, işletme
içindeki süreçlerin belirlenip, başarılı bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür.
Süreç, paydaşların istek ve beklentilerini karşılamak amacıyla, girdilerin işlenip değer
katılarak çıktıların üretilmesini sağlayan eylem ve işlemler dizisidir. Süreç yönetimi ise, Süreç
yönetimi, temel iş süreçlerinde yüksek performans elde etmek için gerekli faaliyetlerin
planlanması ve yönetimi ile kalite iyileştirme ve müşteri tatmini için imkanların
belirlenmesini içerir. Süreç yönetimi temel bir yönetim faaliyeti olarak ele alınmaktadır.
Bu bölümde, süreç yönetimi ve süreçlerin nasıl belirlenip yöneticiliği kavramları
anlatılacaktır.
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8.1. Süreç (Proses) Kavramı
Deming ve Juran’a göre kalite sorunlarının büyük bölümü, çalışanların kendi
performanslarından değil, süreçlerden kaynaklanmaktadır. ve bu süreçlerin tasarım ve
iyileştirme faaliyetlerini yöneticilerin sorumluluğu altındadır. Deming ve Juran’ın kalite
felsefeleri daha önceki bölümlerde anlatılmıştır.
Üretim sonrası düzeltmeye dayanan kalite kontrolleri, üretimi tamamlanan parçaların,
kusurlu ve kusursuz olarak ayrılmasına yöneliktir. Tüm işlemler yapıldıktan sonra gerçekleşen
bu kalite kontrolleri, işletme için hem maliyetleri yükseltmekte, hem de emek israfına yol
açmaktadır. Ancak süreçlerin anında kontrol edilmesi ile çıkabilecek olası sorunların şimdiden
önleminin alınması sağlanmakta ve işletmede sürekli iyileştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için zemin hazırlanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için işletmelerde
süreçlerin tanımlanmış olması önemlidir. Literatürde yapılan süreç tanımlarının bazıları şu
şekildedir:
Süreç, belli bir sonucu almayı amaçlayan faaliyetler dizisidir.
Süreç, bir ya da daha fazla girdinin işletme içindeki veya dışındaki müşteriler için
çözüm oluşturan çıktılar şeklinde dönüştürülmesini sağlayan faaliyetlerdir.
Süreç, bir takım kaynaklar kullanılarak girdilerin çıktı şekline dönüştürülmesidir.
Süreç, ürüne değer katan bir dönüşümdür.
Süreç, paydaşların istek ve beklentilerini karşılamak amacıyla, girdilerin işlenip değer
katılarak çıktıların üretilmesini sağlayan eylem ve işlemler dizisidir.
Örnek, satın alma süreci, bilgi yönetim süreci, eğitim süreci, poliklinik süreci, klinik
süreci, v.b.
Süreç denildiğinde,


Bir fayda oluşturmak üzere bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi
amaçlayan



Tekrarlanabilen



Sınırları konabilen



Sahibi ve sorumlusu olan



Birimler arasında gerçekleşen



Değer yaratan



Ölçülebilen eylem ve işlemler anlaşılmalıdır. Süreç anlayışı Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Süreç Yaklaşımı

Kaynak: Esin, A. (2004). ISO 9001:2000 Işığında Hizmette Toplam Kalite. Ankara: ODTÜ
Yayıncılık, 2. Baskı.
Şekil 1’de görüldüğü gibi, bir sürecin girdileri ve çıktıları vardır. Sürece alınan
girdiler, bir takım işlemlerden geçirildikten sonra çıktılara dönüşmektedir. Çıktılar; ürün, yarı
mamul ya da hizmet gibi farklı türlerde olabilir. Ardışık olan süreçlerde bir sürecin çıktısı
başka bir sürecin girdisi olabilir. Örneğin ameliyat olduktan sonra yoğun bakıma alınacak bir
hasta olsun. Ameliyatı tamamlanmış bir hasta, yoğun bakım sürecinin girdisi olur. Bir çıktının
diğerinin girdisi olması için mutlaka süreçlerin ard arda olması gerekmez. Örneğin
ameliyathanede exitus olan bir hasta, morg sürecinin girdisi olur. İshikawa bu durumu, “aynı
süreç içinde olmasına bakılmaksızın, her süreç bir öncekinin alıcısı olarak görülmelidir.”
şeklinde özetlemiştir.
Süreçlerin başarıyla işlemesinde, kontroller ile geri besleme yapılması önemlidir. Geri
besleme, düzeltme ve önleme işlemlerinin gereğidir. Geri besleme ile kusurların kaynağı
tespit edilmektedir.

8.2. Süreç Yönetimi Kavramı
Süreç yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini
garanti altına almak için yapılan faaliyetlerdir.
Süreç yönetimi, bir işletmede iş süreçlerinin detaylı olarak tanımlanması, sahiplerinin,
tedarikçilerinin, müşterilerinin belirlenmesi, iş akışlarının süreç hedefleri doğrultusunda
optimizasyonu, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performanslarının izlenmesi ve
iyileştirilmesi yaklaşımıdır.
Süreç yönetimi, temel iş süreçlerinde yüksek performans elde etmek için gerekli
faaliyetlerin planlanması ve yönetimi ile kalite iyileştirme ve müşteri tatmini için imkanların
belirlenmesini içerir. Süreç yönetimi temel bir yönetim faaliyeti olarak ele alınmaktadır.
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Süreç yönetimi; süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi
karşılanması için analiz ve geliştirmeyi kapsar.
Her ürün ve hizmet, birbiriyle ilişki içinde olan farklı personel, yöntem ve tekniğin
kullanılmasını içeren bir dizi faaliyet sonucunda üretilmektedir. TKY felsefesine göre, bir
ürün/hizmetin kalitesini, o ürün/hizmetin üretilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesi
belirlemektedir. Faaliyetlerin kalitesi yükseldikçe, ürün/hizmet kalitesi de yükselmektedir.
Süreç yönetiminin prensipleri şu şekildedir:


Süreçlerin yönetim biçimleri, iyi ya da kötü sonuçlar üretir.



Sonuçların (çıktıların)
değiştirilmelidir.



Süreçler değiştirilene kadar mevcut durumlarını korur.



Süreçler iyileştirilmediği müddetçe, insanlar tek başına sonuçları değiştiremezler.

değiştirilmesi

isteniyorsa,

süreçlerin

işleyiş

biçimleri

Süreç yönetimi kapsamında yapılması gerekenler şu şekildedir:


Süreçlerin girdileri,
belirlenmelidir.

çıktıları,

kaynakları,

sorumluları



Süreçler tanımlanmalıdır.



Süreçlerin birbirleriyle etkileşimleri belirlenmelidir.

ve

kontrol

kriterleri

Süreç yönetimi ile, yürütülecek işlerin amaç ve hedefler doğrultusunda tanımlanmış
olması, bu doğrultuda güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanır. Bu şekilde tanımlanmış
süreçler ile kullanılan kaynakların verimsizliği de önlenmiş olur.
Süreç yönetimi konusunda yer alan bazı kavramların tanımlanması yararlı olacaktır.

8.2.1. Süreç Girdisi Kavramı
Girdi, talep, beklenti ve şartları karşılamak üzere süreçte kullanılan, süreci harekete
geçiren ve dönüşüme veya değişime uğrayan hammadde, yarı mamul, mamul, hizmet, bilgi,
veri, v.b. özelliklerdir. Girdiler işletme içinden veya dışından olabilir. Süreci harekete geçiren
her şey girdi olabilir.

8.2.2. Süreç Çıktısı Kavramı
Çıktı, girdilerin talep, beklenti ve şartları karşılamak üzere dönüşüme veya değişime
uğramış ürün, hizmet, v.b. Çıktılar, işletme içindeki veya işletme dışındaki kullanıcılara
sunulur.
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8.2.3. Süreç Performansı Kavramı
Süreç performansı, etkinlik, verimlilik, çevrim (işlem) süresi, esneklik ve kapasite gibi
özellikleridir.

8.2.4. Kaynak Kavramı
Kaynak, girdilerin çıktılara dönüşümü için kullanılan ve herhangi bir dönüşüme
uğramayan insan, bilgi, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji v.b.

8.2.5. Kontrol
Kontrol, sürecin planlanmış kural, prensip ve sisteme göre gerçekleşmesini takip
etmek üzere sürecin sürekli izlenmesi ve ölçülmesidir.

8.2.6. İş Akış Şeması Kavramı
İş akış şeması, bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler arasındaki mantıksal
ilişkilerinin belli semboller, oklar ve açıklamalar kullanılarak şekilsel olarak gösterimidir.

8.2.7. Süreç Sorumlusu Kavramı
Süreç sorumlusu, sürecin verimliliğinden ve sonuçlarının doğruluğundan direkt
sorumlu olan birim veya kişidir. Süreç lideri veya süreç sponsoru da süreç sorumlusu için
kullanılan diğer terimlerdir.

8.3. Süreçlerin Sınıflandırılması
Süreçler, üç ana başlık şeklinde sınıflandırılabilir.
a) Temel (Operasyonel ) Süreçler : Temel süreçler, işletmenin misyonu gereği yapılan ve
dış müşteri ihtiyaç ve gereklerini sağlayan süreçlerdir. Temel süreçler, değer yaratan
süreçlerdir ve sürdürülebilir rekabet avantajının elde edilmesinde önemlidirler. Asıl
ürün/hizmeti yaratırlar ve sunarlar. Örneğin: imalat süreci, satın alma süreci, klinik
süreci, eğitim süreci, poliklinik süreci, v.b. Bu süreçlerin belirlenmesi işletmenin
kaynaklarının dış müşteriye değer katan faaliyetlere odaklanmasını sağlar. Temel
süreçler, haritası çizilebilecek ve anlaşılabilecek şekilde ele alınmalıdır.
b) Destek Süreçleri: Destek süreçleri, temel süreçler için altyapı sağlayan ve iç müşteri
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Bu nedenle destek süreçleri, çalışanlar
ve günlük faaliyetler açısından büyük öneme sahiptirler. Genellikle doğrudan doğruya
ürün/hizmete değer katmazlar. Örneğin; iç iletişim süreci, altyapı süreci, v.b. Hangi
sürecin temel süreç olduğu, hangi sürecin destek süreci olduğu faaliyet gösterilen
alana göre değişir. Örneğin: siparişlerin teslimi kargo şirketi için temel süreç iken,
sipariş üzerine özel üretim yapan bir işletme için aynı süreç bir destek süreci olabilir.
Temel süreçleri genellikle dış müşteri ihtiyaçları belirlerken; destek süreçleri, iç
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müşteri ihtiyaçları belirler. Destek süreçlerini belirlenmesi ve yönetilmesi, iç müşteri,
ekip çalışması, kaynakların etkin kullanımı ve kaliteli hizmet bilincinin güçlenmesini
sağlar.
c) Yönetim Süreci: Yönetim süreci, temel ve destek süreçlerinin performanslarını
yükseltmek için gerçekleştirilen süreçlerdir. Yönetim süreci, tüm süreçlerin ortak
hedefler doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmesini, bunlarla ilgili performans
göstergelerinin düzenlenmesini ve performansların izlenmesini sağlar. Örnek; finans
süreci, insan kaynakları süreci, v.b. İşletmede yönetim sürecinin belirlenmesi, sürekli
gözden geçirme, önlem alma, sistematik yaklaşım konularında bilinç düzeyinin
güçlenmesine destek olur. Bu süreçlerin etkin çalışması, temel ve destek süreçlerin
performanslarını da etkiler.

8.4. Süreç Hiyerarşisi
Süreç hiyerarşisinde; Ana süreçler, süreçler, alt süreçler ve faaliyetler yer almaktadır:
Ana süreçler, stratejik öneme sahip en üst seviyedeki süreçlerdir. Performans üzerinde
doğrudan etkiye sahiptirler.
Süreçler, ana süreçleri oluşturan ve birbiriyle etkileşim içinde olan süreçlerdir.
Alt süreçler, süreçleri oluşturan ve iki ya da daha çok süreci ilgilendiren süreçlerdir.
Faaliyetler, süreçlerde işin gereği olarak yapılması gereken işlem basamaklarıdır.
Örnek: Ana süreç: Pazara sunma, Süreç: Satış, Alt süreç: Siparişlerin alınması, Faaliyet:
Siparişlerin bilgisayar ortamına aktarılması.

8.5. Süreç Yönetimi Uygulama Nedenleri ve Faydaları
İşletmeler, gelişmelerini sürdürmek için sürekli değişime uğrarlar. Bu değişim
sonuçlarından biri de süreç yönetimidir. İşletmeleri, süreç odaklı yönetim yaklaşımına
zorlayan işletme içi ve dışından kaynaklanan bazı nedenler vardır:
İşletme dışı nedenler:


Globalleşme



Demokratikleşme



Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler



Giderek artan rekabet



Politik ve siyasi gelişmeler



Ekonomik platformdaki değişimler
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Müşteri beklentilerindeki artış ve değişimler



Teknolojik gelişmeler



Yönetim yaklaşımındaki gelişmeler
İşletme içi nedenler:



Müşteri istek ve beklentilerine duyarlı olamama



Müşteri beklentilerinin karşılanmaması



Müşteri şikayetlerindeki artışlar



Uygun planlama yapılamaması



Metod ve politikalardaki değişiklikler



Performans göstergelerindeki bozulmalar



Ürün hayat çevriminin kısa olması



Geleneksel bölümlere dayalı hantal ve yavaş işleyen organizasyon yapıları



Ürün/Hizmet kalitesinde ve verimliliğinde azalma



Kalite maliyetlerinde artış



Çalışanların artan istek ve beklentileri



Motivasyon düzeyinde azalma
Yukarıdaki nedenler işletmeleri süreç yönetimi uygulamaya zorlamıştır.
Süreç yönetimi uygulamalarının işletmeye sağlayabileceği faydalar ise şu şekildedir :



İyi hazırlanmış süreçlerle çalışan işletmeler, en doğru teknolojiyi uygulayarak,
müşteriler için değer yaratan sonuçlar üretirler. Ve böylece müşteri memnuniyeti artar



Kaynaklar daha etkin kullanılır



Gereksiz tekrarlar saptanıp ayıklanabilir



Süreçler bazında fayda–maliyet-verimlilik analizi yapılabilir, performans daha kolay
izlenebilir



Bilgiye ulaşım kolaylaşır ve verilere dayalı karar alma sağlanır
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Sürekli iyileştirme uygulaması kolaylaşır



Süreçlerde gereksiz maliyetler tespit edilerek önlenebilir



Kurumsal süreç hedeflere odaklanma yaklaşımı gelişir



Süreçlerde ölçülebilir hedefler tanımlanır



Süreçlerin temel sonuçlar›, stratejiyle bağlantılı olarak ifade edilir



Süreç ve hedefle ilgili fonksiyonel ihtiyaçlar belirlenir, bilgi ve beceriler geliştirilir



Gerçekleştirilen sonuçlar kontrol edilir, iyileştirme faaliyetleri belirlenir



Başarı stratejik hedefler bazında ölçülür ve ödüllendirilir



İşletme itibarının artması sağlanır



Performans ve etkinliğe ait sonuçların elde edilmesi sağlanır



Karar almada kolaylık sağlanır



İletişim kolaylığı sağlanır

8.6. Süreç Yönetiminin Ana Çizgileri
Süreç yönetim ilkelerinin uygulanabilmesi için süreçlerde iki özellik bulunması
gerekir. Bunlar :


Tekrarlanabilme



Ölçülebilmedir.

Tekrarlanabilirlik, sürecin zaman içersinde tekrar etmesi anlamına gelmektedir.
Ölçülebilirlik ise, sürecin performansını ortaya koymak için kalite ve performans ölçümlerinin
belirlenmesidir. Tekrarlanabilirlik ve ölçülebilirlik koşullarının gerçekleşmesi; denetim,
değerlendirme ve iyileştirme için fırsatlar ortaya koyar. Bu ilkeler göz önünde bulundurularak
hazırlanan süreç yönetim aşamaları Şekil 2’de gösterilmiştir.
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1. Süreç yönetimi takımının oluşturulması
2. Süreç ve bileşenlerinin belirlenmesi
3. Süreçlerin sınıflandırılması
4. Süreçler arası ilişkilerin belirlenmesi
5. Her bir süreç için süreç sorumlusunun belirlenmesi
6. Her bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi
7. Süreç riski, kontrol kriterleri ve metotlarının belirlenmesi
8. Her bir süreç için mevcut süreç performans değerlerinin ve hedeflenen
performans değerlerinin tespiti
9. Süreç sorumlusu tarafından süreç performans verilerinin toplanması,
analiz edilmesi
10. Düzeltme veya iyileştirme faaliyetleri
Şekil 2: Süreç Yönetimi Aşamaları

www.kalite.saglikçgov.tr

1. Süreç Yönetimi Takımının Oluşturulması: Süreçlerin başarılı bir şekilde çalışması
için aşağıdaki görevlerin belirlenmesi gerekir:
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Üst yönetici, süreçlere liderlik yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır.



Süreç sorumlusu, süreç konusunda bilgiye sahip sürece sahip çıkabilecek kişi
ya da gruplar arasından belirlenmelidir.



Süreç Çalışanları, süreç ve süreç yönetimi hakkında bilgi sahibi olan kişilerden
oluşmalıdır.



Süreç
Değerlendirme
Komitesi,
yönetimin
başkanlığında
süreç
sorumlularından oluşan süreç değerlendirme komitesi kurulmalıdır. Bu komite
yılda en az bir kez toplanarak durum değerlendirmesi yapıp, süreç iyileştirme
çalışmaları gözden geçirmelidir.

2. Süreç ve Bileşenlerin Belirlenmesi: Tüm örgüt birimlerinin tanımlanması, süreç
iyileştirme çalışmaları için önemlidir. Süreç karakteristiklerinin doğru ve tam olarak
anlaşılması, problemlerin analizi, iyileştirme olanaklarının belirlenmesi ve bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesine zemin teşkil eder. Bu nedenle süreç bileşenlerinin
açık ve net bir şekilde tanımlanması önemlidir.
3. Süreçlerin Sınıflandırılması: Süreçler, yönetim süreci, temel (operasyonel), süreç,
destek süreci şeklinde sınıflandırılmalıdır. Ana süreç, süreç, alt süreç ve faaliyet olarak
tanımlanmalıdır.
4. Süreçler Arası İlişkilerin Belirlenmesi: Süreç sınırları belirlenmeli, süreçler
arasındaki sıralama ve etkileşimler tanımlanmalıdır. Genellikle bir sürecin çıktısı diğer
bir sürecin girdisi oluşturur. Böylece süreç etkileşimleri ortaya çıkacaktır.
5. Her Bir Süreç için Süreç Sorumlusunun Belirlenmesi: Süreç sorumlularının
görevleri şunlardır:


Performans hedeflerinin belirlenmesi



Çalışanların performanslarının izlenmesi ve aralarındaki problemlerin çözülmesi



Süreç plan ve bütçelerinin belirlenmesi



Çalışanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olması



Süreç performansını etkileyen darboğazların belirlenip, ortadan kaldırılması



Çalışanların takdir edilmesi ve onlara rehberlik edilmesi

6. Her Bir Süreç için Süreç Akış Şemalarının Çizilmesi: İş Akış Şemaları, bir süreçteki
adımları ve dolayısıyla sürecin yapısını ortaya koymak için kullanılan ve sembollerden
oluşan diyagramlardır. İş akış şemaları, sürecin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sorunların
görülmesini, dolayısıyla iyileştirilme fırsatlarının çıkarılmasına yardımcı olur. İş akış
şemaları çizim aşamaları:
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Sürecin mevcut durumunun tanımlanması



Adımların, faaliyetlerin ve karar noktalarının kaydedilmesi



Adımların sınırlarının belirlenmesi



İş akış şemasının çizilmesi



Çizilen şemanın geçerliliğinin doğrulanması

7. Süreç Riski, Kontrol Kriterleri ve Metotların Belirlenmesi: İşletme, her yıl, sistemli
bir şekilde, amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemeli ve bu risklerin
gerçekleşme olasılığı ile muhtemel etkileri analiz edilmelidir. Bu risklere karşı
alınacak önlemler belirlenerek eylem planı oluşturulmalıdır.
Kontrol, işletmeyi bir bütün olarak ele almalı ve hedeflerine ulaşmasına destek
vermelidir. Kontroller, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrol
şeklinde gerçekleştirilir. Yönetim, işletmenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için
makul bir güvence sağlamalı ve tedbirleri planlamalı ve yönlendirmelidir.
8. Her bir Süreç için Mevcut Süreç Performans Değerlerinin ve Hedeflenen
Performans Değerlerinin Tespiti: Performans hedefleri sorunlarla başa çıkmayı
kolaylaştırır. Aynı zamanda, süreç mükemmelliğinin ve süreç maliyetlerinin kurumsal
düzeyde önemsenmesini sağlar. Bunun için ölçülebilir hedefler konmuş olması
önemlidir.
9. Süreç Sorumlusu Tarafından Süreç Performans Verilerinin Toplanması, Analiz
Edilmesi: Süreç hedefleri belirlendikten sonra kritik özellik taşıyan noktalarda ölçüm
yapılmalıdır. Ölçümler, sadece süreç tamamlandıktan sonra olmamalıdır. Ölçümler
gecikmeden yapılmalıdır.
10. Düzeltme ve İyileştirme Faaliyetleri: İşletme süreçlerinin bilgi ve iş akışı açısından
optimizasyonunu sağlamak amacıyla, rekabet avantajı sağlayacak şekilde süreçler
yeniden düzenlenmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.

8.7. Hizmet Süreci Tasarımı
Hizmet üreten işletmeler de (örn hastaneler) ürün üreten işletmeler gibi bir takım
girdileri çıktılara dönüştürmektedirler. Ancak hizmet üreten işletmelerde süreçlerin tasarımı,
ürün üreten işletmelerdeki süreç tasarımından biraz farklıdır. Hizmet üreten işletmelerde
müşteriler genellikle sürecin içinde yer alır ve süreç üzerinde önemli etkileri söz konusudur.
Hizmet sistemlerinin tasarımında genellikle hizmet planı yöntemi kullanılır. Yöntemin
temeli, süreç tasarımı için iş akış şemalarının hazırlanmasına dayanmaktadır. İş akış şemaları
ürün üreten işletmelerde olduğu gibi hizmet üreten işletmelerde de standart bir araçtır. Hizmet
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planı yöntemiyle, süreçlerin tasarımında değer yargısı ve subjektiflik yerine daha objektif ve
niceliksel bir yaklaşım gerçekleşmesi sağlanır.
Hizmet planı yönteminin uygulama aşamaları da şu şekildedir:
a. Süreçlerin Belirlenmesi: Bu aşamada öncelikle iş akış şemaları hazırlanır. İş akış
şemaları, hizmet sunum sürecini oluşturan tüm işlemleri ve faaliyetleri gösterir. Bu
akış şemalarında bazı faaliyetler bilgilerin işlenmesinden, bazıları müşteri temastan,
bazıları ise karar noktasından oluşmaktadır.
b. Sistemin Başarısızlığa Uğrayacağı Noktaların Ortaya Çıkarılması: İş akış
şemalarının hazırlanmasıyla, yöneticiler potansiyel yetersizlik noktalarını belirleme
şansı elde ederler. Faaliyetlerde başarısızlığa uğrayabilecek noktalar belirlendikten
sonra bu noktalarda düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
c. Süreç İçin Standart İşlem Sürelerinin Belirlenmesi: Bu aşamada sürecin
performansını belirleyen kritik işlemlerde, standart işlem süreleri belirlenir. Her
adımın normal koşullarda ne kadar zamanda gerçekleştiği ve müşterilerin sistemde
geçirmeye razı gösterdikleri maksimum süreler belirlenir. Bunlara göre hizmet
standartları süreleri hesaplanır. Bu şekilde hizmet standart süreleri hazırlanır. Hizmet
süresi, hizmet maliyetini belirleyen önemli bir faktördür. Müşteri hizmet süresine
önem vermektedir. Hizmet süresi ne kadar kısa olursa hizmetin kalitesi de o kadar
artmaktadır.
Aşağıda hastane için bazı süreç kartı örnekleri verilmiştir.
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Süreç Kartı Örnekleri:

ÖRNEK PROSES TANIMLAMA KRİTERLERİ
PROSES ADI: Poliklinik prosesi
PROSESİN SORUMLUSU: Polikliniklerden sorumlu baştabip yardımcısı
GİRDİLERİ:
Muayene için gelen hasta
Laboratuarlardan gelen tetkik sonuçları
Varsa hastanın sevk belgesi
ÇIKTILARI:
Muayenesi yapılan hasta
Reçete
Laboratuar tetkik talepleri
Sağlık Kuruluna sevk formu
Yatış belgesi
Hasta sevk belgesi
KAYNAKLARI:
İnsan kaynağı (Doktor, Poliklinik sekreteri)
Büro malzemeleri
Tıbbi cihaz ve aletler
PROSES İÇİNDEKİ FAALİYETLER:
Hastaların kayıt edilmesi
Muayene sırası verilmesi
Muayene işlemi
Tahlil isteme işlemi
ÖNCEKİ PROSESLER:
Hasta kayıt kabul prosesi
SONRAKİ PROSESLER:
Laboratuar prosesi
Hasta yatış prosesi
DİĞER PROSESLERLE ETKİLEŞİMİ:
1. Hasta kayıt kabul prosesi: Hasta kabul biriminde kayıt edilen hastalar muayene olmak için poliklinik
prosesine gelir.
2. Laboratuar Prosesi: Poliklinik muayenesi tamamlanan hastalara tetkik istenmesi durumunda hekim
tarafından tetkik istem formu doldurulur. istenen tetkikler ilgili laboratuarda yapılır. Böylece hastaların
teşhis süreci tamamlanır, tedavi süreci başlar.
3. Hasta yatış prosesi: Poliklinik hekimince yatışına karar verilen hastalar için hasta yatış belgesi
düzenlenir, hasta yatış birimince hasta yatış işlemleri yapılır, böylece hastanın ileri tetkik ve tedavi
süreci başlar.
4. Destek prosesleri: Poliklinik prosesi sırasında ihtiyaç duyulan insan kaynağı, insan kaynakları
prosesince sağlanır. İhtiyaç duyulan cihaz, alet ve diğer malzemeler ise satınalma prosesi tarafından
temin edilir. Poliklinik prosesi sırasında kullanılan cihaz, alt yapı ve donanımı ile ilgili bakım onarım
işlemleri teknik servis prosesi tarafından karşılanır.
PROSES PERFORMANS KRİTERLERİ:

PERFORMANS KRİTERLERİ

ÖLÇÜM PERYODU

1

Poliklinikte muayene edilen hasta sayısı

Aylık

2

Yatan hasta oranı

Aylık

3

Her bir hastaya muayene için ayrılan süre

Yıllık
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4

Poliklinik muayenesi için bekleme süresi

Yıllık

5

Poliklinik hasta memnuniyet oranı

Yıllık

PROSESİN 2015 YILI HEDEFLERİ:
 2015 yılında poliklinikte bir hastaya ayrılan muayene süresini ortalama 15 dakikaya çıkarmak
 2015 yılında yatan hasta oranını % 7 'ye çıkarmak
 2015 yılında poliklinik hasta memnuniyet oranını % 75 düzeyine çıkarmak
 2015 yılı sonunda hekim seçme özgürlüğü uygulamasına geçmek
 2015 yılında poliklinik bekleme alanlarındaki oturma gruplarını % 50 oranında arttırmak

HAZIRLAYAN:

ONAY:

221

KOD
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
……. Devlet Hastanesi Baştabipliği

Y.TARİHİ : 11.05.2010
SAYFA NO : 1/1
REV. NO

SÜREÇ TANITIM KARTI

: SR/03

: 00

REV. TAR. : BASKI NO : 01

Süreç Adı

Yoğun Bakım ve Reanimasyon Süreci

Süreç Sahibi

Yoğun Bakımlardan Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Veri Toplama ve Raporlama
Sorumlusu

Süreç Raportörü

Kaynaklar

İnsan

Uzman doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlik personeli, kat sekreteri

Alt Yapı

Yoğun bakım ünitesi, otomasyon, monitör, respiratör,infüzyon pompası, vakum, kan gazı cihazı, beslenme pompaları, defiblatör,
perfizör,oksijen sistemi, dahili iletişim sistemi. Sürece ait cihazlar Biyomedikal Cihaz Listesi’nde kayıtlıdır. (L/15)

Ortam şartları

Hijyenik ortam sağlanması, oda sıcaklığının korunması,odaların havalandırması, aydınlatmanın sağlanması,enfeksiyon kontrolü

Girdiler

Hasta, hastane evrakları, hastaya ait evraklar

Yapılan Faaliyetler

Yatan hastaların tedavi ve bakımlarının yapılması. Ameliyat ve pansumanının yapılması

Çıktılar

Tedavisi düzenlenmiş hasta, başka kliniğe sevk edilmiş hasta, bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmiş hasta, Ex olmuş hasta

Sürecin Etkilendiği Süreçler
(Önceki Süreçler)

Etkinin Tanımı
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- İdari Süreç

- Radyoloji Süreci

- Acil Süreci

- Klinik Süreci

- Poliklinik Süreci - Eczane Süreci
- Laboratuar Süreci
- Ameliyathane Süreci

-

Sürecin Etkilediği Süreçler
(Sonraki Süreçler)
- İdari Süreç
- Ameliyathane Süreci
- Radyoloji Süreci
- Laboratuar Süreci
- Eczane Süreci

Süreçlerin kaynak taleplerinin yeterli ve zamanında karşılanamaması.
eksik gönderilmesi.
Mal-Hizmet alımlarının zamanında ve uygun koşullarda yapılmaması.
İdari işlemlerin yapılmasındaki aksaklıklar ve gecikmeler.
Yatan ve Yoğ.Bakım Hastalarına geç randevu verilmesi.
Hatalı film çekilmesi.
verilememesi.
İlaç ve tıbbi malzemelerin zamanında verilemesi.
Yanlış ilaç verilmesi.
Miyadı dolmuş ilaç gönderilmesi.
zamanında yapılmaması.
Stokta olmayan ilaçların otomasyondan düşürülmemesi.

- Acilden yatışı yapılan hastanın servise dosyasının
- Yanlış sonuç verilmesi
- Sonuçların vaktinde verilememesi
- Kan ve numunelerin kaybolması veya karıştırılması
- Kan ve Kan ürünlerinin yanlış verilmesi, zamanında
- Yanlış kan grubu tespiti.
- İlaçların uygun koşullarda verilmemesi.
- Satın alma taleplerinin eksik yapılması veya

Etkinin Tanımı
- İlaç ve tıbbi malzemelerin zamanında talep edilmemesi.
- İlaç taleplerinin yanlış girilmesi.
-Taburcu ve Ex işlemlerinden sonra elde kalan ilaçların uygun şekilde iade edilmemesi.
- Ameliyat hazırlıklarının eksik yapılması.
- Arşiv dosyalarının eksik doldurulması.

- Klinik Süreci

- Radyoloji ve Lab. tetkik taleplerinin uygun yapılmaması.

İlgili Dokümanlar

Hastaya ait evraklar, Hastaneye ait evraklar, Yat. Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Genelgeler, Prosedürler, Talimatlar, İş akışları

Gözden Geçirme ve Raporlama
Periyodu

1aylık periyotla izleme, 3 aylık periyotla raporlama

HAZIRLAYAN

KONTROL /KALİTE SİSTEM SORUMLUSU

ONAY/BAŞHEKİM
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Uygulamalar
Süreç, belli bir sonucu almayı amaçlayan faaliyetler dizisidir. Süreç denildiğinde,
bir fayda oluşturmak üzere bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi
amaçlayan, tekrarlanabilen, sınırları konabilen, sahibi ve sorumlusu olan, birimler
arasında gerçekleşen, değer yaratan, ölçülebilen eylem ve işlemler anlaşılmalıdır.
Süreç yönetimi ise, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve
geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetlerdir.
İşletmelerde süreçlerin belirlenip süreç yönetiminin başarılı bir şekilde
uygulanması için izlenmesi gereken adımlar mevcuttur. Bu adımların irdelenip süreç
yönetiminin bunlara göre uygulanması önemlidir.
Hizmet sektöründe süreçlerin tasarımı pek çok açıdan ürün üreten işletmelere
benzemekle birlikte aralarında küçük farklılıklar mevcuttur. Hizmet sektöründe süreç
tasarımı yapılırken, süreçlerin, sistemin başarısızlığa uğratabilecek noktaların ve süreç
için standart işlem sürelerinin belirlenmesi önemlidir.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde yer alan küçük bir sağlık kurumunun poliklinik sürecini irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; süreç, süreç yönetimi ve bunlarla ilgili bazı kavramlar öğrenilmiştir.
Bunların yanı sıra süreçlerin sınıflandırılması ve süreç hiyerarşisi hakkında bilgi verilmiştir.
Süreçler belirlenirken izlenecek adımlar ve hizmet sektöründe süreçlerin tasarlanmasında
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden

hangisi

bir

takım

kaynaklar

kullanılarak

girdilerin

çıktılara

dönüştürülmesidir?
a) Süreç
b) Girdi
c) Çıktı
d) Kaynak
e) Geri Besleme
2. Süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Süreçlerin başarısında kontroller ve geri besleme önemlidir.
b) Bir sürecin çıktısının bir sürecin girdisi olması için süreçlerin ard arda olması gerekir.
c) Süreçler tanımlanmalıdır.
d) Süreçlerin birbiriyle etkileşimleri belirlenmelidir.
e) Çıktıların değiştirilmesi isteniyorsa, süreçlerin işleyiş biçimleri değiştirilmelidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi beklenti ve şartları karşılamak üzere dönüşüme uğramış
ürün/hizmettir?
a) Girdi
b) Performans
c) Süreç sorumlusu
d) Kontrol
e) Çıktı
4. Aşağıdakilerden hangisi bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler arasındaki mantıksal
ilişkilerin belirli şekiller aracılığıyla anlatılmasıdır?
a) Süreç yaklaşımı
b) Girdi
c) İş Akış Şeması
d) Kaynak
e) Kontrol
5. Süreç sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel Süreçler – Destek Süreçleri – Girdi Süreçleri
b) Poliklinik Süreçler – Temel Süreçler – Yönetim Süreçleri
c) Poliklinik Süreçleri – Klinik Süreçleri – Laboratuar Süreçleri
d) Temel Süreçler – Destek Süreçleri – Yönetim Süreçleri
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e) Laboratuar Süreçleri – Yönetim Süreçleri – Alt Süreçler
6. Hizmet süreci tasarımı aşamalarını tartışınız.
7. Süreç yönetim aşamaları hakkında bilgi veriniz.
8. Süreçlerin sınıflandırılması hakkında bilgi veriniz.
9. …………………………………temel ve destek süreçlerinin performanslarını yükseltmek
için gerçekleştirilen süreçlerdir.
10. …………………………………hizmet sunum sürecini oluşturan tüm işlemleri ve
faaliyetleri gösterir.
Cevaplar 1)a, 2)b, 3)e, 4)c, 5)d, 9)Yönetim Süreci, 10)İş akış şeması
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9. BÖLÜM TKY VE DOKÜMANTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Toplam Kalite Yönetimi ve Dokümantasyon Sürecine Genel Bir Bakış
9.2.Kalite ve Dokümantasyon
9.3.Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hazırlanabilecek Dokümanlar
9.4.Dokümantasyon Süreciyle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Dokümantasyon kapsamında ele alınabilecek temel kavramların neler olduğunu
açıklayınız.
2- Toplam kalite yönetimi ve dokümantasyon arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
3- Sağlıkta kalite standartları kapsamında hazırlanabilecek temel dokümanlar hakkında
bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dokümantasyon Sürecindeki
Temel Kavramlar

Toplam Kalite Yönetimi ve
Dokümantasyon İlişkisi

Sağlıkta Kalite Standartları
Temel Alınarak
Hazırlanabilecek
Dokümanlar ve Uygulama
Örnekleri

Dokümantasyon Süreciyle
İlgili Bilinmesi Gereken
Noktalar

Kazanım
Bilgi ve belge yönetimi,
doküman, dokümantasyon,
hasta dosyaları ve tıbbi
dokümantasyon gibi birtakım
kavramların öğrenilmesi
Toplam kalite yönetimi
felsefesinde dokümantasyon
sisteminden nasıl daha
efektif ve rasyonel fayda
sağlanabileceğinin
kavranması
Prosedür, talimat, proses,
rehber, plan, rıza belgesi ve
kalite el kitabı gibi
dokümanlar hakkında bilgi
sahibi olunması ve uygulama
süreçleri hakkında fikir
edinilmesi
Hazırlanan dokümanların
ilgili kişi ve/veya kurumlara
nasıl duyurulacağı, nasıl
muhafaza edileceği, revizyon
süreçlerinin nasıl işleyeceği
ve panolara asılması
sürecinde nelere dikkat
edileceği gibi noktalar
hakkında bilgi sahibi
olunması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar

1. Doküman
2. Dokümantasyon
3. Kalite
4. Toplam Kalite Yönetimi
5. Doküman Hazırlama Süreci

Giriş
Literatür incelendiğinde kesin olarak üzerinde fikir birliğine varılmış bir kalite tanımı
olmamakla birlikte kalite; kullanıma uygunluk, ihtiyaçlara uygunluk, yaşam tarzı, hayat
felsefesi, bir ürün veya hizmetin ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyeti
gibi çeşitli şekillerde tanımlanabildiği görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi ise; bir
organizasyon içindeki kaliteyi odak alan, organizasyonun bütün üyelerinin katılımına
dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı hedefleyen, organizasyonun
bütün üyeleri ve topluma fayda sağlayan, sonu olmayan bir yolculuk olarak
tanımlanabilmektedir.
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Kalite yönetim süreçlerini iyileştirmek ve Toplam Kalite Yönetimi’nde daha emin
adımlarla yol almak amacında olan işletmeler, faaliyetlerine öncelikle etkin olarak işleyen bir
sistem kurarak başlamalıdır. Etkin bir sistem oluşturmanın ilk basamağı ise iyi bir
dokümantasyona sahip olmaktır. İletişim faaliyetlerinin her zaman standardize ve bir bütün
içerisinde yapılmasını sağlamak amacında olan dokümantasyon, kimi zaman birçok kurum
için yasal bir zorunluluk halini almaktadır.
Toplam kalite yönetimi açısından dokümantasyon sistemi, belge ve bilginin tek bir
merkezden yönetimini sağlayıp, veri tekrarını ve çoklu dağıtımlarda belge kopyalanmasını
engeller. Bürokrasiyi azaltıp, verimliliği artırır. Kağıt kullanımını en aza indirgeyip, kırtasiye
tasarrufu sağlar. Dokümantasyon süreci hızlı içerik aramasına olanak sağlayarak, belgelere
kolay erişim sağlar. Web temelli altyapısı sayesinde, yerleşkeden bağımsız bir şekilde, hem
ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanakları gibi
faydalar sağlar.

Bakış

9.1. Toplam Kalite Yönetimi ve Dokümantasyon Sürecine Genel Bir

Bu bölümde dokümantasyon ile ilgili temel kavramlar, kalite ve dokümantasyon
ilişkisi, sağlıkta kalite standartları kapsamında hazırlanabilecek doküman türleri ve
dokümantasyon süreciyle ilgili bilinmesi gereken konular ele alınacaktır.

9.1.1. Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar
Bilgi: İnsanın etrafında olup bitenleri tam ve doğru olarak kavramasını sağlayan
kişiselleştirilmiş enformasyona bilgi adı verilmektedir. Bilginin; düşünceler, öngörüler,
sezgiler, fikirler ve yaşanan deneyimler şeklinde kendini gösterdiği ifade edilmektedir.
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Kautz ve Thaysen’e göre ise bilgi; “insanlarda, kitaplarda ya da bir bilgisayarın içinde
saklanmış olabilir”. “Bilgi, enformasyonun bir biçimidir ve sadece bireylerin zihinlerinde
vardır. Bilgi, öznel (sübjektif) bir oluşumdur; bir kişiden diğerine doğrudan doğruya transfer
olunamaz veya iletilemez; ama ilk enformasyona dönüştürülebilir. Enformasyon ise, bilginin
iletilebilir ve kaydedilebilir şeklidir. Bu farklı tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilgi ve
enformasyon kavramları birbirinden farklı kavramlardır.
Bilgi Yönetimi: Bilgi Yönetimi ise; örgüt içerisinde her türlü bilginin, belirli
süreçlerden geçerek varlık haline dönüşmesini sağlayan ve yine belirli faaliyetler doğrultunda
örgüte katkı oluşturan bir örgütsel yönetim anlayışıdır.
Belge: Genel anlamıyla; bilgi taşıyan kil tablet, yontu, papirüs, harita, el yazması eser,
kitap, dergi, resim, film, kaset, CD-ROM, DVD, ağ aracılığıyla erişilebilen web sayfası gibi
nesneler belge olarak adlandırılmaktadır. Tıpkı bilgi terimi gibi, belge terimi de tanımlanması
güç terimlerden biridir. Latince document sözcüğü docere (öğretmek, bilgilendirmek) fiili ile
–ment (araçlar) son ekinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kısacası belge terimi,
öğretmeye veya bilgilendirmeye yarayan ders, deney ya da metin gibi araçlar için
kullanılmaktadır.
“Madam Dokümantasyon” olarak anılan Fransız dokümantalist Suzanne Briet, “bir
fiziksel ya da entelektüel olguyu temsil etmek, yeniden yaratmak ya da ispatlamak için
korunan ya da kaydedilen tüm somut ve sembolik dizinsel işaretleri belge olarak
tanımlamıştır. “Yıldız bir belge midir? Selden sürüklenen bir taş belge midir? Yaşayan bir
hayvan belge midir?” diye sormakta ve yanıtını da vermektedir. “Hayır. Ama yıldızların
fotoğrafları ve katalogları, mineraloji müzesindeki taşlar, kataloglanmış ve hayvanat
bahçesinde gösterilen hayvanlar belgedir”.
Doküman: İnsanların çeşitli alanlarda yapmış oldukları çalışmalardan elde ettikleri
bilgileri kapsamına alan kalıcı bilgi kaynaklarına belge veya doküman adı verilir.
Dokümanların konularında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir, her alanda belge veya
doküman üretmek mümkündür. Üretildikleri alanlara göre bu dokümanlar teknik doküman,
ticari doküman, hukuki doküman, tıbbi doküman gibi isimler alırlar.
Dokümantasyon: Dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması,
düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin
hepsine birden dokümantasyon adı verilir.
Prosedür: Bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve
yöntemlere genel olarak prosedür adı verilmektedir. Prosedürler, faaliyetleri yeterli kontrolü
sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır. Birbirini izleyen işlerin kim tarafından
yapılacağını, nasıl yapılacağını, nasıl raporlanacağını, hangi kayıtların tutulacağını ve kontrol
yöntemlerini tanımlar. Prosedür, yönetim sistemlerinde daha çok yönetici pozisyonundaki
görevlilerin faaliyetleri nasıl yürüteceklerini tarif için kullanılan dokümanlardır.
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Talimat: Talimat, operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümanlardır.
Daha çok spesifik bazı faaliyetleri anlatan dokümanlar olup çoğunlukla alt düzeyde görevli
olan personel için yazılı hale getirilen bir spesifik bir işin nasıl yapılması gerektiğini tarif için
kullanılırlar. Görsel olarak şekil ve fotoğraflarla desteklenerek veya direkt olarak şekil ve
fotoğraflarla da verilebilen dokümanlardır. Yazılı talimatlarda daha çok kesin ifadeler ve emir
kiplerinin kullanılması tercih edilmektedir.
Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluşturulan
dokümandır.
Formlar: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış
dokümandır.
Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır.
Proses: Belli girdileri içeren ve belli çıktıları üreten, katma değerli çabalarla
karakterize edilen, birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesidir. İstenen sonuca, faaliyetler ve
ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.
Plan: Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne
zaman, niçin ve nasıl yapacağımızı gösteren dokümandır.
Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli
tarafından hastaya aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş
dokümandır.
Yardımcı Doküman: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve
Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki
dokümandır.
Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.
Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş
tarafından doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulan
tanımlama sistemini ifade eder.
Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.
Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.
Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.
Tıbbi Doküman: İnsan sağlığı ile ilgili konularda yapılan çalışmalardan elde edilen
bilgileri düzenli bir biçimde kapsamına alan belgelerdir. Kısacası insan ve toplum sağlığı ile
ilgili her türlü belge bu kapsama girmektedir. Tıbbi dokümanlara; hastalıklar, yaralanmalar,
ameliyatlar, teşhis ve tedavilere ilişkin araştırmalar, koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşamla
ilgili her türlü belge örnek olarak verilebilir. Doküman ile tıbbi doküman arasındaki tek fark;
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tıbbi dokümanların insan sağlığına yönelik çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri
kapsamına alan belgeler olmasıdır.
Tıbbi Dokümantasyon: Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak
toplanması, düzenlemesi ve saklanması işlemine tıbbi dokümantasyon adı verilir. Bu şekilde
düzenlenen ve kaydedilen tıbbi dokümanlara gerektiğinde ulaşılabilir ve hizmete sunulabilir.
Hasta Dosyası: Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis
ve tedavi evrakının muhafaza edildiği, A4 kağıdı boyutlarında, kartondan imal edilmiş ve iki
kapaktan oluşan telli saklama aracını ifade eder.
Tıbbi Kayıt: Hastanın yaşamı, sağlık özgeçmişi ve en son tedavisiyle ilgili bilgileri
düzenli olarak kapsayan kayıtlardır. Tıbbi kayıtlar; hasta muayene, teşhis, bakım ve tedavi
hizmetleri ile ilgili yapılan işlemler sonucu elde edilen bilgilerin düzenli bir şekilde
kaydedildiği bilgi kaynakları ve kayıt ortamlarını ifade eder.
Hasta Kaydı: Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlardır.
Dolayısıyla hasta hakkında, hastadan veya hasta yakınlarından elde edilen bilgilerin
bulunduğu kayıtlardır. Bu bilgiler geleneksel olarak hasta kayıtlarının tutulduğu hasta
dosyalarıdır.
Elektronik Hasta Kaydı: Bilişim teknolojisinin kullanılması ile çok fazla sayıda
veriyi depolayabilmek, depolanmış bilgiye hızlı ulaşabilmek, kısa zamanda kapsamlı bilgi
elde etmek ve herhangi bir zamanda elektronik sağlık kayıtlarına ulaşmak mümkündür.
Elektronik ortama aktarılmış sağlık bilgileri; bireye özel sağlık/hastalık hikayesinin ve
tanı/tedavi/bakım raporlarının kayıt edildiği, gezici tedavi/bakım hizmetlerinden hastanelere
kadar birçok farklı alanda kullanılan bilgisayar destekli kayıtlardır. Sağlık sisteminde, sunulan
hizmetin özellikleri ve kullanıcıların profilleri sürekli değişim gösterir. Bilgisayara aktarılmış
hasta kayıtları sağlık bakım hizmeti sunan hekim, hemşire, tıbbi sekreter, fizyoterapist,
diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı vb. pek çok meslek grubu tarafından kullanılan kayıtlardır
ve sisteme girilen hasta ile ilgili tüm bilgilerin paylaşılmasını sağlar.
Hasta Dosyaları Arşivi: Hasta dosyalarının bilimsel kural ve standartlara uygun
olarak toplandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu birimlere hasta dosyaları arşivi denir.

9.2. Kalite ve Dokümantasyon
Bu başlık altında; toplam kalite yönetimi ve dokümantasyon süreci ilişkisi,
dokümantasyon sisteminin toplam kalite yönetimi süreçlerine etkisi ele alınacaktır.

9.2.1. Toplam Kalite Yönetimi ve Dokümantasyon Süreci İlişkisi
Herhangi bir alanda yapılan çalışmalar sonucunda üretilen bilgiler, dokümanlara
aktarıldıkları için unutulmamakta, üretilen dönemden günümüze ve geleceğe bilgi aktarımı
yapılmaktadır. Geçmiş ile gelecek arasında, eski bilgilerin üzerine yenilerinin eklenmesiyle
birlikte, insanlığın gelişmesine ve değişmesine katkı sağlanmaktadır. Özellikle bilim ile
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ilgilenen araştırmacıların, kendinden önceki zamanı da araştırmak istemesi, ne tür
çalışmaların yapılıp yapılmadığını ve içeriğinin ne olduğunu öğrenme gayreti ve konuya
uygun bilimsel teknikler ve bu tekniklere uygun araştırma yapması dokümanların önemini
ortaya koymaktadır. Zamanımızdaki bilgi yığını ve kargaşası düşünüldüğü zaman
dokümantasyonun önemi anlaşılmaktadır. Araştırmacıların bilgilere kolaylıkla ulaşmasına,
incelemesine, toplamasına ve değerlendirmesine yardımcı olmakta, ortaya çıkan bilgiyi
sonradan tekrar kullanılmak üzere saklanmasını sağlamaktadır.
Yapılan araştırmalara göre, bir kuruluşun kurumsal bilgilerinin % 80'i ile % 95'i
arasındaki büyük bir bölümü, kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmaktadır.
Günümüzdeki rekabet ortamında, bir ticari kuruluş için en kıymetli değerin bilgi olduğu ve
başarıya giden yolun bu bilgi birikimini kullanabilmekten geçtiğini fark etmemek
olanaksızdır. Kurumsal hafıza olarak da tanımlanan bu bilgi havuzunun, depolanmış
verilerden organize bilgiye dönüşümü ise, var olan bu kıymetli bilgilerin kuruluşa değer
katabilmesi ile katamaması arasındaki farkı oluşturmaktadır. Doküman yönetimi, "kağıtsız
ofis" bakış açısı altında, bir kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı
kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm kayıt, evrak, form ve
dokümanların yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda güvenli bir
şekilde kullanılması, saklanması ve yönetilmesidir. İş akışı ve form yönetimi, kurumsal iş
süreçlerinin ve doküman hareketlerinin dinamik iş akışları üzerinden yürütülüp, yönetsel
formların dijital ortamda tasarlanıp, kullanıma sunulması ve izlenebilmesidir. Bu tür
sistemler; genel olarak görev atama, belge onaylama, durum bilgilendirme, mesajlaşma,
gecikmeleri uyarma ve raporlama özelliklerini de barındırmaktadırlar. Doküman yönetiminin
amacı, öncelikle yapılandırılmamış bilgilerin ve dokümanların çoklu kullanıma imkan veren
elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
Birikim yönetimi felsefesi altında öncelik, şirket içi iletişim ortamında bilginin en etkin
şekilde kullanımına imkan vermek, verimli bir ofis yaratmaktır. Amaç ortak çalışmalarda
kullanılan tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilebilir ve
paylaşılabilir olmasıdır. Bununla birlikte birçok kurum basılı kağıdı en yaygın doküman
dağıtım aracı olarak kullanmaktadır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması,
kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların
en aza indirgenmesi ile de elde edilmiş olmaktadır. Verimliliği ve etkinliği arttırmanın bir
sonraki aşaması, doküman yönetiminin ana iş uygulamaları ile entegrasyonudur.
Yapılandırılmış bilgi kümelerinin devreye gireceği bu aşamada, artık bilgi statik bir biçimde
birikmenin ötesine geçerek, geçen süreçler dahilinde ve dinamik formların da kullanılabilmesi
ile sisteme gireceklerdir.

9.2.2. Dokümantasyon Sisteminin Toplam Kalite Yönetimi Sürecine
Etkileri
Doküman ve süreç yönetimi, belge ve bilginin tek bir merkezden yönetimini sağlar,
veri tekrarını, çoklu dağıtımlarda belge kopyalanmasını engeller, bürokrasiyi azaltıp,
verimliliği artırır, kağıt kullanımını en aza indirger, kırtasiye tasarrufu sağlar. Doküman ve
süreç yönetim sistemi, hızlı içerik aramasına olanak sağlayarak, belgelere kolay erişim sağlar.
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Web temelli altyapısı sayesinde, yerleşkeden bağımsız bir şekilde, hem ofis içi, hem ofisler
arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanakları verir. Doküman ve süreç
yönetim sistemi, kurumsal formların, dijital ortamda kullanım ve raporlanmasını sağlar,
kurumsal iş süreçlerinin, elektronik iş akışları üzerinden yürütülmesi olanağını sunar,
organizasyon içerisinde ortak belge, iş akışı ve form kullanımı ile kurumsallaşmayı destekler.
Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlar. Belgelerin dijital ortamda depolanması ile erişim
kolaylığı sunar, fiziksel arşivleme maliyetlerini düşürür, afet ve diğer risklere karşı güvenlik
sağlar, bakım sürecini kolaylaştırır.
Dokümantasyon sisteminin kullanılmadığı durumlarla ortaya çıkan toplam kalite
yönetimi sorunlarına dair birtakım istatistik sonuçları şunlardır;
1. Evrakla ilgili işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin %40-%60'ına, işçilik
maliyetlerinin % 20-% 45'ine ve cironun % 12-% 15'ine mal olmaktadır.
2. Bir ofisteki dokümanların ortalama % 7,5'i, kaybolmakta, % 3'üne ise yanlış
dosyalamadan ötürü ulaşılamamaktadır.
3. Bir dokümanın saklanmasının maliyeti ortalama 20 $, yanlış dosyalanmış bir evrakın
bulunmasının maliyeti ortalama 120 $, kaybolan bir evrakın yeniden hazırlanmasının
maliyeti ise ortalama 220 $'dır.
4. Bir ofis çalışanı, evraklar ile ilgili harcadığı vaktin % 50'sini aramaya ve bulmaya, %
5-% 15'ini ise bu dokümanı okumaya ayırmaktadır.
5. Sadece ABD'de, doküman ile ilgili işlemler için şirketlerin, yılda 600 milyar dolar ile
800 milyar dolar arasında harcama yaptıkları hesaplanmıştır.
6. Sadece ABD'de 4 trilyon dokümanın bulunduğu ve her gün 1 milyar fotokopi
çekildiği, bir dokümanın ise hayatı boyunca ortalama olarak 19 kez kopyalandığı
hesaplanmıştır.
7. Türkiye'de, bir ofiste kişibaşına tüketilen kağıt miktarı 0.7 kg/gün, yani ortalama 140
sayfadır. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0.9 kg/gün, yani
180 sayfadır.
Bilgi ve belgeler yeterli güvenlik sağlanamadan ve dağınık bir şekilde, sadece fiziksel
ortamda saklandığında, zaman kayıpları, maliyet artışı ve verimde düşüş ile birlikte su
baskını, hırsızlık, yangın gibi beklenmeyen durumlarda telafisi imkansız riskler kaçınılmaz
hale gelmektedir. Bilginin ve belgenin organize olarak saklanabilmesi, güvenli bir şekilde
paylaşılabilmesi ve hızlı ulaşılabilmesi, yüksek maliyetli zaman kayıplarının ortaya çıkmasını
engellemekte ve kurumsal hafızanın firmanın geleceği için korunabilmesini sağlamaktadır.
Sonuç olarak tıpkı daktilodan bilgisayara geçişte olduğu gibi, tüm ticari kuruluşlar mutlaka
yakın gelecekte doküman ve süreç yönetimi otomasyonlarına geçeceklerdir. Başarılı ve kalıcı
firmalar ile diğerleri arasındaki farkı ise, bu geçişi en doğru ve en erken şekilde yapabilmek
belirleyecektir.
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Günümüzde dokümantasyon, bilim ile ilgilenen insanlara yardımcı olduğu kadar,
kaliteli hizmet vermek isteyen tüm kuruluşlara yönetim aşamalarında da yardımcı olmaktadır.
Tıbbi dokümanlarda birey ve toplum sağlığı ile ilgili her türlü bilgi kaydedilip saklandığı için,
daha sonra yapılabilecek tüm tıbbi araştırmalar için bu bilgiler kaynak niteliği taşıyacaktır.
Ayrıca bu bilgiler, sağlık hizmetleri dışında iş kazaları, trafik kazaları gibi durumlarda sigorta,
tazminat işlemleri ve adli tıp ile ilgili işlemlerde de resmi belge olarak kullanılabilmektedir.
Bu bağlamda tıbbi kayıtların başlıca kullanım alanları ve kullanıcıları Tablo 1’de yer
almaktadır.

Tablo 1: Tıbbi Kayıtların Başlıca Kullanıcıları ve Kullanım Alanları

Kullanıcı

Kullanım Alanı

Hekimler

Hastanın tedavi planı, tıbbi karar verme, eğitim ve araştırma

Hastalar

Bilgilenme, ücret kontrolü

Hastane Yönetimi

Kalite yönetimi, kullanım değerlendirme, gelir analizi

Eğitim Kurumları

Eğitim programlarının revize edilmesi, öğrenci ve personele yönelik sağlık
programlarının geliştirilmesi
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Tıp ve Sosyal Araştırma
Kurumları
Devlet
Halk Sağlığı Birimleri

Rehabilitasyon ve sosyal yardım programları, toplumsal hastalık yapısının
incelenmesi, özürlü, madde bağımlısı gibi bireyler için rehabilitasyon ve eğitim
programlarının geliştirilmesi
Sağlık politikalarının belirlenmesi ve kaynak tahsisi
Toplumun sağlık dokusunun belirlenmesi

Sigorta Kurumları

Hizmet maliyetlerinin değerlendirilmesi, sigortalılara verilen hizmetlerin kalite
ve eşitlik yönünden değerlendirilmesi, hizmet ücretleri ile ilgili hastalardan
gelen şikayetlerin değerlendirilmesi

Mahkemeler

Hasta dosyalarındaki yapılan tedaviye yönelik bilgilerin incelenerek adli
vakalarla ilgili hüküm verilmesi

Emniyet Soruşturması

Hasta dosyalarındaki bilgileri kullanarak adli olayların aydınlatılması

Akreditasyon Kurumları

Kurumun mesleki standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi, personelin
bilimsel (mesleki) yeterliliğinin belirlenmesi

İşverenler

İşçilerle ilgili sağlık sigorta planının yönetilmesi, personelin uygun işte
çalıştırılmasını sağlama, işle ilgili sağlık risklerinin belirlenmesi ve gerekli
düzeltici önlemlerin alınması, personelin maluliyet durumunun belirlenmesi

Kredi Kurumları

Kurumun kredi talebinin değerlendirilmesi

Kaynak: Köksal, 2016, 316.

9.3. Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hazırlanabilecek
Dokümanlar
Bu bölümde; hazırlanacak dokümanların sahip olması gereken özellikler ve doküman
hazırlanma süreci ele alınacaktır.

9.3.1. Hazırlanacak Dokümanların İçerik Miktar ve Format
Özellikleri
Hazırlanması gereken dokümanın sayısı ve içeriği kurumlar açısından farklı olacaktır.
Bu farklılığın temelinde birtakım kurumsal özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler: kurumun
büyüklüğü ve hizmet sunum alanları, kurum süreçlerinin karmaşıklığı, kurumda çalışanların
bilgi, beceri, tecrübe ve eğitimleri şeklinde sıralanabilir. Doküman hazırlamada temel hedef,
gerçekten gerekli ve faydalı olacağı düşünülen en az sayıda dokümanın hazırlanmasıdır.
Böylelikle çok miktarda, kimsenin okumadığı veya bilmediği aynı zamanda yönetilmesi
oldukça zorlaşan hantal bir doküman yönetim sisteminin önüne geçilmiş olacaktır.
Kalite standartları gereği dokümanlar belli bir formata sahip olmalıdır. Tüm
dokümanlarda asgari olarak bir dokümanın; Adı, Kodu, Yayın Tarihi, Revizyon Tarihi,
Revizyon Numarası, Sayfa No/Sayfa Sayısı, Kurumsal Logosu ve Hazırlayan-Kontrol EdenOnaylayan bilgileri kısmına sahip olması gerekir.
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9.3.2. Dokümanların Hazırlanması Süreci
Öncelikle kurumda doküman yazmanın kurallarını belirleyen SKS’nin de istediği
doküman hazırlanır. Bu dokümanda, doküman yazmaya nasıl karar verileceği, dokümanın
nasıl hazırlanacağı, kontrol edileceği, onaylanacağı, revize edileceği ve hangi formatta olacağı
bilgilerine yer verilir. Hazırlanan dokümanda aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
 Doküman ilgili bölüm/komite/ekipte çalışanlar tarafından birlikte hazırlanmalıdır.
 Doküman anlaşılır olmalı, öz bilgiler içermeli açık ve net olmalıdır.
Aşağıda doküman türlerinden bazıları için doküman hazırlama süreci anlatılmaktadır.
Prosedürler kurumda icra edilmekte olan ve bir dizi faaliyetten meydana gelen bir işin işlem
basamaklarını anlatan dokümanlardır. Bu dokümanın hazırlanmasında amaç, aynı işin farklı
şekillerde icra edilmesini engellemek ve yapılan iş için en uygun yöntemin belirlenerek
yürürlüğe girmesini sağlamaya yardımcı olmaktır. Bir yönüyle işin icra edilmesinde uyulacak
kurallar da belirlenmiş olur.

9.3.2.1. Prosedürler Hazırlama Süreci
Prosedürlerde 6 temel başlık bulunur:
1. Amaç: Bu bölümde prosedürün hangi amaçla hazırlandığı yazılır.
2. Kapsam: Bu bölüm hazırlanan prosedürün sınırlarını belirler. Prosedürün hangi faaliyetleri
veya hangi hizmet bölümlerini kapsadığı belirlenir.
3. Kısaltmalar: Prosedürde geçen ve kısaltması kullanılan kavramların listesi sıralanır.
4. Tanımlar: Prosedürün faaliyet akışı bölümünde yer alan ve açıklanmasında fayda olacağı
düşünülen kavramlar tanımlanır.
5. Sorumlular: Prosedürü bilme, uygulama ve prosedür ile belirlenen faaliyetleri kontrol etme
görevi olan tüm sorumlular sıralanır.
6. Faaliyet Akışı: Prosedürün faaliyet akışı bölümünde aşağıdaki işlem basamakları izlenir:
Doküman Yönetimi Rehberi
Adım 1: İşin başladığı andaki ilk faaliyetten başlanarak tüm faaliyetler sıralanır.
Adım 2: Her faaliyet için; “Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Kim?” sorularından
uygun olanların cevabı aranır.
Adım 3: Alınan cevaplar bir anlam bütünlüğü içerisinde cümlelere dönüştürülerek prosedür
hazırlanmış olur.
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Adım 4: İşlem basamakları içerisinde yer alan bir faaliyet başka bir doküman yazmayı
gerektirecek kadar uzunsa veya bu faaliyet için daha önce bir doküman hazırlandıysa,
prosedürde bu dokümana atıf yapılır.
Tablo 2: Akılcı İlaç Prosedürü Örneği

Kodu Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa No/Sayfa Sayısı
1.AMAÇ: Hastaya doğru tanının konması, hastanın sorununun dikkatlice tanımlanması,
tedavi amaçlarının belirlenmesi, değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış
(güvenilir)tedavinin seçilmesi, uygun bir reçete yazılması ve hastaya açık bilgiler vererek
tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesinin sağlanmasıdır.
2.KAPSAM: Hastanemize başvuran tüm hastaları ve tüm sağlık personelini kapsar.
3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürü, Müdür
Yardımcıları, Başhemşire, tüm hekimler, eczacılar ve ilacı uygulayan sağlık personelleri
sorumludur.
4.UYGULAMA: Hastanemizde Akılcı İlaç Kullanımına yönelik politikaların belirlenmesi ve
bunların uygulanması için; “Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip” kurulmuştur. Akılcı
İlaç Kullanımından Sorumlu Ekibin sorumlulukları: Hastanemiz için akılcı ilaç kullanımı ile
ilgili politikaları belirlemek. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane içinde çalışmalar
planlamak ve uygulamak. Hekim ve Personele bu konuda eğitim planlamak ve uygulamak.
Yatan hastalara konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.
4.1. Hekimlerin sorumlulukları: Hastanın klinik durumuna göre doğru tanının konulması
Tedavi amaçlarının belirlenmesi Değişik seçenekler içerisinden etkinliği kanıtlanmış güvenilir
tedavinin seçilmesi Uygun bir reçete yazılması Hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek
tedaviye başlanması Tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinden
sorumludurlar. 4.2. Hemşirelerin sorumlulukları: Hekim tarafından verilen ilaç tedavilerinde
hastaların takibini yaparak ilaç etkinliğinin rapor edilmesinden Akılcı ilaç kullanımı
konusunda yatan hastaların bilgilendirilmesinden, Tedavi süresince hekimle iletişim halinde
olmaktan sorumludurlar.
4.3. Hekim tarafından hastanın sorunu tanımlanmalı, en iyi şekilde anamnez alınmalı, tedavi
amaçları (İlacın hasta için etkinliği, güvenliliği, uygunluğu ve maliyeti) ve hangi hastalıklar
ve hangi yakınmalarda ilaç tedavisine başvurulacağı belirlenmelidir.
4.4. Hekim tarafından ilaç tedavisinin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.
4.5. Hastanın kullandığı diğer ilaçlar ve alışkanlıklar sorgulanmalıdır.
4.6. Kullanılacak ilacın etkisini değiştireceği için hastanın önceden kullandığı ilaçlar veya
birlikte kullanacağı ilaçlar bilinmelidir.
4.7. Tedavide kullanılacak ilaca karar verirken şu sekiz ana özellik dikkate alınmalıdır: Doğru
hasta, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru zaman, Doğru yol, Doğru etki, Doğru ilaç formu, Doğru
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kayıt. Bunun yanında ilacın güvenilirliği (yan etki ve ilaç etkileşimleri), uygunluğu (saklama
ve kullanım kolaylığı) ve ilacın maliyeti de göz önüne alınması gereken hususlardır.
4.8. Tedavide özellikleri iyi bilinen az sayıda ama etkin olan ilaçlar tercih edilmelidir.
4.9. Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır. Yeni
ilaçlar hastanın yaşam kalitesini artıracaksa tedaviye eklenmelidir.
4.10. Tedaviye uyumu artırmak için tedavi basitleştirilmeli, mümkünse günde tek uygulama
tercih edilmelidir.
4.11. Hastaya ve yakınına tedavi süreci ve ilaçlar hakkında yeterli ve anlaşılır bilgi verilmeli,
hasta yakınının ilaç kullanımını denetlenmesi sağlanmalıdır.
4.12. İlaçların nasıl kullanılacağı ve saklanacağı tam olarak öğrenilmeli ve hasta ve hasta
yakınına anlatılmalı; ilaçlar öncelikle hekim ve gereğinde eczacının uyarısı doğrultusunda
kullanılmalı; ilacın yan etkileri konusunda hekim ve eczacıdan bilgi alınmalıdır.
4.13. Karşılaşılan alerjik durumlar hekim ve eczacıya bildirilmelidir.
Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Kaynak: http://hastane.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_809315.pdf

9.3.2.2. Talimat Hazırlama Süreci
Talimatların hazırlanması süresi, prosedürlerin hazırlanması süreci aynı olup, Tablo
4’de bir uygulama örneğine yer verilmiştir.

Tablo 3: Hasta Sevk Talimatı Örneği

Kodu Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa No/Sayfa Sayısı
1. AMAÇ: Acil serviste hasta sevki işlemlerine yönelik bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Acil servis çalışanlarını kapsar.
3. SORUMLULAR
3.1. Acil servis anabilim dalı başkanı
3.2. Asistan doktor
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3.3. Acil servis sorumlu hemşiresi
3.4. Sağlık Memuru
3.5. Hemşire
3.6. Personel
4. TALİMAT AYRINTISI
4.1. Acil servise başvuran hastaların yatırılacağı servis ve ünitelerde yer olmaması veya ilgili
branş doktorunun bulunmaması durumlarında acil uzman doktoru tarafından konsültasyon
notuna göre hastanın sevkine karar verilir.
4.2. Uzman doktor tarafından hastanın yakınlarına sevk edilmesi konusunda bilgi verilir;
hasta ve/veya yakınlarının onayı alınır.
4.3. 112 komuta doktoru ile irtibata geçilir. Hasta hakkında bilgi verilir, 112 komutasının
bulduğu uygun hastaneye sevk işlemi gerçekleştirilir.
4.4. Sevk edilen hastanın, taburcu işlemleri yapılır, hasta sevk defterine kayıt edilir.
4.5. Hastanın epikrizi, sevk eden uzman doktor tarafından doldurulur.
4.6. Servis hemşiresi tarafından hasta doktor talimatına uygun olarak hazırlanır. Hasta sevk
formu ve epikriz formu ile 112 ekibine teslim edilir.
4.7. Hastanın sevkini hiçbir kurum kabul etmez ise; hastanın tedavisi hastanemiz tarafından
imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
4.8. Hastanın hastanemiz branşı dışında da ciddi ve müdahale gerektiren bir problemi varsa
sevkini de hiçbir kurum kabul etmez ise dışardan konsültan hekim talep edilir.
Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Kaynak: http://hastane.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_655012.pdf

9.3.2.3. Rehber Hazırlama Süreci
Rehberlerin hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenir:
Adım 1: Rehberin içeriğinde yer alacak konular belirlenir.
Adım 2: İçerikte yer alacak konular hakkında sunulacak bilgiye karar verilir.
Adım 3: Sunulacak bilgi, metin ve görsel anlamda bir araya getirilerek rehber hazırlanır.
Rehberlerde önemli olan kullanıcısına verilmesi arzu edilen bilgiyi içerecek şekilde
oluşturulmasıdır. Verilmesi arzu edilen bilgi kısa, öz ve anlaşılır bir formatta bir araya
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getirilmelidir. Kurumun daha önce oluşturmuş olduğu dokümanlardan derlenerek oluşturulan
rehberlerin kullanıcıya hiçbir fayda sağlamayacağı aşikardır. Rehberlerin bu şekilde
oluşturulmasından kaçınılmalı, kullanıcının gerçekten faydalanabileceği, sade ve anlaşılır
rehberlerin hazırlanması hususuna dikkat edilmelidir. Bir sağlık işletmesine ait rehber
uygulama örneğine ulaşmak için http://palandokendh.gov.tr/hbr.pdf bu ve benzeri linkleri
ziyaret edebilirsiniz.

9.3.2.4. Plan Hazırlama Süreci
Planlama, gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetlerin bugünden belirlenmesidir.
Gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetlerin arzulanan şekilde sonuçlandırılabilmesi iyi bir
planlama gerektirir. Bu yüzden kalitenin bazı standartlarında kurumun planlar oluşturması ve
bu planlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesi istenmektedir. Ne, ne zaman, nerde,
kim tarafından, hangi sürede sorularının cevapları bir araya getirilerek planlar
oluşturulmalıdır. Planlara örnek olarak; öz değerlendirme planı, tıbbi cihazların bakım ve
kalibrasyon planları, temizlik planı, acil durum ve afet planı verilebilir.

Tablo 4: Atık Deposu Temizlik Planı Örneği
Sıra
No

Yüksek Riskli
Alan

Malzeme-Yöntem (Bez Kova Örnekleri)
Yüksek Riskli Alanlarda Beyaz

Temizleme Sıklığı
Günlük

Haftalık

Aylık

1

Tıbbi atık deposu

Atıklar alındıktan
sonra

Zemindeki sıvı atıklar talaşla yoğunlaştırılarak
tıbbi atık poşetlerine atılır. % 10'luk çamaşır suyu
ile silinir, kurulanır ve talaşlanır.

2

Zemin (tıbbi atık
zemini)

Zemindeki atıklar
alındıktan sonra

% 10'luk çamaşır suyu ile silinir.
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3

Depo
Duvarlar (tıbbi atık) boşaltıldıktan
sonra

% 10'luk çamaşır suyu ile silinir.

4

Tıbbi atık taşıma
aracı

Her kullanımdan
sonra

% 10'luk çamaşır suyu ile silinir.

5

Paspas ve bezler

Her temizlikten
sonra

Paspaslar önce su ve deterjanla, sonra % 10'luk
çamaşır suyu ile yıkanır, kurulanır. Bezler
kullanıldıktan sonra tıbbi atık poşetlerine atılarak
imha edilir.

6

Evsel atık deposu

Atıklar alındıktan
sonra

Zemindeki atıklar toplanır ve evsel atık poşetine
konur. Su ve deterjanla temizlenir.

7

Zemin (evsel atık
zemini)

Her
boşaltıldığında

Su ve deterjan ile yıkanır.

8

Duvarlar (evsel
atık)

Depo
boşaltıldıktan
sonra

Deterjan ve % 1'lik çamaşır suyu ile yıkanır.

İçindeki atıklar
boşaltıldıktan
sonra

Konteynırın dış yüzeyi deterjanlı bez ile silinir.
Atıklar boşaltıldıktan sonra eğer sıvı atık varsa
talaşla yoğunlaştırıldıktan sonra kalın poşete
koyup tehlikeli atıklarla paketlenir. Ardından
deterjanlı bez ile silinir. Kullanılan malzemelerde
tehlikeli atık muamelesi görür

9

Tehlikeli atık
deposu

Dış
yüzeyi her
hafta

NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde temizlik, Temizlik Planı ve Hastane Temizliği Talimatları doğrultusunda
gerçekleşmelidir. Dökülen sıvıyı kağıt peçeteye emdiriniz ve ardından % 10'luk çamaşır suyu dökünüz. 5 dakika
bekledikten sonra, % 1'lik çamaşır suyu ile paspaslama işlemi yapınız. İşlem sonrasında paspasları dezenfekte ediniz.
Kaynak: http://hastane.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_228742.pdf

9.3.2.5. Rıza Belgesi Hazırlama Süreci
Standart bir Rıza Belgesinde; işlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen
faydalar, işlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, varsa işlemin
alternatifleri, işlemin riskleri ve komplikasyonları, işlemin tahmini süresi, hastanın adı, soyadı
ve imzası, işlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, rızanın alındığı tarih ve
saat birtakım asgari başlıklar yer almalıdır. Bu başlıklar altında hazırlanan içerik mümkün
olduğunca hasta tarafından anlaşılabilecek bir dilde ve öz bilgiler içerecek şekilde
hazırlanmalıdır.
Tablo 5: Hastaneden Kendi Rızasıyla Ayrılma Rıza Belgesi Örneği

Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon
Numarası

Revizyon Tarihi

Sayfa No/Sayfa Sayısı

Doktorum tarafından hastalığımla ilgili tüm bilgiler anlatıldı. Kendi isteğimle ölüm dahil
her türlü riski kabul ederek, tetkik ve/veya tedavimi kabul etmiyorum. Hastaneden kendi
isteğimle ayrılmak istiyorum.
Adı-Soyadı:
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Hasta/Hasta Yakını:
Tarih-Saat:
İmza (Hasta/Hasta Yakını)
Doktor
Tanıklık Eden:
Notlar:
Hasta 18 yaşından küçük, bilinci kapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değil ya
da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir.
Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Kaynak: http://kilisdh.saglik.gov.tr/Sayfalar.aspx?islem=duzenle&id=69

9.3.2.6. Form Hazırlama Süreci
İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümanlara
form adı verilir. Formlar için standart bir hazırlama şablonu mevcut olmamakta, formların
içerik ve şekil yapıları kurumdan kuruma ve/veya birimden birime değişebilmektedir.

Tablo 6: Beyaz Kod Olay Bildirim Formu Örneği
Olayın Olduğu Tarih/Saat
Beyaz Kod Çağrısının Yapıldığı Birim
Beyaz Kod ile İlgili Çağrı Yapan
Beyaz Kod Ekibinin Geliş Saati
Olayın Nedeni
Olaya Karışan Kişi Bilgileri
Şiddete Maruz Kalanın Adı-Soyadı
Şiddete Maruz Kalanın T.C. Kimlik Numarası
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Şiddet Uygulayanın Adı-Soyadı
Şiddet Uygulayanın T.C. Kimlik Numarası
OLAYA MÜDAHALE EDEN BEYAZ KOD EKİBİ
Başhekim Yrd. (08-16) Hastane Müdürü (08-16)
Ad-Soyad/İmza
İdari Amir (16-08)

Ad-Soyad/İmza

Başhemşire (08-16)

Güvenlik Amiri (08-16)

Ad-Soyad/İmza

Ad-Soyad/İmza

SÜPERVİSÖR HEMŞİRE (16-24)

Nöb. Güven. Görev. (16-08)

Kaynak: http://hastane.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_428350.pdf

9.3.2.7. Proses Hazırlama Süreci
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç)
olarak isimlendirilebilir. Bu açıdan tedarikçiler, prosesin girdilerinin bir veya birkaçını temin
eden kişi ve/veya kuruluş olarak nitelendirilebilir. Tedarikçiler, organizasyon içinden veya
dışından olabilir. Girdiler, prosesin dönüşümü sağlamada kullandığı unsurlardır. Proseslerde 3
çeşit girdi gözlenebilir. Bunlar: Fiziksel girdiler (hammadde, malzeme , makine vb.), Destek
girdileri (personelin eğitimi vb.), Bilgi girdileri (Hizmeti satın alanların beklentileri vb.).
Prosesin herbir işlemi bir tür çıktı üretir. Çıktıların, bir prosesin dönüşüm sağlayarak ürettiği
unsurlardır. Hizmeti satın alanlar, proses çıktılarını alan noktalardır. Prosesin, hizmeti satın
alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama derecesini ölçmeye yarayan göstergeleri ise
proses performans ölçütleridir. Proses çıktısı olan ürün ve hizmetler konusunda, hizmeti satın
alan tarafından tanımlanmış özellikler ise kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini ifade etmektedir.
Proses girdilerini çıktılara dönüştüren ve proses içerisinde yer alan faaliyetler ise proses
aktiviteleri olarak adlandırılır.

Tablo 7: Proses Tanımlama Kriterleri Örneği
PROSES ADI
PROSESİN SORUMLUSU
GİRDİLERİ

Poliklinik prosesi
Polikliniklerden sorumlu baştabip yardımcısı
Muayene için gelen hasta
Laboratuvarlardan gelen tetkik sonuçları
Varsa hastanın sevk belgesi

249

Muayenesi yapılan hasta
Reçete
Laboratuvar tetkik talepleri
Sağlık kuruluşuna sevk formu
Yatış belgesi
Hasta sevk belgesi

ÇIKTILARI

İnsan kaynağı
Büro malzemeleri
Tıbbi ekipmanlar

KAYNAKLARI

PROSES İÇİNDEKİ FAALİYETLER

Hastaların kaydı
Muayene sırası verilmesi
Muayene işlemleri
Tahlil istemleri

ÖNCEKİ PROSESLER

Hasta kayıt kabul prosesi

SONRAKİ PROSESLER

Laboratuvar prosesi
Hasta yatış prosesi
Ölçüm Periyodu

Performans Kriterleri
Poliklinikte muayene edilen hasta sayısı

Aylık

Yatan hasta oranı

Aylık

Her bir hastaya muayene için ayrılan süre

Yıllık

Poliklinik muayenesi için bekleme süresi

Yıllık

Poliklinik hasta memnuniyet oranı

Yıllık

Prosesin 2016 Yılı Hedefleri
Yatan hasta oranını % 7'ye çıkarmak
Poliklinik hasta memnuniyet oranını % 75'e yükseltmek
Poliklinik bekleme alanlarındaki oturma gruplarını % 50 artırmak
Hazırlayan
Kaynak: http://istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ilperf/proses_ornk.asp

Onay

Şekil 1: Proses Sembolleri

Proses

Bir prosesi veya aktivite adımını belirler. En
çok kullanılan sembollerden biridir.
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Alternatif Proses

Hazırlık

Alternatif proses, eğer bir prosese alternatif
olarak bir başka proses belirtilmek
isteniyorsa kesik çizgili olarak bu şekilde
proses ifade edilir.
Hazırlık prosesi sembolü, hazırlık gerektiren
proses aşamalarında bu hazırlığı ayrı olarak
belirten bir semboldür.

Kontrol ve Akış Sembolleri
Akış çizgisi

Prosesin gideceği yöne doğru bir akış
gösterge çizgisidir.

Başlangıç Bitiş

Proses başlangıç ve bitişinde tetikleyici
semboldür.

Karar

Karar sembolü. Bu elemen 2 opsiyon
durumunda (Evet/Hayır, Doğru/Yanlış vb.)
karar sorgusunu belirtmek için kullanılır.

Girdi ve Çıktı Sembolleri
Veri

Prosese girdi ve çıktı olan verileri belirtmek
için kullanılabilir.

Doküman

Bir aşamada bir kağıt çıktı veya rapor
bildirmek amacıyla kullanılır.

Kaynak: mckym.baskent.edu.tr/tky-belgeler/akis.doc

9.3.2.8. Kalite Politikası Hazırlama Süreci
Kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından metin haline getirilen kuruluşun bugün ve
gelecekte olmak istediği noktaları ortaya koyan, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme,
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kuruluşun sektördeki konumu ile ilgili hedefleri gözler önüne seren, içe ve dışa dönük
konuları da işleyen bir metindir Bu metin bazı sloganlarla da daha akılda kalıcı hale
getirilebilmektedir. Hazırlanan Kalite Politikası metni yönetim sistemindeki yerini alarak
bütün kuruluş personelinin anlaması, özümsemesi ve bu politikaya uygun olarak hareket
etmesini sağlamalı ve kuruluşta duyurusu yapılmalıdır. Kalite politikası üst yönetim
tarafından belirlenmeli ve onaylanmalı, kuruluşun amacına uygun olmalı, kalite yönetim
sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair
taahhütleri kapsamalı, hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi
görmeli, kuruluş içinde iletilmeli, anlaşılması sağlanmalı ve uygunluğu sürekliliği gözden
geçirilmelidir.

9.3.2.9. Kalite Hedefi Hazırlama Süreci
Kalite hedefi kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve kalite politikasıyla tutarlı
olarak ortaya konulan; kuruluşun ilerlemesi ve büyümesi için temel unsurları göz önüne
alarak belirlenen ve ölçülebilir, ulaşılabilir bir beyandır. Kalite hedefleri kuruluşun bütün ilgili
birimlerini içerecek şekilde belirlenmelidir. Kalite hedefleri daha çok yıllık olarak belirlenir.
Örneğin; eğitim süresini en az günlük 20 dakika/kişi olarak gerçekleştirmek. Dönemsel olarak
hedefe ulaşma durumu izlenir. Kalite hedeflerinin; ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana
bağlı ve belirli bir bölüm ve/veya proses için olması sağlanmalıdır.

Tablo 8: Sağlık İşletmeleri İçin Kalite Politikası ve Hedefleri Örneği
* Hastalarımıza ve yakınlarına, hastanemize
misafirperverliğimizi her alanda yaşatmak.

ilk

başvurdukları

andan

itibaren

kurumsal
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* Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
* Hasta ve yakınlarının hak ve sorumluluklarının bilincinde, hizmet tasarımı ve uygulamalarda bulunmak.
* Hasta ve yakınlarının beklenti ve memnuniyetlerini değerlendirerek sürekli gelişmeye yönelik
faaliyetlerde bulunmak.
* Bilimsel sağlık hizmetinin en etkin şekilde verilmesini sağlamak.
* Uluslararası standartlardaki bilimsel çalışmaları, hasta tedavi ve bakım hizmetinin tüm alanlarında
uygulamak.
* Çalışan memnuniyetini sağlayarak hizmet kalitesini ve verimliliği sürekli arttırmak.
* Kalite yönetim sisteminin temel göstergelerinden biri olan "Mükemmellik Hedefi"ni tedavi ve bakım
faaliyetlerimizin her alanında uygulamak.
* İleri teknolojik uygulamaların kullanılmasını sağlayarak tanı ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmayı
hedeflemek.
* Uluslararası Joint Commission (JCI) Akreditasyon Standartları'na uygun kaliteli sağlık hizmeti vermek.

9.3.2.10. Kalite Politikası El Kitabı Hazırlama Süreci
İşletmenin müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim anlayışı çerçevesinde oluşturduğu
Kalite Sistemini ve anılan anlayışa yönetimin yaklaşımını ve ilginin yoğunluğunu açıklar
nitelikte olan en üst düzey dokümandır. Kalite Politikası El Kitabı’nda ana amaç, firmanın
kalite olgusuna gösterdiği yakınlık ve önemi belirtmek, bunun için firmanın yaptığı ya da
yapmayı planladığı faaliyetleri tanımlamak olarak algılanmalıdır. Kalite El Kitabı, özünde
yönetimsel bir anlam taşır. Kalite politikası el kitabının genel özellikleri şunlardır:
 Sistematik bir yapıya sahip olmalıdır
 Kodlandırılmalıdır
 Organizasyon şeması mutlaka yer almalıdır
 Faaliyetlerin sıralandırılmasında kullanılmakta olan standartlara birebir bağımlılık
gösterilmesi gerekmez. Ancak standart maddeleri referans alınarak hazırlanması
izleme açısından kolaylık sağlar.
 Genel bir organizasyon şemasından ayrı, kalite birimini anlatır bir organizasyon
şeması da yer almalıdır
 Görev ve sorumluluklar, yönetimsel anlamda yetki sahibi kişiler ile
sınırlandırılmalıdır. Örneğin depo sorumlusunun görev ve sorumlulukları Kalite El
Kitabında tanımlanmamalıdır.
 Kalite El Kitabı'nın üst düzey bir doküman olması sebebiyle, revizyonların sayısını
azaltmak için ifadeler ve açıklamalar olabildiğince genel bir nitelik taşımalıdır.
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 Her bir maddenin sonunda, o madde ile ilişkili prosedürler referans olarak verilmelidir.

 Kalite El Kitabının anayasal nitelikte bir doküman olması gereği, söz konusu doküman
üst yönetim tarafından mutlaka onaylanmalıdır.

9.4. Dokümantasyon Süreciyle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer
Hususlar
Dokümanlar ile ilgili bilinmesi gereken önemli hususları; dokümanların duyurumu,
muhafazası, revizyonu ve panolara asılması olmak üzere dört alt başlık altında ele almak
mümkündür.

9.4.1. Dokümanların Duyurulması
Tüm dokümanlar bilgisayar ortamında çalışanlarla paylaşılmalıdır. Üzerine kayıt
alınması gereken mahiyetteki dokümanlar haricinde birimlerde basılı kopya bulundurulması
engellenmelidir. Böylece eski tarihli dokümanların kullanımının önüne geçilmiş olacaktır. Her
yayınlanan dokümanın ilgililere bilgisayar ağları üzerinden duyurulması sağlanmalıdır.
Hazırlanan dokümanın duyurulmasının yanı sıra, ilgililere mutlaka eğitim verilmelidir. Sadece
Kalite Yönetim Biriminin ve Bölüm Kalite Sorumlusunun haberdar olduğu dokümandan
hiçbir fayda sağlanamayacağı göz ardı edilmemelidir.

9.4.2. Dokümanların Muhafaza Edilmesi
Orijinal dokümanlar toplam kalite yönetimi standartları gereği delil niteliği
taşıyacaklardır. Islak imzalı tüm orijinal dokümanlar kalite yönetim biriminde muhafaza
edilmelidir. Orijinal dokümanlar, sistemli bir dosyalama planı çerçevesinde raflanmalı ve
içeriğinin okunabilir kalması açısından gereken tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda yapılan
çalışmaları gösterir kayıt nitelikli dokümanlar da (Düzeltici Önleyici Faaliyet Formları,
Toplantı Tutanakları gibi) orijinal nitelikteki dokümanlar gibi düzenli bir şekilde muhafaza
edilmelidir. Bilgisayar bulunmayan bölümlerde kontrolsüz kopyaların basılı olarak
bulundurulmasına müsaade edilebilir.

9.4.3. Dokümanların Revizyonu
Kurumun herhangi bir sürecinde değişiklik söz konusu olduğunda güncelleme hemen
gerçekleştirilmelidir. Güncellemede, dokümanın ilk hazırlanmasında uyulması gereken tüm
kurallara uyulmalıdır. Başhekim onayını müteakip güncellenmiş doküman yayınlanmalı,
ilgililere duyurulması sağlanmalı ve en kısa zamanda güncellenen doküman ilgililere bir
eğitim faaliyeti kapsamında anlatılmalıdır. Güncellenen dokümana revizyon no ve revizyon
tarihi yazılmalıdır. Dokümanın ilk yayınında revizyon numarası sıfır (0), revizyon tarihi ise
boş olmalıdır. Dokümanın eski versiyonları değişimin takip edilebilmesi açısından Kalite
Yönetim Birimince arşivlenmelidir. Kurumda kullanılan tüm dokümanın bir listesi bulunmalı
ve bu liste güncellemelerin izlenmesini de sağlamalıdır. Doküman listesi şu bilgileri
içermelidir: Doküman adı, doküman kodu, yayın tarihi, revizyon tarihleri, revizyon numarası.
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Bölüm kalite sorumlusu değiştiğinde kendi bölümüne ilişkin dokümanları gözden geçirerek
yeni bölüm sorumlusuna devretmelidir.

9.4.4. Dokümanların Panolara Asılması
Dokümanların basılı olarak duyurulması gerektiği durumlarda uyulması gereken
birtakım kurallar mevcuttur. Bunlar;
 Hastalara yönelik bilgilendirici dokümanların asılacağı alanlar belirlenmeli ve bu
amaçla kullanılacak alanlarda, görselliğe uygun ve estetik panolar bulunmalıdır.
 Panolara hangi dokümanların asılması gerektiği tanımlanmalı ve tanımlı dokümanlar
belirlenen alanlar dışına asılmamalıdır.
 Panolar ve panolarda asılı dokümanlar görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde
düzenlenmelidir.
 Panolarda asılacak dokümanlara onayın nasıl verileceği, dokümanların panoda ne
kadar süre asılı kalacağı ile ilgili kurumlara ait kurallar belirlenmelidir.
 Hastalara yönelik yapılacak bilgilendirme dokümanları güncel olmalıdır.
 Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında hazırlanan dokümanlar asılmamalıdır.
 Hastaların hizmet aldığı alanlarda hastaların bilgilendirilmesine yönelik dokümanlar
dışındaki dokümanlar (Form, talimat, personele ilişkin duyuru, belgelendirme
belgeleri vb) asılmamalıdır.
 Bakanlık tarafından verilmeyen ve başka kurumlardan alınan belgeler kesinlikle
asılmamalıdır.
 Belirlenen alanlar/panolar dışında bilgilendirici ilan, duyuru ve açıklama yapılması
durumunda bu bilgilerin uygun ve estetik tarzda hazırlanması ve görüntü kirliliği
oluşturmayacak şekilde düzenlenerek asılması gerekmektedir.
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Uygulamalar
Sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde düzgün ve
anlaşılabilir dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesi önemlidir. Dokümantasyon
çalışmalarında uluslar arası boyutta kullanılan standart uygulama, simge ve semboller
söz konusudur. Bu uygulamalar göz önünde bulundurularak her sağlık kuruluşu kendi
kurumuna uygun olan dokümantasyon sistemini uygulamalıdır.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde küçük bir hastanenin kalite politikası, vizyon ve misyonun inceleyerek
değerlendiriniz.
2. Çevrenizde küçük bir hastanenin kalite çalışmaları kapsamında yaptıkları
dokümantasyon
çalışmalarını
öğrendikleriniz
doğrultusunda
inceleyerek
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; dokümantasyon ile ilgili temel kavramların neler olduğunu ve bunların
neyi ifade ettiklerini, kalite ve toplam kalite yönetimi tanımlarına çok kısa değinilerek kalite
ile dokümantasyon ilişkisini, kalite standartları kapsamında hazırlanabilecek doküman
türlerinin neler olduğunu ve bu dokümanların hazırlanması sürecinde izlenmesi gereken
adımların neler olduğunu, son olarak da dokümanların duyurulması, muhafazası, revizyonu ve
panolara asılması gibi birtakım hususların nasıl işlediğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Genel anlamıyla; bilgi taşıyan kil tablet, yontu, papirüs, harita, el yazması eser, kitap,
dergi, resim, film, kaset, CD-ROM, DVD, ağ aracılığıyla erişilebilen web sayfası gibi
nesneler ne olarak adlandırılmaktadır?
a) Belge
b) Doküman
c) Dokümantasyon
d) Prosedür
e) Arşiv
2. Daha çok spesifik bazı faaliyetleri anlatan, çoğunlukla alt düzeyde görevli olan personel
için yazılı hale getirilen ve spesifik bir işin nasıl yapılması gerektiğinin tarifi amacıyla
hazırlanan doküman türü hangisidir?
a) Prosedür
b) Talimat
c) Form
d) Liste
e) Rıza Belgesi
3. Hangisi, dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder?
a) Doküman kodu
b) Doküman adı
c) Revizyon tarihi
d) Revizyon numarası
e) Yayın tarihi
4. Etkin işleyen bir dokümantasyon sisteminin mevcut olmadığı işletmeler ile ilgili olarak
hangisi söylenemez?
a) Çalışanların mesailerinin büyük bir bölümü evraklarla uğraşarak geçer
b) İşçilik maliyetlerinin yükselmesine neden olur
c) Dokümanların büyük bir kısmının kaybolması söz konusudur
d) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azalmasına yol açar
e) Kaybolan evraklar dolayısıyla zamansal ve ekonomik kayıplar gündeme gelir
5. Hangisi, tıbbi kayıtların başlıca kullanıcıları arasında değildir?
a) Sigorta şirketleri
b) Kredi kurumları
c) Akreditasyon kurumları
d) Mahkemeler
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e) Hastalık riski altında olanlar
6. Kalite politikası el kitabı hakkında bilgi veriniz.
7. ………………………………………kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve kalite
politikasıyla tutarlı olarak ortaya konulan; kuruluşun ilerlemesi ve büyümesi için temel
unsurları göz önüne alarak belirlenen ve ölçülebilir, ulaşılabilir bir beyandır.
8. Dokümantasyon sürecinin TKY’ye etkilerini tartışınız.
9. .…………………………………………………Hasta dosyalarının bilimsel kural ve
standartlara uygun olarak toplandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu birimlerdir.
10. Dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve
gerektiğinde tekrar hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin hepsine birden
…………………………………… adı verilir.
Cevaplar 1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) e, 7)Kalite politikası, 9) Hasta dosyaları arşivi, 10)
Dokümantasyon
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10. BÖLÜM HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Araş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Hasta ve Çalışan Güvenliği
10.1. Hasta Güvenliği
10.2. Hasta Güvenliği Uygulamaları
10.3. Hasta Güvenliği Kültürü
10.4. Tıbbi Hata Kavramı ve Hasta Güvenliği
10.5. Çalışan Güvenliği
10.5.1. Çalışan sağlığı ve güvenliğinin önemi
10.6. Çalışan Güvenliği Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hasta ve çalışan güvenliği kavramının önemini tartışınız.
2. Hasta güvenliği kültürü nedir?
3. Türkiye’de hasta güvenliğine yönelik hangi uygulamalar yapılmaktadır? Açıklayınız
4. Tıbbi hata kavramı nedir?
5. Tıbbi hata türleri nedir?
6. Tıbbi hata ve malpraktis kavramının birbirinden farkını açıklayınız.
7. Tıbbi hataların nedenleri nelerdir? Tartışınız.
8. Hasta güvenliğini etkileyen faktörleri açıklayınız.
9. Hasta ve çalışan güvenliğinde olay bildirimi neden önemlidir?
10.Türkiye’de çalışan güvenliğine yönelik yapılan uygulamalar hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hasta ve çalışan güvenliği

Hasta ve çalışan güvenliği

Hasta ve çalışan güvenliği

Kazanım

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme
Sağlık
Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kalite
yönetimi
ve Okuyarak, fikir yürüterek,
süreçlerine uygun davranma araştırarak, uygulayarak ve
ve bu süreçlere katılım
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Hasta güvenliği



Çalışan güvenliği



Tıbbi hata



Malpraktis



Olay bildirimi
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Giriş
Dünyada, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki gelişmeler giderek artmaktadır. Bu
gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizde bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle yapılması gereken sağlık çalışanlarında hasta
ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. Bu konuda sağlık kuruluşlarında bir kültür
oluşması, süreç gerektiren bir durumdur. Hem devlet hem de sağlık kuruluşları bu süreçte
kendine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit edebilecek
olayların önlenmesi için politikalar belirlemek, olay bildirimi ve analizi yoluyla bu konuda
kayıt oluşumunu sağlamak ve sonrasında öncelikleri belirlemek, önceliklerin uygulanmasını
sağlamak ve etkinliğini izlemek; politika koyanlar ve sağlık kuruluşlarının önemle üzerinde
durulması gereken konulardır. Bu bölümde hasta ve çalışan güvenliğinin öneminden, hasta ve
çalışan güvenliği uygulamalarından bahsedilecektir.
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10. Hasta ve Çalışan Güvenliği
Hasta ve çalışan güvenliği kavramı son dönemin çok duyulur kavramları olmuştur
ancak bu konunun ortaya yeni çıktığını düşünmek doğru değildir. Sağlık hizmetlerinin
sunumunda amaç, hastayı güvenli ve rahat ortamlarda iyileştirerek ve sağlık düzeyini
koruyucu ve geliştirici önlemler alarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayan bir yapı
oluşturmaktır. Hastalara hizmet sunarken, fiziksel ve psikolojik olarak güven sağlamak ve
böyle bir ortamın oluşumunu desteklemektir. Bu güvenin sadece hastalar için değil, çalışanlar
için de sağlanması, kalite bir sağlık hizmeti sunumunu destekleyecektir. Sağlık hizmetlerinde
hata oranlarını en aza indirerek, kalite bakış açısının bir boyutu olan hasta ve çalışan
güvenliğini sağlamak, tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluğudur.

10.1. Hasta Güvenliği
Kişiler kendi kendilerine baş edemediği sağlık sorunlarıyla karşılaştığında, hastaneye
başvurarak, sağlık durumunun iyileştirilmesini ister. Kişiler kendi sağlık sorununun
iyileştirilmesinin yanında, sağlık çalışanlarından, sistemden veya kendi durumuyla alakalı
olmayan başka bir nedenden dolayı yaralanma durumu olmadan ve zarar görmeden güvenli
bir hizmet almak ister. Söz konusu hizmetlerin sunumundan sorumlu sağlık personeli ise
“önce zarar verme” anlayışı ile çalışır. Çünkü burada meydana gelen bir hata, geni dönüşü
olmayan sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği
uygulamaları son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur.
Hasta güvenliği kavramı; sağlık hizmetine bağlı istenmeyen sonuçların veya bakım
sürecinde oluşan hataların önlenmesi ve azaltılması ile ilgilidir. Bir başka deyişle hasta
güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenerek, sağlık hizmetine bağlı hataların neden
olduğu hasta zararlarının önlenip azaltılmasıdır. Hasta güvenliği uygulamalarında amaç, hasta
ve yakınlarını, hastane çalışanlarını, fiziksel ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam
yaratarak güvenliği sağlamaktır. Temel hedef; hizmet sunumu esnasında hata oluşumunu
engelleyen, hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyan, hata olasılığını ortadan
kaldıran bir sistemin kurulması, böyle bir anlayışın geliştirilmesidir. Hasta güvenliği
konusunda temel kavram “beklenmedik olay” dır. Beklenmedik olay; hastaya verilen veya
verilmesinden vazgeçilen bakımın bir sonucu olarak, ölüm veya ciddi psikolojik veya fiziksel
zarar ile sonuçlanan veya böyle bir durum riski taşıyan olaylardır. Hasta güvenliği uygulama
ihlalleri veya tıbbi hatalar, ölüm ve hastalıklarda artış, hastanede kalış süresinde uzama, hasta
ve hasta yakınlarına verilen rahatsızlık ve hukuksal sorunlar ile sonuçlanabilir.
Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirici faaliyetlerin yaygınlaşması ile olay bildirimi ve
raporlama sistemlerinin oluşumu sağlanmıştır. Hasta güvenliği konusunda hatalardan ders
alınması için, Dünya sağlık Örgütü (WHO); sağlık kuruluşlarında raporlamanın öneminden
bahsetmiş ve düzenli raporlamanın yapılabilmesi için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir
raporlama sisteminin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Böylelikle kayıtlardan risk analizi
yapılacak düzeltici önlemler alınacaktır.
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“Institute of Medicine” (IOM) yayınladığı iki rapor ile sağlık hizmetlerinin çok önemli
iki sorununu gözler önüne sermiştir: Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği ile sağlık
hizmetlerinde kalite sorunu. Bu raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 98,000
kişi tıbbi hatalar nedeni ile hayatını kaybetmekte ve tıbbi hataların büyük bir kısmı kişisel
hatalardan ziyade, sistemdeki hatalardan kaynaklanmaktadır. Yine “Institute of Medicine”ın
son raporlarından birinde sağlık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen yirmi alandan
üçü hasta güvenliği ile ilgilidir. Bu alanlar ilaç yönetimi, hastane enfeksiyonları ve yaşlı
sağlığıdır. Görüldüğü gibi hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken
konuların başında gelmektedir. Sağlık hizmetleri süreçlerinde hasta güvenliğini etkileyen pek
çok faktör bulunmaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:


Yanlış ilaç uygulaması ve hastane enfeksiyonları



Bilgilendirme eksikliği, yanlış hasta kaydı girilmesi



Tesis güvenliğinde yaşanan aksaklıklar



Uygun olmayan tıbbi atıklar



Atlanan bulgu ve tetkiklerin eksik incelenmesi sonucu teşhiste oluşan hatalar



Laboratuvar ve radyolojide tıbbi cihazlarla diğer ölçüm cihazlarının kalibre olmaması



Hastanın taburculuğu sırasında yeterli bilgilendirilmemesi



Hastaların transferinde yaşanan olumsuz olaylar (düşme ve yaralanmalar)



Çalışanların tekrar kontrol alışkanlığı edinmemeleri



Yetersiz yönetsel destekle eşgüdüm eksikliği

Hasta güvenliğini olumsuz bir biçimde etkileyen önemli belirleyiciler arasında,
sağlıklı ve güvenli işleyen sistemlerin bulunmaması, personel yetersizliği, mevcut personelin
yeterli şekilde motive edilmemesi, eğitim eksikliği ve teknik becerilerinin yetersizliği
nedeniyle performans gösterememesi, iletişim sorunları ve hastanenin fiziki özelliklerinden
kaynaklanan sorunlar da olabilir.

10.2. Hasta Güvenliği Uygulamaları
Türkiye’de hasta güvenliği ilgili ilgili uygulamaları şu şekilde özetleyebiliriz:
 Mayıs 2007’de Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Performans
Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur
 Eylül 2009’da aynı isimle Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
çalışmalarını yürütmüştür.
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 Mart 2012’de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında “Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı” olarak halen devam etmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Nisan 2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 'Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik', tüm sağlık
kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam
sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve
çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem
ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli
çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların
düzenlenmesine yönelik yapılması gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre;
hasta güvenliği uygulamaları MADDE 7 (1)’de belirlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamındaki
sağlık kurumları;
 Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması
 Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması
 Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması
 İlaç güvenliğinin sağlanması
 Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 Cerrahi güvenliğin sağlanması
 Hasta düşmelerinin önlenmesi
 Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır
ve düzenlemeleri yapar.
Yönetmeliğe göre; MADDE 8 (1) hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları
kapsamaktadır. Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;
1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması,
2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması,
3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
4) İzolasyon önlemlerinin alınması,
5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
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Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;
1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,
2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması,
3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,
4) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde
kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması,
Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;
1) Mavi kod uygulamasının yapılması,
2) Pembe kod uygulamasının yapılması,
3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,
Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak;
1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması,
2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi
güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile
temas konularını kapsaması,
3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya
konulması,
Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve
çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi,
Komitelerin kurulması ile ilgili olarak;
1) Hasta güvenliği komitesi,
2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve
düzenlemeleri yapar.
Sağlık bakanlığı bu yönetmeliğe paralel olarak 2011 yılında yayınlanan Hastane
Hizmet Kalite standartları rehberinde, hasta ve çalışan güvenliğinin dahil olduğu 5 boyut
belirlemiştir. Dikey boyutlarda, Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek
Hizmeti Yönetimi, İndikatör Yönetimi yer alırken yatay boyutta ise Hasta ve Çalışan
Güvenliği bulunmaktadır.
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Şekil 10.1. Hizmet Kalite Standartlarının Boyutları
(Sağlık Bakanlığı, Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2011)

Yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşlarını hasta ve çalışan
güvenliği açısından değerlendirir. Sağlık kuruluşlarının değerlendirilmesi sürecinde Hizmet
Kalite Standartları (HKS) kullanılır. Değerlendirmeler, değerlendiriciler tarafından yılda en az
bir defa Hizmet Kalite Standartlarından (HKS) seçilecek bölümler üzerinden yapılır. Sağlık
kurumlarının bu kapsamda değerlendirilen bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenliği ile
ilgili standartlardan 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı bu
puanı artırmaya yetkilidir.

10.3. Hasta Güvenliği Kültürü
Hasta güvenliği kültüründen bahsetmeden önce örgüt kültürü kavramını ele almak
gerekmektedir. Örgüt kültürü, tüm organizasyonu bir arada tutan değerler, tutumlar,
davranışlar kümesi olarak kısaca tanımlanırken, hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğinin
kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir. Hasta güvenliği
kültürü, kurumsal kültürün bir parçasıdır. Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve kalıcı
olabilmesi için yöneticilerin bu konuyu sahiplenmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti verilirken
hastaların zarar görmesine yol açan tıbbi hatalar, insan hatasından, teknolojik hatalardan veya
bunların oluşturduğu sistemler bütününden kaynaklanmaktadır. Tıbbi hataların önlenmesi,
hasta güvenliğinin sağlanması için oluşturulan sistemler, uluslararası hava taşımacılığı ve
nükleer enerji merkezleri gibi yüksek güvenilirlikli sanayilerden güvenlik çalışmaları ve
güvenlik kültürü model alınmıştır.
Sağlık işletmelerinde hasta güvenliğinin sağlanması, beraberinde bir davranış ve tutum
değişimi gerektirdiğinden belli bir süreci gerektirmektedir. Hasta güvenliği kültürünün
örgütlerde gelişimi ve zayıf bir güvenlik kültüründen iyi bir güvenlik kültürüne geçiş
aşamaları; patolojik, reaktif, analitik, pro-aktif, üretken olmak üzere 5 seviyeden oluşan bir
model ile açıklamıştır.
Patolojik seviyede örgütler güvenliği bir problem olarak görür, ancak bilgiler gizlenir ve
güvenliğin sağlanmasında bireylerin sorumluluğu üzerine odaklanılır.
Reaktif seviyede, güvenlik önemli olmakla beraber, zarar ortaya çıktıktan sonra sorumluluk
söz konusudur.
Analitik seviyede, örgütler, kurallara ve pozisyonlara oldukça bağlıdırlar.
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Pro-aktif seviyede, zararlar ortaya çıkmadan önce bütün paydaşlar arasında hasta
güvenliğiyle ilgili geniş çaplı bir katılım söz konusudur.
Üretken seviyede ise, örgütler güvenli ve güvensiz davranışlar hakkında bilgi sağlamak için
aktif bir araştırma sürecinde yer alır.

10.4. Tıbbi Hata Kavramı ve Hasta Güvenliği
Tıbbi hata, planlanan bir tedavinin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması (uygulama
hatası) veya yanlış planlanması ve uygulanmasıdır (planlama hatası) Bir başka deyişle tıbbi
hatalar, hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız olarak meydana gelen bir aksamanın
neden olduğu beklenilmeyen sonuçtur. The Joint Commision on Accredition of Healthcare
Organizations (JCAHO) ise tıbbi hata kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin
uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr
davranması sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Dünyada tıbbi hata
nedeni hastaneye yatan hastalardan her yıl binlerce hastanın hayatının kaybedildiği tahmin
edilmektedir. Uzmanlar bunun trafik kazaları, meme kanseri veya başka nedenlerle bir yılda
hayatını kaybeden insan sayısından daha fazla olduğunu belirtmiştir. Tıbbi hatalar mali açıdan
da büyük kayıplara yol açmaktadır. Önlenebilir hataların ise maliyetleri değişkendir. Tıbbi
hatalar da önlenebilir bir hatadır ve sağlık kuruluşuna gereksiz maliyete neden olur. Hem bu
hatalardan dolayı insanların ölüm ve yaralanma riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyanın her yerinde karşılaşabileceğimiz tıbbi hata tanımı yerine genellikle
“malpraktis” terimi kullanılabilmektedir. Dünya Tabipler Birliği (WMA) malpraktisi; hekimin
tıbbi uygulamaları sırasında “standart güncel uygulamayı yapmaması”, “beceri eksikliği”
veya “hastayı ihmal ederek tedavi etmemesi” ile oluşan zarar olarak tanımlamaktadır.
Malpraktis terimi “sağlık hizmetinden kaynaklanan zarar” veya “tıbbi uygulama hataları”
şeklinde Türkçeye çevrilmeye çalışılmış olsa bile tam karşılığı olup olmadığı konusunda hep
tartışmalar olagelmiştir. Yapılan her tıbbi hata hastada bir zarara neden olmayabilir. Ancak
malpraktisde bir zarar gelişmesi beklenmektedir. Bir başka deyişle, malpraktis de bir tıbbi
hatadır, ancak zarar gelişmediği için malpraktis olmayan tıbbi hatalar da vardır.
Sözü geçen tıbbi hataları dört ana grupta değerlendirilmek mümkündür:
Tanıda hatalar:

Yanlış tanı ve tanı koymada gecikme,
Uygun ve gerekli tetkiklerin yapılmaması,
Güncel olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması,
Tetkik sonuçlarına uygun hareket edilememesi

Tedavide hatalar:

Cerrahi bir girişim, işlem ya da tetkikin yanlış uygulanması,
Tedavinin verilişinde hata yapılması,
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İlaç doz veya veriliş yönteminde hata yapılması
Tedavinin uygulanmasında gecikme
Uygun olmayan tedavi yapılması
Koruyucu (proflaksi) tedavi hataları:

Gereken profilaksinin yapılmaması
Yanlış ya da eksik profilaksi uygulanması
Tedavide yetersiz izlem

Diğer hatalar:

İletişim yetersizliğine bağlı hatalar
Kullanılan ekipmanda yetersizliğe bağlı hatalar
Diğer sistem yetersizlikleri

Tıbbi hataların başka bir şekilde sınıflandırılması ise şöyledir:
Medikasyon hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların hastaya yanlış
uygulanması ile ilgilidir. Yanlış ilaç seçimi, yanlış doz, veriliş şekli, birlikte verilen başka
ilaçlarla etkileşim, alerjisi olan hastaya bu ilacın verilmesi gibi hatalar bu tip hatalardır.
Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların, hastaneye yatan her 50 hastanın birinde
görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde
ortaya çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır (defibrilatör, iv sıvı pompaları,
anestezi aletleri vb.)
Diğer: Hastane enfeksiyonları yanlış kan transfüzyonu gibi sorunlar önemli tıbbı
hatalar arasında yer almaktadır.
Tıbbi hatalar pek çok durumdan kaynaklanabilir. Tıbbi hataların nedenlerini şu şekilde
sınıflandırmak mümkündür:
Hastaya ait faktörler:
-Hastanın içinde bulunduğu durum
-İletişim sorunları
-Kişilik yapısı ve sosyal faktörler
Hizmet sunana (sağlık çalışanı) bağlı faktörler:
-Yorgunluk
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-Motivasyon
-Fiziksel veya mental sağlık durumu
-Hasta devri sırasında yazılı veya sözlü iletişim
-Hasta bakımı sırasında yazılı veya sözlü iletişim
-Kriz sırasında yazılı veya sözlü iletişim
-Takım yapısı ve liderlik
Eğitim ve deneyim ile ilgili faktörler:
-Bilgi, yetenek ve yeterlilik
-Denetim ve yardım isteme
-Kabul edilmiş protokollerin izlenmesi
Kurumsal faktörler:
-Kaynaklar (özellikle finansal)
-Zaman baskısı

10.5. Çalışan Güvenliği
Günümüz sağlık kuruluşları, farklı nitelik ve nicelikte insan kaynağına, karmaşık iş
süreçlerine, ileri teknoloji ve riskli mekânlara sahip yapılardır. Sağlık sektöründe çalışanlar,
sağlık hizmeti sunarken ve hizmetin özelliğinden kaynaklanan nedenlerle pek çok risk ve
tehlikelere maruz kalmaktadır. Bundan dolayı sağlık sektörü en riskli iş kolları arasında yer
almaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak, günümüzde her çalışanın sahip olması
gereken bir insan hakkı olup, işletmelerin bu konuda belirlenmiş yasalara uyması
gerekmektedir. Günümüzde çalışan herkesin işyerinde sağlık sorununun olabileceğinin
belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği terminolojisini ortaya çıkarmıştır. Bu konudaki
uygulamalar kapsamında bazı kavramlara yer vermek ve açıklamak, konuyu daha iyi
anlamamıza katkı sağlayacaktır. Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar:
Çalışan: Kamu veya özel sağlık kurumlarında, sağlık hizmeti sunan tüm sağlık
meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin
verilmesine sorumlu olarak iştirak eden ve hizmetin verilmesine destek sağlayan kimseleri
ifade eder.
İş sağlığı ve güvenliği: İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden
kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve
bilimsel çalışmalardır.
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İş gören sağlığı: Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak, onları çalışma
koşullarının olumsuzluklarından korumak, iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamaktır.
İş kazası: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre planlanmış ve beklenmeyen bir
olay sonucunda, sakatlanmaya ve zarar neden olan durumdur. Dünya Sağlık Örgütü’ne
(WHO) göre ise, önceden planlanmamış ve çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin
araçların ve gereçlerin zarar uğramasına üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır
şeklinde tanımlanmaktadır.
Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık veya ruhi arıza
halleridir. Yasal tanımı, 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 11. Maddesinde tanımlanmıştır.
Tanıma göre meslek hastalığı ile çalışanın yaptığı iş arasında nedensellik bağı vardır. Ancak
bu ilişkinin derecesi oldukça karmaşık ve çok yönlü olduğundan dolayı, meslek
hastalıklarının tanısını koymak da güçtür.
Çalışan güvenliği: Bir işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin
ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda işverene getirilen yükümlülüklere ilişkin
teknik kurallar bütünü biçiminde açıklanmaktadır.
Çalışan sağlığı özünde iş kazaları ve meslek hastalıklarını konu edinen, genelde ise
çalışanların sağlığını, güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalışmalarını amaçlayan, bu
yolla çalışanların gerek fiziksel, gerekse ruhsal açıdan iyi duruma erişiminde yapılan
çalışmaları kapsamaktadır.

10.5.1. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Önemi
Çalışan sağlığı ve iş güvenliği hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından
önemlidir. Çalışan, endüstrileşmenin yol açtığı tehlikelerden, özellikle yaşamına, vücuduna ve
sağlığına yönelik tehditlerden ve zararlardan korunmalıdır. Çünkü iş kazası ve meslek
hastalıkları çalışanı gelirinden yoksun bırakma tehlikesi yanında onun gelirinde bir azalmaya
ya da işsiz kalmasına neden olabilir. Dahası iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışanın
sakat kalması veya ölümü durumunda ailesi de maddi ve manevi kayba uğramaktadır. Diğer
yandan çağdaş bir toplumun, bir işverenden, personelin sağlık ve güvenliğini koruyucu
nitelikte çalışma koşulları sağlaması beklenir. Bu beklenti, hem işverenin çalışanlarına karşı
yerine getirmesi gereken sosyal sorumluluğundan, hem de verimliliği arttırma amacından
kaynaklanır.
Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda şüphesiz devletin ve işletmelerin yadsınamaz
bir rolü vardır. Devletin bu alandaki en önemli etkinliği; konuyla ilgili mevzuatı hazırlamak
ve denetimini yapmaktır. İş kazalarının önlemesinde işletmelerin konuya bakış açısı oldukça
önemlidir. İşletmelerde uygulanan çalışan sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerin temel
amaçları; çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda
çalışmalarını sağlamak; iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek iş gücü ve
işgünü kayıplarını en aza indirmek ve üretim düzeyini korumak; yangın, patlama, makine
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arızalanması vb. nedenleri ortadan kaldırarak işletme güvenliğini sağlamak ile ülke ekonomisi
ve toplum üzerindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. İşletmeler ise çalıştırdığı insan
kaynağına önem vermeli, onların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamalıdır. Aksi takdirde
oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları, işletme verimliliğini de etkilemekte,
işletmelerin rekabet gücünü azaltmaktadır.

10.6. Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Çalışan güvenliğine yönelik devlet bazında bir dizi uygulama yapılmaktadır. 2011
yılında Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
yayınlanan Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberinde belirtildiği gibi, hastane
çalışanlarının sağlığını korumak, iş güvenliğini ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak
için çalışan güvenliği komitesinin kurulması gerekmektedir. Çalışan güvenliği komitesinde
tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite temsilcisi, diğer
meslek grupları temsilcisi vb. çeşitlerini artırabileceğimiz kişiler yer almaktadır. Yine çalışan
güvenliğine yönelik yönetmelikte konu hakkında uygulamalara yer verilmiştir. Sağlık
Bakanlığı tarafından 06 Nisan 2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi çalışan güvenliğine
yönelik uygulamaları kapsamaktadır.
MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,
hususlarında gerekli tedbirleri alınması ve uygulanması faaliyetlerini yerine getirir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na bağlı
çalışan hakları ve güvenliği daire başkanlığı kurulmuş olup, bu birim, sağlık çalışanlarına
karşı şiddetin önlenmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanarak hizmet kalitesinin
arttırılması bağlamında bir takım uygulamaları içermektedir. Çalışan hakları ve güvenliği
uygulamaları, sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı, karşılaşabilecekleri hak
ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri, şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve
önleyici tedbirleri oluşturmak, kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlığı yapmak ve destek
mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak, risk analizi
yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanları ve hastaları bilgilendirmek, makro
düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak ilkeleri ve vizyonuna
dayanmaktadır.
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Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesi; hasta ve
çalışan güvenliği ortak uygulamalarına yöneliktir. Madde 8’de renkli kod uygulamaları ile
ilgili olarak; mavi, pembe, beyaz kod uygulamalarının yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.
Bu anlamda kodların ne işe yaradığı şöyle açıklanmıştır.


MAVİ KOD durumunda; hastane içerisinde ve bahçesinde solunumsal veya kardiyak
arrest durumunda aranması gereken numara 2222'dir.



BEYAZ KOD durumunda; hastane içerisinde ve bahçesinde, hastane çalışanlarına
yönelik oluşabilecek tehdit, saldırı ya da taciz olaylarında aranması gereken numara
1111'dir.



PEMBE KOD durumunda; hastane içerisinde ve bahçesinde, yeni doğan / bebek /
çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarında aranması gereken numara 3333'dür.

Hasta ve çalışan güvenliğinde olay bildiriminin öneminden konunun başlangıcında
bahsetmiştik. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü de olaylardan ders almak için, olay
analizlerinin yapılması ve sonuç olarak da düzeltici önlemlerin alınması gerektiğinden
bahsetmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği konusunda kalite iyileştirici faaliyetlerde
bulunabilmek için öncelikle olay bildirimlerinin yapılması gerekir. Yukarıda bahsi geçen kod
uygulamaları ise hasta ve çalışan güvenliği konusunda bir olay bildirimidir.
Olay Bildirimi ve Analizi; bir kurumdaki uygulamaları ve yerleşik inançları tartışmak
ve anlamak için sistematik bir yöntem sunar, kişilere değil, sistemlere ve süreçlere odaklanır,
klinik süreçlerdeki özel sebeplerden organizasyonel süreçlerdeki genel sebeplere yönelir. Bu
konuda yöntemin felsefesi, her bir problemin bir fırsat olduğu düşüncesidir. Çünkü problemin
niçin ve nasıl olduğu hakkında elde edilebilecek bilgi, düzeltmek için bir başlangıçtır. Bir
problemin altında yatan asıl neden(ler)i bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Tarafsızlığa ve
analitik yaklaşıma dayanır. Yöntemin temelinde ardı ardına “Neden?” sorusunu sormak yatar
Hataya neden olan temel nedene ulaşıncaya kadar “Neden?” sorularına devam edilir. Bu
şekilde kök-neden analizi yapılarak, hatanın temelinde var olan sorun saptanır ve bu konuda
düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır. Şekil 10.2’de hasta güvenliği uygulamalarına yönelik,
örnek bir olay bildirim analizi yer almaktadır.
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Kaynak: http://hastane.ege.edu.tr/GenelUyumEgitimi/default.aspx
Şekil 10.2 Olay Bildirim Formu

Özet olarak çalışan güvenliğine yönelik yapılması gerekenleri şu şekilde ifade edebiliriz:
 Sağlık alanda çalışanların güvenliğine yönelik yapılacaklar işlemlerin belirlenmesi,
talimatların hazırlanması, eğitimlerim yapılması ve gerekli araç gereçlerin eksiksiz
olarak temini, çalışırken denetimlerin yapılması gereklidir.
 Sağlık kuruluşlarında Çalışan Güvenliği Komitelerinin kurulması gerekir.
 Faaliyetlerin planlanması yolu ile Çalışan Güvenliği Kültürü oluşturulmalıdır.
 Çalışanlara işe başlarken “İşe Giriş Muayeneleri” yapılmalıdır.
 Riskli alanlarda çalışanlara belirli periyotlarla sağlık taramaları yapılmalıdır.
 İş kazalarının takibi için bir sistem olmalı, raporlama yapılmalıdır.
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 Gerçekleşen iş kazalarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
 Çalışanlara ait veriler kayıt altında tutulmalı ve takip edilmelidir.
 Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve gruplar
belirlenmelidir.
 Çalışan Güvenliği Programı oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
 Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak
sağlık taramaları yapılmalıdır.
 Sağlık kurumlarında hasta ve çalışan sağlığını tehdit eden ve edebilecek tüm durumlar
OLAY BİLDİRİM nedenidir. Dolayısıyla sorunları saptamak için olay bildirim konusu
ihmal edilmemelidir.
 Zamanında düzeltici-önleyici faaliyet planlanarak ilgililerle iletişime geçilmeli,
gerekiyorsa bu konuda eğitimler planlanmalıdır.
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Uygulamalar
Örnek olay: Bir hastanenin cerrahi servisine tiroidektomi ameliyatı olmak üzere aynı anda 3
hasta yatırılmış, farklı hemşireler tarafından hastaların ameliyat öncesi hazırlıkları
yapılmıştır. Ameliyat listesine göre ameliyathaneye istenen hastalardan ilki uygun şekilde
ameliyathaneye teslim edilmiş, ikinci hasta istendiğinde ise hastanın hemşiresi nöbet
tesliminde olduğu için diğer hemşireden transferi yapmasını istemiştir. Ameliyathane transfer
bölümünde hasta teslimi gerçekleşirken hemşirenin, doğru hasta ile fakat üçüncü olarak
ameliyatı planlanan hasta dosyası ile geldiği fark edilmiştir
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Uygulama Soruları
Yukarıdaki örnek olayda, yapılan hatanın kaynağını tartışınız? Hasta
uygulamalarından hangisi yapılmadığı için böyle bir hata gerçekleşmiştir?

güvenliği
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hasta güvenliği kavramını, hasta güvenliği kültürü kavramını,
Türkiye’de hasta ve çalışan güvenliğine yönelik uygulamaları, tıbbi hata ve malpraktis
kavramlarını, tıbbi hata türlerini ve tıbbi hata nedenlerini, hasta güvenliğinde olay bildirim
kavramı ve önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Hasta güvenliğinde hangisi tedaviden kaynaklanan hatalar içinde yer almaz?
a) Uygun olmayan tedavi yapılması
b) Tedavinin verilişinde hata yapılması
c) Tedavinin uygulanmasında gecikme
d) Tetkik sonuçlarına uygun hareket edilememesi
e) İlaç doz veya veriliş yönteminde hata yapılması
2. Tıbbi hata ve malpraktis ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Malpraktis sonucu zarar gelişmesi gerekir
b. Tıbbi hata sonucu zarar gelişmeyebilir
c. Her malpraktis tıbbi hatadır
d. Tıbbi hatalar önlenebilir hatalardır
e. Malpraktis olmayan tıbbi hata yoktur
3. Hastane çalışanlarına yönelik, tehdit, saldırı veya taciz olaylarının bildirilmesini
sağlayan kod uygulaması hangisidir?
a) Pembe kod
b) Beyaz kod
c) Mavi kod
d) Yeşil kod
e) Sarı kod
4. “Yanlış ilacın yanlış hastaya verilmesi” hasta güvenliğine yönelik yapılması gereken
hangi uygulamanın ihmal edilmesi sonucu gelişir?
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması
c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması
d) İlaç güvenliğinin sağlanması
e) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması
5. Hastanelerde hasta güvenliği kültürü aşamalarından “zararlar ortaya çıkmadan önce
bütün paydaşlar arasında hasta güvenliğiyle ilgili geniş çaplı bir katılım”ın söz konusu
olduğu aşama hangisidir?
a) Patalojik aşama
b) Proaktif aşama
c) Reaktif aşama
d) Analitik aşama
e) Üretken aşama
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6. “Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık veya ruhi arıza halleri” olarak
ifade edilen kavram hangisidir?
a) İş kazası
b) Malpraktis
c) Meslek hastalığı
d) Tehlike
e) Çalışan hastalığı
7. Hangisi tıbbi hataların oluşmasında daha fazla etkiye sahiptir?
a) Sistemden kaynaklanan hatalar
b) Alet-ekipman vb. kaynaklanan hatalar
c) Kişisel hatalar
d) Hastaya ait özelliklerden kaynaklanan hatalar
e) Çalışma ortamından kaynaklanan hatalar
8. Çalışan güvenliği uygulamaları hakkında bilgi veriniz.
9. ……………………………………İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli
nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
10. …………………………………………………Sigortalının çalıştığı işin niteliğine
göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğradığı geçici veya
sürekli hastalık veya ruhi arıza halleridir.
YANITLAR: 1–d, 2–e, 3–b, 4–a, 5–b, 6–c, 7–a, 9–İş sağlığı ve güvenliği, 10–Meslek
hastalığı
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11. BÖLÜM ŞİKAYET YÖNETİMİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sağlık Hizmetlerinde Şikâyet Yönetimi
11.1.1. Şikâyet Kavramı
11.1.2. Müşteri (Hasta) Şikâyetleri Yönetimi
11.2. Sağlık Kuruluşlarına Şikâyetlerini İletmeyenler
11.2.1. Müşterilerin (Hastaların) Şikâyet Etmeme Sebepleri
11.2.2. Müşterilerin (Hastaların) Şikâyet Etmeme Sonuçları
11.3. Şikâyet Eden Müşteriler
11.3.1. Şikâyet Eden Müşteri Türleri
11.4. Müşteri Şikâyet Yönetim Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Şikâyet kavramını açıklayınız.
2. Müşteri şikâyetleri yönetimi nedir. Açıklayınız.
3. Sağlık hizmetlerinde şikâyet kavramını örnek vererek açıklayınız
4. Şikâyet etmeme hangi sonuçlara neden olabilir? Açıklayınız.
5. Müşteri şikâyetleri buzdağı kavramını şekil üzerinde açıklayınız.
6. Müşteri şikâyetleri yönetim sürecinin unsurlarını açıklayınız.
7. Şikâyetleri çözümü sürecinde işletmelerin verdikleri tepkilerin boyutlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şikâyet yönetimi

Şikâyet yönetimi

Şikâyet yönetimi

Kazanım
Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Şikayet



Müşteri şikayetleri



Müşteri şikayetlerin bildirimleri



Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi



Şikayet eden müşteri türleri



Müşteri şikayetleri buzdağı
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Giriş
Müşteri ilişkilerinin önemli bir boyutunu sorun yaşayan ya da sorun yaşadığını
düşünen müşterilerin şikâyetleri oluşturmaktadır. Bu konuya önem veren sağlık kuruluşları,
hizmet süreçlerinin kalitesini artırmakta, düzenleyici önlemler almakta ve böylece hasta
memnuniyetini ve bağlılığını önemli ölçüde arttırmaktadır. Sorun yaşayan ve şikâyet eden bir
hasta, eğer şikâyeti ile profesyonel bir biçimde ilgilenilir ve sorunu çözülürse, hiç sorun
yaşamamış bir hastadan daha sadık bir müşteri haline gelebilir. Diğer bir deyişle hasta
ilişkileri yönetiminde, hastalardan gelen geri bildirimler, hasta ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini kolaylaştırmaktadır. Sağlık kuruluşlarının da hastalardan gelen şikâyetleri,
kalite iyileştirmede bir fırsat olarak görmesi gerekir.
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11. Şikayet Yönetimi
Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanmasında, hizmet veya ürün kalitesinin
artırılmasında en önemli araçlardan biri şikâyet yönetimi uygulamalarıdır. Şikâyet yönetimi
uygulamaları ile memnuniyetsizlik yaşayan bir müşterinin memnuniyetsizliği
giderilebilmekte ve işletmeye olan bağlılığı arttırılabilmektedir. Müşteri şikâyetleri yönetimi
uygulamaları müşteri memnuniyeti ve sadakatine olumlu katkısı olması yanında işletmenin iş
süreçlerine de katkı sağlamaktadır. İşletmeler aldıkları şikâyetler sonrasında ürün ve hizmet
kusurlarını fark ederek gelecekte de aynı hataların olmasının önüne geçmektedirler. Müşteri
şikâyetleri yönetimi uygulamaları, kendileri hakkında yapılacak olumsuz iletişimlerin önüne
geçmek isteyen işletmeler için de oldukça önemlidir. Biz bu bölümde şikâyet yönetimi
kavramının sağlık işletmeleri için önemini ele alacağız ve sağlık işletmelerinde müşteri
(hasta) şikâyetleri yönetimi uygulamaları üzerinde duracağız. Şikâyet yönetimi kavramı,
sağlık sektöründe yapılan hataların geri dönüşü olamayacağının hareketle, sağlık hizmeti talep
edenlere, en kaliteli hizmet sunmada bir anahtar ve bir fırsattır.

11.1. Sağlık Hizmetlerinde Şikayet Yönetimi
Hızla artan teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve küresel rekabet gün geçtikçe tüm
işletmelerin olduğu gibi sağlık kuruluşlarının da ayakta kalmalarını zorlaştırmaktadır. Ürün ve
hizmetlerdeki seçeneklerin artmasıyla, müşterileri tatmin etmek de giderek zorlaşmaktadır. Bu
anlamda müşteri isteklerini karşılamak, memnuniyeti artırmak ve böylece şikâyetleri
azaltmak, yöneticilerin öncelikli amaçları haline gelmiştir.
Günümüzde müşteri şikâyetlerinin hastanelere doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi
en az müşteri memnuniyeti kadar önemlidir. Çünkü yapılan araştırmalar, memnuniyetsiz
müşterilerin birçoğunun şikâyet etmediği ve işletmeyi terk ettiğini ortaya koymuştur. Bu
bağlamda işletme, gelen şikâyetleri, o konuda daha fazla şikâyet gelmiş gibi ele alarak
değerlendirmeli ve düzeltici uygulamalar yapmalıdır.
Müşterinin şikâyetine kulak tıkayan işletmeler farkında olmadan müşteri ile
aralarındaki mesafeyi açmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle müşterilerden
gelen şikayetlerden korkulmaması, aksine onlarla daha etkili iletişim kurulması
gerekmektedir. İşletmeler için hayati önem taşıyan şikâyet olgusu, sadece yönetim kademesini
değil tüm birimleri ilgilendirmektedir.

11.1.1. Şikayet Kavramı
Şikâyet bir memnuniyetsizlik ifadesi midir, yoksa işletmeler için bir fırsat mıdır?
Şikâyet eden müşteri sorunlu müşteri midir, yoksa şikayet eden müşteri gerçekte işletmenin
sunmuş olduğu ürün ya da hizmetlerin daha kaliteli düzeyde olması için çaba sarf eden
gönüllü bir iş ortağı mıdır? Ya da her şikâyet bir hediye midir?
Şikâyet aslında genel olarak bir tatminsizliğin ifadesidir. Lovelock ve Wright (2002)’a
göre şikâyet, hizmet tecrübesinde yaşanan tatminsizliğin üçüncü bir şahsa veya kuruma resmi
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olarak ifade edilmesidir. Ürün veya hizmetten beklenen performans ile gerçekleşen
performans arasında meydana gelen farklılık, tüketicide tatminsizlik ve rahatsızlık meydana
getirmekte ve tüketiciyi bir karar süreci ile baş başa bırakmaktadır. Eğer gerçekleşen
performans, beklenen performanstan düşük ise, tüketici tatmin olmamaktadır. Yapılan
araştırmalar tatmin olmayan tüketicilerin çok büyük bir oranının işletmeye şikâyet etme kararı
vermediğini, birçoğunun sadece işletmeyle alışverişi kestiğini göstermektedir.
Şikâyetler hastalardan gelen aktif geri dönüşlerdir ve şikâyetler sayesinde sağlık
kurum ve kuruluşları dışarıdan nasıl algılandığını görebilmektedirler. Şikâyet eden hasta
sayesinde hiçbir masrafa girmeden, fazladan çaba sarf etmeden hizmet eksiğini gören sağlık
kuruluşu, eğer iyi bir şikâyet yönetim politikasına sahipse durumu kısa sürede kendi lehine
çevirerek uzun vadede fayda sağlayabilecektir. İyi bir şikâyet yönetim politikası geliştirmeyen
sağlık kuruluşları ise aleyhine gelişen bu durumu belki de fark edemeyecektir.
Tüketici şikâyetlerinin etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması, tüketici
memnuniyetini ve yeniden satın alma eğilimini artırmaktadır. Ancak tatminsizliğine maruz
kalan ve şikâyet eden müşterilerin, şikâyet etmeyenlere göre daha çok memnuniyetsizlik
duydukları ve daha çok olumsuz ağızdan ağza iletişim davranışında bulundukları
görülmektedir.

11.1.2. Müşteri (Hasta) Şikayetleri Yönetimi
Hizmet veya ürünlerden tatmin olmayan müşteri, tatminsizliğini dile getirerek
şikâyetini işletmeye ilettiğinde bir beklenti içerisine girer. Bu beklenti iletmiş olduğu
şikâyetin işletme yönetimi tarafından nasıl ele alındığı ile ilgilidir. Şikâyetlerin ele alınması,
müşteriye ait problemlerin çözüme ulaştırılabilmesi için işletme tarafından uygulanan
operasyonel faaliyetler olarak tanımlanabilir. İşletmeler, iletilen şikâyetlerin doğru ve etkin bir
şekilde ele alındığını müşterilerine hissettirmelidirler. Şikâyetlerin işletmeler tarafından doğru
bir şekilde ele alındığına inanan müşteri, hiç hizmet veya ürün hatasına maruz kalmamış
müşterilere oranla daha fazla memnun olmaktadır.
Şikâyet yönetimi müşteri şikâyetlerini kaydetme, şikâyetleri müşteri ihtiyaç ve
sorunları haline dönüştürme, sorunu analiz etme ve çözme, bunlardan faydalanma, tekrar
oluşmasını engelleme, çözümleri; etkilenen müşterilerle paylaşma ve performans ölçümlerini
güncelleştirme gibi aşamalardan oluşmaktadır.
Genel olarak şikâyet yönetimi sürecinin altı basamağı vardır. Bunlar şöyle
özetlenebilir;


Şikâyetleri kalite iyileştirme aracı olarak görerek şikâyet başvurularını teşvik etmek



Şikâyetleri idare edecek bir takım kurmak



Şikâyetlerin kayıt altına alınacağı bir veri tabanı geliştirmek



Gelen şikâyetleri hızlı ve etkin bir şekilde çözmek
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Sistemdeki hatalı noktaları tespit etmek



Hizmet sürecini iyileştirmek için bu bilgileri kullanarak şikâyet takip sistemi
geliştirmek

Şikâyet yönetim sisteminde dikkat edilmesi gereken üç temel unsur vardır. Bunlardan
ilki tüm şikâyetlerin not edilmesidir. Bunun için sağlık kuruluşlarında etkili ve etkin bir bilgi
sistemi oluşturulması gerekmektedir. Çünkü şikâyetlerin temel nedenini tanımlayabilmek için
şikâyetin tüm karakteristik özelliklerinin not edilmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarında
“Kim?, Ne?, Nerede?, Nasıl?, Neden?, Ne zaman?” sorularına yanıt verecek bir şikâyet bilgi
sistemi oluşturulmalıdır. İkinci önemli unsur, şikâyetlerin hemen cevaplandırılmasıdır. Bu
sayede hastalar kurum tarafından kendilerine verilen önemi hissedecek ve memnuniyetleri
artacaktır. Şikâyet yönetiminde üçüncü önemli unsur, şikâyetlerin temel nedeninin
tanımlanması ve tekrarını önlemek için gerekli değişikliklerin yapılmasıdır.

11.2. Sağlık Kuruluşlarına Şikayetlerini İletmeyenler
Sağlık kuruluşlarından hizmet alan bireyler herhangi bir nedenle memnuniyetsizlik
yaşadıklarında şikâyet etme potansiyeline sahip olmaktadırlar. Ancak hasta/hasta yakınlarının
büyük kısmı çeşitli nedenlerle şikâyetlerini iletmekten kaçınmaktadırlar.
Aldığı hizmetten tam anlamıyla memnun olmayan kişilerin birçoğu şikâyetlerini
doğrudan ilgili veya yetkili personele iletmek yerine, bu olumsuz deneyimlerini hastane dışına
taşıyarak yakınlarıyla paylaşmayı tercih etmektedir. Şikâyetleri bir buzdağına benzetirsek;
sağlık kuruluşuna iletilmek yerine yakınlarla paylaşılan şikâyetler buzdağının sadece
görünmeyen kısmını oluşturmaktadır. Söz gelimi herhangi bir işletmeye iletilen her 100
şikâyet, 2700 potansiyel mutsuz müşteri olduğu gerçeğini göz önüne getirmektedir.
Literatürde de “Müşteri Şikâyetleri Buzdağı” olarak yer alan bu durum Şekil 11.1’de
özetlenmiştir. Dolayısıyla bir ay içinde sadece 100 adet şikâyet aldığı ile övünen büyük bir
işletme sadece buzdağının su üstünde kalan bölümünü görmektedir.
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Şekil 11.1. Müşteri Şikâyetleri Buzdağı
Kaynak: http://www.kalge.net/iso-10002nin-oumlnemi.html
Oluşabilecek buzdağının özellikle görünmeyen kısmının önlenmesi kurumlar
açısından hayati önem arz etmektedir. Çünkü bu tür müşteriler şikâyet etmek,
hoşnutsuzluklarını bildirmek yerine, bu durumu çeşitli çevrelerde dile getirme yolunu
seçmekte ve şikâyetçi oldukları kurumdan hizmet alımını durdurmaktadırlar. Bu nedenle
sağlık kuruluşları müşterilerini şikâyet etme konusunda en üst düzeyde teşvik etmelidir.

11.2.1. Müşterilerin (Hastaların) Şikayet Etmeme Sebepleri
Eğer bir müşteri memnuniyetsizliğini bildirmiyorsa, ya samimi değildir ya da kendisi
ile bağlantı kurulmamıştır ya da her ikisi de mümkündür. Samimiyet olmaması, güvenin
azalmasına ve ilişkinin bozulmasına sebep olacaktır. Bozulan ilişki patlak verdiğinde ise
durumu düzeltmek için ya çok geç kalınmış olunmakta ya da düzeltme çok maliyetli
olabilmektedir.

11.2.2. Müşterilerin (Hastaların) Şikayet Etmeme Sonuçları
Misilleme: Herhangi bir kuruluştan ürün ya da hizmet alan kişinin memnun kalmadığı
olumsuz deneyimler sonucu durumu dengelemek, öfkesini yatıştırmak amacıyla işletmeye
zarar verecek olumsuz tutum ve tavırlar sergilemesidir.
Boykot: İşletmeye şikâyetlerini iletmeyen tatmin olmamış müşteriler için alternatif
yöntemlerden biri boykottur. Boykotun önemli özelliklerinden biri müşterilerin, işletmenin
çalışanlarına, müşterilerine ya da geniş anlamı ile topluma yönelik yanlış davranışları
olduğuna inanmalarıdır.
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Negatif Ağızdan Ağza İletişim: Ağızdan ağza iletişim, herhangi bir kuruluştan ürün
ya da hizmet alan bireyin o kuruluş, ürün ya da hizmet hakkındaki olumlu ya da olumsuz
düşüncelerini çeşitli ortamlarda insanlarla paylaşmasıdır. Müşteri işletmeden ne kadar
memnun olursa, işletmeyi ailesine, arkadaşlarına, yakın çevresine önerme olasılığı o kadar
artmaktadır. Ya da bunun tam tersi durum da geçerli olabilir. Bir müşteri ne kadar çok
tatminsizlik yaşarsa o kadar çok kişiye deneyimini anlatmaktadır. Olumsuz deneyimi yaşayan
müşteriler konuyu bizzat, ilk ağızdan anlattıkları ve sonuçta herhangi bir çıkarları
olamayacağı için negatif ağızdan ağza iletişim yapılan konu daha inanılır algılanabilmekte ve
işletmenin kendi kendine yapmaya çalışacağı herhangi bir iletişim metodundan çok daha fazla
kişiyi etkileyebilmektedir.
Hukuki Korunma Yolları: Sağlık hizmeti alan bireylerde hasta hakları konusunda
yeterli bilgi bulunduğu ve bilinçlenme sağlandığı söylemek zordur. Kimi zaman haklarını
bilen hastalar bile bunlardan tam olarak yararlanamamakta ve bunu talep dahi etmemektedir.
Hukuki bir işlem başlatmış olan hasta veya hasta yakını şikâyet edene kadar pek çok
aşamadan geçmiş olduğu için bu aşamaya gelinmiş olması ciddi bir sorunun varlığını açıkça
göstermektedir. Bu tür şikâyetler sağlık kuruluşlarına hukuksal maliyet, sağlık kuruluşunun
itibarının sarsılması gibi ciddi sorunlar meydana getirebilir.

11.3. Şikayet Eden Müşteriler
Müşterilerin, özellikle sağlık hizmetlerini talep eden müşterilerin çok az şikâyette
bulunduğu görülmektedir. Müşteriler hizmetlerden memnun olmadıkları zaman şikâyette
bulunabilirler. Şikâyet eden müşteri türleri aşağıda açıklanmıştır:

11.3.1. Şikayet Eden Müşteri Türleri
Pasifler: Bu tür kişiler (hasta/hasta yakını) bir sorunla karşılaştıklarında ya da
beklentileri karşılanmadığında, şikâyet etmektense sessiz kalmayı tercih ederler. Yaşadıkları
bu olumsuzlukları ne hizmet aldıkları sağlık kuruluşlarına ne de yakınlarına anlatma eğilimi
içindedirler. Çünkü şikâyetlerinin çözülmeyeceğini, boşuna uğraşmış olacaklarını düşünürler.
Şikâyetler konusunda geleneksel vizyona sahip olan ve müşteri ilişkilerini göz ardı eden pek
çok kurum bu tür müşterilere sahip olmaktan şikâyetçi değildir. Özellikle kendilerine
müşterilerden gelen şikâyet sayısını azaltmak yönünde hedef belirleyen işletmeler için bu
müşteriler ideal müşteridir.
Konuşanlar: Bu hasta/hasta yakınları aktif olarak sağlık kurumuna şikâyetini
ulaştıran ancak etrafındaki kişilere olumsuz ağızdan ağza iletişim yayma veya hukuksal işlem
başlatma eğiliminde olmayan gruptur. Bu müşterileri, sağlık kuruluşunun en iyi arkadaşı
olarak görmek doğru olacaktır. Kesinlikle sağlık kuruluşunu şikâyet ederler ve böylece
işletmeye ikinci bir şans daha tanırlar. Yaptıkları şikâyetler ile yeni ürün veya hizmet
geliştirilmesinde veya var olanın iyileştirilmesinde büyük katkı sağlarlar. Bu şekilde sağlık
kuruluşuna ucuz ve yararlı bilgiler sağlamış olurlar. Sorunlarının çözülmesi konusuna aktif
olarak ilgi gösterirler.
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Öfkeliler: Bu müşteriler yaşadığı olumsuz deneyimi olabildiğince çok kişiye anlatarak
kurumu itibarsızlaştırma yoluyla kurumdan intikam almaya çalışırlar. Bu tür müşteriler için
hizmet aldıkları kurum artık güvenilirliğini yitirmiştir. Bu nedenle söz konusu kurumun bu
müşterileri yeniden kazanma olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla şikâyet eden müşteriler içinde
en çok korkulan profil “öfkeliler”dir.
Aktivistler: Bunlar her türlü şikâyet etme alternatifine açık olan gruptur. Potansiyel
olarak öfkelilerden daha tehlikelilerdir. Özellikle de sağlık kuruluşuna yaptıkları şikâyetle
ilgilenme biçimini beğenmez ya da aldıkları kötü hizmetin bedelini işletmeye ödetmeye karar
verirlerse durum daha da tehlikeli olabilir. Sağlık kuruluşunu, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Valiliğe
ya da Sağlık Bakanlığı’na şikâyet ederler, tüketici köşelerinde yayınlanmak üzere gazetelere
ulaşırlar ve internet üzerinden veya ağızdan ağza iletişim yoluyla etraflarına da konuyu
yayarlar.
Dolandırıcı Müşteriler: Müşterilerine şikâyet etme hakkı veren işletmeler, bunu
kötüye kullanabilecek müşteriler ile karşı karşıya kalabilirler. Sağlık sektöründe özellikle özel
sağlık kuruluşlarında bazı müşterilerin kasıtlı olarak eksik arayarak bulup şikâyet ettikleri ve
sonrasında indirim talep ettikleri bildirilmiştir.
İsimsiz Şikâyetler: İnsanlar genellikle çeşitli nedenlerden dolayı şikâyette bulunmak
konusunda istekli bir tutum sergilemezler. İnsanların sağlık hizmetlerinde şikâyet etmek için
isteksiz olmalarının en temel nedeni hizmete erişimlerinin ya da gelecekteki tedavilerinin kötü
yönde etkilenebileceği korkusudur. Şikâyetlerin her hangi bir ceza ile sonuçlanmayacağının
garantisi sağlanırken isimsiz geri bildirimde bulunulabilme seçeneğinin sağlanması da
oldukça önemlidir.
11.4. Müşteri Şikayet Yönetim Süreci
Müşteri şikayet yönetim sürecinde yer alan sekiz unsur aşağıdaki gibidir:


Müşteri odaklı yaklaşım ve kalite iyileştirme çalışmaları



Erişilebilirlik



Cevap verme



Etkili değerlendirme



Şikâyetin Çözümlenmesi



Gizlilik



Bilgi toplama ve kullanma



Hizmet iyileştirme
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Müşteri odaklı yaklaşım ve kalite iyileştirme çalışmaları
Sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme çabaları müşteri odaklı yaklaşımı
desteklemektedir. Müşteri odaklı yaklaşım sergileyen ve müşterilerin tatminini sağlamaya
çalışan ve onların elde tutulmasını önemseyen işletmeler, şu veya bu şekilde şikayetlere cevap
vermektedir. Ancak şikayet sürecinin nasıl en iyi şekilde yönetileceği konusunda yapılan
çalışmalar sınırlıdır. Oysa şikayet verileri ve yönetimi, üretim, insan kaynakları, dağıtım
kanalı yönetimi ve finansman kararları açısından oldukça önemlidir. İyi planlanmış bir şikayet
yönetimi süreci, diğer süreçleri iyileştirmede ve böylece hasta tatmini sağlamada önemli bir
araçtır.
Erişilebilirlik
Müşteriler için erişilebilir olmaktan kasıt, hizmet veya ürünlerle ilgili kaygı ve
endişelerin kolay bir şekilde dile getirmelerinin sağlanmasıdır. Bu konuda izlenecek yol
haritası açık ve anlaşılır bir şekilde müşterilere sunulmalıdır. Genel olarak insanlar sağlık
hizmetleri hakkında şikâyette bulunma konusunda isteksizdir. Kurumların, hastalardan gelen
şikâyet ve önerileri memnuniyetle karşılaması ve desteklemesi gerekmektedir. Bir şikâyet ile
karşılaşıldığında sağlık çalışanının yapması gerekenler; Şikâyeti etkin bir şekilde dinlemek,
Hoşnutsuzluğunu dile getiren bireyi anlamaya çalışmak, Şikâyete neden olan durumun
araştırılıp düzeltileceği ve mağduriyetin giderilmesi için gereken her şeyin yapılacağı
konusunda teminat vermektir. Şikâyetin alınması sürecinde önem taşıyan bu tür davranışların
sergilenebilmesi için sağlık çalışanları hizmet içi eğitimlerle iletişim teknikleri hakkında
bilgilendirilmelidir. Şikâyeti anlamak ve olumlu sonuçlandırmak hem kişiye hem de kuruma
fayda sağlayacaktır.
Cevap verilebilirlik
Cevap verme, bütün şikâyet ve kaygıların kabul edilmesi, mümkün olan en kısa sürede
ve hassasiyetle sorunun yanıtlanması sürecidir. İlk cevap şikâyetin alınmış olduğu bilgisinin
şikâyet eden kişiye iletilmesidir. Şikâyetlere aciliyetine göre kısa sürede cevap verilmeli,
önemli sağlık ve güvenlik durumları ele alınmalıdır. Şikâyetlerin müşterilerin beklentileri
doğrultusunda cevaplanması müşterinin memnuniyet düzeyini artırmakta, müşterinin
önemsendiği izlenimi yaratmakta ve işletmeyi sonraki satın alma kararlarında tekrar
düşünmesine neden olmaktadır
Etkili değerlendirme
Her bir şikâyet, acil, objektif ve tarafsız şekilde değerlendirilmelidir. Şikâyetlerin ilk
değerlendirilmesi hizmet noktasında yapılmalıdır. Şikâyetin araştırılması sürecinde sorun
yaşayan tarafların belirlenmesi (hasta/hasta yakını-personel, kurum), sorunun boyutu,
şikâyetin görülme sıklığı, sorunun ne zaman yaşandığı gibi bilgiler ele alınmalıdır. Fakat tüm
şikâyetleri aynı yolla araştırmaya ihtiyaç yoktur. Burada önem kazanan nokta şikâyetin
ciddiyetidir. Ciddi olayların hızlıca ele alınması ve uygun aksiyonun gerçekleştirilmesi
oldukça önemlidir.
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Şikâyetin çözümlenmesi
Şikâyet yönetimi sürecindeki en önemli memnuniyetsizliklerden biri de çözüm ve
bilgilendirme süresinin uzun olmasıdır. Sağlık kuruluşları şikâyet yönetim sürecine yönelik
bir zamanlama standardı getirmeli ve uygulamada özen göstermelidir. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta hangi işlemin ne kadar sürede gerçekleştirileceğidir. Şikâyetin alındığı ve
anlaşıldığı, araştırma ve çözüm sürecinin süresi, şikâyet sahibine sorunun çözümüne yönelik
ne sıklıkta bilgi verileceği gibi önemli aşamaların en az ve en çok ne kadar sürebileceğine
ilişkin sınırlamalar getirilmelidir. Özellikle çözüm süreci uzun olan ya da çözümünde zorluk
yaşanan şikâyetlerde kişilere sık sık bilgilendirme yapılması konu üzerinde özenle ve zaman
geçirmeden durulduğunu ve sorunun bir an önce çözülmeye çalışıldığını göstermesi açısından
müşteri için çok önemlidir. Müşterinin kazanılmasını sağlayan faktörlerden biridir.
Tüketiciler herhangi bir ürün veya hizmetlerden herhangi bir tatminsizlik durumu ile
karşı karşıya kaldıklarında, şikayet başvurusunda bulunabilirler. Şikâyet çözüm sürecinin adil
bir şekilde yapılması, müşteri tatmininde önemli rol oynayacaktır. Bu çözüm sürecinde
işletmelerin tepkilerine yönelik adalet üç boyutu ile alınmaktadır. İlki Sonucun Adaleti;
işletme tarafından önerilen çözümün, tazminatın adil olup olmamasına yönelik algılardır.
İkincisi Prosedür Adaleti; şikâyet ele alınırken kullanılan politika ve prosedürlerin adil olup
olmadığına, şikâyetin işletmeye ulaştırılma kolaylığına, şikâyetin ele alınma ve çözülme
süresine ve şikâyet eden müşteriye özel değerlendirme yapılışına yönelik algılanan durumdur.
Sonuncusu ise Etkileşim Adaleti; çözüm sürecinde müşteriye gösterilen davranışlar (kaba,
nazik gibi), problemin sonuçlanması için gösterilen çaba, yaşanan soruna dair açıklama
yapılması, müşterinin gözünden değerlendirme yapılması ile ilgili algılardır.
Gizlilik
İlgili kişilere, şikâyetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilgi, yeterli şekilde ilan
edilmelidir. Şikâyetçi ile ilgili kişisel bilgiler, gerekli olduğunda sadece kuruluş içerisinde
şikâyetin ele alınması amacıyla kullanılabilir. Adil şekilde yapılan bilgi yönetiminde gerçekler
ve kararlar, mahremiyet ve kişisel gizlilik korunarak yapılmaktadır. Gizlilik ve adalet tüm
şikâyet sürecinde önemli bir araçtır.
Bilgileri Toplama ve Analiz Etme
Araştırma planına göre gerekli bilgi ve bulgular toplanmalıdır. Elde edilen bilgiler
şikâyeti yönetecek kişi ya da birimlerce tanımlanarak analiz edilir. Çözüm sürecinde
yapılacak işlemlerin araştırma bulgularına dayanacak olması bilgi toplama sürecini çok
önemli kılmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen verilere dayalı olarak sorun analizi yapılır.
Analiz sırasında;


Netleştirilemeyen konuların neler olduğu



Elde edilen bilgilerde tutarsızlık olup olmadığı
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Bilgi toplama sürecinde objektif tutumun sağlanıp sağlanmadığı



Araştırmayı yapan kişi ya da birimler arasında nasıl bir uzlaşma olduğu



Şikâyeti yönetmek için gerekli standartta bilgilere ulaşılıp ulaşılamadığı vb. özellikler
incelenmelidir.
Hizmet İyileştirme

Şikâyet yönetimi ile ilgili olarak işletmelerin temel hedefi şikâyet yönetim sürecinin
ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi olmalıdır. İyileştirme çalışmaları şikâyet
yönetiminin her aşamasını kapsayacak şekilde, şikâyetin alınmasından ürün ve hizmet
iyileştirmesine, sorun çözümüne kadar yapılandırılmalıdır.
Müşteriler şikâyet ettikten sonra hizmetin iyileştirilmesinden memnun kalırlarsa o
işletmeden ayrılmamayı tercih edebilmektedirler. Bu sebeple hizmet iyileştirme stratejisi,
hizmet sağlayıcıların uzun dönemde müşteri memnuniyeti elde edebilmeleri için son derece
kritik bir faktördür.
adım:

Hizmet iyileştirici faaliyetlerin başarılı sayılabilmesi için uygulanması gereken 5
1.adım: problemi kabul etmek
2. adım: müşterilerin kendilerini özel hissettirmek
3. adım: uygun olduğunda müşteriden özür dilemek.
4. adım: müşterilere açıklama yapmak
5. adım: hataları telafi etmek.
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Uygulamalar
Sağlık kuruluşlarının etkin bir şikâyet yönetim süreci olup olmadığını sorgulayınız.
Şikâyet yönetimi süreçleri hastanelerde hangi birimlerce yapılmaktadır, araştırınız. Etkin bir
şikâyet yönetim süreci için bir model önerisi geliştiriniz.
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Uygulama Soruları

Şikâyet yönetim süreci hangi unsurlardan oluşmalıdır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde şikâyet kavramını, şikâyet yönetim sürecini, sağlık kuruluşlarına
şikâyetini iletmeyenleri, kişilerin sağlık kuruluşlarına şikâyetlerini iletmeme nedenlerini ve
sonuçlarını ve şikâyet eden müşteri tiplerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi şikâyeti müşteri odaklı yaklaşımla ele alan anlayışlardın biri
değildir?
a) Şikâyet sağlık kuruluşu için bir fırsattır
b) Şikâyet sağlık kuruluşuna önemli bilgiler sağlar
c) Şikâyet sağlık kuruluşu için maliyettir
d) Şikâyet teşvik edilmelidir
e) Şikâyet çözümlendiği zaman bir şeyler düzelmiş olur
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşunda şikâyet davranışında bulunun müşteri
tipleri sınıflamasında yer almaz?
a) Öfkeliler
b) Pasifler
c) Konuşanlar
d) Aktifler
e) Aktivistler
3. Şikâyetlerini üçüncü kişilere, tüketici derneklerine, gazetelerin köşe yazarlarına
aktaran şikâyetçi müşteri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suskunlar
b) Pasifler
c) Konuşanlar
d) Öfkeliler
e) Aktivistler
4. Aşağıdakilerden hangisi etkili şikâyet yönetiminin sağlayacağı yararlardan biri
değildir?
a) Eski müşterilerden çok yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlar
b) Olumlu ağızdan ağıza iletişimi artırır
c) Müşteri memnuniyetini artırır
d) Hastane imajına olumlu katkı sağlar
e) Müşteri sadakatini artırır
5. Hangisi şikâyet yönetim sürecinin unsurları arasında yer almaz?
a) Gizlilik
b) Cevap verilebilirlik
c) Erişilebilirlik
d) Şeffaflık
e) Etkili değerlendirme
6. Hastaların şikâyet etmemeleri hangisi ile sonuçlanır?
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a) Negatif ağızdan ağıza iletişim
b) Bağlılık
c) Sadakat
d) Memnuniyet
e) Olumlu ağızdan ağıza iletişim
7. Müşterilerin, hizmet veya ürünlerle ilgili kaygı ve endişelerin kolay bir şekilde dile
getirmelerinin sağlanması olarak ifade edilen kavram hangisidir?
a) Gizlilik
b) Adalet
c) Cevap verilebilirlik
d) Etkililik
e) Erişilebilirlik
8. “Hasta/hasta yakınları genellikle memnun kalmadıklarında şikayet etmekten
kaçınırlar. Şikayetin sağlık kuruluşuna iletilmesi yerine yakınlarla paylaşılması
durumun sadece görünen yüzünü ifade eder. Bir ay içinde 100 şikayet aldığı ile
övünen bir işletme durumun sadece ön yüzünü görmektedir. ” bu şekilde ifade edilen
kavram hangisidir?
a) Müşteri şikayetleri yönetim süreci
b) Müşteri şikayetleri buzdağı
c) Müşteri ilişkileri yönetimi
d) Müşteri hakları yönetimi
e) Müşteri memnuniyeti yönetimi
9. Hizmet iyileştirici faaliyetlerin başarılı sayılması için gerekli olan adımlar arasında yer
almaz?
a) Problemi kabul etmek
b) Müşterilerin kendilerini özel hissettirmek
c) Uygun olduğunda müşteriden özür dilemek
d) Müşterilere açıklama yapmaktan kaçınmak
e) Hataları telafi etmek
10. Hizmet iyileştirme faaliyetlerinin başarılı olması için uyulması gereken adımları
tartışınız.
YANITLAR: 1–c, 2–d, 3–e, 4–a, 5–d, 6–a, 7–e, 8–b, 9–d,
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12. BÖLÜM SAĞLIKTA KALİTE ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Araş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Ölçmenin Doğası
12.2.Kurumsal Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme Uygulamaları
12.2.1. Sağlık Kuruluşlarında Ölçme ve Değerlendirme
12.2.2. Sağlıkta Kalite Ölçme İndikatörleri
12.2.3. Dengeli Puan Cetveli
12.2.4. Kamu Hastanelerinde Performans Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesi nasıl ölçülmektedir?
2. Kalite ölçümünde kullanılan bildiğiniz indikatörleri sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ölçmenin Doğası
Sağlık Kurumlarında Ölçme
ve Değerlendirme
Kalite ölçme İndikatörleri

Kazanım

Ölçümün ne olduğu ve neden
gerekli olduğu, kalitedeki
yerini anlayabilecektir.
Sağlık kurumlarında ölçme
ve değerlendirmenin nasıl
yapıldığını anlayabilecektir.
Kalite ölçümünde kullanılan
indikatörleri anlayabilecektir.

Dengeli Puan Cetveli

Dengeli puan cetvelinin
sağlıktaki kullanımını
anlayabilecektir.

Kamu Hastaneleri
Performans Değerlendirmesi

Kamu hastanelerinde
performans değerlendirmesini
anlayabilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
1. Ölçüm
2. Kalite
3. Performans Değerlendirme
4. Kalite İndikatörleri
5. Dengeli Puan Cetveli

310

Giriş
Sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma
talebi noktasında beklentiler artarak devam etmektedir. Ülkemizde hayata geçirilen kalite
uygulamaları kurumlarca gün geçtikçe daha çok benimsenmekte ve ortaya koyduğu başarılı
uygulama örnekleriyle de önemi daha da artmaktadır.
Medeni bir bakış açısı kazanmış ülkeler, kurumlar ya da bireyler, ölçme,
değerlendirme ve iyileştirme süreçlerini çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline
getirmişlerdir. Hizmetin gelişiminin sürekli izlenmesi, durum tespiti vasıtası ile ileriye dönük
planlamaların yapılması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, kurumlar ve birimler
arası kıyaslamaların yapılması gibi pek çok kazanımı beraberinde getiren bu anlayış sağlık
hizmeti sunucuları için de sistemin her kademesinde bir gerekliliktir.
Ölçemediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz felsefesinden yola çıkarak, sağlık
hizmetlerinin kalitesinde bir iyileştirme yapabilmek için mevcut durumun anlaşılıp, bilimsel
temellere dayandırılması bir gerekliliktir.
Ölçüm kültürünün kazandırılması ülkemizde indikatör yönetimi ile ivme kazanmış bir
olgudur. Sağlık kuruluşlarıyla olan yakınlık ve ileri veri toplama aşamaları, zaman içerisinde
iyileştirmelerin en büyük adımlarından biri olmuştur.
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12.1. Ölçmenin Doğası
Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup
olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle
sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle
kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Ölçme, bir tanımlama
işlemidir. Değerlendirme ise, bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle
karşılaştırılmasına dayanır.
Sağlık hizmetleri farklı yapılanmalarla ve farklı sistemler içinde sunulabilir. Ancak
tüm sağlık hizmeti yapılanmalarında ortak amaç doğru işlemleri, doğru kişilere, doğru
zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmaktır. Bu da kaliteyi sürekli iyileştirmek ve
geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu amaç doğrultusunda hareket edebilmek ve kaliteli hizmet
sunumunu sağlayabilmek için ilk önce sistemin nitelik ve nicelik olarak bu hedefin neresinde
olduğunu görmek gerekmektedir.
Maliyete verilen önemin artması, değişen müşteri tutumları ve sıkı rekabet, diğer
işletmelerde olduğu gibi sağlık işletmelerinde de kalitenin önemini artırmıştır. Sağlık
işletmelerinin en büyük dış müşteri grubunu oluşturan hastaların, sunulan hizmetin teknik
yönünü değerlendirme şansına sahip olmaması, sağlık işletmelerinde kalite olgusunun farklı
bir bakış açısı ile ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Hastaların hizmet sunumu sırasında
verilen hizmetlerin teknik yönünü değerlendirememesi, sağlık işletmelerinde fonksiyonel
kalitenin önemimi arttırmaktadır. Sağlık işletmelerinin uzun dönemli bir başarı elde
edebilmesinin anahtarlarından birisi de, teknik kalitenin yanında, hastaların hizmet kalitesi
algısını ölçmek ve değerlendirmektir.
Ölçüm, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini izlemek için kullanılan bir araçtır ve
genellikle bir sayı ya da istatistik şeklindedir. Bu sayılar performans ölçüleri (performance
measures) ya da kalite indikatörleri (göstergeleri) olarak adlandırılır. Ölçüler (measures),
ölçme işlemi için kullanılan araçlardır. Ölçüm verisinin bildirilmesi için pek çok yol vardır.
Tablo 1’de ölçü örnekleri ve sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi için verinin raporlanması
amacıyla kullanılabilecek sayılar ya da istatistikler gösterilmiştir.
Tablo 12-1 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi İçin Kullanılabilecek Ölçüm Verileri

SAYI/İSTATİSTİK

ÖLÇÜ ÖRNEĞİ
Poliklinikte Muayene Edilen Hasta Sayısı
Klinikte Düşen Hasta Sayısı

MUTLAK SAYI
Reddedilen Fatura Sayısı
Tıbbi Hata Sayısı
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Şikayet Sayısı
Yatak İşgal Oranı
Hastane Enfeksiyonu Gelişen Hasta Yüzdesi
YÜZDE

Sezaryen Ameliyat Yüzdesi
Acil servisin Gereksiz Kullanım Yüzdesi
Memnun Çalışan Listesi
Hastane Ortalama Yatış Süresi
Poliklinikte Doktora Muayene Oluncaya Kadar Ortalama Bekleme Süresi

ORTALAMA

Ortalama Muayene Süresi
Ortalama Ameliyat Maliyeti
Hasta Başına Ortalama Maliyet
Yoğun Bakım Ünitesi Hemşire Hasta Oranı
Doktor Hemşire Oranı

ORAN

Operasyon Doktor Oranı
Maliyet Ücret Oranı
Gelir Gider Oranı
Kaynak: Sıdıka Kaya, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:
2864, 2013. .

Yüzde olarak ifade edilen ölçüler genellikle mutlak sayı olarak ifade edilen ölçülerden
daha faydalıdır. Yüzde, ölçünün evrendeki yayılımını daha açık bir şekilde gösterir. Örneğin,
hastane enfeksiyonu gelişen hasta yüzdesi, enfeksiyon gelişen hasta sayısından daha
anlamlıdır. Daha fazla bilgi vermek için, enfeksiyon gelişenlerin hem sayısı hem de yüzdesi
verilebilir.
Ortalama (bazen aritmetik ortalama da denir), bir dizi niceliğin toplamının dizideki
nicelik sayısına bölümüdür. Örneğin, bütün hemşirelerin maaşlarını toplayıp hemşire sayısına
bölerek ortalama hemşire maaşını hesaplayabiliriz. Bununla birlikte, bazen ortalamalar
yanıltıcı olabilir. Örneğin, veri setindeki birkaç sayı olağandışı şekilde büyük ya da küçük ise,
bunlar genellikle ortalama hesabına katılmaz ve ayrıca incelenirler.
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Oran, iki şeyi karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, hemşire-hasta oranı her bir
hemşire tarafından bakılan hasta sayısını belirtir. Aynı ay içinde, hastanenin bir birimi 6
hastaya 1 hemşire, bir diğer birim 5 hastaya 1 hemşire, başka bir birim de 4 hastaya 1 hemşire
bildirebilir. Tutarlı olarak hesaplanan oran, birimler arasında karşılaştırma yapmayı
kolaylaştırır.
12.2. Kurumsal Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme Uygulamaları
Sağlık hizmetlerinde kalite denilince bugün en çok kabul gören tanım, Amerika Tıp
Enstitüsü (Institute of Medicine) tarafından yapılmıştır. Enstitüye göre sağlık hizmetlerinde
kalite; sağlık hizmetinin bireylere ve topluma, eldeki en son bilginin ışığında ve istenilen
sağlık sonuçlarına ulaşacak şekilde sunulmasıdır.
Bir diğer tanımlamaya göre ise sağlık hizmetlerinde kalite, dış müşteri olarak
adlandırabileceğimiz hastaların ihtiyaçlarının öneminin kavranarak, sürekli ve istikrarlı
şekilde giderilmesidir. Bu bakımdan toplam kalite yönetiminin sağlık hizmetlerindeki karşılığı
hasta mutluluğudur denilebilir. Doğru teşhis, tedavi, beklemeksizin ve güler yüzlü hizmet,
temiz ve hijyenik ortam, uygun fiyat vb. hastanın mutluluğuna dönük faaliyetler bütünü,
sağlıkta kalitenin birer unsurudur.
Sağlık hizmetlerinde kaliteyi Vincet K. Omachonu (1990) sentezci bir yaklaşımla,
teknik (bilimsel norm ve standartlara uygunluk) ve sanatsal (müşteri istek ve beklentilerinin
karşılanması) boyutlarıyla tanımlamaktadır. Yaklaşım Şekil 1’de sunulmuştur. Bu yaklaşıma
göre sağlık hizmetinin kalitesi teknik kalite ve tedavi sanatı tarafından belirlenmektedir.
Kalitenin teknik yönü, teşhis ve tedavinin çağdaş tıp bilimine, bilimsel standart ve
normlara uygun olmasını, sanatsal yönü de, verilen hizmetlerin hasta beklentilerini
karşılamasını içermektedir.
Tedavi sanatı tedavinin uygulanması sürecinde hasta tarafından algılanmasını ifade
ettiği için algılanan kalite olarak da adlandırılmaktadır.
Bireylerin geçmiş deneyimleri ve beklentileri, hizmet sunanların tutum ve davranışları,
kişisel kalite algısına yol açmaktadır. Algılanan kalite ve teknik kalitenin bileşimi, genel kalite
düzeyini (yüksek, düşük) belirlemektedir. Yüksek kaliteli hizmet sunumu kurumun
verimliliğini ve karlılığını olumlu yönde etkilemektedir.
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Şekil 12-1: Sağlık Hizmeti Kalitesinin Belirleyicileri
Kaynak: Kavuncubaşı, Ş. Yıldırım S. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.

Geleneksel olarak, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi, Donabedian
tarafından geliştirilen yapı-süreç-sonuç çerçevesine dayanır. Donabedian tarafından hastadoktor etkileşimi düzeyindeki tıbbi bakım sürecinin değerlendirilmesi için geliştirilen bu
çerçeve, bugün hala kullanılmaktadır.
Donabedian, sağlık bakım hizmetinin kalitesini değerlendirmek için önerdiği yapı,
süreç ve sonucu şu şekilde tanımlamıştır:
1. Yapı, hizmetin hangi koşullar altında sunulduğunu gösterir. Bunlar aşağıdakileri içerir:


Maddi kaynaklar (örneğin, binalar, donanım).
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İnsan kaynakları (örneğin, profesyonel ve destek personelinin sayısı, çeşitliliği ve
nitelikleri).



Örgütsel özellikler (örneğin, tıbbi personel ve hemşirelik personelinin organizasyonu,
eğitim ve araştırma fonksiyonlarının varlığı, denetim ve performans inceleme şekli,
hizmetin ücretini ödeme yöntemleri).

2. Süreç, sağlık bakım hizmetlerini oluşturan faaliyetler anlamına gelir. Bunlar teşhis,
tedavi, rehabilitasyon, önleme ve hasta eğitimini içerir ve genellikle profesyonel
personel tarafından yerine getirilir; fakat bakıma katkıda bulunan diğer kişilerin
(özellikle hastalar ve ailelerinin) faaliyetleri de kapsanır.
3. Sonuç, bireyler ve toplumlardaki, sağlık hizmetlerine atfedilebilen (istendik ya da
istenmedik) değişiklikler anlamına gelir. Sonuçlar şunları içerir:


Sağlık statüsündeki değişiklikler



Hastaların ve aile üyelerinin öğrendikleri bilgilerdeki, gelecekteki hizmetleri
etkileyebilecek değişiklikler



Hastaların ya da aile üyelerinin davranışlarındaki, gelecekteki sağlığı etkileyebilecek
değişiklikler



Hastaların ve aile
memnuniyetleri.

üyelerinin

aldıkları

hizmetten

ve

bunun

sonucundan

Uzmanlar, kalitenin ölçülmesi ya da değerlendirilmesi için, bakımın bu üç yönünün
(yapı, süreç ve sonuç) gözlenmesinin ve bunlar hakkında bilgi toplanmasının gerekli olduğu
görüşünü kabul etmektedir.
Yapısal ölçüler; doktorların, hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özelliklerle;
personel, bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle
ilgilidir (örneğin, doktorun uzmanlık alanı ya da hastanenin mülkiyeti ve akreditasyon
statüsü). Yapısal ölçüler kuralları, düzenlemeleri, akreditasyonu inceler.
Süreç ölçüleri; hastalara sunulan hizmetlerle (koruma, teşhis, tedavi, vs.) veya tıbbi
tavsiye üzerine hastaların kendilerinin ne yaptığıyla; sağlık profesyonellerinin insanlara ne
yaptığıyla ya da doktor veya başka bir sağlık profesyoneli ile hastanın karşılaşmasıyla ilgilidir
(örneğin, istenen testler). Süreç ölçüleri, hizmet sunucularının önleme, tarama, teşhis, fiziksel
ve psikolojik tedavi ve rehabilitasyon yoluyla hedeflerine nasıl ulaştıklarını ölçer.
Sonuç ölçüleri ise; özellikle sağlıkları bakımından insanlara ne olduğu ile ilgilidir ve
hastanın daha sonraki sağlık statüsüne veya sağlık statüsünde gözlenen değişikliklere işaret
eder (örneğin, semptomlarda ya da hareket yeteneğinde iyileşme). Sonuç ölçüleri, yapısal
ortamda gerçekleştirilen süreç girişimlerinin kısa ve uzun dönemli sonuçlarını inceler.
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12.2.1. Sağlık Kuruluşlarında Ölçme ve Değerlendirme
Sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite, uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki
standartlara uygun, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, tüm hizmet süreçlerinde
hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması şeklinde tanımlanabilir.
Toplam kalite yönetiminin sağlık kurumları ve diğer kurumlar için faydaları şu şekilde
sıralanabilir:


Rekabet gücünü arttırır



Müşteri memnuniyetini arttırır, şikâyet ve memnuniyetsizliklerini azaltır



Üretilen ürünlerin pazarlama kabiliyetini arttırır



Pazar payını arttırır



Satış hâsılatını yükseltir



Kapasite kullanımını ve verimliliği arttırır



Maliyetleri azaltır.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren kamu hastanelerde ölçüm/değerlendirme temel
olarak dört ana parametre üzerinden yapılmaktadır (Şekil 2). Bu parametreler: muayeneye
erişim, hizmet kalite standartları, memnuniyet ölçümü ve verimlilik göstergeleridir. Bu dört
parametrenin aritmetik ortalaması ise ilgili dönemin kurumsal performans katsayısını
vermektedir.
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Şekil 12-2: Sağlık Bakanlığınca Uygulanan Entegre Model
Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/skg_uygulamalari.pdf Erişim: 18.02.2016
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Hastanelerde parametreler için ölçüm/değerlendirmeyi kimin, hangi periyotla yapacağı
Tablo 12- 2'de gösterilmektedir. Kullanılan bu performans parametreleri hastane performansı
için bir ölçüm seti meydana getirmektedir.
Her bir parametre sistemde etkinlik açısından eşit öneme sahiptir. Ancak, mevcut
sistem sürekli iyileştirmeye açık dinamik bir yapıda olduğu için zaman içinde bazı yeni
standartlar eklenip bazı standartlar da yürürlükten kaldırılabilecektir.
Tablo 12- 2 Hastanelerde Kullanılan Ana Parametreler

Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/skg_uygulamalari.pdf Erişim: 18.02.2016

12.2.1.1. Muayeneye Erişim
Ülkemizdeki hekim sayısı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde yer alan ülkeler
arasında sondan ikinci sıradadır yani hekim sayısı çok yetersizdir. Bu bağlamda sayısı yetersiz
olan hekimlerin efektif kullanımı, hastanede bulunan klinisyen hekimlerin aynı anda hizmet
vermelerini sağlamak ve vatandaşların her hekime sağlanan ofis sayesinde istediği hekimi
seçebilmesine yönelik bir standarttır. Böylece ülkemizde sağlık kurumlarında uzun
kuyrukların sona erdirilebilmesi ve sağlık insan gücünün verimli kullanılması amacıyla
kurumsal performans ölçümünde ülkemize özgü bir parametre olan muayeneye erişim kriteri
kullanılmaktadır.
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12.2.1.2. Hizmet Kalite Standartları
Hastanelerde sunulan hizmet süreçleri ile hastaneyi fiziki ve teknik açıdan
sorgulamayı içeren 383 standarttan oluşan “Hizmet Kalitesi Standartları” belirlenmiştir.
Hizmet kalitesi standartları hizmet sunumu açısından farklılıklar gösteren hastanelerimizde
hizmet sunumunun iyileşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Söz konusu standartlar hastanın hastaneye başvurmasından itibaren salahiyet veya
ölüm haliyle son bulan tüm süreçleri içeren bir sorgulamayı öngörmektedir. Gerek hastaya
hizmet sunumu gerekse destek hizmetleri bölümü, aynı şekilde sorgulama süreçleri içinde yer
bulmuştur.
Bu standartlar; poliklinikler, klinikte bulunan hasta odaları, yoğun bakımlar,
ameliyathaneler, laboratuvar, diyaliz bölümü ve diğer birimlerde bir takım düzenlemelere
gidilmesine dair standartları içermektedir (Sekil 3). Aynı zamanda hizmet planlamasını önemli
ölçüde belirleyen bilgi yönetimine dair standartlar bulunmaktadır. Bunun yanında, sağlık
hizmet sunumunun en önemli parçası olan enfeksiyon kontrolü ve hasta ve çalışan
güvenliğine yönelik standartlara da önemli ölçüde yer verilmiştir.
Hastaneler böyle bir değerlendirme ile ulusal ölçekte standartların ne kadarını
karşılayabildiklerini görmektedirler. Standartlar hastanelerin sınıflandırılması açısından da
işlevsel olabilmektedir.
Hizmet kalite standartları ilerleyen ünitelerde daha detaylı olarak anlatılacaktır.
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Şekil 3: Hizmet Kalite Standartları
Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/skg_uygulamalari.pdf Erişim: 18.02.2016

12.2.1.3. Memnuniyet Ölçümü
Sağlık Bakanlığının hasta odaklı ve hasta memnuniyetine dayalı sağlık hizmeti
sunumu politikaları çerçevesinde, hastaların bakış açısı ile verilen sağlık hizmetlerinin
değerlendirilmesini amaçlayan hasta memnuniyet anketleri yapılmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin sunum tarzının ancak hizmet alıcılarından gelen görüşler
çerçevesinde şekillendirilebileceği bir gerçektir. Bu düşünce ile hastaların görüşlerinin, hizmet
sürecine dâhil edilmesi ve sağlık hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla anketler uygulanır.
Memnuniyet ölçümü her ay düzenli bir şekilde olacak şekilde yapılır, ama sonuçları 4
ayda bir değerlendirilir; bu çalışmaların performans ve kalite biriminin sorumluluğunda,
hastanelerin bizzat kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür.
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12.2.1.4. Verimlilik Göstergeleri
Hastanenin gerçekleştirmesi gereken bütün bu beklentilerin elde edilmesindeki
araçlardan birisi de kurumsal verimliliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle mümkün
olmaktadır. Yeni performans yönetimi anlayışında, işletme performansı; işletmeyi oluşturan
sistemin tüm bileşenlerinin etkileşiminin toplam sonucu olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bir
kurumda çağdaş yönetim anlayışından bahsedebilmek için değişik model ve tekniklerle
performans ölçümüne ilişkin uygulamaların yapılması modern yönetimin en önemli
fonksiyonlarından biri haline gelmiştir.

Şekil 12-4 Kurum Verimlilik Göstergeleri
Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/skg_uygulamalari.pdf Erişim: 18.02.2016
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12.2.2. Sağlıkta Kalite Ölçme İndikatörleri
Sağlık hizmeti farklı yapılanmalarla ve farklı sistemler içinde sunulabilir. Ancak tüm
sağlık hizmetlerinde ortak amaç doğru işlemleri, doğru kişilere, doğru zamanda uygulamaktır.
Bu da kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve gelişimi ile mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda
hareket etmek ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak amacı ile öncelikle sistemin nitelik ve
nicelik olarak bu hedefin neresinde olduğunun tespiti gerekmektedir.
Kalite yönetiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı olmalıdır. Sunulan sağlık hizmeti
kalitesinin, verimliliğin, etkinliğin, sonuçların izlenmesi, hesap verebilirlik, ileriye dönük
politikaların oluşturulabilmesi, planlama ve karşılaştırma ancak ölçme, izleme ve ölçüm
sonuçlarının değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu noktada, kalite ve ölçüm kültürünün
birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğu açıkça görülmektedir.
Genel olarak tüm dünyada indikatörlerin çıkış noktası mortalite takibi yönünde
olmuştur. Günümüzde ise indikatör hedeflerinin mortaliteden ziyade morbidite,
komplikasyon, hatalar ve advers olayların azaltılması yönünde değiştiğini görülmektedir.
Kalite çalışmaları çerçevesinde ölçmediğimiz bir şeyi iyileştiremeyeceğimiz gerçeğinden ve
ölçümlerde kullanılacak ortak bir dil gereksiniminden yola çıkılarak, Sağlık Bakanlığı’nın
stratejik hedefleri, toplumun ve sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan
sağlıkta kalite standartları indikatörleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 12-3 Sağlıkta Kalite Standartları İndikatörleri

Kesici Delici Alet Yaralanmaları
BİLRİME TABİ
İNDİKATÖRLER

Kan ve Vücut Sıvılarının sıçramasına maruz kalanlar
Düşen hasta oranı
Cerrahi alan enfeksiyon hızları
Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları
Yoğun bakım ünitesi mortalite oranları

KAYITLARA TABİ
İNDİKATÖRLER

Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları
Yoğun bakımda tekrar yatış oranları
Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları
Hemşirelerin bölüm değiştirme oranları
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Sezaryen oranları
Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma
süresi
Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta
sayısı, oranı ve teşhis dağılımı
Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri
Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum oranları
Ameliyat masası kullanım oranı
Hekim başına düşen poliklinik odası oranı
Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı
Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis
dağılımı
Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/indikatorkitabi_web.pdf Erişim: 20.02.2016

Yukarıdaki tabloda verilen indikatörler bazı alt indikatörlere de sahiptirler. Alt
indikatör; ana indikatörle ilişkili olup detay düzeyinin ve hassaslığın artırılmasına yarayan ek
ölçüm araçlarıdır. İndikatör takibi sırasında sonucu yorumlayabilmek ve gerektiğinde geriye
dönüp kök neden analizi yapabilmek için ek bilgi ve veriye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu
nedenle veri toplamaya başlamadan önce indikatörle birlikte hangi ek bilgi ve verilere ihtiyaç
bulunduğuna karar verilmelidir. Bu amaçla indikatörün özelliğine göre alt indikatörler de
oluşturulabilir ve bunlara indikatör kartında yer verilebilir. Örneğin; “Kesici/delici alet
yaralanması” indikatörü takip edilirken, hazırladığımız indikatör kartında iyileştirme
yapılacak alanlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi alt indikatörler belirlenmiştir:


Kesici/delici alet yaralanmasına maruz kalan çalışanların mesleki oransal dağılımı



Kesici/delici alet yaralanmasına neden olan kesici/delici aletlerin oransal 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 indikatörlerden yola çıkarak;
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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.

SKS’de yer alan alt indikatörlerin takipleri zorunlu değildir; fakat iyileştirme
faaliyetleri açısından tavsiye edilmektedir. Zorunlu olmasa dahi, bazı indikatörlerin alt
indikatörler olmadan yorumlanması oldukça güç olabilir.
İndikatör kartları bir anlamda indikatörlerin kimliği niteliğindedir. Her indikatör
kartında bulunması gereken parametreler aşağıda belirtilmiştir:


Hesaplama yöntemi



Alt indikatörler



Hedef değer



Veri kaynağı



İlgili formlar



Sorumlular



Veri toplama periyodu



Veri analiz periyodu



Dikkat edilecek hususlar

Böylelikle indikatör kartında neyi ölçeceğimiz, hangi yöntemlerle nasıl ve ne zaman
ölçeceğimiz, ne zaman değerlendireceğimiz, sorumluların kimler olduğuna ilişkin soruların
cevabını bulmuş olacağız.
Veri kaynağı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir bundan dolayı her bir indikatör
için veri toplarken kullanılacak araçlar kurumların inisiyatifine bırakılmıştır.


Kurumlar verilerini HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden elektronik
ortamda veya yazılı formlar ile toplayabilirler.
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Web sitemizde veri toplamak üzere yayınlanmış olan bildirim formları, veri toplama
formları, veri analiz formları ve yıllık veri analiz formları örnek
olarak yayınlanmıştır. Bu formların kullanımı zorunlu olmayıp tamamen kurumların
inisiyatifine bırakılmıştır. Yani kurumlar bu formları kullanabilecekleri gibi kendi
ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni formlar da hazırlayabilirler. Bu formlar HBYS’de
tanımlanabileceği gibi yazılı olarak da yer alabilir.

Verilerden indikatör sonuçlarına ilişkin analizler yapılması ve analiz sonuçlarının
yorumlanması, indikatör takip sürecinin en kritik adımlarından birisidir. Çünkü analiz
sonucuna göre ilgili birimde iyileştirme yapılacak alanlar tespit edilecektir. Burada dikkat
edilecek noktalardan biri indikatör kartında belirtilen periyotlarda analiz yapılması ve
sonuçların hedef değer/değerlerle karşılaştırılıp en doğru yorumun yapılmasıdır.
Her bir indikatörün veri toplama ve analizinden sorumlu kişi veya gruplar
belirlenmelidir. İndikatörün tipine, kurumun işleyişine ve veri kaynaklarına göre sorumlular
değişebilir. Sorumlu bir kişi olabileceği gibi, bir klinik bölüm ya da bir komite de olabilir.
Ancak tüm indikatör takiplerinin yönetiminde kalite yönetim birimi koordinasyon görevini
yürütmeli, veri sorumlularının bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi konusunda
gerekenlerin yapılmasını sağlamalı ve indikatör sonuçlarının değerlendirilmesinde üst
yönetim ve sorumlular ile birlikte çalışmalıdır.
Her bir indikatör kartı hazırlanırken o indikatörle ilgili belirtilmesi gereken özel
durumlar var ise “Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında tanımlanmalıdır. Örneğin,
hazırladığımız kesici/delici alet yaralanması indikatöründe, bu parametrede; “kişi birden fazla
kesici/delici alet yaralanmasına maruz kaldığında her olayın ayrı değerlendirilmesi
gerekliliği” belirtilerek bu özel duruma dikkat çekilmiştir.
İndikatör takibinde, kart ve formlar ölçme ve değerlendirme işlemi için birer araç
olarak kullanılacaktır. Asıl hedef, ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu aşamaların
sağlıklı ve sürekli bir şekilde tekrarlanmasını sağlamak ve nihayetinde hizmet sunumunun
kalitesini artırmaktır.
Bu çalışmalar sırasında; indikatör sonuçlarının ipucu verdiği, yönlendirici rolü olduğu
unutulmamalıdır. Başka bir ifade ile; indikatör sonuçları işaret eder, soru sorar, uyarır. Bu
nedenle alacağımız kararlara destek olur. Sonuçları değerlendirirken her zaman "Neden" diye
sormak önemlidir. Sebepleri farklı açılardan, çok yönlü olarak sorgulamak sistemi
iyileştirirken isabetli adımlar atılmasını sağlayacaktır.
Ölçme ve değerlendirme sürekli bir çaba, sabır ve mücadele gerektiren bir çalışmadır.
Bu konuda gerçekleştirilecek uygulamalar zaman içinde tecrübe kazanıldıkça daha iyi bir
noktaya gelecektir. Her kurumun kendine özgü sorunları ve çözüm yolları olacaktır. Bu da,
hem kurum tecrübesi hem de ülke deneyimimizin artırılması için yarar sağlayacaktır. Dolayısı
ile her kurumun bu yöndeki çabası bizim için çok önemlidir.
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Kurumlarımızın gelişimine yönelik kuralları ortaya koymak, hedef belirlemek, bu
hedefe ulaşmak için yönlendirmek, yol göstermek ve hedefe ulaştıktan sonra da bir sonraki
hedefi göstermek de Bakanlığımızın görevidir. Sistem sürekli kendini geliştirmek
durumundadır. Buradan yola çıkarak, Bakanlığımız kurumlarımız için kalite konusunda
hedefi sürekli bir üst noktaya taşımaya, sistem belli bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki
hedefe yöneltmeye devam edecektir.

12.2.3. Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard)
Rekabet ortamında başarılı olmayı isteyen bir organizasyon için performans ölçümü
hayati önem taşır. Son yıllardaki popüler performans ölçüm araçlarından biri dengeli puan
cetveli (balanced scorecard) modelidir. ‘Balanced Scorecard’ kavramı “Dengeli Not Defteri”,
“Denge Kontrol Paneli”, “Dengeli Puan Cetveli” şeklinde Türkçe’ye çevrilmektedir.
Dengeli Puan Cetveli (Balanced scorecard) 1992 yılında Kaplan ve Norton tarafından
geliştirilmiş bir performans ölçüm modelidir. Dengeli Puan Cetveli stratejiyi aksiyona
dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemidir.
Dengeli puan cetveli geleneksel yönetim sistemlerindeki ciddi bir eksikliği
göstermektedir ki, o da işletmenin uzun dönemli stratejisi ile kısa dönemdeki faaliyetleri
arasında bağlantı kurulmasıdır. Pek çok işletmede performans ölçümleri finansal ölçümler ve
hedefler çerçevesinde oluşturulmuştur ve bunların işletmenin uzun dönemli stratejik
hedeflerini geliştirmesi ve uygulaması ile ilişkisi pek kurulamamıştır. Dengeli Puan Cetvelinin
temeli, işletmenin performansının geliştirilmesi için sadece finansal ölçümün yeterli
olmadığıdır. Dengeli Puan Cetveli günü gününe iş ve müşteri gereksinimleri ile misyon ve
vizyonu sıralama, işletme stratejilerini yönetme ve değerlendirme, iş verimindeki gelişmeleri
izleme, organizasyon kapasitesini oluşturma, bütün çalışanlarla bağlantı kurma amacıyla her
büyüklükteki organizasyonda kullanılabilen bir performans yönetim sistemidir.
Kaplan ve Norton yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya koydukları Dengeli Puan
Cetveli sistemi ile performans kriterlerini 4 boyuta indirgemişlerdir. Finansal, müşteri, iç iş
süreçleri, öğrenme ve gelişme. Dört boyutta performans ölçütlerinin tespiti için şu soruların
cevaplandırılması önerilmektedir: Şirketimiz hangi sayısal hedeflere ulaşırsa ortaklarımız
tarafından başarılı olarak kabul edilecektir? Vizyonumuza ulaşmak için müşterilerimiz
tarafından nasıl algılanmalıyız? Müşterilerimizi tatmin etmek için hangi süreçlerimizde
mükemmelliği hedeflemeliyiz? Vizyonumuza ulaşmak için nasıl bir kurumsal öğrenme ve
gelişme modelimiz olmalı? Bu sorulara verilecek cevaplar çerçevesinde, işletmelerin strateji
ve vizyonları bu 4 perspektifle ilişkilendirilmiştir.
Dengeli Puan Cetveli felsefesi, organizasyonu dört perspektiften objektif olarak
incelendiği zaman, organizasyon vizyonunun en iyi şekilde başarıldığını kabul ve tasdik eder.
Bu dört perspektif: müşteri, iç iş süreçleri, finans, öğrenme ve büyümedir.
Müşteri perspektifi: Bu ölçüm, işletmenin müşteri tarafından nasıl görüldüğüne odaklanır.
Müşteri, bir işletmenin performansını dört noktayı temel alarak değerlendirir
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İç iş süreç perspektifi: Müşteri gereksinimlerini tatmin etme olanağı sağlamada kritik olan ve
müşterinin gözünde değer yaratan süreçleri bulmaya yardım eder
Öğrenme ve büyüme perspektifi: İşletmeleri, ilerleme, yenilenme ve öğrenme yeteneklerini
değerlendirerek ileriye odaklanmaya sevk eder.
Finansal perspektif: işletmenin hissedarları tarafından nasıl görüldüğüne odaklanır.

Şekil 12-5 Dört Bakış Açısının Vizyon ve Stratejiye Dönüştürülmesi
Kaynak: TARIM, M. (2004). Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced
Scorecard). Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(2).

Hastaneler aynı hizmeti farklı kalitede sunarlar. Daha sadık müşteri yaratan ve bir
hastaneyi diğerinden ayırt eden unsur hizmet kalitesidir. Kalite ise bir performans boyutudur.
Bu nedenle rekabet ortamında başarılı olmayı isteyen bir organizasyon için performans
ölçümü hayati önem taşır. Son yıllarda popüler performans ölçüm araçlarından biri olan
Dengeli Puan Cetveli (Balanced scorecard) modeli hastaneler için de önemli bir araçtır.
Sağlık işletmeleri için dengeli puan cetveli, sağlığa nerede ve nasıl değer
katılabileceğini göstermesi açısından gereklidir. Sağlık bakımı üç kategoride birbirine bağlı
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değerlerden etkilenir. Bunlar işletme değeri, çalışan değeri ve hasta değeridir. Sağlık
organizasyonları, hastalar devamlı müşterileri olduğu zaman işletme değeri kazanırlar.
Sağlık sektöründe yeni yeni kullanılmaya başlanan dengeli puan cetveli Dilmaç
tarafından bir tez çalışması kapsamında, literatür bilgilerinden ve Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesine ait verilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan cetvel Tablo
X’te sunulmaktadır.
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Tablo 12-4 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Hazırlanan Örnek Dengeli Puan
Cetveli

Kaynak: Dilmaç, E. (2011). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kurumsal Performans Karnesi (Balanced Scorecard)
Yönteminin Uygulanabilirliği. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Programı
Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
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12.2.4. Kamu Hastanelerinde Performans Değerlendirme
Kamu hastane birlikleri verimlilik karnesi; sağlık tesisi karnesi ve birlik hedefleri
bileşenlerinden oluşmaktadır. Sağlık tesisi karneleri 6 ana kriter grubundan oluşmaktadır:
Bunlar (Şekil 12-6): Tıbbi, idari, mali, kalite, hasta ve çalışan güvenliği, eğitim, izlem ve veri
doğrulamadır.

Şekil 12-6 Sağlık Tesisi Karne Kriterleri
Kaynak:http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2b48093a32c245b2906be855676db692.pdf Erişim: 20.02.2016

Her boyuta 1000 puan verilerek toplam 6000 puan üzerinden hesaplamalar
yapılmakta, sonuçta elde edilen puanların hastane rollerine göre ağırlıklı ortalamalarının
%70’i ile birlik hedeflerinden (1000 puan) alınan puanın %30’u alınarak birlik puanı
hesaplanmaktadır.
Tablo 12- 5 Kamu Hastaneleri Karne Kriter Puanlamaları

Hastane Karnesi
Tıbbi

1.000

İdari

1.000

Mali

1.000

Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği

1.000

Eğitim

1.000

İzlem, Veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme

1.000

Kaynak: http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2b48093a32c245b2906be855676db692.pdf Erişim: 20.02.2016

1000 puan değeri olan tıbbi kriter gruplarının puanlamasının nasıl yapıldığı Tablo 6’da
gösterilmektedir. Diğer kriterler için de benzer şekilde puanlama grupları oluşturulmuştur.
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Tablo 12-6 Tıbbi Kriter Grupları

Kaynak: http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2b48093a32c245b2906be855676db692.pdf Erişim: 20.02.2016

Hesaplanan puana (0-1000 arası) göre A, B, C, D, E grubu verilmektedir (Şekil 7).
Böylece yapılan değerlendirmelerle tıbbi, idari-mali, hasta ve çalışan, eğitim, izlem
boyutlarında değer yaratan anahtar faktörler tespit edilerek, bunların iyileştirip, geliştirilmesi
için gerekli adımların atılması sağlanmaktadır. Sonuç olarak sağlık yöneticilerinin yönetsel
becerileri ortaya konmakta, hastanelerin hizmet ve klinik kalitesi ile verimliliğinin süreğen
hale getirilip arttırma yönünde çalışmalara destek verilmektedir. Birlik karnesinin
hesaplanmasında hastane karne puanları ortalamasının %70’i, birlik hedefleri başarı puanının
%30’u alınmaktadır (Şekil 12-8).

Şekil 12-7 Puan Aralıkları
Kaynak: http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2b48093a32c245b2906be855676db692.pdf Erişim: 20.02.2016
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Şekil 12-8 Birlik Karnesi Hesaplanması
Kaynak: http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2b48093a32c245b2906be855676db692.pdf Erişim: 20.02.2016
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Uygulamalar
1. Özel bir hastane için dengeli puan cetveli geliştiriniz.
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Uygulama Soruları
a. Geliştirmiş olduğunuz dengeli puan cetveli kaç boyuttan oluşmaktadır?
b. Cetvelde hangi göstergeler yer almaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ölçenin önemini ve sağlıkta kalite iyileştirmenin hangi tekniklerle ve
hangi parametrelerle yapıldığını öğrendik. Dengeli puan cetvelinin sağlıkta kalite
geliştirmede nasıl kullanıldığı ve kamu hastanelerinin puanlama sistemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi için kullanılabilecek ölçüm verilerinden hangisi
yüzde olarak ölçülmektedir?
a) Acil servisin gereksiz kullanımı
b) Poliklinikte muayene edilen hasta
c) Klinikte düşen hasta
d) Reddedilen fatura
e) Tıbbi hata
2. Donabedian’ın sağlık bakım hizmetinin kalitesini değerlendirmek için önerdiği süreç
hangisinde doğru ve gerektiği sırama ile verilmiştir?
a) Girdi-süreç-çıktı
b) Yapı-süreç-sonuç
c) Süreç-yapı-sonuç
d) Süreç-girdi-çıktı
e) Sonuç-süreç-çıktı
3. Toplam kalite yönetiminin sağlık kurumları ve diğer kurumlar için faydaları arasında
hangisi yer almaz?
a) Rekabet gücünü arttırır
b) Müşteri memnuniyetini arttırır, şikâyet ve memnuniyetsizliklerini azaltır
c) Diğer ülkelerin politikalarını gözlemlemeyi sağlar
d) Üretilen ürünlerin pazarlama kabiliyetini arttırır
e) Pazar payını arttırır
4. Hangisi Türkiye’de kamu hastanelerinin değerlendirmesi ve ölçümünün ölçütleri
arasında yer almaz?
a) Muayeneye erişim
b) Hizmet kalite standartları
c) Memnuniyet ölçümü
d) Verimlilik göstergeleri
e) Karşılaştırma faktörleri
5. Hangisi bir süreç ölçüsüdür?
a) Yöneticilerin nitelikleri
b) Hastanenin akreditasyon durumu
c) İşlem tamamlanma süresi
d) Hastaların fonksiyonel sağlık durumları
e) Hastaneye yeniden yatış yüzdesi
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6. Kamu hastanelerinde performans değerlendirme hakkında bilgi veriniz.
7. Dengeli puan cetveli felsefesinin perspektifleri:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
8. …………………………………………… stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım
eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemidir.
9. Hizmet kalite standartları hakkında bilgi veriniz.
10.
…………………………………… doktorların, hemşirelerin ve sistemin
doğasında bulunan özelliklerle; personel, bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla
ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgilidir
YANITLAR: 1–A, 2–B, 3–C, 4–E, 5–C, 7–müşteri perspektifi, iç iş süreç perspektifi,
öğrenme ve büyüme perspektifi, finansal perspektif, 8–Dengeli puan cetveli, 10–Yapısal
ölçüler
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13. BÖLÜM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) İle İlgili Temel Kavramlar
13.2. Sağlık Bakanlığı Kalite Çalışmaları
13.3. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
13.4. SKS
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık Bakanlığı kalite çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
2. SKS hakkında bilgi veriniz.
3. SKS hangi sağlık kurum ve kuruluşlarına uygulanabilir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlıkta Kalite Standartları
(SKS) İle İlgili Temel
Kavramlar

Temel kavramlar hakkında
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Bakanlığı Kalite
Çalışmaları

SKS

Sağlık Bakanlığı tarafından
sürdürülen kalite çalışmaları
hakkında bilimsel bilgiye
ulaşma
SKS konusunda bilimsel
bilgiye ulaşma ve standartlar
hakkında fikir sahibi olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar



Kalite



Standart



Sağlık Kurum ve Kuruluşu
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Giriş
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık
kurumlarında kalite çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar insan sağlığını odak noktası
yapma, hizmet kalitesinin standartlarını yükseltme, hasta ve çalışan güvenliğini sağlama,
sağlığın tüm paydaşları ile beraber hareket etme, yeniliklere öncülük etme ilkeleri
çerçevesinde yürütülmektedir.
SDP’nin bileşenlerinden biri etkili “Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve
akreditasyon”dur. Bu bileşenle beraber kamu hastanelerinde kalite çalışmaları gönüllülük
esasından çıkarılıp zorunluluk esasına dayandırılmıştır.
Değişen müşteri beklenti ve isteklerini karşılayabilme sürecinde kalite çalışmalarının
devamlılığının sağlanması önemlidir. Kamu hastanelerinde başlatılan bu çalışmalar yıllar
içinde yapılan revizyonlarla özel ve üniversite hastanelerine de uygulanabilir hale
getirilmiştir.
Bu bölümde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kalite çalışmaları ve Sağlıkta
Kalite Standartları (SKS) hakkında da bilgi sunulucaktır.
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13.1. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) İle İlgili Temel Kavramlar
Bu bölümün daha iyi anlaşılması için bazı kavramların tanımlanmasında fayda vardır.

13.1.1. Değerlendirme Kavramı
Değerlendirme, sağlık kurum ve kuruluşlarında SKS’nin uygulanıp uygulanmadığını
ve uygulama düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan incelemedir.

13.1.2. Değerlendirici Kavramı
Değerlendirici, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştiren kişidir.

13.1.3. Kalite Puanı Kavramı
Kalite puanı, sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme
neticesinde SKS’nin uygulanma derecesini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen
değerdir.

13.1.4. Öz değerlendirme Kavramı
Öz değerlendirme, kurumun kalite yönetim sistemi ve Sağlıkta Kalite Standartlarını
karşılamak, Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği uygulamaları, bölüm hedeflerine
ulaşabilme düzeylerini ortaya koymak ve mesleki körlüğü önlemek için kullandıkları bir
araçtır.

13.2. Sağlık Bakanlığı Kalite Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) ana
hedeflerinden biri, “Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon”dur. Bu ana
hedefe ulaşabilmek amacıyla 2007 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı
bünyesinde Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. Performans
Yönetimi ve Kalite Geliştirme Başkanlığı 2007 yılından itibaren müstakil daire başkanlığı
olarak hizmet sunmuştur. Daha sonra 2009 yılından itibaren ise Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütmüştür.
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, kurulduğu günden
bugüne kadar Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan
performans uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, performansa
dayalı ek ödeme uygulaması, kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, teşhisle ilgili
gruplar, klinik performans ölçümü, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında hizmet sunmuştur.
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile oluşturulan yeni yapılanma
sonucu, 2012 yılından itibaren Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın varlığı sona ermiş ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı bünyesindeki Sağlık
345

Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
kurulmuştur.

13.3. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın görev alanları şu şekildedir:


Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan
güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas
alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında
uygulanmasını değerlendirmek



Klinik kalite göstergeleri geliştirmek



Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak



Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçümüne ilişkin anketler ve uygulama rehberleri
oluşturmak



Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak



Sağlık kurum ve kuruluşlarını, sağlıkta kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği
çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmek



Sağlıkta kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği konularında ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak



Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek, kalite ve
akreditasyona yönelik faaliyetleri değerlendirmek



Sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesini oluşturmak



Sağlıkta kalite standartlarına yönelik sertifikasyon programlarını yürütmek



Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekreterya işlemlerini
yürütmektir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yedi birim görev
yapmaktadır.
1. Kalite Değerlendirme Birimi
2. Kalite Standartları Geliştirme Birimi
3. Bilgi Yönetim Birimi
4. Proje Yönetimi ve Uluslararası Çalışmalar Birim
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5. Kalite Eğitimleri Birimi
6. Akreditasyon Birimi
7. Klinik Kalite Birimi

13.3.1. Kalite Değerlendirme Birimi
Kalite Değerlendirme Birimi görev ve sorumlulukları şunlardır:


Değerlendirme sürecine ilişkin mevzuatı hazırlamak



Değerlendirme sürecine ilişkin kuralları belirlemek



Değerlendirici kapasitesini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek



Değerlendirme sürecini izlemek ve yönetmek



Değerlendirmeye ilişkin iletişim ve bilgi sistemlerini yönetmek



Değerlendirme sonuçlarının analizini yapmak ve raporlamak



Görev alanları ile ilgili uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmek



Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

13.3.2. Kalite Standartları Geliştirme Birimi
Kalite Standartları Geliştirme Biriminin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:


Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan
memnuniyeti, verimlilik, etkinlik ve etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını
geliştirmek



Mevcut kalite standartlarında gerekli revizyon çalışmaları yapmak



SKS’ye ilişkin uygulama rehberleri ve özgün uygulama yöntemleri geliştirmek



SKS danışma komisyonu çalışmalarını koordine etmek



Kalite göstergeleri geliştirmek



Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmek



Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anketler ve uygulama rehberleri
oluşturmak



Görev alanı ile ilgili eğitimler düzenlemek
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İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak

13.3.3. Bilgi Yönetimi Birimi
Bilgi Yönetimi Biriminin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:


Başkanlık faaliyetlerine ilişkin programları geliştirmek ve teknik destek sağlamak



Ar-Ge çalışmalarında bulunmak



İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

13.3.4. Proje Yönetimi ve Uluslararası Çalışmalar Birimi
Proje Yönetimi ve Uluslararası
şekildedir:

Çalışmalar Biriminin görev ve sorumlulukları şu



Sağlıkta kalite ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik projeleri yürütmek



Projelerin hedeflerine ulaşabilmesi için ilgili birimlerle yürütülen çalışmaların
etkinliğini değerlendirmek ve koordine etmek



Başlatılan ve planlanan projelerin hedeflenen kalite ve standartlara uygun olup
olmadığını değerlendirmek, gerek görülen durumlarda ilgili birimlerle koordinasyonu
sağlayarak danışma raporlarını incelemek ve gerekli gördüğü durumlarda daha
ayrıntılı bilgi istemek



Proje kapsamında ihtiyaç duyulan eğitim ve bilgilendirme toplantılarını organize
etmek



Sağlıkta kalite alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan
çalışmalarda paydaş olarak yer almak



Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlenmesi konusunda ilgili
birimlerle koordinasyon yapmak



Projeler kapsamında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Başkanlığı’nın uluslararası
işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek



Görev alanı ile ilgili eğitimleri organize etmek



İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

13.3.5. Kalite Eğitimleri Birimi
Kalite Eğitimleri Biriminin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:
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Kongre, konferans, sempozyum,v.b. faaliyetleri yürütmek



Uzaktan eğitim sistemini takip etmek ve yürütmek



Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın internet sitelerinin yönetimi ile
ilgili faaliyetleri yürütmek



Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın yayın faaliyetlerini yürütmek



Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek



Ulusal sağlıkta kalite ve güvenlik ödülleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek



Faaliyet planı, performans programı, stratejik plan ve bütçe ile ilgili faaliyetleri
yürütmek



Birim çalışma alanıyla ilgili uluslararası proje ve faaliyetleri yürütmek



Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)
başvurularını cevaplandırmak



Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesi içerik yönetimi ile ilgili faaliyetleri
yürütmek



İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

13.3.6. Akreditasyon Birimi
Akreditasyon Biriminin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:


Sağlıkta ulusal akreditasyon sisteminin kurulması ve yürütülmesi için ulusal ve
uluslararası düzeyde izlenecek stratejileri belirlemek



Sağlıkta akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek



Sağlıkta kalite standartlarının değerlendirici eğitim süreçlerinin ve organizasyonel
yapının akreditasyonunu gerçekleştirmek



Ulusal akreditasyon sisteminin kurulmasına yönelik mevzuatı oluşturmak



Akreditasyon sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek



Birimin görev alanına giren resmi yazışmaları takip etmek



Ulusal akreditasyon sisteminin tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek



İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
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13.3.7. Klinik Kalite Birimi
Klinik Kalite Biriminin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:


Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarını yürütmek



Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin ilgili birimlerle işbirliği içinde
kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak



Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri
bildirimlerde bulunmak



Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, üniversite ve STK’lar ile işbirliği
içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük etmek ve bunları
koordine etmek



İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasını
sağlamak



Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı
kapsamındaki faaliyetleri yürütmek



İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

13.4. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)
SKS, Sağlık Bakanlığı tarafından kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği
başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin
gerçekleştirilmesine yönelik standartların tamamıdır.
Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan
SKS ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan önceki yönetmelikler yürürlükten kalkmıştır.
Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin amacı,
sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta
güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta
kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu yönetmelikle SKS uygulamaları şu şekilde gerçekleştirilir:


Sağlık kurum ve kuruluşları, uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uyan
çerçevede düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan değerlendirmeler ve sağlıkta
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kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini
gerçekleştirir.


Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kalite standartları ve rehberlerinin yayınlandığı
tarihten itibaren altı ay sonra sorumlu tutulurlar.



Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SKS’nin etkinliğini arttırmak amacıyla
uygulamaya yönelik uzaktan ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenler ya da
düzenlenmesini sağlar.



Bakanlık SKS doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını değerlendirir.



SKS’nin hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine
ilişkin iş ve işlemler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.



Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili
yıldaki kalite puanı 95 ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını
takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa göndermeleri durumunda o
yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak
kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme yapılabilir.



Değerlendirme önceden ilan edilen takvime ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan SKS değerlendirme rehberine uygun olarak gerçekleştirilir.



SKS’nin tümü veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir
kısmı veya bölümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.



Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan SKS puan hesaplama rehberine uygun şekilde hesaplanır.



Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan eder

SKS-Hastane seti üzerinde, 2005, 2007, 2008 ve 2011 yıllarında geniş çaplı
revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hedefleri, uluslararası gelişmeler,
ülke sağlık sistemi yapısı ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak yapılan çalışmalar sonucunda
SKS Hastane Seti (versiyon-4) revize edilerek SKS Hastane (versiyon-5) hazırlanmıştır. SKS
Hastane (versiyon-5) 01.07.2015 tarihi itibari ile sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve
özel hastanelerin kullanımına sunulmuştur.
SKS-Hastane, sağlıkta kalite sürecine ait temel bilgileri içeren ve kullanıcılara çok
önemli bir rehber niteliğindedir. Puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme
ölçütleriyle ilgili rehberlik özelliği vardır.
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13.4.1. SKS-Hastane Amaç, Kapsam ve Hedefleri
SKS-Hastanenin amacı, Türkiye’de hizmet sunan tüm hastanelerde öncelikle
standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve sonrasında optimum kalite
düzeyini sağlamaktır.
SKS-Hastane, tüm kamu, özel ve üniversite statüsünde hizmet sunan hastaneleri
kapsamaktadır.
SKS-Hastane’nin hedefleri şu şekildedir.


Hasta güvenliği



Hasta odaklılık



Sağlıklı çalışma yaşamı



Süreklilik



Etkililik



Etkinlik



Verimlilik



Uygunluk



Zamanlılık



Hakkaniyet

Sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetinin kaliteli olarak ifade edilebilmesi için
yukarıdaki hedeflere ulaşması gerekmektedir.
Bu hedeflerden; etkililik, etkinlik, verimlilik ve sağlıklı çalışma yaşamı organizasyonel
hedeflerdir. Hasta güvenliği, hasta odaklılık, süreklilik, uygunluk, zamanlılık ve hakkaniyet
ise kurumdan hizmet alanları birebir ilgilendiren hedeflerdir.
SKS-Hastane’de yer alan bu hedefler şu şekilde tanımlanmaktadır:


Hasta Güvenliği: Hizmet alan herkesin zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden
öngörülebilen tüm tehlikeleri kabul edilebilir bir düzeyde tutmak için alınabilecek
tedbir ve iyileştirme faaliyetleri, hasta güvenliğidir.



Hasta Odaklılık: Hizmet alanların, tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve
değerlerinin dikkate alınarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerine katılımlarının
sağlanması hasta odaklılıktır.
352



Sağlıklı Çalışma Yaşamı: Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve
altyapısının sağlanması, sağlıklı çalışma yaşamıdır.



Süreklilik: Tıbbı hizmetlerin kronolojik, disiplinlerarası ve tamamlanması sonrası
devamlılığın sağlanması sürekliliktir.



Etkililik: Planlanan hedeflere ulaşma ölçüsü etkililiktir.



Etkinlik: İşleri doğru yapabilme kabiliyeti etkinliktir.



Verimlilik: Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan girdiler
arasındaki ilişki verimliliktir.



Uygunluk: Tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlanması
uygunluktur.



Zamanlılık: Hastanın ihtiyaçlarına göre, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin en
uygun ve kabul edilebilir zaman aralığı içinde sunulması zamanlılıktır.



Hakkaniyet: Hizmet alanların sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan
yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alınması
hakkaniyettir.

13.4.2. SKS-Hastane Yapısal Çerçeve
SKS-Hastane: Boyut, Bölüm, Standart, Değerlendirme Ölçütleri ve Rehberliklerden
oluşmaktadır.
Bölüm bazlı hazırlanan standartlar, daha sonra hizmet sunum süreçleri göz önünde
bulundurularak boyutlandırılmış ve her boyut farklı bir renkle temalandırılarak kategorize
edilmiştir. SKS-Hastane’de 5 boyut, 39 bölüm, 557 standart ve 1100 değerlendirme ölçütü
vardır
Standart ve değerlendirme ölçütleri, çalışma yöntemini belirleyen temel gereklilikler,
rehberlik bilgileri ve tanımlar içeren optimal kurallardır.
Rehberlikler ise standart/değerlendirme ölçütleri için uygulamalara yol gösterici
olması açısından açıklayıcı bilgiler içeren bölümlerdir.
SKS-Hastane Bölüm ve Boyutları Tablo1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: SKS-Hastane Boyut ve Bölümleri
KURUMSAL
HİZMETLER

HASTA
VE
ÇALIŞAN
ODAKLI
HİZMETLER

SAĞLIK
HİZMETLERİ

DESTEK
HİZMETLERİ

GÖSTERGE
YÖNETİMİ

Kurumsal Yapı

Hasta Deneyimi

Hasta Bakımı

Tesis Yönetimi

Göstergelerin
İzlenmesi

Kalite Yönetimi

Hizmete Erişim

İlaç Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Bölüm
Göstergeler

Doküman Yönetimi

Yaşam
Hizmetler

Enfeksiyonların
Önlenmesi

Bilgi
Sistemi

Klinik Göstergeler

Risk Yönetimi

Sağlıklı
Yaşamı

Sterilizasyon
Hizmetleri

Malzeme ve Cihaz
Yönetimi

Güvenlik
Raporlama Sistemi

Transfüzyon
Hizmetleri

Tıbbi Kayıt ve Arşiv
Hizmetleri

Acil Durum ve Afet
Yönetimi

Radyasyon Güvenliği

Atık Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Acil Servis

Dış
Kullanımı

Sosyal Sorumluluk

Ameliyathane

Sonu
Çalışma

Yönetim

Bazlı

Kaynak

Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan
Yoğun
Bakım Ünitesi
Doğum Hizmetleri
Diyaliz Ünitesi
Psikiyatri Hizmetleri
Biyokimya
Laboratuvarı
Mikrobiyoloji
Laboratuvarı
Patoloji Laboratuvarı
Doku
Tipleme
Laboratuvarı

Kaynak: www.kalite.saglikçgov.tr
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13.5. SKS-Hastane Boyutları
Bundan sonraki bölümde SKS-Hastane boyutları standartlarına yer verilecektir.
SKS-Hastanenin boyutları ve bu boyutlar altında yer alan başlıkların standartları
aşağıdaki şekildedir.

13.5.1. Kurumsal Hizmetler Boyutu
Kurumsal hizmetler boyutu, tüm çalışanların katıldığı etkin bir kalite yapılanması
oluşturarak, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi için
hazırlanan standartları içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

13.5.1.1. Kurumsal Yapı
Kurumsal yapı standartları şu şekildedir:


Hastane faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı
oluşturulmalıdır.



Organizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları tanımlanmalıdır.



Organizasyon yapısında tanımlanan birimler için sorumlular belirlenmelidir.



Hastanenin misyon, vizyon ve değerleri açık ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir.



Kurumsal amaç ve hedefler belirlenmelidir.



Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama adımlarını içeren
eylem planı hazırlanmalıdır.



Kurumsal iletişim stratejileri tanımlanmalıdır.



Hastanenin elektronik ortamda temsili ve tanıtımına yönelik çalışma yapılmalıdır.

13.5.1.2. Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi standartları şu şekildedir:


Kalite yönetim sisteminin yapısı tanımlanmalıdır.



Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır.



SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları belirlenmelidir.
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SKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.



Hastane yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm kalite sorumluları ve bölüm
yöneticileri ile değerlendirme toplantıları yapmalıdır.



Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.



Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.



Eğitim Komitesi bulunmalıdır.



Tesis güvenliği komitesi bulunmalıdır.



Komite toplantılarının yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.



SKS kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları
yapılmalıdır.



Komite çalışmalarında yer alacak kişilerin görev tanımları yapılmalı, sorumluluk ve
yetki alanları belirlenmelidir.



Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır.

13.5.1.3. Doküman Yönetimi
Doküman yönetimi standartları şu şekildedir:


SKS'de yer alan dokümanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Dış kaynaklı dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Üst yönetim tarafından onaylanmış tüm orijinal dokümanlar muhafaza edilmelidir.



Dokümanlar ilgili mevzuat çerçevesinde arşivlenmeli ve imha edilmelidir.

13.5.1.4. Risk Yönetimi
Risk yönetimi standartları şu şekildedir:


Risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.



Hastanede gerçekleşebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.



Risk yönetimi kapsamında riskler belirlenmeli ve analiz edilmelidir
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Belirlenen risk düzeylerine göre bölüm, meslek ve/veya süreç bazında önlemler
alınmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.



Risk yönetiminin etkinliği izlenmelidir.

13.5.1.5. Güvenlik Raporlama Sistemi
Güvenlik raporlama sistemi standartları şu şekildedir:


Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmalıdır.



Sistem, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmalıdır.



Güvenlik Raporlama Sistemi ile ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir.



Güvenlik Raporlama Sistemine yapılan bildirimler analiz edilmeli, analiz sonuçlarına
göre iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.



Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınmalı ve düzenli aralıklarda
çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulmalıdır.

13.5.1.6. Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil durum ve afet yönetimi standartları şu şekildedir:


Acil durum ve afet yönetimi ekibi oluşturulmalıdır



Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapılmalıdır.



Acil durum ve afet planı oluşturulmalıdır.



Hastane acil durum plan krokileri bulunmalıdır



Acil durum ve afetlerde tesis tahliyesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalıdır.
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13.5.1.7. Eğitim Yönetimi
Eğitim yönetimi standartları şu şekildedir:


Hastanede, hasta, hasta yakını ve çalışan bazında eğitim ihtiyaçları belirlenmelidir.



Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır.



Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir



Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.



Hasta/hasta yakını eğitimlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

13.5.1.8. Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk standartları şu şekildedir:


Hastane, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemelidir



Bir program dâhilinde, hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici
faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.



Organ bağışına yönelik düzenleme yapılmalıdır

13.5.2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu
Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu, hastaların temel haklarını, güvenliğini ve
memnuniyetini sağlamak, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını
sağlamak amacıyla hazırlanmış standartları içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

13.5.2.1. Hasta Deneyimi
Hasta deneyimi standartları şu şekildedir:


Hasta hakları uygulamalarına yönelik süreçler etkin şekilde yönetilmelidir.



Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.



Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır.



Hasta ve/veya hasta yakını, hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri,
hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir.



Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hasta rızası alınmalıdır.
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Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.



Hastaların hekim seçme hakkına yönelik uygulama etkin olarak yürütülmelidir.



Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri,
bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası alınmalı, hastanın
mahremiyetine özen gösterilmelidir.



Hastanın, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanlara erişebilmesi sağlanmalıdır.



Hastaların; kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alması sağlanmalıdır.



Hasta ziyaretlerine ilişkin planlama yapılmalıdır



Hasta refaketçilerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Tıbbi sosyal hizmet sunumuna yönelik düzenleme yapılmalıdır.

13.5.2.2. Hizmete Erişim
Hizmete erişim standartları şu şekildedir:


Hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak üzere kurumda karşılama, danışma ve
yönlendirme hizmeti verilmelidir.



Hasta kayıt işlemlerinin etkin ve doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler
bulunmalıdır.



Hastaların poliklinik sürecinde bekleme sürelerinin minumuma indirilmesine yönelik
gerekli tedbirler alınmalıdır.



Teşhis ve tedavi amaçlı randevu ve sonuç verme süreçlerine ilişkin düzenleme
bulunmalıdır.



Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik
düzenlemeler bulunmalıdır.

13.5.2.3.Yaşam Sonu Hizmetler
Yaşam sonu hizmetler standartları şu şekildedir:


Yaşam sonu hizmetler kapsamında cenaze ve yakınlarının kültürel ve manevi değerleri
dikkate alınmalıdır.



Cenazenin hastane içinde taşınması sırasında mahremiyet ve güvenlik sağlanmalıdır.



Cenazenin bekletileceği alanlara yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.
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Morg işleyişine yönelik süreçler izlenebilir olmalıdır.



Morg süreçleri enfeksiyonların önlenmesi açısından düzenlenmelidir.



Cenaze işlemlerinin en kısa ve kolay şekilde tamamlanması için süreçler
tanımlanmalıdır.



Cenaze yakınları için bekleme alanı bulunmalıdır.



Cenaze, hasta yakınlarına, kimlik doğrulaması yapılarak teslim edilmelidir.

13.5.2.4. Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Sağlıklı çalışma yaşamı standartları şu şekildedir:


İnsan kaynaklarının planlanması, çalışanların ve çalışma yaşamının geliştirilmesi
amaçlarına yönelik gereklilikleri yerine getirecek bir yönetim yapısı oluşturulmalıdır.



Hastanenin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel temin planı
oluşturulmalıdır.



Personel istihdamına yönelik süreçler tanımlanmalıdır.



Çalışanların görevlerine ilişkin performans kriterleri belirlenmelidir.



Hastane, sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanması için yıllık hedeflerini
belirlemelidir.



Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik düzenleme
bulunmalıdır.



Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.



Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.



Çalışma ortamlarının ve çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki ve sosyal
imkânlar sağlanmalı, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır



Hastanede engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik düzenlemeler
yapılmalıdır.



Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir



Çalışan memnuniyet anketleri uygulanmalıdır.

13.5.3. Sağlık Hizmetleri Boyutu
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Sağlık Hizmetleri Boyutu, sunulan tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-Hastane
hedefleri kapsamında sunulması amacıyla hazırlanmış standartları içeren bölümlerden oluşan
boyuttur. Alan bazlı sağlık hizmetleri ve süreç bazlı sağlık hizmetleri olarak iki kategoriden
oluşmaktadır.

13.5.3.1. Hasta Bakımı
Hasta bakımı standartları şu şekildedir:


Hasta bakımına ilişkin süreçler ayaktan, yatan ve acil hastalar için ayrı olacak şekilde
tanımlanmalıdır.



Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.



Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı, belirlenen bakım ihtiyaçları
doğrultusunda düzenlenmelidir.



Yatan hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.



Hasta/hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.



Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.



Tanı ve tedavi amacıyla yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.



Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır.



Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.



Yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirmesi
yapılmalıdır.



Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır



Hastaların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlanmalıdır.



Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.



Hasta bakım sürecinde uygulanan tanısal işlemler ile gerçekleştirilen tedaviler kayıt
altına alınmış ve hastaların tekrar başvurularında ulaşılabilir olmalıdır.



Yatarak hizmet alan, kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik
düzenleme bulunmalıdır.
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Özellikli hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik
süreçler belirlenmelidir.



Palyatif bakım uygulamalarının planlanması, koordinasyonu ve gerçekleştirilmesine
yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Acil müdahale gerektiren hastalar için acil müdahale seti bulunmalıdır.



Cerrahi uygulama yapılacak hastaların hazırlık sürecine yönelik düzenleme
bulunmalıdır.



Cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Ameliyathane dışında yapılan sedasyon uygulamalarına yönelik kurallar tanımlanmış
olmalıdır.

13.5.3.2. İlaç Yönetimi
İlaç yönetimi standartları şu şekildedir:


Hastanede ilaç yönetimi ile ilgili sorumluluklar tanımlanmalıdır.



Hastane formüleri oluşturulmalıdır.



İlacın dahil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.



İlaçların muhafazasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



İlaç istemleri ile ilgili kurallar belirlenmelidir.



İlaçların hazırlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



İlaçların transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Advers Etki Bildirimi (Farmakovijilans) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.



Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine iliş- kin düzenleme bulunmalıdır.



Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



İlaç yönetimi süreçlerinin izlenebilirliği sağlanmalıdır.
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İlaç atıklarının ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların imhasına ve uygun şartlarda
bertaraf edilmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

13.5.3.3. Enfeksiyonların Önlenmesi
Enfeksiyonların önlenmesi standartları şu şekildedir:


Enfeksiyonların önlenmesine yönelik 'Enfeksiyon Kontrol Komitesi' oluşturulmalıdır.



Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesine yönelik program
bulunmalıdır.



Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir



El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır.



Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir.



İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.



Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine yönelik kurallar
belirlenmelidir.



Dezenfeksiyon işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Çalışanların
yapılmalıdır.



Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.



Enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalar izlenmeli ve sürekli iyileştirme için
gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

mesleki

enfeksiyonlardan

korunmasına

yönelik

düzenlemeler

13.5.3.4. Sterilizasyon Hizmetleri
Sterilizasyon hizmetleri standartları şu şekildedir:


Sterilizasyon ünitesi süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.



Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.



Sterilizasyon ünitesinde; yıkama, dezenfeksiyon ve paketleme süreçleri kontrol altına
alınmalıdır.



Sterilizasyon işleminin etkinliği kontrol edilmelidir.
364



Sterilizasyon cihazlarının program döngüleri izlenmeli ve kaydedilmelidir.



Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.



Steril malzemeler uygun şekilde muhafaza edilmelidir.



Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında; zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve
kontrol parametrelerine iliş- kin kanıtlar açısından izlenebilirlik sağlanmalıdır.



Lümenli aletlerin; yıkama, paketleme ve sterilizasyon süreçleri ile bu süreçlerin
kontrolüne yönelik kurallar belirlenmelidir.



Etilen oksite yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır.



Hastanede kullanılan endoskopik cihazların yüksek düzey dezenfeksiyon süreci
kontrol altına alınmalıdır.

13.5.3.5. Transfüzyon Hizmetleri
Transfüzyon hizmetleri standartları şu şekildedir:


Transfüzyon hizmetlerine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar
tanımlanmalıdır.



Hastane, kan teminine ilişkin süreçleri ve işleyiş ile ilgili kuralları belirlemelidir.



Bağış sürecine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır



Tam kan ve aferez bağışı için bağışçının kimlik tespiti, tıbbi sorgulama ve
değerlendirmesi yapılmalıdır.



Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde hazırlanması sağlanmalıdır.



Kan ve kan ürünleri uygun şekilde muhafaza edilmelidir.



Kan ve kan ürünleri istem süreçleri tanımlanmalıdır.



Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi sağlanmalıdır.



Transfüzyon uygulaması sırasında hasta güvenliği sağlanmalıdır.



Transfüzyona bağlı olarak gelişen reaksiyonlar izlenmelidir.



Kan ve kan ürünlerinin imhasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

13.5.3.6. Radyasyon Güvenliği
Radyasyon güvenliği standartları şu şekildedir:
365



Radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları
tanımlanmalıdır.



Radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken alanlar belirlenmelidir.



Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Riskli girişimsel
bulunmalıdır.



Yüksek manyetik alanlara (MRG üniteleri gibi) yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Görüntüleme işlemleri sırasında hastaların konforlarının
sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.



Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri belirlenmeli ve ilgili çalışanların eğitim
alması sağlanmalıdır.



Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.



Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.



Radyoloji ünitesi dışında yapılan çekimlerde (acil servis, klinikler, yoğun bakım gibi)
diğer hastaların ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler
alınmalıdır.



Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza durumlarına yönelik müdahale
yöntemleri belirlenmelidir.



Radyasyon uygulaması yapılan alanda çalışan personele, hasta ve çalışanların
radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir.



Nükleer tıp uygulamalarına özgü fiziki koşullar sağlanmalıdır.



Nükleer tıp kliniklerinde kullanılan radyoaktif maddelerin ve oluşan atıkların kontrolü,
ilgili mevzuata uygun olarak sağlanmalıdır.



Radyoaktif madde alan hastaların ve yakınlarının korunmasına yönelik düzenleme
yapılmalıdır.

işlem

yapılan

görüntüleme alanlarına

yönelik

düzenleme

ve mahremiyetinin

13.5.3.7. Acil Servis
Acil servis standartları şu şekildedir:


Acil sağlık hizmetlerine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar
tanımlanmalıdır.
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Acil servise ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır.



Acil servislerin fiziksel ortamına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Acil servis hizmetleri için gerekli ilaç, malzeme ve cihaz bulunmalıdır.



Karşılama, danışma, yönlendirme ve kayıt hizmetlerinin etkin şekilde sunulması
sağlanmalıdır.



Triyaj uygulamasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Kritik vakalara yönelik tanı ve tedavi algoritmaları oluşturulmalıdır.



Konsültasyon işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.



Gözlem altına alınan hastaların güvenli ve etkili sağlık hizmeti almaları sağlanmalıdır.



Teşhis ve tedavi sürecinde, hasta ve hastaya ait materyal/numunenin transferi, hastane
personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.



Yatış, sevk ve taburculuk süreçlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Acil serviste hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır



İlgili personele Kardio Pulmoner Resüsitasyon (KPR) eğitimi verilmelidir.



Hastane bünyesinde bulunan ambulanslara/hasta nakil araçlarına yönelik düzenleme
bulunmalıdır.

13.5.3.8. Ameliyathane
Ameliyathane standartları şu şekildedir:


Ameliyathane süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.



Ameliyathane alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Ameliyathanede, sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir.



Havalandırma sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Elektrik enerjisinin kesintisiz sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Medikal gaz kontrol panosundan ve anestezi cihazı üzerindeki göstergelerden tıbbi gaz
(oksijen, azot ve varsa medikal hava) basınç düzeyleri izlenmelidir.



Cerrahi uygulamaların güvenliği sağlanmalıdır
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Anestezi uygulamalarının güvenliği sağlanmalıdır.



Cerrahi uygulamaya ait tüm kayıtlar, bakım ve tedavinin güvenliği ve devamlılığına
yardımcı olmak üzere eksiksiz ve doğru bir şekilde tutulmalıdır.



Tanı amaçlı alınan dokuların güvenliğine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Cerrahi süreçte gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar cerrahi hata
sınıflandırma sistemine (CHSSTR) göre kodlanmalıdır.



Ameliyat olan hastanın yakınlarının bilgi alabilmelerini sağlayan görsel ve
güncellenebilen bilgi sistemleri (tv, monitör gibi) bulunmalıdır.

13.5.3.9. Yoğun Bakım Ünitesi
Yoğun bakım ünitesi standartları şu şekildedir:


Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar
tanımlanmalıdır.



Yoğun bakım ünitelerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.



Havalandırma sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Yoğun bakım ünitesinde el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme ve ekipman
bulunmalıdır



Gürültü kontrolü sağlanmalıdır.



Hastalar mortalite riski açısından değerlendirilmelidir



Bası ülserinin önlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Hastaların güvenli transferi sağlanmalıdır



Yoğun bakım ünitesine kabul, taburculuk ve sevk kriterleri belirlenmelidir.



Yoğun bakım ünitesinde hava yolu izlemine ilişkin kurallar belirlenmelidir.

13.5.3.10. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi standartları şu şekildedir:


Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar
tanımlanmalıdır.



Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.
368



Havalandırma sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Yoğun bakım ünitesinde el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme ve ekipman
bulunmalıdır.



Anne-bebek odası bulunmalıdır.



Gürültü kontrolü sağlanmalıdır



Bebekler, mortalite riski açısından değerlendirilmelidir.



Yenidoğanın, tıbbi bakım kaynaklı risklerden korunmasına yönelik önlemler
alınmalıdır.



Bebeklerin beslenme durumunun izlenmesi ile doğru ve güvenilir şekilde
beslenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Bebeklerin güvenli transferi sağlanmalıdır.



Yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul, taburculuk ve sevk kriterleri belirlenmelidir.



Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hava yolu izlemine ilişkin kurallar belirlenmelidir.

13.5.3.11. Doğum Hizmetleri
Doğum hizmetleri standartları şu şekildedir:


Doğum salonuna yönelik fiziksel düzenleme yapılmalıdır



Doğum süreci için gerekli ekipman bulunmalıdır.



Anne bakım ve izlemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Doğum eylemini izlemeye yönelik Güvenli Doğum Kontrol Listesi kullanılmalıdır.



Yenidoğan bebeğin izlemine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Doğum yapan hasta yakınlarının bilgi alabilmelerini sağlayan
güncellenebilen bilgi sistemleri (tv, monitör gibi) bulunmalıdır.



Kurumda hasta/hasta yakınlarına yönelik gebelik ve doğum eylemi süreçlerine ilişkin
sistemli bir eğitim programı (gebe eğitim okulu) bulunmalıdır.

görsel

ve

13.5.3.12. Diyaliz Ünitesi
Diyaliz ünitesi standartları şu şekildedir:
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Diyaliz hizmetleri ile ilgili tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar
tanımlanmalıdır.



Diyaliz ünitesine yönelik fiziksel düzenleme yapılmalıdır.



Diyaliz ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları sertifikalı eğitim almış olmalıdır.



Diyaliz tedavisine yönelik karar ve planlama süreçlerinin kontrolü sağlanmalıdır.



Diyaliz seansı öncesi süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır.



Diyaliz seansına yönelik süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır.



Diyaliz tedavisi gören hastaların tıbbi takibi sağlanmalıdır.



Diyaliz tedavisi ile ilgili olarak gelişebilecek akut ve kronik komplikasyonlar ve
alınması gereken önlemler konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.



Hasta/Hasta yakını organ ve doku nakli merkezlerine başvurması hususunda
bilgilendirilmelidir.



Hassas tartı sistemi bulunmalıdır.



Diyaliz ünitesinde enfeksiyonların önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Diyaliz makinelerinin dezenfeksiyonuna yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Diyaliz ünitesinde üretilen saf suyun kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir.

13.5.3.13. Psikiyatri Hizmetleri
Psikiyatri hizmetleri standartları şu şekildedir:


Psikiyatri hizmet süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.



Psikiyatri kliniklerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.



Hastaların kullandığı bahçede fiziki düzenlemeler yapılmalıdır



Hastaların güvenliğini sağlamaya yönelik fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.



Hasta yatışı ve taburculuk süreçlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Hastanın öz bakımının yapılması sağlanmalıdır.



Hastalara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenmelidir.
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Yakın gözlem gerektiren hastalara yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Klinikte hastaların uyması gereken kurallar belirlenmelidir.



Hasta ve yakınlarına, tedavi ve takip sürecine yönelik gerekli eğitimler verilmelidir.



Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır



Adli vakalar ve mahkum klinikleri için düzenlemeler yapılmalıdır.



Öngörülemez durumlar için hazırlanmış bir eylem planı olmalıdır.



Hastaların taburculuk sonrası sosyal hayata uyumlarının sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapılmalıdır.



Psikiyatri hizmet sunum sürecinde görev alan çalışanlar, iş güvenliğini sağlamaya
yönelik eğitilmelidir.

13.5.3.14. Biyokimya Laboratuvarı
Biyokimya laboratuvarı standartları şu şekildedir:


Biyokimya hizmetlerinin laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde
yönetilmesi amacıyla, ilgili sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir.



Biyokimya laboratuvar testleri ile ilgili analiz öncesi süreçler kontrol altında
tutulmalıdır.



Numunelerin laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçler kontrol
edilmelidir.



Test bazında çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.



Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımı
sağlanmalıdır.



Laboratuvar testlerinin iç kalite kontrol çalışmaları yapılmalıdır.



Laboratuvar testlerine yönelik dış kalite değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.



Metot validasyonu/verifikasyonu yapılmalıdır.



Kantitatif testlere yönelik ölçüm belirsizliği değerlendirilmelidir.



Hasta sonuç raporlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Test sonuç verme süreleri belirlenmelidir.
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Panik değerlerin zamanında ve etkin şekilde bildirimi sağlanmalıdır.



Test işlemi tamamlanmış analiz örnekleri, test verileri ve sonuçların arşivlenmesine
yönelik kurallar belirlenmelidir.



Laboratuvar testleri ile ilgili süreçlerin izlenebilirliği sağlanmalıdır.



Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar laboratuvar
hata sınıflandırma sistemine (LHSSTR) göre kodlanmalıdır.

13.5.3.15. Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mikrobiyoloji laboratuvarı standartları şu şekildedir:


Mikrobiyoloji hizmetlerinin laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde
yönetilmesi amacıyla, ilgili sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir.



Mikrobiyoloji laboratuvar testleri ile ilgili analiz öncesi süreçler kontrol altında
tutulmalıdır.



Numunelerin laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçler kontrol
edilmelidir



Test bazında çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.



Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımı
sağlanmalıdır.



Laboratuvar testlerinin iç kalite kontrol çalışmaları yapılmalıdır.



Laboratuvar testlerine yönelik dış kalite değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Metot
validasyonu/verifikasyonu yapılmalıdır.



Kantitatif testlere yönelik ölçüm belirsizliği değerlendirilmelidir.



Hasta sonuç raporlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimine yönelik düzenleme
yapılmalıdır



Test sonuç verme süreleri belirlenmelidir.



Panik değerlerin zamanında ve etkin şekilde bildirimi sağlanmalıdır.



Test işlemi tamamlanmış analiz örnekleri, test verileri ve sonuçların arşivlenmesine
yönelik kurallar belirlenmelidir.
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Laboratuvar testleri ile ilgili süreçlerin izlenebilirliği sağlanmalıdır.



Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında, Bakanlık tarafından yayımlanan Ulusal
Mikrobiyoloji Standartları Rehberleri esas alınmalıdır.



Klinik önemi olan mikroorganizmalara yönelik elde edilen identifikasyon ve duyarlılık
testi sonuçları ulusal sürveyans sistemlerine kaydedilmelidir.



Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar laboratuvar
hata sınıflandırma sistemine (LHSSTR) göre kodlanmalıdır.

13.5.3.16. Patoloji Laboratuvarı
Patoloji laboratuvarı standartları şu şekildedir:


Patoloji laboratuvarı çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.



Patoloji laboratuvarı ile ilgili analiz öncesi süreçler kontrol altında tutulmalıdır.



Örneklerin laboratuvara kabulüne yönelik kurallar belirlenmelidir.



İntraoperatif konsültasyon (frozen section) sürecine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Bölüm içi ve bölüm dışı konsültasyonların uygulanmasına yönelik süreç
tanımlanmalıdır.



Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımına
yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Patolojik inceleme süreçlerine yönelik kalite kontrol çalışmaları yapılmalıdır.



Belirlenen yöntem ve aralıklarla, dış kalite/tanı doğruluğunun izlenmesi için
retrospektif ve prospektif olarak değerlendirmeler yapılmalıdır.



Hasta sonuç raporlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Sonuç verme süreleri belirlenmelidir.



Panik tanı bildirim sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Laboratuvar arşivleme süreçlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Patolojik örneğin izlenebilirliği sağlanmalıdır.



Laboratuvarda uçucu kimyasal maddelere karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.
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Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar laboratuvar
hata sınıflandırma sistemine (LHSSTR) göre kodlanmalıdır.

13.5.3.17. Doku Tipleme Laboratuvarı
Doku tipleme laboratuvarı standartları şu şekildedir:


Doku Tipleme hizmetlerinin laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde
yönetilmesi amacıyla, ilgili sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir



Doku Tipleme Laboratuvar testleri ile ilgili analiz öncesi süreçler kontrol altında
tutulmalıdır.



Numunelerin laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçler kontrol
edilmelidir.



Test bazında çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.



Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımı
sağlanmalıdır.



Laboratuvar testlerinin iç kalite kontrol çalışmaları yapılmalıdır.



Laboratuvar testlerine yönelik dış kalite değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.



Metot validasyonu/verifikasyonu yapılmalıdır.



Kantitatif testlere yönelik ölçüm belirsizliği değerlendirilmelidir



Hasta sonuç raporlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır



Test sonuç verme süreleri belirlenmelidir.



Test işlemi tamamlanmış analiz örnekleri, test verileri ve sonuçların arşivlenmesine
yönelik kurallar belirlenmelidir.



Laboratuvar testleri ile ilgili süreçlerin gizliliği ve izlenebilirliği sağlanmalıdır.



Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar laboratuvar
hata sınıflandırma sistemine (LHSSTR) göre kodlanmalıdır.

13.5.4. Destek Hizmetleri Boyutu
Destek Hizmetleri Boyutu, tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliği ve sürekliliği için
gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartları içeren bölümlerden oluşan
boyuttur.
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13.5.4.1. Tesis Yönetimi
Tesis yönetimi standartları şu şekildedir:


Bina turları yapılmalıdır.



Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır.



Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler
yapılmalıdır.



Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması sağlanmalıdır.



Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.



Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır.



Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.



Hastanede su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak verilmelidir.



Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik dü- zenleme yapılmalıdır.



Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Otoklav, buhar kazanı, kompresör, buhar türbinleri, kalorifer kazanı gibi basınçlı
kapların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapılmalı, yıllık muayeneleri
gerçekleştirilmelidir.

13.5.4.2. Otelcilik Hizmetleri
Otelcilik hizmetleri standartları şu şekildedir:


Hastanenin temizliğine yönelik kurallar tanımlanmalıdır



Hastanenin temizliği sağlanmalıdır.



Mutfak hizmetlerine yönelik uygun fiziki koşullar sağ- lanmalıdır.



Yiyeceklerin güvenli tedariki ve depolanması sağlanmalıdır.
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Yemeklerin hazırlanma süreçlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Yemekler, ısısına, sunumuna ve hijyen kurallarına dikkat edilerek dağıtılmalıdır.



Çamaşır hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler tanımlanmalıdır.



Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.



Hasta odalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.



Tıbbi bakım sürecinde hastaların gerektiğinde sağlık personeline kolay ulaşabilmesi
sağlanmalıdır



Kişisel temizlik alanlarına (banyo, tuvalet, lavabo) yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Hastane bünyesinde yer alan bekleme alanlarının temiz ve konforlu olması
sağlanmalıdır.



Muayene odalarında tıbbi hizmet süreçlerine uygun fiziksel ortam sağlanmalıdır.



Bebek bakım ve emzirme odası bulunmalıdır.



Hasta/hasta yakını ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.



Ayaktan tedavi alıp süreklilik arz eden hasta/hasta yakınları (kemoterapi, radyoterapi
gibi) için gerektiğinde konaklama hizmeti sunulmalıdır.

13.5.4.3. Bilgi Yönetim Sistemi
Bilgi yönetim sistemi standartları şu şekildedir:


Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır.



Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu
sağlanmalıdır.



Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir.



Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler
alınmalıdır.



HBYS kullanıcı dostu olmalıdır.



Bilgi Yönetim Sistemi etkin kullanılabilmelidir.
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)'nde yer alan modüller birbirine entegre
olmalıdır.



HBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır.



HBYS üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Bigi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme
yapılmalıdır.



Bilgi yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt
yapıları oluşturulmalıdır.



Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır



Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.



Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.



Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

13.5.4.4. Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Malzeme ve cihaz yönetimi standartları şu şekildedir:


Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.



Malzeme ve cihazların teminine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.



Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.



Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları
yapılmalıdır.



Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.



Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar
test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır.



Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır



Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.

13.5.4.5. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri standartları şu şekildedir:
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Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin politika belirlenmelidir.



Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve kullanılmasına
yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.



Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.



Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır.



Arşiv bölümünde hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki
ortam oluşturulmalıdır.



Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

13.5.4.6. Atık Yönetimi
Atık yönetimi standartları şu şekildedir:


Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.



Atıklar, kaynağında ayrıştırılmalıdır.



Atıklar, hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve
taşınmalıdır.



Atıklar, bertarafına
depolanmalıdır.



Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

yönelik

teslimine

kadar,

geçici

depolama

alanlarında

13.5.4.7. Dış Kaynak Kullanımı
Dış kaynak kullanımı standartları şu şekildedir:


Dış kaynak kullanımı yolu ile sağlanacak hizmetler tanımlanmalıdır.



Dış kaynak kullanılarak sağlanan hizmetlerin kapsamı ve süreçleri tanımlanmalıdır.



Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin kontrolüne yönelik düzenleme
yapılmalıdır.

13.5.5. Gösterge Yönetimi Boyutu
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Gösterge Yönetimi Boyutu, süreçlerin performanslarını izleyip değerlendirmek ve
kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için hazırlanmış standartları içeren bölümlerden
oluşan boyuttur.
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Uygulamalar
Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının geçmişi çok eski yıllara
dayanmamaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber sağlık kurum ve
kuruluşlarında da kalite çalışmaları başlatılmıştır.
SKS; Sağlık Bakanlığı tarafından kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği başta
olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik, zamanlılık, hasta odaklılık, hasta
güvenliği, sağlıklı çalışma yaşamı, uygunluk ve hakkaniyet hedeflerini gerçekleştirmek
için oluşturulmuş standartlardır.
SKS’nin; kurumsal hizmetler, hasta ve çalışan odaklı hizmetler, sağlık hizmetleri, destek
hizmetleri ve gösterge yönetimi olmak üzere beş boyutu bulunmaktadır.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde küçük bir hastanenin bir bölümünü yukarıdaki sağlıkta kalite
standartları çerçevesinde gözlemleyerek değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık kurum ve kuruluşlarında yürütülen kalite çalışmaları esnasında
dikkate alınması gereken standartlar anlatılmıştır. Bu standartların boyutları hakkında bilgi
verilmiş ve her boyut altında yer alan ana standartlara değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden

hangisi

sağlık

kurum

ve

kuruluşlarında

SKS’nin

uygulanıp

uygulanmadığını ve uygulama düzeylerini belirlemek için yapılan incelemedir?
a) Kalite puanı
b) TKY
c) Değerlendirme
d) Değerlendirici
e) Öz değerlendirme
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme
neticesinde SKS’nin uygulanma derecesini gösterir?
a) Kalite puanı
b) TKY
c) Değerlendirme
d) Değerlendirici
e) Öz değerlendirme
3. Aşağıdakilerden hangisi SKS’nin uygulama alanında yer alır?
a) Yalnız kamu hastaneleri
b) Yalnız özel hastaneler
c) Özel ve kamu hastaneleri
d) Yalnız üniversite hastaneleri
e) Kamu, üniversite ve özel hastaneler
4. Aşağıdakilerden hangisi SKS’nin hedefleri arasında gösterilemez?
a) Verimlilik
b) Kar odaklılık
c) Etkililik
d) Etkinlik
e) Süreklilik
5. Aşağıdakilerden hangisi SKS uygulamaları için söylenemez?
a) Sağlık kurum ve kuruluşları SKS’ye uygun olarak düzenlemeler yapar
b) Sağlık kurum ve kuruluşları SKS’ye uygun olarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirir
c) Değerlendirme tarihleri önceden ilan edilmez, değerlendirmeler aniden yapılır
d) Değerlendiriciler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir
e) Kalite puanları SKS puan hesaplama rehberine uygun olarak gerçekleştirilir
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6. Aşağıdakilerden hangisi planlanan hedeflere ulaşma ölçüsüdür?
a) Etkinlik
b) Süreklilik
c) Etkililik
d) Hasta odaklılık
e) Verimlilik
7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet alanların, tüm hizmetlerde istek, ihtiyaç, beklenti ve
değerlerinin dikkate alınarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerine katılımlarının
sağlanmasıdır?
a) Hasta güvenliği
b) Sağlıklı çalışma yaşamı
c) Hakkaniyet
d) Uygunluk
e) Hasta odaklılık
8. Aşağıdakilerden hangisi işleri doğru yapabilme kabiliyetidir?
a) Etkinlik
b) Süreklilik
c) Etkililik
d) Hasta odaklılık
e) Verimlilik
9. Aşağıdakilerden hangisi SKS’de yer alan çalışma yöntemini belirleyen temel gereklilikle,
rehberlik bilgileri ve tanımları içeren optimal kurallardır?
a) Rehberlik
b) Bölüm
c) Boyut
d) Standart
e) Kural
10. Aşağıdakilerden hangisi SKS’de yer alan sağlık hizmetleri boyutu arasında gösterilemez?
a) Hasta bakımı
b) İlaç yönetimi
c) Acil servis
d) Otelcilik hizmetleri
e) Ameliyathane
Cevaplar 1)c, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)c, 7)e, 8)a, 9)d, 10)d
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14. BÖLÜM STRATEJİK YÖNETİM VE TKY
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Stratejik Yönetim
14.2. Stratejik Yönetim İle ilgili Kavramlar
14.3. Stratejik Yönetim Evreleri
14.4. Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY)
14.5. STKY’nin Temel Unsurları ve İlkeleri
14.6. Geleneksel Kalite İlkeleri, TKY ve STKY Arasındaki Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3. TKY, Stratejik Yönetim ve STKY kavramları hakkında bilgi veriniz.
4. Stratejik yönetim süreci hakkında bilgi veriniz.
5. Bir sağlık kurumunda stratejik yönetim süreci aşamalarını analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Stratejik Yönetim ve Stratejik
Yönetim İle ilgili Kavramlar

Stratejik yönetim ve stratejik
yönetim ile ilgili kavramlar
hakkında bilimsel bilgiye
ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Stratejik Yönetim Evreleri

Stratejik yönetim evreleri
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
STKY’nin evreleri
konusunda bilimsel bilgiye
ulaşma
STKY’nin temel unsurları ve
ilkeleri hakkında bilimsel
bilgiye ulaşma

Konu

Stratejik
Toplam
Yönetimi (STKY)

Kalite

STKY’nin Temel Unsurlar ve
İlkeler
Geleneksel Kalite İlkeleri,
TKY ve STKY Arasındaki
Farklar

Geleneksel Kalite İlkeleri,
TKY ve STKY Arasındaki
Farklar konusunda bilimsel
bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar

1. Strateji
2. Stratejik Yönetim
3. Stratejik Toplam Kalite Yönetimi
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Giriş
Stratejik yönetim, “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona
sürdürülebilir rekâbet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilmek
amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı,
hammadde, v.b.) etkili ve verimli olarak kullanılması” dır.
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY), müşteri tatmini ve sürekli gelişmeyi
sağlayabilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları, rekâbet gibi stratejileriyle insan,
malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantı oluşturulmasıdır.
Günümüzde işletmeler çevresel bilinç ile hareket ederek sosyal sorumluluk bilincine
sahip olmalıdır. Dolayısıyla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde gelir
elde etmek isteyen işletmeler STKY çalışmalarına önem vermek zorundadırlar. Ancak bu
şekilde yaşam sürelerinin uzaması sonucu elde edilebilecektir.
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14.1. Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim, “işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için, işletmenin
kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde, makineler, v.b) etkili
ve verimli olarak kullanılması sürecidir” şeklinde tanımlanabilir. Ancak stratejik yönetim,
işletmenin günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, uzun dönemde yaşamını
sürdürebilecek, ona rekâbet üstünlüğünü sağlayacak işlerle ilgilenmektedir. Bu nedenle
yukarıda yapılan bu tanım eksik kalmıştır.
Bu eksikliği modernist görüş açısına göre yapılan stratejik yönetim tanımı giderebilir.
Modernist görüş açısında stratejik yönetim, “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam
ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekâbet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kâr üzerinde getiri
sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları,
sermaye, altyapı, hammadde, v.b.) etkili ve verimli olarak kullanılması” dır.
Stratejik yönetim süreci, bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı içeren
analitik bir süreçtir. Bu sürecin amacı, etkili ve verimli olmaktır.
Stratejik Yönetim ve stratejik yönetimin amaçları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Uzun dönemli nihai sonuç

Planlama

Uzun dönemli yaşamın devam
ettirilmesi

STRATEJİK
YÖNETİM
Kontrol

Yürütme

Organize Etme

Sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü

Ortalamanın üzerinde getiri

Şekil 1: Modernist Görüş Açısından Stratejik Yönetim ve Önemli Amaçları

Kaynak: Ülgen, H., Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta
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Basım Yayın, 6. Baskı.

Şekil 1’de görüldüğü gibi stratejik yönetimin başlıca unsurları şunlardır.


Stratejik yönetim, uzun dönemdeki faaliyetlere ve bunların nihai sonuçlarına
odaklanır.



Uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek için kendisini tehdit eden çevre
unsurlarını inceleyerek önlemler alır.



Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde gelir elde edebilecek
faaliyetlere odaklanır.

Stratejik yönetim amaçlarını gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için yönetimin
dört temel işlevini (planlama, organize etme, yürütme ve kontrol) kullanır. Stratejik yönetim
kavramında yer alan unsurları tek tek inceleyelim


Uzun Dönemde Yönetim: Stratejik yönetim kavramında yer alan uzun dönem
kavramı, “Ne kadar uzun?” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu uzunluk
görecelidir ve hizmet sunulan sektöre göre değişir. Örneğin, Petrol sektörü için uzun
dönem kavramı 30-40 yıl iken, iletişim sektörü için uzun dönem kavramı 3-4 yıl
olarak ifade edilir. Her işletmenin canlı olduğu ve her birinin ömrü olduğu düşünülür.
İşletmelerin ömrünün devam etmesinde stratejik yönetim felsefelerinin önemli
katkıları vardır. Uzun dönemin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken
hususlar şunlardır:
o Tahmin yapılacak azami süre, uzun dönemin son sınırıdır.
o Arzulanan nihai sonuçlara ulaşabilecek süre uzun dönemdir.
o İşletmenin içinde bulunduğu sektörün özellikleri uzun dönemi belirleyen
önemli bir unsurdur.
Uzun dönemi belirleyen kriterler Şekil 2’de özetlenmiştir.

UZUN DÖNEMİ BELİRLEYEN
KRİTERLER

Tahmin
yapılabilecek azami
süre

Arzulanan nihai
sonuca varış süresi

Sektör/pazarın
özellikleri
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Şekil 2: Uzun Dönemi Belirleyen Faktörler

Ülgen, H., Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayın, 6.
Baskı.



İşletmenin Yaşamının Sürdürülmesi: İşletmeler ölümsüz değildir. Ancak yaşam
sürelerinin ne kadar olacağı uyguladıkları stratejik yönetime bağlı olarak değişir.

Her işletme belli bir misyonu yerine getirmek için kurulur. Bu misyon çerçevesinde
önceden belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmayı umut eder. Ancak misyonu olan her
işletmenin yaşamları sonsuz olacak diye bir kural yoktur.
Ortalama işletme ömrü, belirli bir yöre ve ülkedeki şirketlerin, belli bir zaman
aralığında kuruluş ve kapanma oranları ele alınarak hesaplanır. Bir işletmenin bitmesi; bu
işletmenin başka bir işletme tarafından satın alınması, bir başka işletme ile birleşmesi,
bölünüp parçalanması veya çeşitli nedenlerle faaliyetine son vererek kapanması anlamına
gelmektedir.
Yapılan araştırma sonuçları şu şekildedir: Çok uluslu işletmelerin ortalama yaşam
süreci 40-50 yıldır. Ancak günümüzde 200 ve daha üstü yaşlarda olan işletmeler de
bulunmaktadır.
Genel sistem yaklaşımına göre; işletmeler bir üst sistem içinde, kendine ait bir alt
sistemlerden oluşur ve tüm bunlar birbiriyle etkileşim içinde bulunurlar. Yani, işletmeler
içinde bulundukları çevrenin bir parçasıdır ve bu çevreden bağımsız düşünülemezler.
İşletmeler açık sistem olarak çevreleriyle ilişki kurmak zorundadırlar. Açık sistem olarak,
çevreden aldıkları geri bildirimlerle, gerekli değişiklikler yaparak yaşamlarını sürdürürler,
aksi halde değişen çevreye uyum sağlayamayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalırlar.
İşletmenin yaşamı, yöneticilerin işletmeye uzun dönemde yaşamını sürdürebilecek
yetenekleri kazandırmasına bağlıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda işletmelerin yaşam sürelerini etkileyen dört temel
etken belirlenmiştir.
o İşletmenin dış dünyaya uyum sağlayabilme yeteneği ve yaşadığı çevreye karşı
duyarlılığı.
o İşletmenin kimliği
o Merkezi bir denetim uygulanmaması
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o Fonlamada tutucu olma, sermayesini tehlikeye atmaması


İşletmenin Sürdürülebilir Rekâbet Üstünlüğü Sağlaması: Modernist stratejik görüşe
göre, rekâbet üstünlüğü elde etmeyen işletmelerin ömürleri de kısa olacaktır. Rekâbet
üstünlüğü ancak değer yaratan stratejilerle elde edilebilir. Sektörde rekabet üstünlüğü
bulunan işletmeler ortalama kâr üzerinde getiri de elde edeceklerdir.
Elde edilen rekâbet üstünlüğünün sürdürülebilmesi, son derece önemlidir. Ancak iş
ortamı dinamik olduğu için rekâbet üstünlüğünün sürdürülebilmesi oldukça zordur.
Bugünün küçük bir işletmesi, kurum birleşmeleri ya da satın almaları yoluyla yarın
büyük bir rakip olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca başarılı işletmelerin üstünlükleri
kolayca taklit edilebilmektedir. Tüm bunlar, rekâbet üstünlüğünün sürdürebilirliğini ve
ortalamanın üzerinde elde edilecek geliri tehdit etmektedir. Sürdürülebilir rekâbet
üstünlüğü, işletmelerin değer yaratan faaliyetlerinin rakipleri tarafından taklit
edilemediği, uygulanamadığı durumlarda mümkündür.

14.2. Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar:
Stratejik yönetimle ilgili bazı kavramların kısaca tanımlanması, stratejik yönetim
kavramının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

14.2.1. Planlama, Amaç ve Plan Kavramları
Planlama, işletmenin amaçlarının tespit edilmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli
yol ve araçların belirlenmesidir.
Amaç, belirlenen ve varılmak istenen sonuçlardır.
Plan, planlama süreci içinde amaçlara ulaşmak için belirlenen kararlar topluluğudur.

14.2.2. Strateji Kavramı
Strateji, rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai
sonuç odaklı, uzun dönemli dinamik kararlar topluluğudur. Strateji de bir plan türüdür. Çünkü
stratejide de esas olan, arzulanan sonuçlara ulaşmaktır. Örneğin, bir öğrenci okul yıllarında
kariyeri ile ilgili bir takım kararlar alıp planlar yapabilir. Ancak iş hayatına girdiğinde terfi
etme ile ilgili planlar yaparken aynı makama talip olan rakiplerini de göz önünde
bulundurmak zorundadır. Burada planını stratejiye dönüştürmek mecburiyetindedir.

14.2.3. Taktik ve Politika
Taktik, stratejilerin uygulanmasında karşılaşılan rekâbete ve değişen şartlara göre
yapılan dinamik ve daha kısa dönemleri kapsayan, olası rakip davranışlarını dikkate alan
faaliyetlerdir.
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Politika, amaçlara ulaşmak için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde
çalışanların vermesi gerekli kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren bir
düşünce tarzı, rehber bir pusuladır

14.3. Stratejik Yönetim Evreleri:
Stratejik yönetim konusunun işletmelerde uygulanmaya başlaması çok eski yıllara
dayanmamaktadır. Planlama son elli yılda şu evreleri geçirmiştir:


Uzun dönemli planlama



Kurumsal planlama



Stratejik planlama



Stratejik yönetim

Uzun dönemli planlar, analitik bir düşünce tarzından ziyade, karşılaşılan güncel
olayların geleceğe yönelik olarak tahmin edilmesidir. Amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara
uygun stratejilerin geliştirilmesi ile kurumsal planlama süreci başlamıştır.
Stratejik planlama daha çok dışa dönük olarak yapılan bir planlamadır. Dış çevrenin
her unsuru stratejik yaklaşımla incelenerek gelecek şekillendirilmeye çalışılır.
Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları birbirinden farklıdır. Stratejik
planlama, stratejik yönetimin bir unsurudur. Stratejik planlama, yönetimin dört işlevinden
olan planlamaya stratejik boyut katmış, geleceği şekillendirmeye çalışmış, ancak yönetimin
diğer işlevlerini göz ardı etmiştir. Stratejik planlama, stratejik yönetime göre, tek başına bir
önem taşımamaktadır.

14.4. Stratejik Yönetim Süreci;
Stratejik yönetim; “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik tüm bilgi toplama, analiz, seçim, karar
ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür.”
Stratejik yönetim süreci Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Stratejik
Bilinç

Stratejistleri
Seçme ve
Görevlendirme

Stratejik
Analiz

İç
Çevre
Analizi

Stratejik
Yönlendirme

Misyon

Strateji
Oluşturma

Temel
Stratejiler

Stratejik
Uygulama

Stratejik
Kontrol

Vizyon
Dış
Çevre
Analizi

Alt Stratejiler
Amaç ve
Hedefler

Şekil 3: Stratejik Yönetim Süreci

Kaynak: Ülgen, H., Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayın, 6. Baskı.
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Şekil 3’te görüldüğü gibi, stratejik yönetim süreci stratejik bilince sahip olmakla
başlar. Stratejik bilinç yöneticilerin:
- Kurumların ve rakiplerinin sürekli çeşitli stratejiler ürettiği ve uyguladığı
- Bu stratejilerin nasıl daha etkili hale getirileceğini
- Değişim için çevresel fırsat ve tehditlerin nasıl kullanılabileceğini anlayabilmeleridir.
Bir sonraki aşamada yöneticilerin stratejistleri seçmesi yer alır. Stratejistler, bilgi
toplayarak bu bilgileri belirli bir yöntem dahilinde değerlendirirler. Bu bilgiler ışığında
işletmenin içinde bulunduğu çevre analiz edilir. İşletmenin üst sistemi genel çevre, (uzak
çevre) ve sektör çevresi (yakın çevre) olarak sınıflandırılır. Genel çevre, işletmenin
faaliyetlerine dolaylı etkide bulunan faktörlerden oluşur. Sektör çevresi ise, işletmenin içinde
bulunduğu sektörde yer alan ve işletme faaliyetlerine doğrudan etki eden faktörlerdir.
Analiz aşamasından sonra, misyon,vizyon, amaç ve hedeflerin belirlendiği stratejik
yönlendirme aşaması gelir. Stratejik yönlendirme aşamasından sonra alternatif temel ve alt
stratejiler belirlenir.
Çevre şartları da göz önünde bulundurularak bu alternatiflerden uygun olanlar seçilir.
Seçilen stratejiye uygun işletme yapısı, kurum kültürü, lider ve yöneticilerle ilgili çalışmalar
yapılır. Tüm bu çalışmalar yapılırken işletme içi değişiklikler izlenir, gerekli düzenleme ve
değişiklikler yapılır. Kontroller yapılarak faaliyetlerin verimli olup olmadığı denetlenir. Yani
Stratejik yönetim süreci bitmez, sürekli devam eder.

14.5. Stratejik Toplam Kalite Yönetimi ( STKY )
Günümüzde kalite lüks değil, temel bir unsurdur. Ancak, TKY’nin çevre bilincini
gözardı etmesi ve çevresel duyarlılık ve sosyal sorumluluğa yeterince önem vermemesi
sonucunda TKY yetersiz kalmış ve yeni bir felsefe olarak Stratejik Toplam Kalite Yönetimi
(STKY) kavramı ortaya çıkmıştır.
1950’lerde başlayan kalite çalışmalarını, 1980’lerden itibaren hızla artan rekâbet
koşulları sonucunda önce TKY ve daha sonra müşteri duyarlılığı ve çevresel sorunları da
kapsayan STKY kavramları izlemiştir. Denetleme döneminden kalite kontrolüne, kalite
kontrolünden istatistiksel kalite kontrolüne, istatistiksel kalite kontrolünden kalite güvence
kavramına, kalite güvence kavramından toplam kalite kontrolüne, toplam kalite kontrolünden
TKY’ye ve en sonunda TKY’den STKY’ye gelinmiştir.
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY), müşteri tatmini ve sürekli gelişmeyi
sağlayabilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları, rekâbet gibi stratejileriyle insan,
malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantı oluşturulmasıdır.
Bir başka STKY tanımı ise şu şekildedir: “STKY, bir işletmede yer alan en üst düzey
yöneticiden başlayarak her seviyedeki yöneticinin kaliteyi desteklemesi ve kalitenin stratejik
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öneminin açıkça anlaşılmasının yanı sıra ürün/hizmetin oluşturulması esnasında yer alan
herkesin katılmasıyla bir örgüt kültürünün oluşturulması ile iç ve dış müşterinin istek ve
ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara bir değer kazandırmayı amaçlayan felsefedir.”
STKY’nin kalite anlayışı, dürüstlük, çevre koruma ve çevresel kalite planlaması,
sosyal sorumluluk olmak üzere üç nitelik barındırmaktadır.
STKY’nin hedefi bir işletmenin faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve böylece
oluşması muhtemel problemleri ortadan kaldırmaktır. STKY’nin, başarısı için gerekli bazı
unsurlar söz konusudur. Bunlar:


Ölçüm ve istatistiki yöntemlerin kullanılması



Ekip çalışmasının desteklenmesi



Çalışanların yüksek motivasyonlarının sağlanması



Sürekli eğitim sağlanması



Doğal ve sosyal çevre ile müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi



Tüm bunların başarısı için STKY modeline geçilmesidir.

14.6. STKY’nin Temel Unsurları ve İlkeleri
STKY, işletme tarafından tanımlanan kalite hedeflerini içerir. Buradaki kalite, sadece
ürün/hizmet kalitesi değil, müşteri memnuniyetinden, kullanılan teknolojinin etkinliğine, ürün
ve hizmetlerin çevre ile olan ilişkisine, kaliteye yön veren aktörlerin STKY için üstlendikleri
rol ve görev tanımlarına kadar geniş bir perspektifle incelenmelidir. STKYnin temel unsurları
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Kalitenin Temel Unsurları

Yaklaşım

Unsurlar

Katkı

Çalışanlar

Yükümlülükle Eğitimli ve motive olmaları durumunda kalite
rin paylaşımı
güvence altına alınır

Müşteri

Ortaklık

Geri bildirimler sonucunda düşük kalite ürünlerin
reddi veya kabulüne imkân sağlar

Tedarikçi

İşbirliği

Tedarik zincirinde yer alan ürünlerin talep
edildiği zaman ve miktarda teslim edilmesini
mümkün hale getirir

Sendika

Fırsat

İşletmenin durağanlaşmasını engeller

Okullar,
Üniversiteler

Etkileşim

İnsan kaynakları politikasının oluşmasını yüksek
eğitimli insan gücünün kullanımını sağlar

Hükümet

Aracılık

Yatırım ve teşvik sağlayarak işletmelerin STKY
sürecine adaptasyonunu sağlar

Rakipler

Uyarıcı

Piyasadaki ürün ve hizmetlerin kalitesinin
artmasına ve buna mukabil fiyatının düşmesine
neden olur

Kaynak: Ülgen, H., Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayın, 6.
Baskı.

STKY’nin değiştirici ve dönüştürücü rolünü gerçekleştirebilmesi için bir takım
ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu ilkeler:
a) Müşteri odaklılık
b) Liderlik
c) Sürekli Gelişim
d) Stratejik Kalite Planlaması
e) Dizayn kalitesi, Hız ve Koruma
f) Katılım ve Ortaklıklar
g) Gerçek Temelli Yönetim
a) Müşteri Odaklılık: Kalite süreci, müşteri ile başlayıp, müşteri ile biten ve sonu
olmayan bir döngüdür. Bu nedenle kalite anlayışı, süreç odaklıdan müşteri odaklıya
doğru bir geçiş göstermiştir. Müşteri beklentilerinin tespiti için, proaktif bir anlayış
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(olayın gerçekleşmesinden önce müşteri tatminini sağlayacak olan istek ve
beklentilerin araştırılması) müşteri-değer hiyerarşik yapısının tam olarak ortaya
konulması gerekir.
Müşteriye değer katabilmek için müşteri tatmini ve müşteri sadakatının gerçekleşmesi
önemlidir. Müşteri tatmininde hedef, müşteri isteklerini karşılamak ve varsa
şikayetlerini gidermektir. Müşteri sadakati, tatmin edilen müşterinin elde tutulmasıdır.
Müşteri değeri ise her tür istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların
giderilmesidir.
b) Liderlik: Bir işletmede üst yönetimin katkısı ve katılımı olmadan başarılı bir kalite
çalışması yapılması mümkün değildir. Üst yönetimin doğrudan kalite çalışmalarının
içinde yer alması başarı için önemlidir.
Liderlik, bir işletmenin vizyonunu oluşturan temel görüştür. Liderlerin sahip olması
gereken dört özellik vardır. Bunlar: Vizyon, gerçeklik, etik ve cesarettir.
c) Sürekli Gelişim: STKY’nin önemli adımlarından biri sürekli gelişimdir. İşletmede
sürekli gelişmenin uygulanması, uygunsuzlukların anında düzeltilmesine ve öğrenen
örgüt olma yönünde adım atılmasına yardımcı olur.
d) Stratejik Kalite Planlaması: Stratejik kalite planlaması, işletmenin tüm kalite
geliştirme çabalarını bir arada tutan en önemli özelliktir. Kalitede mükemmellik için,
ileriye dönük bir planlama yapılmış olması önemlidir. Başarılı bir kalite planlaması
yapılmasında, çalışanların eğitimi, çalışanların becerilerinin arttırılması ve kaliteye
etki eden diğer faktörlerin geliştirilmesi gerekir. Stratejik kaynak planlaması, tüm
örgütün stratejik planına dahil edilmelidir.
e) Dizayn Kalitesi, Hız ve Hata Önleme: Crosby’nin sıfır hatalı üretim felsefesi bu ilke
için önemlidir. Dizayn kalitesindeki en önemli nokta, çevrim zamanı hızıdır. Pazar
taleplerini karşılayabilmek için, örgütlerin çapraz fonksiyonel yönetim ile
ürün/hizmeti en kısa zamanda pazara sunması için çevrim zamanının üzerinde
yoğunlaşılması önemlidir.
f) Çalışanların Katılımı ve Ortaklıklar; Örgütlerin açık sistem haline gelerek
karmaşıklaşması sonucunda çalışanların katılımı ve ortaklıklar kaçınılmaz olmuştur.
Bu ortaklıkların amacı şu şekildedir:


Müşteri tatminini sağlamak



Müşteri ihtiyacını karşılamak



Üstün kalitede, yüksek performansta, uygun bir fiyatla ve istenilen yer ve
zamanda ürün/hizmet sunmaktır.
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g) Gerçek Temelli Yönetim: Bir kararın doğru ve sağlam olabilmesi için, güvenilir ve
doğru veriye ihtiyaç vardır. Bilginin doğru olarak elde edilmesi, depolanması,
kodlanması ve istenilen birimlere sunulmasının sistematik bir şekle dönüştürülmesi
için bilgi yönetim sisteminin çok iyi bir şekilde oluşturulması gerekir.
14.7. Geleneksel Kalite İlkeleri, TKY ve STKY arasındaki Farklar:
Geleneksel kalite ilkeleri, TKY ve STKY arasındaki farkların ortaya konulması, STKY
kavramının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Tablo 2’de bu üç yönetim modeli arasındaki
farklar ortaya konulmuştur.
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Tablo 2: Kalite Sistemlerinin Karşılaştırılması
Kalite Prensipleri

Geleneksel Kalite
İlkeleri

TKY İlkeleri

STKY İlkeleri

Tanım

Ürün odaklı

Müşteri odaklı

Müşteri ve çevre odaklı

Öncelikler

Masraf ve çıktıların
önceliği

Çıktı ve çıktıya giden bir
araç olarak kalite önceliği

Kalite önceliği

Kararlar

Kısa vadeli kararlar

Kısa ve uzun vadeli
kararlar

Çevresel duyarlılığı olan kısa
ve uzun vadeli kararlar

Hatalara Bakış
Açısı

Hataların tespit edilmesi

Hataların önlenmesi

Ürün/hizmetlerdeki hataların
önlenmesi ve çevresel
duyarlılığı olan sosyal
sorumluluk alan kararların
alınması

Maliyetler

Kaliteye ulaşmak
masrafları artırır

Kalite, maliyetleri
düşürür ve verimlilik
sağlar

Kalite maliyetleri düşürür ve
verimliliğin artması ile
kurumsal imajın pekişmesini
sağlar

Hata Sebepleri

Çalışanların bireysel
hataları ve eksiklikleri

Tepe yöneticinin
başarısızlığı sonucu
oluşan ortak sebepler

Genelde tüm çalışanların ortak
hatası, özelde ise sorumsuz
yönetici ve sosyal çevreyle
uyumsuz kararların oluşturduğu
negatif sonuçlar

Kalite
Sorumluluğu

Denetleme merkezleri ve
kalite kontrol bölümleri

Bütün çalışanların
sorumluluğu

Bütün çalışanların
sorumluluğu, tepe yöneticinin
sosyal sorumlulukla ilgili
kararlar alma ve uygulama
sorumluluğu

Örgüt Kültürü

Rakamsal hedefler ve her
çalışanın hatasının
raporlanması

Sürekli gelişim ve ekip
çalışması

Sürekli gelişim ve çalışanların
performans ve verimliliklerini
geliştirici araç ve yeteneklere
sahip olmaları

Örgütsel Yapı ve
Bilgi alışverişi

Tepeden aşağı ve
tabandan yukarı iletişim

Yatay iletişim ve
esneklik

Yatay ve dikey iletişim

Karar Verme

Tepeden inme

Çalışanların da olurunu
almak suretiyle ekip
çalışması

Çalışanların ve önemli
sorumluların olurunu almak
suretiyle ekip çalışması

Kaynak: www.kalite.saglikçgov.tr
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Uygulamalar
Stratejik yönetim, “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona
sürdürülebilir rekâbet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kâr üzerinde getiri
sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları,
sermaye, altyapı, hammadde, v.b.) etkili ve verimli olarak kullanılması” dır.
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY), müşteri tatmini ve sürekli gelişmeyi
sağlayabilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları, rekâbet gibi stratejileriyle
insan, malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantı oluşturulmasıdır.
Klasik yönetim anlayışı, TKY ve STKY arasında bir takım farklar söz konusudur.
Bu farkların anlaşılması STKY kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
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Uygulama Soruları

1. Çevrenizde TKY felsefesini benimsemiş küçük bir hastaneyi STKY açısından
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; stratejik yönetim, stratejik yönetim süreci hakkında bilgi verilmiştir.
STKY hakkında bilgi verilerek Klasik Yönetim TKY ve STKY arasındaki farklar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim ile ilgili söylenemez?
a) Stratejik yönetim kısa dönemdeki faaliyetlere odaklanır
b) Stratejik yönetim felsefesini benimsemiş bir işletme, yaşamını devam ettirmek için çevresel
unsurları inceler
c) Stratejik yönetim sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlar
d) Stratejik yönetim ortalama kar üzerinde gelir sağlar
e) Stratejik yönetim uzun dönemli nihai sonuçlara odaklanır
2. Aşağıdakilerden hangisi “uzun dönem” ile ilgili söylenemez?
a) Uzun dönem tahmin yapılabilecek azami süredir
b) Uzun dönem arzulanan nihai sonuca varış süresidir
c) Uzun dönem tüm sektörler için aynıdır
d) Sektörün özellikleri uzun dönemi belirler
e) Sektöre göre 3-4 yıl ya da 30-40 yıl uzun dönem olabilir
3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarının tespit edilmesi ve bu amaçlara ulaşmak için
gerekli yol ve araçların belirlenmesidir?
a) Amaç
b) Politika
c) Strateji
d) Taktik
e) Planlama
4. Aşağıdakilerden hangisi strateji için söylenemez?
a) Strateji belirlemek için rakiplerin faaliyetleri incelenir
b) Strateji bir plan türüdür
c) Strateji durağan kararlar topluluğudur
d) Stratejide arzulanan sonuçlara ulaşmak esastır
e) Strateji uzun dönemlidir
5. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin uygulanmasında karşılaşılan rekabete ve değişen
şartlara göre yapılan dinamik ve daha kısa dönemleri kapsayan olası rakip davranışlarını
dikkate alan faaliyetlerdir?
a) Planlama
b) Politika
c) Strateji
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d) Taktik
e) Amaç
6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin evreleri arasında yer almaz?
a) Kısa dönemli planlar
b) Uzun dönemli planlama
c) Kurumsal planlama
d) Stratejik planlama
e) Stratejik Yönetim
7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim süreci ile ilgili söylenemez?
a) Stratejik yönetim süreci stratejik bilinç oluşmasıyla başlar
b) Stratejik yönetim sürecinde dış çevre analizi yapılmalıdır
c) Stratejik yönetim sürecinde iç çevre analizi yapılmaz
d) Stratejik yönetim sürecinde temel ve alt stratejiler belirlenir
e) Stratejik yönetim sürecinde stratejik kontroller önemlidir
8. Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY) ile ilgili sözylenemez?
a) Yalnızca üst düzey yöneticilerin desteklemesi STKY için yeterlidir
b) STKY’de iç ve dış müşterilerin ihtiyaçları önemlidir
c) STKY’de motivasyon önemlidir
d) STKY’de istatistiksel yöntemler kullanılır
e) STKY’de doğal ve sosyal çevreye önem verilir
9. Aşağıdakilerden hangisi TKY ve STKY arasındaki farklar içinde gösterilemez?
a) TKY müşteri ve çevre odaklı, STKY yalnızca çevre odaklıdır
b) TKY’de kararlar kısa ve uzun vadeli alınır, STKY’de çevresel duyarlılığı olan kısa ve uzun
vadeli kararlar alınır
c) TKY’de hataların önlenmesi, STKY’de çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci ile hataların
önlenmesi söz konusudur
d) TKY bütün çalışanların sorumluluğundadır, STKY’de bütün çalışanların kalite
sorumluluğunun yanı sıra üst yönetimin çevresel ve sosyal sorumluluğu söz konusudur
e) TKY’de çalışanların oluru ile ekip çalışması söz konusudur, STKY’de çalışan ve önemli
sorumluların oluru ile ekip çalışması vardır
10. Aşağıdakilerden hangisi STKY’nin temel ilkeleri arasında gösterilemez?
a) Katılım ve ortaklıklar
b) Senaryoya dayalı yönetim
c) Dizayn kalitesi, hız ve koruma
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d) Stratejik kalite planlaması
e) Sürekli gelişim
Cevaplar 1)a, 2)c, 3)e, 4)c, 5)d, 6)a, 7)c, 8)a, 9)a, 10)b
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