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ÖNSÖZ
Tıbbi kayıtlar iyi hekimlik uygulamasının vazgeçilmez araçlarındandır. ‘Sürekli sağlık
bakımı vermek’ ve hastalarıyla irtibatlarını devam ettirmek isteyen tüm sağlık çalışanları için
tıbbi kayıtlar çok önemlidir. Tıbbi kayıtlar “örgütün belleği” olarak ifade edilebilir. Kapsamı tam,
düzenli hasta dosyası, nitelikli bir hasta bakımının yazılı ifadesidir. Tıbbi kayıtlar sağlık
kuruluşlarında hastaya ilişkin olarak tutulan hastayla ilgili her türlü bilgidir. Bu kayıtlar elle veya
elektronik ortamda tutulabilir. Kayıt tutmak birçok nedenden ötürü hekimliğin olmazsa olmaz
şartları arasındadır. Hasta memnuniyetini ve sağlık bakım kalitesini artırmak, kaynakların
verimli kullanılmasını sağlamak ve sürekli sağlık hizmeti sunmak gibi aile hekimliğinin bireysel
yönlerinin uygulanmasına katkıda bulunmasının yanında kayıt tutmak ülke çapında sağlık
politikalarının belirlenmesinde de son derece önemlidir. Kayıt tutmak aynı zamanda bir hasta
hakkı ve yasal zorunluluktur. Doğru ve düzgün tutulan tıbbi kayıtlar hastanın tedavisinin
sürekliliğini ve doğruluğunu sağlamaktadır.
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1. SAĞLIK BİLGİ YÖNETİMİNİN TEMELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

Tıbbi Doküman Kavramı
Sağlık Bilgi Yönetimi
Sağlık Bilgi Sistemi Çalışanları ve Görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Tıbbi doküman kavramını
tanımlayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tbbi dokümanların önemini
açıklayabilmek
Sağlık
bilgi
yönetimi
kavramını tanımlayabilmek
Sağlık
bilgi
sistemleri
çalışanlarının görevlerinin
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•
Bu bölümde sağlık bilgi yönetimi kavramı ve sağlık bilgi sistemi kullanıcılarına
değinilecektir.

5

Giriş
Hastalara hastaneye başvurmalarından taburcu olmalarına kadar geçen süreç içerisinde
uygulanan her türlü işlem tıbbi dokümanlar sayesinde sistematik bir şekilde tutulmaktadır. Bilgi
teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sağlık kurumlarınsa sağlık bilgi sistemleri gelişmiş ve tıbbi
dokümanların tutulması ve saklanması açısından oldukça fayda sağlanmıştır. Ancak sağlık bilgi
sistemlerinin etkili şekilde kullanılabilmesi için eğitimli ve konusunda uzman bilgi sistemi
çalışanlarına ihtiyaçta artmıştır. Bu bölümde sağlık bilgi yönetimi kavramı ve sağlık bilgi sistemi
kullanıcılarına değinilecektir.
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1.1. Tıbbi Doküman Kavramı ve Sağlık Hizmetlerindeki Önemi
Tıp biliminin gelişimi ile birlikte tıbbi kayıtlar, hasta bakım planlamasının yanı sıra
eğitim, araştırma ve hukuksal açıdan önemli rol oynamaya başlamıştır.
Tıbbi doküman; ‘Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar ve
ameliyathane gibi tıbbî hizmet ünitelerinde düzenlenen hastanın kimlik ve sağlık bilgilerini
içeren evrak ve bilgisayar kayıtları’ şeklinde tanımlanabilir.
Tıbbi kayıtlar iyi hekimlik uygulamasının vazgeçilmez araçlarındandır. ‘Sürekli sağlık
bakımı vermek’ ve hastalarıyla irtibatlarını devam ettirmek isteyen tüm sağlık çalışanları için
tıbbi kayıtlar çok önemlidir. Tıbbi kayıtlar “örgütün belleği” olarak ifade edilebilir. Kapsamı tam,
düzenli hasta dosyası, nitelikli bir hasta bakımının yazılı ifadesidir. Tıbbi kayıtlar sağlık
kuruluşlarında hastaya ilişkin olarak tutulan hastayla ilgili her türlü bilgidir. Bu kayıtlar elle veya
elektronik ortamda tutulabilir. Kayıt tutmak birçok nedenden ötürü hekimliğin olmazsa olmaz
şartları arasındadır. Hasta memnuniyetini ve sağlık bakım kalitesini artırmak, kaynakların
verimli kullanılmasını sağlamak ve sürekli sağlık hizmeti sunmak gibi aile hekimliğinin bireysel
yönlerinin uygulanmasına katkıda bulunmasının yanında kayıt tutmak ülke çapında sağlık
politikalarının belirlenmesinde de son derece önemlidir. Kayıt tutmak aynı zamanda bir hasta
hakkı ve yasal zorunluluktur. Doğru ve düzgün tutulan tıbbi kayıtlar hastanın tedavisinin
sürekliliğini ve doğruluğunu sağlamaktadır.
Tıbbi doküman sistemi içerisinde;
-

Hasta dosyası ve tüm tıbbi evraklar
Bilgisayar kayıtları
Ses kayıtları
Görüntüler yer almaktadır.

Tıbbi dokümanlar gerek hasta gerek sağlık çalışanı gerekse hastane yönetimi açısından
önemli olduğu için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir:
Kayıtların tam ve zamanında tutulması,
Doğru, düzenli, açık ve anlaşılabilir olması
Gizlilik sağlanması
Özenle saklanması,
Sadece yetkililerin gerektiğinde hastanın geçmişini değerlendirmek, araştırma
yapmak ve adli makamlara sunmak için ulaşabilmesi.
Birey ve toplum sağlığı ile ilgili her bilgi kaydedilip saklandığı için bu bilgiler daha sonra
yapılabilecek tıbbi araştırmalara kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca, hastanede tutulan tıbbi
dokümanlar sayesinde her bölüme ait bilgiye sahip olunmakta; istenildiğinde uygun tekniklerle
analizleri yapılarak kullanılabilmektedir. Birey ve toplum sağlığı ile ilgili konulara kaynak
oluşturacağı için trafik kazası, iş kazaları vb. durumlarda sigorta ve tazminat işlemleri ve adli tıp
ile ilgili işlemlerde de resmi belge olarak kullanılmaktadır
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1.2. Sağlık Bilgi Yönetimi:
Sağlık bireylerin doğuştan sahip oldukları haktır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde tanıtedavi süreçlerinin, bilgi sistemlerinin, destek hizmetlerinin bütünleşik ve etkileşimli halde
yürütülmesi gerekmektedir.
Sağlık kurumları bilgi temeline dayanan bir sektör olduğundan, sağlık hizmetleri
faaliyetleri ile ilgili işlemlerin her aşamasında gereksinim duyulan bilgiyi sağlayacak bir bilgi
sisteminin varlığı yeni çevre koşullarında kaçınılmaz hale gelmiştir. Sağlık sistemlerinin giderek
büyümesinin ve karmaşık hale gelmesinin yanında, kurumların artan kaliteli hizmet verme
çabaları, hastaların artan beklentileri, sağlık harcamalarının artışı, yükselen maliyetler, sağlık
kurumlarının işleyişinde ortaya çıkan bazı aksamalar; devlet ve toplumsal grupları harekete
geçirerek, sağlığın bilimsel yönetim ilkelerine göre yönetilmesi yönünde baskılara yol açmıştır.
Tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetimi ise; Bir tıp ya da sağlık kuruluşunun temelde hasta
bakımına yönelik misyon ve amaçlarına ulaşmak ve performansını geliştirmek üzere, bütün
enformasyon varlıklarını sistemli bir şekilde belirlemesi, elde etmesi, düzenlemesi, geliştirmesi,
değerlendirmesi ve erişilebilir kılmasını, onların yayımı, paylaşılması, kullanılması veya
uygulanmasını bütünleşik bir yaklaşımla sağlayan bir süreçtir.
Günümüzde akademik tıp merkezleri, hasta bakımına ek olarak, araştırmaları
geliştirmeyi, eğitimi daha kaliteli duruma getirmeyi amaçlar. Sağlık kuruluşlarının amaçları;
Klinik ortamlarda hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik isabetli kararlar
alınmasına zemin hazırlamak;
Yeni bilgi üretimini, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunmasını
desteklemek;
Yeni araştırma bulgularının uygulanmasını sağlamak;
Tıp ve sağlığın gelişimine katkıda bulunmak;
Enformasyonun düzenlenmesini ve aktarımını sağlamak;
Öğrenme ve işbirliğini desteklemektir.
Bu amaçlara erişmek üzere kuruluşlar, enformasyon varlıklarına ilişkin süreçleri bütüncül
bir yaklaşımla ele alarak bilgi yönetimini gerçekleştirirler. Tıp ve sağlığa yönelik bilgi
yönetiminin temel amacı, sağlık işine değer katmaktır.
Sağlık kavramının İngilizce karşılığı olan ‘health’ kavramı ile sağlık bilgi yönetimi
kavramı ile ilgili farklı bir tanımlama karşımıza çıkmaktadır:
- H (çeşitli sağlık çalışanları için): Sağlık hizmetindeki tüm çalışanlar yani
hekimler, hemşireler, eczacılar, sağlık yöneticileri, sağlık kayıtları ile uğraşanlar ve sağlık
branşlarından mezun olmuş olan sağlık ve tıp bilişimcileri sağlık ve tıp bilişimi eğitimi
görmelidir:
- E (değişik eğitim şekilleri ile): Gerekli olan teorik bilgi, pratik beceriler ve bilinçli
tutumu geliştirmek için çeşitli eğitim yöntemleri geliştirmek gerekmektedir. Geleneksel sınıf
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içinde eğitim modellerine ek olarak, değerlendirilmesi gereken pek çok esnek, uzaktan
eğitime dayanan ve destekli eğitim modelleri seçilmelidir.
- A (sağlık ve tıp bilişiminde değişik uzmanlaşma tipleri ile): Sağlık ve tıp bilişimi
eğitiminde değişik tip uzmanlaşmalar için çeşitli yollar izlenebilecek ve bunlar seçilen
kariyer hedefine bağlı olacaktır. Yüksek lisans ve doktora gibi sağlık ve tıp bilişimi eğitim
programları ile bu alanda uzman nitelikler kazanmak mümkün olmalıdır.
- L (birbirini izleyen kariyer düzeylerindeki değişik eğitim düzeylerine göre): Her
sağlık meslek grubu için, eğitimin erken dönemlerinde bile bazı çekirdek sağlık ve tıp bilişimi
bilgileri gereklidir. Üniversitelerde özellikli sağlık ve tıp bilişimi programları olmalı,
bunun yanı sıra sağlık ve tıp bilişimi eğitimi diğer eğitim programlarına (tıp,
hemşirelik,
bilişim/bilgisayar bilimleri gibi) da uyum sağlamalıdır.
- T (nitelikli eğitmenlerin verdiği sağlık ve tıp bilişimi eğitimi ile): Sağlık ve tıp
bilişimi kurs ve programlarının içerik ve sunumu nitelikli olmalıdır.
- H (sağlık ve tıp bilişimindeki pozisyonlar için tanımlanmış niteliklere
ulaşılacaktır): Bu alandaki pozisyonlar için sağlık ve tıp bilişimi bilgi ve becerileri
tanımlanmış olmalıdır.
Eğitim içeriğinin ve sağlık ve tıp bilişiminde yetkinliğin akreditasyonu, ardından da
uluslararası zeminde tanımlanması gereklidir.
Tıp ve sağlıkla ilgili bilgi gittikçe artarak kitlesel boyutlara ulaşmıştır; basılı ve elektronik
ortamlardaki klinik tıp bilgisinin her 20 yılda bir ikiye katlandığından söz edilmektedir. Diğer
taraftan, bu alanlardaki açık, örtük, iç ve dış bilgiyi tıp ve sağlık dünyasının uygulayabileceği
biçimlere dönüştüren ve sürekli hareket halinde tutan bilgi yönetimi, çok değişkenli, karmaşık
bir duruma gelmiştir. Açık bilgi, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak
düzenlenebilen ve kolaylıkla paylaşılabilen, buna karşılık örtük bilgi kaydedilmeye kolay boyun
eğmeyen bilgi türleridir. Örtük bilgi ise bireylerin beyinlerinde barındırılan bilgilerdir.
Tıp ve sağlığa ilişkin bilginin yaratılması, düzenlenmesi, aktarılması, paylaşılması ve
kullanılmasına yönelik alt süreçler; enformasyon altyapısı, akışı, politikası; teknoloji ve
teknikler, araçlar, yöntemler; ilke ve stratejiler; sürekli eğitim ve öğrenme; temel sürecin nasıl
başlatılıp geliştirileceği gibi birçok konu, bu karmaşık ve bütüncül alan olan sağlık bilgi yönetimi
kapsamı içinde yer alır.
Her tür kuruluşta olduğu gibi, tıp ve sağlık kuruluşlarında da başarılı bilgi yönetiminin
uygulamalarının önde gelen koşulu, yönetici ve çalışanların bilgi yönetiminin ortamını
benimsemesidir; başta hekimler, özellikle klinisyenler, kanıta dayalı tıbbı uygulayanlar; tıbbın
ilişkili alanlarında mesleklerini yürütenler, yani hemşire, diyetisyen, fizyo-terapist, eczacı ve diş
hekimleri; sosyal hizmet uzmanları, psikologlar vb. bu ortamı benimsemelidir. Bilgi yönetimi
işi, genelde bir bilgi yöneticisinin lideri olduğu özel bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bilgi
yöneticisi, bilgi yönetiminin işinin stratejisini belirleyip plânlamasını yapan kişidir.
Bir tıp ya da sağlık kuruluşunun bilgi yönetimi ekibinde, işin teknolojik boyutu ile
ilgilenenler, yani bilgisayar bilimciler, enformasyon teknolojisi ve ağ uzmanları, enformasyon
sistemleri birimlerinde çalışanlar, klinik karar destek sistemleriyle ilgili kişiler; enformasyon
bilimciler, tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecileri, arşivcileri ve tıbbî enformatikçiler bulunabilir.
Genelde çekirdek bir ekipte bilgi yöneticisi liderliğinde, bilgiyi paketleme işinin her yönüyle
uğraşan bilgi analizcileri; İntranet, Extranet ve İnternet'teki içeriğin doğruluk ve zamanlılığı ile
9

ilgilenen bilgi yazarları; geniş anlamda ele alındığında ise, ek olarak iletişim, halkla ilişkiler,
insan kaynakları uzmanları, grafik sanatçıları vb. yer alabilir. Bu kişiler tıp ve sağlık
kuruluşlarının bilgi yönetimi ekiplerinde de bulunabilir. Tıbbî eğitim kaynakları, tıbbî bilgi
sistemleri, alarm sistemleri, klinik karar destek sistemleri gibi bilgi araçlarının geliştiricileri,
sağlayıcıları, değerlendiricileri ve bunların ticaretini yapanlar, hatta hastalar da dahil olmak üzere
bilgi zincirine katkıda bulunan herkes bilgi yönetimi süreci içinde değerlendirilir.

1.3. Sağlık Bilgi Sistemi Çalışanları ve Görevleri
Dünyada sağlık kurum ve kuruluşlarındaki sağlık bilgi sistemi çalışanlarının meslekleşme
süreci yaklaşık yüz yıllık bir süreci içermektedir. Amerikan Cerrahlar Birliği’nin (ACS), sağlık
kurumlarındaki bakım kalitesini artırabilmek için, kurumlardan tıbbi kayıtlarını düzenli ve
nitelikli tutulmasını istemesi, dikkatlerin kurum kayıtları üzerine çevrilmesine, kayıtların gözden
geçirilmesine ve kayıtlardaki yetersizliklerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelişmeler
üzerine Massachusetts Hastanesi’nde 1912 yılında klinik kayıtları gözden geçirmek ve kontrol
etmek için beş kişilik bir grup çalışmaya başlatılmıştır. Dr Harvey Cushing ve Richard Cabot’un
bu grubu doktorlarla beraber çalışmaları ve benzer sağlık kurumlarını da kontrol etmeleri ve
düzenlemeleri için sürekli olarak bir araya getirdikleri belirtilmektedir. Ekibin üyelerinden birisi
olan Grace Whiting Myers’in, tıbbi dokümanlarla ilgili olarak çalışan kişileri 8-12 Ekim 1928
tarihinde Boston’da bir araya getirmeyi başarması, ilk meslek kurumu olan Association of
Record Librarians of North America’nın (ARLNA) kurulmasını sağlamıştır. Aynı tarihler
arasında yapılan bir seçimde de, Mrs.Myers, örgütün ilk başkanı seçilmiş ve misyonlarının tüm
sağlık kurumlarındaki kayıt niteliğinin yükseltilmesi ve standartlaştırılması olduğunu
söylemiştir.
Ekim 1929’da yapılan kongrede üye sayısı 53’e çıkan örgüte, diğer profesyonel
örgütlerden de (AHA, ACS) büyük destek verilmiştir. Örgüt 1929 yılında yılda dört kez olmak
üzere “The Journal of the American Association of Medical Record Librarian” adı ile dergi
çıkarmaya başlamıştır. Örgütün adı, önce 1944 yılında Kanadalı üyelerin de örgüte girmeleri ile
American Association of Medical Record Librarians (AAMRL) olarak, daha sonra da 1991
yılında yeniden değiştirilerek American Health Information Management Association (AHIMA)
- Amerikan Sağlık Bilgi Yöneticileri Derneği olmuştur. Amerikan Hastaneler Birliği’nin yardımı
ile 1944 yılında ilk ofisini açan örgüt, bugün çok sayıda eleman çalıştıran ve yaklaşık 40 bin
üyesi olan mesleki bir örgüt görünümüne kavuşmuştur. Sağlık kurumları içerisinde bilgi sistemi
birimlerinde farklı görev tanımları ile çalışanlar bu meslek örgütüne kayıtlıdır.
Dünyada; sağlık bilgi sistemi yönetimi çalışma alanı, bilişim teknolojisi ve sağlık
hizmetlerini bir bütün olarak kapsamaktadır. Bu alandaki çalışma fırsatları, sağlık hizmetleri
alanının birbirinden farklı birimlerini ve farklı unvanları kapsamaktadır. Sağlık bilgi sistemi
alanında çalışanların eğitimleri dünyanın çeşitli ülkelerinde lisans, ön lisans, sertifika, kolej
öğrenimi, mesleki okul gibi farklı biçim ve içerikte örgün veya yaygın veya uzaktan eğitim
olanakları ile sağlanmaktadır. Özellikle ABD’de alanda çalışanların her biri görev tanımları ne
olursa olsun bir derneğe kayıtlı olarak görev yapmaktadır.
Amerikan Sağlık Enformasyon Yöneticileri Derneği meslekleşmenin gereği olarak,
meslek üyelerinin dernek etik kurallarına uymasına önem vermektedir. Bir mesleğin etik
kuralları olması ve meslek derneğinin bu kuralların yerleştiricisi ve takipçisi olması, o mesleğin
meşruiyetini gösteren unsurlardan birisidir.
10

Amerikan Sağlık Enformasyon Yöneticileri Derneği’nin 2004 yılında yeniden revize
ettiği meslek etik kuralları aşağıda verilmiştir:
Üyeler, profesyonel çalışmalarında güven veren, objektif davranan,dürüst
kişilerdir.
Üyeler, herkese karşı dürüst ve saygılıdır.
Üyeler şahsi yeterliliklerini ve kaliteyi işleriyle birlikte arttırırlar.
Mesleki eğitim ve uygulamaları gerekli olduğu kadar ve yeterince izlerler
Üyeler, yasal olmayan ya da uygunsuz hareketleri reddeder,bunları
gizlemez ve bunlara katılmazlar.
Üyeler veri ve bilgi içeren kayıtları ve ikincil kayıtları (araştırmalar,
raporlar…) koruyan, profesyonel standartlara uyan kişilerdir.
Üyeler sır saklayan, prensipli, gelişmeye açık kişilerdir.
Üyeler, kanunlara uyan, düzenli, değişiklikleri savunan, halka iyi hizmet
eden kişilerdir.
Üyeler sağlık kayıtlarındaki bilgiyi kullanır ve uygun şekilde saklar, sağlık
kayıt usullerini geliştirir ve savunur
Üyeler diğer kurum çalışanlarını destekler, onlara saygı gösterir.
Üyeler dernek (AHIMA) misyonunu tanır ve destekler.
Türkiye’de ise, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık bilgi sistemi içerisinde çalışanlar,
genel olarak tıp sekreteri olarak bilinmekle birlikte, aslında daha pek çok farklı görev tanımı
altında personel çalıştırılmaktadır. Sağlık istatistikçisi, sağlık teknikeri ve memur bu tanımlardan
bir kaçıdır. Tıbbi sekreterlik öğrenimi halen lise ve ön lisans düzeyinde verilmekte, lisans
düzeyinde öğrenim bulunmamaktadır. Ön lisans öğrenimi 1974 yılında başlatılmış özellikle son
on senede sayıları hızla artmıştır. Lise düzeyinde tıbbi sekreterlik eğitimi Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı olan Sağlık Meslek Liseleri içerisindeki tıbbi sekreterlik bölümlerinde
verilmektedir. Ön lisans düzeyinde ise eğitim tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programlarında
verilmektedir.
Sağlık Bilgi Sistemi meslek örgütünün katkıları ile tıbbi kayıt mesleğinde çalışacak
bireylere ortak bir formal eğitim verebilmek için müfredat çalışması 1932 yılında yapılmış,
okulun açılması ve eğitimin başlaması 1935 yılında olmuştur. Bu eğitim programı 1942 yılında
onaylanmıştır. Tüm okullarda 1943 yılında ortak bir eğitim programının oluşturulabilmesi için
yine meslek örgütü tarafından ortak bir müfredat geliştirilmiştir. Bu ortak müfredat üzerinde,
özellikle sektörde bilgisayarın çok kullanılmasından ve onun geçirdiği sürekli değişimden dolayı
zaman, zaman değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler sırasıyla 1952, 1960, 1967, 1974,
1981 ve 1988 yıllarında yapılmıştır. Müfredat üzerinde en son değişiklik ulusal düzeyde 1994
yılında gerçekleştirilmiştir.
Sağlık bilgi sistemi ile ilgili eğitimi alanı dünyada ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri
‘tıbbi enformasyon yöneticiliği’, diğeri ise ‘tıbbi enformasyon teknisyenliğidir.
a)

Tıbbi Enformasyon Yöneticisi

Dört yıllık tıbbi enformasyon bölümünü bitiren ve Amerikan Tıbbi Enformasyon
Yönetimi Kurumu (AHIMA) tarafından diploması onaylanan ve kayıt yöneticisi (RRA) olarak
bu kurumun üyesi olan kişidir. Tıbbi enformasyon yöneticisi, çalıştığı sağlık birimindeki sağlıkla
ilgili tüm verilerden, bunların toplanması, biriktirilmesi, tanımlanması ve basılmasından sorumlu
olan kişidir. Sağlık birimlerinde enformasyon yöneticisi olarak çalışır. Enformasyonla ilgili
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standartları oluşturur ve takip eder. Tıbbi enformasyon teknisyenlerinin sürekli eğitim ve
kontrolünü sağlar. Bilgisayarda tıbbi enformasyon sistemini kontrol eder. İlgili bölümlere yardım
eder. Amerika'da 1952 yılında 19 okulda devam eden Sağlık Enformasyon Yöneticiliği Bölümü,
1995 yılında 54 okula çıkmıştır
b)

Tıbbi Enformasyon Teknisyeni

İki yıllık tıbbi enformasyon teknisyenliğini bitiren ve Amerikan Tıbbi Enformasyon
Yönetimi Kurumu (AHIMA) tarafından diploması onaylanan ve kayıt teknisyeni (ART) olarak
kurumun üyesi olan kişidir. Veri analizi ve tıbbi kayıt analizini de içeren Hastalıkların
Uluslararası Sınıflandırılmasından (International Classification of Diseases) sorumlu olan
kişidir. Hastane ve diğer sağlık kurumlarının ana elemanlarından birisidir. Tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında, sigorta şirketlerinde, polikliniklerde çalışabilir. 1953 yılında Amerika'da 19
okulda devam eden Sağlık Enformasyon Teknisyenliği bölümü, 1995 yılında 133 okula çıkmıştır.
Teknisyen sayısı, yönetici sayısının yaklaşık iki katı kadardır.
Tıbbi enformasyon eğitiminin müfredatı genel olarak incelendiğinde, öğrencilere ilk 2
sene (teknisyenlikte 1 sene veya ön şartlı bir kurs eğitiminden geçmek şartıyla) tıp, biyoistatistik
ve bilgisayar biliminin ana konularının zorunlu olarak verildiği, son iki sene de, bilgisayar veri
kayıt sistemi, ileri tıbbi terminoloji, sağlık enformasyon yönetimi, tıbbi yasal kavramlar, sağlık
istatistikleri, hastane otomasyonu, sağlık bakım sisteminde kalite geliştirme, veri tabanı
yönetimi, hastalık kodlaması gibi mesleğe özel derslerin seçmeli derslerle birlikte yer aldığı
belirlenmiştir.
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Uygulamalar

13

Uygulama Soruları

14

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tıbbi dokümanın tanımı, sağlık bilgi yönetimi ve sağlık bilgi yönetimi
çalışanlarının özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Tıbbi dokümanlar örgütün ………………………… olarak nitelendirilir

2)
Aşağıdakilerden hangisi sağlığın bilimsel yönetim ilkelerine göre yönetilmesi
yönünde baskılara yol açmamıştır?
a)

Hasta memnuniyetinin artması

b)

Sağlık harcamalarının artması

c)

Maliyetlerin artması

d)

Sağlık sistemlerinin büyümesi

e)

Hastaların artan beklentileri

3)

Tıp ve sağlığa yönelik bilgi sistemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sağlık teknolojisinde ortak dil oluşturmak

b)

Daha fazla kişiye sağlık hizmeti ulaştırabilmek

c)

Sağlık çalışanlarının becerilerini geliştirmek

d)

Bilgi sistemi tekniklerinin gelişmesini sağlamak

e)

Sağlık işine değer katmak

4)

Bireyin beyinlerinde barındırdığı bilgiye ne ad verilir?

a) Açık bilgi
b) Örtük bilgi
c) Bilimsel bilgi
d) Teknik bilgi
e) Gündelik bilgi
5) Sağlık kuruluşlarında hastaya ilişkin olarak tutulan hastayla ilgili her türlü bilgiye
……………. Denir
6) ................................................., çalıştığı sağlık birimindeki sağlıkla ilgili tüm
verilerden, bunların toplanması, biriktirilmesi, tanımlanması ve basılmasından sorumlu olan
kişidir.
7) Basılı ve elektronik ortamlardaki klinik tıp bilgisinin her ........... yılda bir ikiye
katlandığından söz edilmektedir.
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8) Tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetiminin temel amacı, ...................... değer katmaktır.
9) .............................. iyi hekimlik uygulamasının vazgeçilmez araçlarındandır.
10) Sağlık bilgi sistemi ile ilgili eğitimi alanı dünyada ..................... ayrılmaktadır.

Cevaplar
1) Örgütün belleği, 2) a, 3) e, 4) b, 5) Tıbbi kayıt, 6) Tıbbi enformasyon yöneticisi, 7) 20
8) Sağlık işine, 9) Tıbbi kayıtlar, 10) İkiye
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2. HASTA DOSYALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Hastane dosyası kavramı
Hasta dosyalarının önemi
Hasta dosyalarının bölümleri
Hasta dosyasında bulunması gereken belgeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

20

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hasta dosyası kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta dosyasının önemini
açıklayabilme
Hasta dosyasında bulunması
gereken evrakları
sıralayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta dosyalarının önemi ve hasta dosyalarını oluşturan evraklar.
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Giriş
Hasta dosyaları gerek hastane yönetimi, gerek sağlık çalışanları gerekse hasta açısından
önemli dokümanlardır. Hasta dosyalarıaraştırmalardan adli vakalara kadar birçok alanda
kullanıldığı için bilimsel kurallar çerçevesinde ve düzenli şekilde tutulması gerekmektedir. Bu
bölümde hasta dosyalarının önemi ve hasta dosyalarını oluşturan evraklar öğrenilecektir.
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2.1. Hasta Dosyası Kavramı
Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişilere ait bilgileri ve uygulanan
tıbbi işlemlerle ilgili belgeleri içeren, bilimsel kurallara uygun, düzenli ve doğru şekilde
oluşturulmuş tıbbi dokümanlara ‘hasta dosyası adı verilir.
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre ise hasta
dosyaları, Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi
evrakının muhafaza edildiği; A4 kâğıdı boyutlarında, kenarlarında düzenlenen forma uygun
renkli şeritler bulunan kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracı olarak
açıklanmaktadır.
Hasta dosyaları içerisinde hastaya ait tüm bilgileri bulundurduğu için tedavi sürecinde
sağlık çalışanlarına yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle hastanın hastaneye girişinden taburcu
oluncaya dek geçen sürede gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıtlarının eksiksiz olarak tutulması
ve hasta dosyalarının titizlikle tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca hasta taburcu olduktan
sonra hasta dosyaları arşivine teslim edilen hasta dosyalarının muhafazasına da özen
gösterilmelidir.
Bir sağlık kuruluşunda hasta dosyaları ne kadar sistematik tutuluyorsa, o sağlık
kuruluşunda tıbbi kayıt işlemlerinin verimliliği o derece yüksektir. Düzensiz ve eksikliklerle dolu
olan bir hasta dosyası amacına hizmet etmeyeceği için tıbbi kayıt sürecinin işleyişini olumsuz
etkileyecektir.
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi ile Sağlık Bakanlığına
bağlı hastanelerde hasta dosyalarının şekil ve içerik anlamında standardının sağlanabilmesi için
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi ile hasta dosyalarının nasıl
olması gerektiği belirlemiştir. Bu sayede düzenli ve sistematik bir sistem oluşturulmaya
çalışılmıştır. İlgili yönergeye göre hasta dosyaları aşağıdaki şekilde olmalıdır;
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Şekil: HASTA DOSYASI ÖRNEĞİ
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İlgili yönergeye göre yukarıda yer alan dosya örneğinde renkli dosyalama sistemi
oluşturulur. Yüzlük bölümler halinde uygulanan kodlama sisteminde onlar hanesine renk
kodlanmaz. Renk kodları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KIRMIZI
GRİ
MAVİ
TURUNCU
MOR
SİYAH
SARI
KAHVERENGİ
PEMBE
YEŞİL

Yukarıda yer alan hasta dosyası örneğinde kırmızı ok işareti ile belirtilen kırmızı olanlar
sabit kalacak şekilde dosyalar basılır. Hasta dosyası örneğindeki ilgili alanla her sağlık kuruluşu
kendi adını ve logosunu bastırır. Dosyanın ön dış yüzünde yer alan yıllar (a) hastanın hastaneye
ilk kez hangi tarihte geldiğini belirlemek için (b) dosyanın aktif veya pasif durumunda olduğunu
anlamak için kullanılmaktadır. Aktif dosya; hastaneye sürekli gelen hastalara ait dosyaları ifade
ederken (örneğin kronik hastalığı olan hastalara ait hasta dosyaları), pasif dosya; hasta dosyası
açıldıktan sonra sağlık kuruluşuna bir daha başvurmayan veya çok uzun aralıklarla hastaneye
başvuran hastalara ait dosyaları ifade etmektedir (örneğin 2000 yılında apandist ameliyatı olmuş
ve daha sonra herhangi bir sağlık sorunu olmadığı için sağlık kuruluşuna hiç başvurmamış
hastaya ait hasta dosyası gibi). Ayrıca hasta dosyası örneğinde yer alan -------- orta çizgiyi
göstermektedir. Hasta dosyasında kullanılacak renkler etiket olarak bastırılabilir ve numaralar
istenirse numaratör olarak basılabilir. Dosyanın gizli bir yerine güvenlik bandı konularak,
hastalar tarafından dışarıya çıkması önlenebilir. Bu durumda dosya teli ve güvenlik bandı için
paslanmaz çelik kullanılır.
Hastaya ait hasta dosyası hasta kabul biriminde açılır. Hasta dosyaları doldurulurken
aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir;
− Hastanın adı, soyadı, anne-baba adı, doğum tarihi ve doğum yeri doğru şekilde
yazılmalıdır.
− Hastanın, daha önceden hastanede açılmış bir soyasının olmadığı, hasta dosyaları
arşivinde öğrenilmelidir.
− Bütün formaların ilgili yerleri eksiksiz şekilde doldurulmalıdır (adı-soyadı, doğum yeri,
muayene edildiği bölüm, tarih, doktor adı vb.)
− İki hasta için aynı numaralı kart ve dosya açılmamalıdır.
Bir hasta aynı sağlık kuruluşunda birden fazla hasta dosyasına sahipse bu dosyalara
‘mükerrer dosya’ adı verilmektedir. Normal şartlar altında bir hastanın yalnızca bir dosya
numarası olması gerekir ve sağlık kuruluşuna her başvurduğunda işlemleri bu dosya numarası
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak mükerrer dosya olması halinde hastaya ait olan bilgiler
ve hastaya uygulanan işlemler farklı dosyalarda yer alacağı için bütünlük bozulacaktır ve
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işlemlerde eksiklikler olabilecektir. Yaşanılabilecek olan karışıklıkların giderilebilmesi için eğer
hastaya ait mükerrer dosya var ise bu dosyaların tek bir dosya numarası altında birleştirilmesi
gerekmektedir.
Hasta dosyaları ile ilgili bilinmesi gereken bir kavram ise ‘vekil dosya’dır. İlgili
yönergeye göre vekil dosya; Arşivden çıkarılan dosyaların dosya izleme fişiyle takip edilmesi
amacıyla, asıl dosyanın yerine geçici olarak konulan ve asıl dosya ile aynı ebatlardaki, biri A4
kâğıdı boyutunda diğeri büyük cebin üstünde dosya izleme fişinin konulacağı şeffaf iki ayrı cebi
olan, ilgili forma uygun olarak düzenlenen; araştırma için alınan ve diğer birimlere
gönderilenlerin ayrı renkte olduğu plastik dosyayı ifade etmektedir. Vekil dosya sayesinde hasta
dosyaları arşivinden araştırma veya başka amaçlarla çıkarılan hasta dosyasının takibi kolaylıkla
yapılmakta ve hasta dosyasının kaybolmasının önüne geçilmektedir. Hasta dosyası hasta
dosyaları arşivinden çıkarılmadan önce sekreter veya dosyayı alacak hekim tarafından ‘dosya
istek fişi’ doldurulur. Hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden çıkarılırken doldurulan bu dosya
istek fişi vekil dosyaya yerleştirilir ve hasta dosyasının yerine konulur. Böylelikle hasta
dosyasının hangi poliklinik/klinik veya hangi hekimde olduğu görülmektedir. Aşağıda vekil
dosya örneği yer almaktadır:
Şekil: Vekil dosya örneği
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2.2. Hasta Dosyalarının Önemi
Hasta ve Hekim açısından: Sağlık kuruluşlarına her gün çok sayıda hasta
başvurmaktadır. Her hastaya ait olan kişisel ve tanı- tedavi sürecine ait bilgileri akılda tutmak
imkansız olduğu için hasta dosyaları hem hekimler hem diğer sağlık çalışanları hem de hastalar
için önem taşımaktadır. Hastaya yapılan işlemlerle ilgili kayıtlar eksiksiz ve tam şekilde
tutulduğu zaman hastanın tedavi süreci boyunca ve sağlık kuruluşuna bir sonraki başvurusunda
bilgiler hazır bulunacağı için kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca hekim ve ilgili sağlık çalışanı
tarafından doğru, eksiksiz ve zamanında hazırlanan bir hasta dosyası tıbbi hataların
önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Tıbbi kayıtları düzenli bir biçimde kapsayan hasta
dosyaları, hastalara zaman kazandırması, gereksiz yere harcama yapılmasının önlenmesi, kısa
zamanda kesin tanı konulmasına yardımcı olması, etkin tedavinin yapılmasına katkı sağlaması,
hastaya psikolojik olarak rahatlık sağlayarak içinde bulunduğu kurum ve şahıslara güven
duymasına yardımcı olduğu için hekim ve hastalar için vazgeçilmeyecek düzeyde önemlidir.
Sağlık kurumları açısından önemi: Sağlık kuruluşlarında etkili, sistematik ve bilimsel
temellere dayalı bir kayıt sistemi oluşturmak hastane yönetiminin birincil görevleri arasında yer
almaktadır. Bir sağlık kuruluşunda hasta dosyaları ne kadar eksiksiz ve düzenli bir şekilde
tutuluyor ve saklanıyorsa o sağlık kuruluşunda adli durumlardan-faturalandırmaya eğitimdenkalite çalışmalarına kadar birçok alanda süreçlerin etkili şekilde işlediği söylenilebilir. Bunları
yanı sıra hasta dosyaları sayesinde gereksiz tetkikler önlendiği, en kısa zamanda en doğru teşhisin
konulması sağlandığı ve tedavi yöntemlerinin etkinliği arttığı için hastaların bekleme süreleri
azalması, tıbbi bakım maliyetleri azalması, hizmet kalitesinin artması üzerine doğrudan etkisi
bulunmaktadır.
Adli Tıp açısından önemi: Sağlık kuruluşuna öldürme, yaralama, intihar, iş kazası gibi
sebeplerle başvurulması halinde adli vaka açısından değerlendirme zorunluluğu vardır. Bu tarz
vakalarda tutulan kayıtlar adli mercilerin olayla ilgili olarak verecekleri karar üzerinde etkili
olduğu için eksiksiz ve doğru şekilde tutulması gerekmektedir. Ayrıca bazı durumlarda hastalar
sağlık kuruluşlarında karşılaştıkları durumlarla ilgili olarak adli makamlara başvuruda
bulunmaktadır. Bu tür olaylarda da hasta dosyaları sağlık kurumu, hasta veya sağlık çalışanı
açısından önemli bir delil olmaktadır.
Tıbbi Araştırmalar açısından önemi: Sağlık alanında kullanılan teknoloji ve tanı-tedavi
yöntemleri hızlı gelişim göstermektedir. Alanda gerçekleştirilen araştırmalarda en temel veri
kaynağı hasta dosyalardır. Geçmişte karşılaşılan vakalardan yola çıkılarak tanı-tedavi yöntemleri
ve sağlık teknolojisinin gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘bilgi mahremiyeti’dir. Hasta dosyaları içerisinde hastaya
ait kişiler bilgiler yer aldığı için çalışmalarda bunların gizliliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Tıbbi araştırmaların yanı sıra hasta dosyaları tıp ve sağlık bilimleri alanında verilen eğitimlerde
sürekli başvurulan eğitim materyali özelliği de taşımaktadır.

Halk Sağlığı açısından önemi: Sağlık alanında sınırlı kaynaklarla verimli ve kaliteli
sağlık hizmeti sunulması temel araçtır. Bu nedenle hasta dosyaları sağlık planlaması ve kaynak
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tahsisi ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. Hasta dosyaları sayesinde bölgesel sağlık
göstergeleri rahatlıkla belirlenebilmekte buna bağlı olarak sağlık planlaması ve sunumu ile ilgili
düzenlemeler yapılmaktadır.

2.3. Hasta Dosyalarının Bölümleri
Hasta dosyaları temelde üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; kimlik bilgisi, hemşirelik
kayıtları ve tıbbi kayıtlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Kimlik bilgisi bölümü, sekreterler tarafından doldurulur. Bu bölümde hastanın adısoyadı, doğum tarihi-yeri gibi hastayı tanımlayıcı bilgiler yer almaktadır. Bölüm sekreteri
hastaya ait bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmalıdır. Eğer hasta daha önce sağlık
kuruluşuna başvurmuşsa, hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden alınmalı ve kimlik bilgileri bir
kez daha kontrol edilmelidir.
Hemşirelik kayıtları bölümü, hemşireler tarafından doldurulan formları içermektedir.
Hastanın ateşi, tansiyonu, nabız ölçümleri, hastaya verilen ilaçlar ve dozları gibi ölçümler
hemşire gözlem formlarına detaylı bir şekilde kayıt edilmektedir. Hastaya ait olan her ölçüm
kayıt altına alınmak zorundadır. Özellikle vardiya değişimlerinde hasta devirler
gerçekleştirilirken hemşire gözlem formları sayesinde gün içerisinde hastaya neler yapıldığı
açıkça belirlenmiş ve hasta takibinde süreklilik sağlanmış olur.
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Hemşire Gözlem Formu Örneği

Tıbbi kayıtlar bölümü ise, hekimler tarafından doldurulur. Bu bölümde tıbbi tanı ve
tedaviye ait bilgiler (hasta hikâyesi, muayene bulguları, ön tanı, tıbbi ve cerrahi müdahaleler,
doktor gözlemleri, sonuç raporları, çıkış özeti, kontroller, öneriler vb.) ayrıntılı olarak yer almak
zorundadır.

2.4. Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre hasta dosyasının
içerisinde aşağıda yer alan belgeler bulunmalıdır:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hasta kabul kâğıdı (Form 60),
Tıbbi müşahede ve muayene kâğıdı (Form 62),
Derece kâğıdı (Form 61),
Hasta tabelası (Form 51),
Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64),
Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik raporları (Form 65),
Ameliyat kâğıdı (Form 63),
Hastanın muayene istek formu,
Çıkış özeti (Form 67).
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Hasta kabul kâğıdı (Form 60): Hasta kabul kâğıdı, hastaneye yatışını karar verilen her
hasta için doldurulur. Form 60 iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk kısmında hastanın kimlik
bilgileri, başvuru tarihi, başvurduğu polikliniğin adı, hastanın öyküsü, fizik bulgular, tanısı,
yatırılacağı bölüm yer almaktadır. Formun ikinci kısmında hastadan alınmış olan emanet eşya
var ise emanet alınan eşyaların listesi yanı sıra emanet eşyaların teslim alındığına dair bölüm yer
almaktadır. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde yer alan Form 60 örneği aşağıda
gösterilmiştir.
Form 60: Hasta Kabul Kâğıdı Kısım 1
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Form 60: Hasta Kabul Kâğıdı Kısım 2

Tıbbi Müşahede ve muayene kâğıdı (Form 62): Form 62 hekim tarafından
doldurulmaktadır ve hastaya ait kimlik bilgileri, hastanın hastaneye başvuru sayısı, yakınmaları,
soy geçmişi, öz geçmişi ve solunum, sindirim, dolaşım, ürogenital, sinir sistemleri ile ilgili
sorgulamalar ve hastanın öyküsü gibi ayrıntılı bilgileri içermektedir.
Form

62

Tıbbi

Müşahede

Ve

Muayene

Kağıdı
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Derece Kâğıdı (Form 61): Form 61’de hastanın kimlik bilgileri yanı sıra hastaya ait
solunum, nabız, ateş, kan basıncı ölçümleri ile aldığı sıvı miktarı, idrar, dışkı, kusma ile ilgili
bilgilerde yer almaktadır. Bu form hemşireler tarafından doldurulmaktadır.
Form 61 Derece Kâğıdı

Hasta Tabelası (Form51): Form 51’de hastanın kimlik bilgileri, tanısı, yapılan cerrahi
müdahale, hastalık kodu, alerji durumu var ise buna ilişkin bilgiler, hastaya verilen ilaçlar, ilaç
dozları, hastaya uygulanan diyet türü (her gün için) kayıt altına alınmaktadır.
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Form 51 Hasta Tabelası

Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64)/ Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik
raporları (Form 65): Hastadan görüntüleme veya laboratuar tetkiki istenildiğinde ilgili hekim
tarafından röntgen ve laboratuar istek kâğıdı doldurulmaktadır. Ancak son dönemlerde
hastanelerde tam otomasyon sistemleri olduğu için genellikle röntgen ve laboratuar istemleri
bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu formların kullanılmasına gerek kalmamaktadır.
Bunun yanı sıra dijital görüntüleme sistemi olan PACS sayesinde röntgen, MR, tomografi gibi
görüntüleme işlemlerinin sonuçları ve raporları yine bilgisayar ekranından ilgili hekim tarafından
takip edilebilmektedir. Laboratuar tetkiklerini sonuçlarına da online olarak hem hekim tarafından
hem de hasta tarafından erişilmesine imkan tanınmıştır.
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Form 64 Röntgen İstek Kâğıdı
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Form 65 Laboratuvar İstek Kâğıdı

Ameliyat Kâğıdı (Form 63): Ameliyat kararı verilen hastalar için Form 63
doldurulmaktadır. Ameliyat kâğıdında hastanın kimlik bilgileri, ameliyat öncesi tanısı, ameliyat
sonrası tanısı, gerçekleştirilen ameliyat, ameliyatta hastaya uygulanılan anestezi türü yer
almaktadır. Form 63’de ameliyatı gerçekleştiren hekimin, ameliyatta bulunan hemşirenin ve
anestezi hekiminin imzası bulunmaktadır.
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Form 63 Ameliyat Kâğıdı

Hastanın muayene istek formu: Çalışan bireylerin sağlık kuruluşlarına başvurusu
esnasında kullanılan formlardır. Son düzenlemeler ile birlikte sağlık kuruluşlarına başvurularda
vizite kâğıdı, hastanın muayene isteği belgesi, sağlık karnesi, sevk kâğıdı gibi belgeler kaldırılmış
olup hastalar T.C. kimlik numaraları ile başvuruda bulunabilmektedirler.
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Hastanın Muayene İsteği Formu
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Çıkış Özeti (Epikriz) (Form 67): Çıkış özeti hastanede kaldığı süre boyunca hastaya
yapılan tüm işlemlerin yer aldığı formdur. Hasta taburcu edilmeden önce hekim tarafından çıkış
özeti yazılmalıdır. Çıkış özeti çift nüsha düzenlenerek biri hastaya verilmeli diğeri hasta
dosyasında saklanmalıdır.
Form 67 Çıkış Özeti
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Uygulamalar

40

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hasta dosyası kavramı, hasta dosyasının önemi ve hasta dosyasını oluşturan
evraklar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişilere ait bilgileri ve
uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili belgeleri içeren, bilimsel kurallara uygun, düzenli ve
doğru şekilde oluşturulmuş tıbbi dokümanlara ……………………. denir.
2)

Hastaya ait hasta dosyası hangi birimde açılır?

a) Faturalandırma
b) Başhekimlik
c) Vezne
d) Hasta kabul
e) Satın Alma
3)

Tıbbi müşahede ve muayene kağıdı …….. tarafından doldurulur.

4)

Hastaya ameliyat kararı verildiğinde aşağıdaki formlardan hangisi doldurulur?

a) Ameliyat kağıdı
b) Hasta tabelası
c) Tıbbi müşahede ve muayene kağıdı
d) Epikriz
e) Muayene istek formu
5)
Hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden çıkarılmadan önce sekreter veya dosyayı
alacak hekim tarafından …………….. doldurulur.

6) Bir hasta aynı sağlık kuruluşunda birden fazla hasta dosyasına sahipse bu
dosyalara....................... adı verilmektedir.

7) Ameliyat kararı verilen hastalar için ................... doldurulmaktadır.
8) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları için ................... doldurulmaktadır.
9) Röntgen istek kağıdı ve raporları için .............................doldurulmaktadır.
10) Tıbbi Müşahede ve muayene kağıdı olarak...................doldurulmaktadır.
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Cevaplar
1) Hasta dosyası, 2) d, 3) Hekim, 4) a, 5) Dosya istek fişi, 6) ‘mükerrer dosya’, 7) (Form 63), 8)
(Form 65), 9) (Form 64), 10) (Form 62)
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3. SAĞLIK KAYITLARI VE İÇERİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Sağlık kayıtlarını tutma nedneleri ve kayıt tutma çeşitleri
Sağlık kayıtlarında yer alması gereken veriler
Sağlık kayıtlarını tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar
Sağlık kayıtlarında yasal sorumluluk
Hastalıkların bildirimi
Kanser kayıtları
Ölüm kayıtları
Acil servis kayıtları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

47

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık kayıtlarının içeriğini
açıklayabilme
Sağlık kayıtlarının
sorumluluğunu
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

yasal

Sağlık kayıtlarını tutmanın
önemini açıklayabilme
Hastalık bildirimleri, kanser
kayıtları, ölüm raporları ve
acil
servis
kayıtlarını
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Sağlık kayıtlarında yer alması gereken verilerin bilinmesi ve bunların eksiksiz olarak
kayıt altına alınması.
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Giriş
Sağlık kayıtları içerisinde hastaya ait tüm bilgileri taşımalıdır. Bu nedenle sağlık
kayıtlarında yer alması gereken verilerin bilinmesi ve bunların eksiksiz olarak kayıt altına
alınması gerekmektedir. Sağlık kayıtlarını tutmanın yasal zorunluluk olması sebebiyle tüm sağlık
çalışanlarının sağlık kayıtlarını tutma ve bildirimlerin yapılması noktasında üzerine düşeni
yapması önemlidir.
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3.1. Sağlık Kayıtlarını Tutma Nedenleri ve Kayıt Tutma Çeşitleri
Sağlık kayıtları tıbbi karar vermede yardımcı oldukları ve bireyin sağlık sorumluluğunu
paylaşılmasına yardım ettikleri için sağlık kayıtlarının tutulması önemlidir. Sağlık kayıtlarını
tutmak yasal bir sorumluluktur, hastayı ve sağlık çalışanını korur ve ekonomik yararlar sağlar.
Bunlar dışında sağlık kayıtlarını tutmanın önemi aşağıdaki şekilde açıklanabilir;
-

Sağlık istatistikleri çıkarılmasını sağlar
Epidemiyolojik veri sağlar
Kurum yönetimine destek olur
Kalite iyileştirme aracıdır
İletişim aracıdır.

Bütünleştirilmiş sağlık hizmeti ile hasta merkezli, hastayı bir bütün olarak gören bir
sistemde, hekimin hastanın tüm bakımını koordine etmesi ile daha az maliyetli, koruyucu
hekimlik uygulamalarının atlanmadığı ve daha yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti sağlanabilir.
Yüksek performanslı bir sağlık sisteminde standartların yüksek tutulması, sağlık
güvencesinin tüm halkı kapsaması, niteliğe dayanan bir performans değerlemesi, sağlam bir
bilişim alt yapısı ve tüm bunları yönlendirecek fikir liderleri ve kurumlar arası işbirliği şarttır.
Hastanın kendi sağlık verilerine sahip olması, sağlığına ve hastalığına sahip çıkması ve hastalık
sürecinde sorumluluk alması da önemlidir.
Sağlık sistemlerinde beklenilen yüksek performansa ulaşılabilmesi için sağlık kayıtlarının
tutulması ve saklanması en az sunulan sağlık bakım hizmeti kadar önemlidir. Hasta sağlık
kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi görebilir veya doğrudan acil servise başvurmuş olabilir.
Yatarak veya ayakta tedavi gören her hasta için ayrı kayıt tutulmalıdır.
Hasta verilerinin kaydında değişiklik fikri 1969 yıllarına dayanmaktadır. İlk çalışmalar
Dr. L. Weed tarafından yapılmıştır. Kayıt tutma çeşitleri metoda ve kullanılan malzemeye göre
olmak üzere ikiye ayrılabilir
1)
Metoda Göre
Kaynağa dayalı ve probleme dayalı olmak üzere iki yöntemle metoda göre tıbbi kayıt
tutulabilir.
Kaynağa dayalı tıbbi kayıt
Geleneksel kayıt sisteminde bilgiler kaynağa göre dosyalanır. Kaynak, hastanın kendisi,
yakını veya herhangi bir laboratuar verisi olabilir. Laboratuar bulguları, EKG, konsültasyonlar,
hekim notları, hemşire notları, hepsi ayrı bölümler halinde dosyada bulunur. Bu şekilde birikmiş
bilgiler bir çeşit günlüğü andırmaktadır ve sürekli hasta bakımında pek kıymeti yoktur. Bununla
beraber kaynağa dayalı kayıt sisteminde kayıtları tutmak kolaydır. Bu şekilde hazırlanmış bir
dosyayı incelemek ve fikir edinmek veya belirli bir hastalığın seyrini anlamaya çalışmak ise
zaman alıcı ve zordur
Kaynağa dayalı tıbbi kayıt:
-

Kolay ve çabuk yazılabilir, esnektir.
Eksik bilgi kaydetme ihtimali yüksektir.
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Bilgiye ulaşmak zordur.
Kaynaktan alınan veriler olduğu gibi sırayla kaydedilir (kaynak; hasta, hasta
yakını, laboratuar vs).
Hastanelerin birçok kliniğinde görüldüğü gibi boş bir sayfaya kayıt tutma ve
biriken sonuçların dosyaya üst üste eklenmesi gibi yöntemler kullanılır.
-

Probleme dayalı tıbbi kayıt

Probleme dayalı tıbbi kayıt sisteminde (PDTK) hastalık değil, birey ön plandadır. Bu
sisteme göre doldurulmuş bir dosya incelendiğinde bir safra kesesi hastalığı değil, safra kesesi
hastalığı olan bir bireyle karşılaşılır. PDTK’da başta bir problem listesi olmak üzere her verinin
kaydedileceği yer ve formatı bellidir. Serbest metin girişi azdır. PDTK kullanım alanı daha çok
birinci basamak hekimliğidir. PDTK özellikle birden çok kronik problemleri olan kompleks
vakalarda üstündür. Bu nedenle PDTK sisteminin yaygınlaştırılmasında da en büyük çabayı
birinci basamak hekimleri göstermektedir
2)

Kullanılan Malzemeye Göre

Kullanılan malzemeye göre ise tıbbi formlar kâğıda dayalı tıbbi kayıt ve elektronik tıbbi
kayıt olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi yöntem veya malzeme kullanılırsa kullanılsın, önemli olan
hasta kaydının sistematik, mantıklı ve sürekli olmasıdır.
-

Kâğıda dayalı tıbbi kayıt:

Kâğıda dayalı tıbbi kayıt hasta dosyaları, bilgi notları gibi halen elle doldurulan
formlardan oluşur.
Faydaları:
-

Bilgiye anında erişim sağlar.
Kolay okunabilir.
Veri güvenliği sağlar.
Rahat ve esnek kullanıma olanak verir.
Diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu kolaylaştırır.
Veri kalitesini sağlar.
Araştırmaları kolaylaştırır.
Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır.
Verimlilik ve kalite sağlar.

Sakıncaları:
kalabilir.

Donanım, yazılım, eğitim giderleri gerektirir.
Personelin sistemi öğrenmesi için belli zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
Yazılım ihtiyaçlara cevap vermeyebilir.
Sabit disk hataları nedeniyle kayıtlı bilgilerin çoğu silinebilir.
Bilgisayar sistemleri, donanım veya yazılım hataları yüzünden kullanım dışı

52

-

Elektronik hasta kaydı

Bireyin tüm yaşamı boyunca aldığı sağlık bakımı hizmetleri ve sağlık durumu hakkında
elektronik ortamda saklanan bilgidir. Elektronik hasta kaydında hastanın temel kayıt ortamı kâğıt
değil, elektronik sistemlerdir. Elektronik dosyalama sistemi hastaya ait ücretleri, yönetsel ve
klinik bilgileri içeren sağlıkla ilgili kayıtların bulunması, depolanması, yeniden kullanıma
sunulması ve transfer işlemlerini içerir. Bu kayıtlar; alerjiler, hastalık ve yaralanmaların öyküsü,
işlevsel durum, tanı işlemleri, bulgular, günlük tedavi planları, konsültasyon raporları, tedavi
kayıtları, aşılanma öyküsü, davranışsal bilgiler, çevre bilgileri, demografik bilgiler, sağlık
sigortası bilgileri, tedavi uygulamaları için idari kayıt bilgileri ve yasal bilgileri içermektedir.
Günümüzde artık hasta kartları da kullanılmaktadır. Günümüzdeki mobil toplumun bir
gereği olarak hasta hakkındaki bazı bilgileri içeren manyetik kartların hazırlanıp hastanın yanına
verilmesi gündeme gelmiştir. Hastanın tıbbi pasaportu şeklinde olması planlanan bu kartlar kredi
kartı büyüklüğündedir ve hastayla ilgili tıbbi problemleri ve diğer gerekli tıbbi bilgileri içerir.
Gelişen teknoloji sayesinde bu kartlara çok sayıda tıbbi bilgi, hastanın resmi, röntgen filmleri ve
EKG’ler konabilmektedir.
Elektronik hasta kayıtlarının fayda ve oluşabilecek sakıncaları aşağıda verilmiştir
Yapılan her hizmetin yazılması, daha sonraki hizmetlerde karar vermeyi
kolaylaştırır, sıklıkla da yapılan hizmeti yönlendirir.
Özellikle bireylere verilen hizmetler yazdırıldığında, bireylerin tüm özelliklerini
kapsayan bir “kayıt” elde edilmiş olur.
Tüm istatistikler, hastalık ve ölüm sayıları ile bu konulardaki hız ve oranlar bu
kayıtlardan yararlanarak elde edilir.
Değişik konularda hesaplanacak hız ve oranlar verilen hizmetin ne denli etkin
olduğunu ortaya koyar.

3.2. Sağlık Kayıtlarında Yer Alması Gereken Veriler
-

Tanıtıcı bilgiler: Yaş, Cins, İş, Eğitim, Aile Yapısı...
Risk faktörleri: Alkol, Sigara, Yaşam Tarzı ...
Alerji ve ilaç reaksiyonları
Problem listesi
Özgeçmiş: Hastalıklar, Ameliyatlar . . .
Hastalık Süreci: Esas Problem, Hikaye, Muayene
Tedavi ve bakım planı: Danışmanlık, Eğitim, İlaç . . .
Seyir notları: P S O A P formatında

P S O A P formatı aşağıdaki şekilde açıklanabilir.
-

Problem: Hastanın belirttiği veya hekimin saptadığı her şey
Subjektif: Hastanın hissettikleri veya düşündükleri
Objektif: Hekimin bulguları
Assesment (Değerlendirme): Hekimin değerlendirmesi
Plan: Reçete, konsültasyon, danışmanlık, kontrol vizitesi..
PSOAP örneği;
53

Problem 1: Öksürük
21 Şubat 1996
S:nefes darlığı, öksürük, ateş.
o

O:nabzı 95/dk, Ateş: 39.3 C.
Ronküsler. ESR 25 mm.
Akciğer grafisi:atelektazi yok, hafif kardiyak
dekompansasyon bulguları var.
A:Akut bronşit.
P:Amoksisillin 500 mg 2x1.
4 Mart 1996
S:öksürük yok,hafif nefes darlığı var.
O:Nabız 82/dk. Hafif ronküsler var.
A:Minimal bronşit bulguları var.

3.3. Sağlık Kayıtları Tutulurken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
-

Her sayfada hasta adı ve dosya numarası yazılmalı,
Kişisel biyografik bilgiler (adresi, telefonları, işi, medeni hali…) yazılmalı,
Kayıt yapan kişinin adı ve kayıt tarihi yazılmalı,
Kayıt okunaklı olmalı,
Problem listesinde önemli tıbbi durumlar ve hastalıklar belirtilmeli,
İlaç alerjileri ve yan etkileri belirgin bir şekilde kaydedilmeli.
Özgeçmişte önemli kazalar, ameliyatlar hastalıklar ve aşılar, alkol ve madde kullanımı,
gibi önemli konular sorgulanmalı.
Hikâye ve fizik muayenede hastanın başvuru nedeniyle ilgili yeterli bilgi bulunmalı.
Laboratuar ve diğer testler uygun bir şekilde kaydedilmeli.
Tanı ve tedavi planı bulgularla uyumlu olmalı.

3.4. Sağlık Kayıtlarında Yasal Sorumluluk
Hakların en üstünü ve en fazla korunması gerekeni yaşam hakkıdır. Devletin temel işlevi
insanların canlarını korumak, onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Sağlık
hakkı ise yaşam hakkının ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle sağlık hizmeti sunan herkes hem
parçası olduğu sağlık hizmetlerinin sunumundan hem de tutması gereken tıbbi kayıtların
eksikliğinden ve yanlışlığından sorumludur. Bu kayıtların eksik ve yanlış tutulmasından hasta
zarar görmüşse uğradığı zararı tazmin ettirebilir. Bu zararın maddi veya manevi olması durumu
değiştirmez.
Sağlık çalışanlarının hukuksal sorunlarla karşılaşmaması için aşağıdaki noktalara dikkat
etmeleri gerekmektedir:
-

Telefonla verdiğiniz bilgi ve danışmanlık dahil her yapılan işlem mutlaka
kaydedilmelidir.
Dosyanın her sayfasına hastanın adı yazılmalıdır.
Kayıtlarda kurşunkalem kullanılmamalıdır.
Hastalar hakkında küçük düşürücü not tutulmamalıdır.
‘Hasta kendini daha iyi hissediyor’ gibi anlamı belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.
Kayıtlarda değişiklik yapılacaksa üzeri tek çizgi ile çizmeli, köşesine değişiklik tarihini
yazılmalıdır.
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-

Hastanın işbirliği olmadığı belirlenmişse nedeni yazılmalıdır.
Hasta bir testin yapılmasını reddediyorsa, bu belirtilmelidir.

3.5. Hastalıkların Bildirimi
Türkiye’de sağlık ile ilgili temel veri kaynaklarından en önemlilerinden biri bulaşıcı
hastalıkların ihbarı ve bildirimi ile elde edilen bilgilerdir. Bu bilgilerin en güvenilir ve sağlıklı
şekilde elde edilmesi, mevcut dünya düzeni içinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ülkelerin
yaptırıma uğradığı bir dönemde, daha da önem kazanmaktadır.
Halen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 39 tane olup, bu hastalıklar bütün sağlık
kuruluşlarından toplanmakta ve nüfus tabanlı bir değerlendirme sistemi içinde incelenmektedir.
Bildirimi zorunlu olan bir bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren bütün kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. Her kurum ve kuruluşta bildirimlerin takibi ve
yapılmasından sorumlu bir birim veya sağlık personeli belirlenir. Kurum ve kuruluşlar konu ile
ilgili kişilerin isimlerini İl Sağlık Müdürlüklerine bildirir, kişilerin değişmesi durumunda İl
Sağlık Müdürlüklerine bilgi verir.
Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar dört gruba ayrılır.
-

Birinci grup, “A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,
İkinci grup, “B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,
Üçüncü grup, “C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,
Dördüncü grup, “D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” dır.

Sağlık Bakanlığı, hastalıkların gruplandırılması, standart tanı kriterleri, sürveyans
gerekçeleri, sürveyans şekli ile ilgili bir kılavuzu yayımlar, ayrıca basımını yaparak dağıtır.

3.6. Kanser Kayıtları
Bugün bütün dünyada “kanser kaydı” adlı yeni bir disiplin ve “kanser kayıt elemanı” adlı
yeni bir meslek grubu ortaya çıkmıştır. Kanser kayıt verisini toplayacak kayıt elemanının tıbbi
terminolojiyi bilmesi yanında ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan kanser
kayıt kuralları konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Kanser kayıt elemanlarının bilmesi gereken
kanser kayıt kuralları Dünya Sağlık Örgütüne bağlı kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası
karşılaştırmalara olanak sağlamak üzere standartlaştırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın 24.1.2006 tarihli Kanser Kayıtlarına İlişkin Genelgesinde il
merkezlerinde uygulama birliği sağlanması, verimlilik ve etkililiğin arttırılması amaçlanmıştır.
Buna göre;
-

-

2006 yılında kanser kayıtlarının ülke genelince pasif sistem ile toplanması yerine aktif
sistemle verilerin toplanması çalışmasına başlanması planlanmıştır. Ankara, İzmir,
İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Edirne, Van, Erzurum, Şanlıurfa,
Eskişehir, Kayseri illeri kanser kayıtlarının aktif sistemle toplanacağı iller olarak
seçilmiştir.
Kayıt merkezleri yazışmaları sağlık müdür yardımcısının sorumluluğunda, hastane
kanser kayıt birimi ise Başhekim yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür.
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-

Sağlık müdürlüklerince merkez için Valilik onayı ile en az 1 hekim, en az 3 sağlık
personeli görevlendirme ile merkezde istihdam edilir. Başhekimlikler ise biri hekim en
az 2 sağlık personelini Müdürlük onayı ile Kanser Kayıt Biriminde görevlendirir.
Kanser kayıt merkezlerinde Müdürlükçe en az 2 gezici kanser kayıt elemanı
görevlendirilir.
Sorumlu sağlık müdür yardımcısı kanser kayıt merkezi ve birim elemanları ile aylık
toplantı yapar ve üçer aylık değerlendirme raporları Başkanlığa gönderilir.
Kanser kayıt elemanlarının görevleri ise aşağıdaki gibidir;

-

Merkez kanser kayıt elemanı:
Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru
olarak bilgisayar ortamına aktarmak.
Bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alıp arşivlemek
Hizmet içi eğitimlere katılmak
Derlenen verileri Başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmamak
Konuyla ilgili diğer görevleri yapmak
Hastane kanser kayıt elemanı:
Çalıştığı hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde işlemek ve her
hafta başında bunları merkeze yollamak.
Merkezden gönderilen eksik veya hatalı formları tamamlayıp merkeze ulaştırmak
Gerektiği takdirde hekimin kontrol ve denetiminde hastayla görüşmek
Eğitimlere katılmak
Derlenen verileri Başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmamak
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Kanser Kayıt Formu Örneği
Kanser Kayıt Formu

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kanserle Savaş Dairesi
KANSER KAYIT BİLGİ FORMU

Form No: ……………..
İL
:………………
İLÇE:…………
ADI SOYADI:……………………………..
BABA ADI:……………………………
T.C.KİMLİK NO:…………………………..
DOĞUM YERİ ( İl, İlçe, Köy yada Mahalle )………………………………………………..
DOĞUM TARİHİ VE DOĞDUĞU YERDE OTURMA SÜRESİ :…../……/…… AY YIL
CİNSİYETİ: Erkek ( 1 )
Kadın (2 )
EĞİTİM DURUMU: Eğitimsiz ( 1 ), İlk-orta ( 2 ), Lise ( 3 ), Üniversite (4 )
MEDENİ DURUMU: Evli ( ), Bekar ( ), Diğer ( Belirtiniz )…………..
SÜREKLİ OTURMA ADRESİ VE OTURMA SÜRESİ ( İl, İlçe, Köy yada Mahallesini Mutlaka
Belirtiniz):………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
MESLEĞİ: ( Lütfen ayrıntılı olarak yazınız.)…………………………………………….
SİGARA ALIŞKANLIĞI :
( ) Hiç içmemiş
( ) ……yıl, günde…… adet içmiş………………önce bırakmış.
( )…….yıldan beri ……..adet/ gün içiyor.
KANSER TANISININ İLK KONULDUĞU TARİH VE MERKEZ:……/…../20…….
( ) Üniversite Hastanesi
( ) Devlet Hastanesi
( ) SSK Hastanesi
( ) Özel Sağlık Kuruluşu
TANIYA ESAS OLAN YÖNTEM: ( Birden fazla işaretlenebilir.)
( 1 ) Patoloji
( 2 ) Sitoloji
( 3 ) Hematoloji
( 4) Radyoloji ( 5 ) Cerrahi
( 6 ) Diğer…………….
TÜMÖRÜN YERLEŞTİĞİ ORGAN VE LOKALİZASYONU:
………………………………………………………………………………………….
HİSTOLOJIK TANI ( Ayrıntılı olarak Patoloji Raporuna göre yazınız. )
EVRE :
( 1 ) İnsitu
( 2) Lokalize
( 3) Bölgesel Yayılım ( 4 ) Uzak Metastaz
TEDAVİ: ( Birden fazla işaretlenebilir. )
( 1 ) Cerrahi
( 2 ) Kemoterapi
( 3 ) Radyoterapi
(4 ) Hormonoterapi
Bunun dışında ise yazınız………………………………………………………………..
SON KONTROL TARİHİ : ……/…../20…….
KANBAĞI OLAN AKRABALARDA VARSA İŞARETLEYİNİZ.
( 1 ) Birinci derecede akraba ( Anne, Baba, Kardeş, Çocuk )
( 2 ) İkinci derece akraba
3 )Bilinmeyen
BİLDİRİMDE BULUNANIN
Adı, Soyadı:…………………
Ünvanı
:………………….
Tarih
:…………………
İmza
:…………………

3.7. Ölüm Kayıtları
Bir bölgenin ya da ülkenin sağlık düzeyini değerlendirebilmek için geliştirilmiş bazı
ölçüler vardır. Sağlık düzeyi göstergeleri de denilen bu ölçüler yardımıyla bölgeler ya da
ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabileceği gibi, bir bölgenin ya da ülkenin değişik zaman
dilimlerindeki durumları da karşılaştırabilir. Bu ölçülerin en önemlileri kuşkusuz ölümlerle ilgili
olanlarıdır. Örneğin; bebek ölüm hızı, ana ölüm hızı, 50 ve yukarı yaşlarda ölenlerin tüm ölenlere
oranı, en çok öldüren hastalıklar listesi, doğuştan beklenen yaşam süresi, 5 yaşta beklenen yaşam
süresi, yaşa, cinsiyete ve nedene özel ölüm hızları gibi.
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Ölüm verilerinde iki temel bilgi vardır:
Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyo-ekonomikkültürel özellikleri: Bu bilgiler yardımıyla bölgede ölenlerin kişisel özellikleri incelenir.
Ölen kişinin ölüm nedeni: Bu önemli veri yardımı ile bireylerin hangi hastalıklardan ya
da durumlardan öldükleri analiz edilir. Ölüm nedenleri koruyucu ve tedavi edici
hizmetlerde, özellikle hastalık ve ölümlerle savaşta kullanılan çok önemli verilerdir.

-

Ölüm kayıtlarının tutulmasındaki temel amaç, ölüm nedeni istatistiklerini kaliteli bir
biçimde elde bulundurmaktır. Ölüm belgelerinin hekimlerce en doğru bilgiyi içerir şekilde ve
okunaklı doldurulması:
-

İstatistiki verilerin doğruluğunu ve kalitesini etkiler.
Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımı ile açıklar.
Nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasına katkı sağlar.
Kamu sağlığı programlarının geliştirilmesinde temel teşkil eder.
Kamu sağlığı istatistiklerinin temelidir
ICD-10, yaş gruplarına ve bölgeye göre sınıflanarak Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat)’ne iletilecektir.
Verilerin kalitesi arttırılarak ülkeler arası karşılaştırılabilirlik arttırılacaktır.
Verilerin AB standartlarına uygun şekilde toplanıp derlenmesi sağlanacaktır

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri konusunda doğru ve tam zamanlı veriye sahip olmak,
ölüm istatistikleri için tam işleyen bir idari kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt sistemi ile yaş,
cinsiyet, ikamet ve nedene ait değişkenleri derlemek oldukça önemlidir. Ölüm istatistikleri
cinsiyet ve hastalık bazında verilebilmekte, yaş ve ikamet edilen yer açısından verilememektedir.
WHO ve Eurostat standartlarına uyulamamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında hastalıkların ve ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasının
altıncı düzenlemesini yaparken, raporda ölüm olayı ile ilgili zincirin belirtilmesini ve rutin Ölüm
istatistiklerinde ölüm nedeni olarak ölümü ilk başlatan hastalık ya da durumun gösterilmesini
kararlaştırmıştır. Ölüm olayını başlatan bu ilk hastalık ya da durumu temel ölüm nedeni
(underlying cause) olarak isimlendirmiş ve kişiyi ölüme götüren olaylar zincirini başlatan ilk
hastalık, kaza ya da şiddet durumu olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü «temel ölüm
nedeni» yanında kişiyi ölüme götüren, varsa, ara ve son nedenlerin de belirtilmesinin yararlı
olacağına karar vererek, kişiyi ölüme götüren olaylar zincirini ortaya çıkarabilecek biçimde bir
ölüm raporu düzenlemiştir. Ölüm istatistiklerinin karşılaştırabilir olması için de her ülkede bu
formun kullanılmasını önermektedir.
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Ölüm belgesini dolduran kişi mahremiyete saygı göstererek, en doğru ve mevcut tüm
bilgilerle formu doldurmalıdır. Formu en kısa sürede gerekli yerlere iletmelidir. Soruşturmaların
hâlâ devam edip etmediği hakkında bilgiyi belirtmelidir.

3.8. Acil Servis Kayıtları
Acil servis hizmetlerine ilişkin kayıtlar kendilerine has özellikler taşırlar. Acil servislerde
sunulan hizmetin çok kısa süre içerisinde sunulması gerekliliğinden kaynaklı olarak, çoğunlukla
kayıtlarda eksiklik ve yanlışlıklar saptanabilmektedir. Bu neden ile acil servisler, sağlık
kurumlarında kayıtlar konusunda üzerine hassasiyet ile yaklaşılması gereken birimler
arasındadır.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 33. maddesine göre Acil sağlık hizmetleri sunan
bütün hizmet birimleri, Bakanlıkça hazırlanan kayıt formlarını doldurmak ve bildirim formları
Yönetmeliğe göre acil tıp hekimlerinin aşağıdaki konulara odaklanan uygun tıbbi kayıtları
tutmaları gerekir:
-

Uygun tıbbi öykü
Ana yakınmalar ve anormal bulgular
Ön tanı ve planlı incelemeler
İncelemelerin sonuçları
Tedavi
Sonuç çıkarma ve yaklaşımla ilgili kararlar ve
Hastanın bilgilendirilmesi ile sundukları hizmet ile ilgili bilgileri bakanlığa periyodik
olarak bildirmek zorundadırlar.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 34. maddesine göre, kayıtların saklanması ve
arşivlenmesi ile ilgili olarak “sunulan hizmet ile ilgili kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre
muhafaza edilir. Eğer varsa, bütün ses kayıtları üç ay süre ile saklanır. Bu süre sonunda herhangi
bir başvuru olmaz ise kayıt silinir. Merkez, bu işlemi, kuruluşun teknik imkanları ve hizmet
yoğunluğunun cevap verdiği nispette gerçekleştirir. Seslerin kaydedilemediği veya kayıtların
muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır” denilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık kayıtlarının tutulma nedenleri, sağlık kayıtlarında yer alması gerekn
veriler, sağlık kayıtlarında yasal sorumluluk, hastalık bildirimleri, kanser kayıtları, ölüm kayıtları
ve acil servis kayıtları hakkında bilgi alınmıştır.

62

Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi metoda göre kayıt tutma çeşitlerindendir?
a) Kaynağa dayalı
b) Veriye dayalı
c) Kağıda dayalı
d) İçeriğe dayalı
e) Tarihe dayalı

1)

Aşağıdakilerden hangisi PSOAP formatında plana örnektir?

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Belirtiler
Bulgular
Hekim değerlendirmesi
Hastanın düşünceleri
Reçete
Kanser kayıtları hangi sistemle toplanmaktadır?

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Pasif sistem
Aktif sistem
Gezici sistem
Veri havuzu sistemi
Bilişim sistemi

4) Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyoekonomik-kültürel özellikleri yardımıyla bölgede ölenlerin ……………………
incelenir.
5)
Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıt tutma yöntemlerinin faydalarından
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Veri güvenliği sağlar
Esnek olmayan sistemlerdir
Kolay okunabilir
Verimlilik sağlar
Veri kalitesini sağlar

6) Hasta verilerinin kaydında değişiklik fikri ...............yıllarına dayanmaktadır.
7) ...................., yaş gruplarına ve bölgeye göre sınıflanarak Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat)’ne iletilecektir.

8) Kanser kayıt merkezlerinde Müdürlükçe en az ......... gezici kanser kayıt elemanı
görevlendirilir.
63

9) Halen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar .........tanedir.
10) Probleme dayalı tıbbi kayıt sisteminde (PDTK) hastalık değil, ..............ön plandadır.

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) Kişisel özellikleri, 5) b, 6) 1969, 7) ICD-10, 8) 2, 9) 39, 10) Birey
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4. SAĞLIK KAYITLARININ NUMARALANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

Sağlık kayıtlarının numaralandırılması
Standart Dosya Planı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Alfabetik ve Nümerik
sistemleri açıklayabilme
Standart dosya planını
uygulayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Sağlık kayıtlarının düzenli bir şekilde hazırlanması, zamandan tasarruf sağlanması ve
aksaklıkların önlenebilmesi için numaralandırma işlemi.
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Giriş
Sağlık kayıtlarının düzenli bir şekilde hazırlanması, zamandan tasarruf sağlanması ve
aksaklıkların önlenebilmesi için numaralandırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Sağlık
kuruluşları işleyişlerini kolaylaştıracak numaralama sistemi kendileri belirlerler.
Kurum ve kuruluşlarda belge yönetiminin düzenlenebilmesi için ve tüm kurumlarda
standartın sağlanabilmesi için Standart Dosya Planı uygulamasına geçilmiştir. Bu sayede etkin
bir belge yönetimi sistemi oluşturulması planlanmıştır. Sağlık kurumlarında da Standart Dosya
Planı sayesinde evrakların numaralandırmadan, gruplandırılmasına kadar her aşamada sistematik
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu bölümde sağlık kayıtlarında numaralandırma yöntemleri ve Standart Dosya Planı
çalışmalarından bahsedilecektir.
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4.1. Sağlık Kayıtlarının Numaralandırılması
Etkin bir tedavi için ilaç ne kadar gerekli ise, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, tıbbi
araştırmalar, eğitim ve denetim hizmeti için de sağlık kayıtları o derece önemlidir.
Bir kurumun sağlık bakım kalitesini değerlendirebilmesi için kullanılacak tek somut
kaynak hasta dosyasıdır.
Sağlık kayıtlarının numaralandırılmasında alfabetik ve nümerik sistem olmak üzere iki
sistem kullanılmaktadır:
1. Alfabetik Sistem
Dosyalar hastaların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Bu sistem çok fazla
kullanılmamakla beraber, hasta sayısı az olan hastanelerde kullanılabilir. Alfabetik sistemde
genellikle soyadının ilk harfine bakılır. Benzerlik hallerinde ikinci, üçüncü ve diğer harfler veya
bir hece ya da bütün bir kelime sıralama için kullanılır. Hastaların isim ve soyadlarını öğrenmek
yoluyla dosyaların kolay bulunması için kullanılan en iyi yöntemdir
Faydaları:
− Dosyalar isimlere göre gruplandırılır.
− Herhangi bir indekse tabi olmadan doğrudan sıralama olanağı sağlar.
− Bu yöntem basit ve anlaması kolaydır.
Sakıncaları:
− Hastası çok fazla olan hastanelerde isim benzerlikleri fazla olduğundan dosyaları bulmak
uzun zaman ister.
− Sık kullanılan isimler kısmı çabuk dolar.
− Çeşitli başlıklar için kavalye etiketler kullanılmasına ihtiyaç duyulur.
− Harflere göre ayrılacak yerleri tahmin etmek zordur.
2. Nümerik Numaralama Sistemi
En çok kullanılan sıralama sistemlerinden biridir. Bunun için her dosyaya numara verilir.
Faydaları:
− Sıralama için basit ve herkesin anlayacağı bir sistemdir.
− Ayrıca referansa veya indekslemeye gerek yoktur.
− İstendiği kadar genişletilebilir.
Sakıncaları:
− Yanlış numaralandırma yüzünden dosyaların yanlış yere konması söz konusu olabilir.
− Personelin dosyaları yanlış yerlere koymaları mümkündür.
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Nümerik numaralama sistemi kendi içerisinde de seri numaralama, ünite numaralama ve
seri ünite numaralama olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.
Seri Numaralama Sistemi: Hastanın hastaneye her gelişinde yeni bir dosya açılır. Bu
nedenle hastanın hastanede birden fazla dosyası bulunur. Hastanın her bir dosyası arşivde
sıralanırken, sahip olduğu dosya numarasına göre farklı bir rafta sıraya dizilir.
Ünite Numaralama Sistemi: Hasta hastaneye ilk gelişinde bir numara verilerek dosya
açılır. Hasta, hastaneye her gelişinde aynı dosya ile işlemleri yapılır. Dolayısıyla hastanın
hastanede tek bir dosyası bulunur. Kullanım kolaylığı açısından bu sistem daha iyidir. Hekim
hastayla ilgili tüm bilgileri tek bir dosyada görebilir. Bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemine
geçişte kolaylık sağlar.Ayrıca, açılan dosya sayısı azalır, yer sıkıntısı yaşayan arşivin daha
optimal kullanımına olanak sağlanır, hastanın kayıtları tek bir dosyada tutulacağından bakımın
devamlılığı ve kayıtların bütünlüğü sağlanmış olur.
Seri-Ünite Numaralama Sistemi: Bu sistem, seri ve ünite numaralama sistemlerinin
karışımıdır. Sistemde hasta hastaneye her geldiğinde seri numaralama sisteminde olduğu gibi
farklı numaralarla dosyalar açılır, ancak açılan bu dosyalar en son numaralı dosyada birleştirilir.
Bu sistem sayı olarak yetersiz ve bu konuda eğitim almamış arşiv çalışanlarının iş yükünü
artırmaktadır.
Bunlar arasında en uygun olanı ünite numaralama sistemidir. Hasta sayısının azlığına
veya çokluğuna bakılmaksızın, bu sistemin uygulanması ekonomik, işlevsel ve zaman
kazandırması nedeniyle bütün sağlık kurumu ve kuruluşlarında tercih edilmelidir.

4.2. Standart Dosya Planı Uygulaması
16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe konulan
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesi ile değişik “Dosya Planları ve Dosya Yönergeleri” başlığını
taşıyan 44 üncü maddesi, “Mükellefler, gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemlere
ait belgelerin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla dosya planları ile dosya yönergelerini
hazırlamakla yükümlüdürler" şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan
belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve
hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlamak amacıyla, Başbakanlıkça “Standart Dosya Planı”
çalışmaları başlatılmıştır.
Standart Dosya Planı ile dosyalama açısından, kurum içinde birlikteliği sağlarken, bu
uygulamanın tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması ülke çapında etkili ve verimli bir
haberleşme sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır.
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Standart Dosya Planı İçeriği
STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ
000-099

GENEL KONULAR
ANA HİZMET FAALİYETLERİ
DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ

600-619

ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ

620-639

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

640-659

HUKUK İŞLERİ

660-679

TEFTİŞ / DENETİM İŞLERİ
YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

700-719

BİLGİ SİSTEMLERİ

720-749

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

750-769

EMLAK VE YAPIM İŞLERİ

770-789

EĞİTİM İŞLERİ

800-819

İDARİ VE SOSYAL İŞLER

820-839

TANITIM VE YAYIN İŞLERİ

840-869

MALİ İŞLER

870-889

ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ

900-929

PERSONEL İŞLERİ

930-949

SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ

950-969

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN
SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
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E-Türkiye projesi kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından biri olan “Digital
Arşivleme ve Depolama Çalışma Grubu”nun, e-belge oluşumuna alt yapı oluşturmak suretiyle
elektronik ortamlarda belgelerin belirli standartlar doğrultusunda saklanmasını sağlamak; kâğıt
ortamında teşekkül eden belgelerin de aynı usul ve esaslar doğrultusunda dosyalanmasını temin
etmek üzere standart bir dosya planı hazırlanması kararına varılmıştır.
Standart çalışmalarının ilk aşaması, kamu kurum ve kuruluşlarında evrak havale ve
takiplerinde, otomasyon tekniklerine de uygun ortak bir kodlama standardının sağlanması
amacıyla (14) hanelik bir kod formatı oluşturulmuştur. Kodlama, harf ve rakam bileşkeleri
kullanılarak oluşturulmuş olup, yazının hazırlandığı kurumu alt birimine kadar tanımlama
amaçlıdır.Söz konusu haberleşme kodu, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği yazılan sayı bölümünün ilk unsuru olarak
kullanılmak zorundadır. Kurum ve kuruluşların bu hususta dikkate almaları gereken en önemli
husus kodlama formatlarının doğruluğunun gözden geçirilerek,teşkilatlarındaki değişikliklerin
bu formata yansıtılıp yansıtılmadığının tespitidir.
Standart dosya planında alfabetik, serial, kronolojik ve coğrafi tasnif sistemlerinin
uygulaması kapsamında bir alt tasnif sistemi olarak kullanılacaktır. Standart dosya planı, desimal
dosya tasnif sistemi olarak adlandırılan yani belgelerin konuları ön plana çıkarılarak
dosyalanmasını amaçlayan sistemle hazırlanmalıdır.
Standart dosya planı, her ne kadar desimal dosya tasnif sistemi şeklinde tanımlanmış olsa
da planın hazırlanmasında, tamamen kendine özgü bir bölünme ve kodlama tercih edilmiştir.
Desimal tasnif sisteminin uygulanabilmesi için bir kurumda görülen faaliyetlerin onlu gruplara
ayrılması ve her grup içerisinde de sürekli onlu bölünmelerle alt ve tali konuların tespit edilmesi
gerekmektedir. Standart dosya planının hazırlanmasında, onlu bölünme kuralına uyulmamış, tüm
kamuda yardımcı hizmet ve danışma-denetim faaliyetleri şeklinde adlandırılan faaliyetlere
ilişkin planlar, 16 grup altında toplanmıştır. Plana, kurum ve kuruluşların ana faaliyetlerinin de
eklenmesi durumunda bu sayı artmaktadır. Planın hazırlanmasının ardından kodlama aşamasında
da desimal sistemin kurallarına uyulmayarak, konular üç karakter rakam; ana konuya bağlı alt
konular iki karakter rakam; alt konulara bağlı tali konular ise, yine iki karakter rakam kullanılarak
kodlanmıştır. Bu yapılanma ile ana konu altında “99” alt konu oluşturma imkânı sağlanmıştır
-000-099 ve 600-999 rakamları ile numaralandırılan alanlar, kurum ve kuruluşların
yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış,
-100-599 rakamları ile numaralandırılan alanlar ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve
önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların “Standart Dosya Planı” hazırlamakla görevli
birimleri tarafından hazırlanması gerekmektedir.
Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimlere ait faaliyetler
ile her kurum ve kuruluşta benzer faaliyet yürüten birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlere
ilişkin açılması gereken dosyalar ise, birim adı belirtilmeksizin faaliyetin adı altında 600-999
sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (istatistikler
vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır. Böyle bir bölünme ile aynı konuya ait belgelerin
aynı“ad” ve “numara” ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış kurum içi hizmet
birimlerinde birliktelik sağlamanın yanında tüm kurum ve kuruluşlarda da birliktelik sağlanması
hedeflenmiştir. Planda, ana hizmet birimi veya faaliyeti adı altında ana konular; ana konuyla ilgili
tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilgileri dikkate alınarak,
hiyerarşik bir bütünlük içerisinde bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır. Yardımcı hizmet,
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danışma ve denetim birimlerinde de bu yapı korunmuş, ancak konular birim adı yerine faaliyetin
adı altında sıralanmıştır.

805
805
805
805
805
805
805
805
805
805
805
805
805

01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
99

3. Alt
Konu

2. Alt
Konu

1. Alt
Konu

Ana
Konu

Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal
karakter kullanılmıştır. Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge
teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada
toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, ana konu altında
sıralanması alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını hedeflemektedir.

01
02
01
02
02
02
03
04
05

01
02

Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
Belge Yönetimi
Saklama Süreli Dosya Planı
Kodlama İşlemleri
Arşiv Yönetimi
Devir-Teslim İşlemleri
Ayıklama ve İmha İşlemleri
Ayıklama ve İmha
Uygunluk Görüşü
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
İnceleme ve Denetleme
Arşivlerden Yararlanma
Diğer

Dosya planında yer alan konu numaraları hazırlanan yazının sayı bölümüne, haberleşme
kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır.
Örnek;
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Ana hizmet birimlerinin faaliyetleri neticesinde teşekkül eden belgelerin
dosyalanmasında ana hizmet birimi adı veya ana hizmet faaliyeti altında listelenen konulardan
faydalanılarak; yardımcı hizmet, danışma, denetim veya genel konuları ihtiva eden belgelerin
dosyalanmasında ise, 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında listelenen konulardan
faydalanılarak, dosya açılacaktır.
Aynı konuya ait belgelerin coğrafik, alfabetik veya kronolojik ayrımın gerektirdiği
durumlarda, dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, konu numarası kullanılmak
kaydıyla ayrı dosyalar açılabilecektir.
Örnek;
622.01.06: Vatandaşların Talep ve Şikâyetleri (Ankara)
Seri numarası alan (dava dosyaları vb.) belgelere erişimi daha da etkinleştirebilmek
amacıyla “s” kısaltması kullanılarak, belgenin seri numarası dosya numarasına eklenecektir.
Örnek;
932.02 S 035: 35 numaralı Satın alma Komisyon Kararı
Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayanlar tarafından dosya planı doğrultusunda
belirlenerek, yazıya yansıtılacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak
dosyalanacaktır.
Kurumdaki hizmet birimlerinde birliktelik sağlamak amacıyla aynı konuyu ihtiva eden
yazılar, aynı dosya numarası ile açılacak dosyalarda toplanacaktır. Birimler aynı konudaki yazılar
için farklı dosya numaraları kullanmayacaklardır.
Kurum ve kuruluşlara, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımı
gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere dosya planından sorumlu bir
birim belirleyeceklerdir.
Planın ekinde bulunan “indeks”, dosya numarasına hızlı bir biçimde ulaşmayı
amaçlamakta olup, ilgili bölümler incelenmeden yazıya kesinlikle dosya numarası
verilmeyecektir.
Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar “işlemdeki yazılar” adı altında
açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde ise, ilgileri ile bir araya getirilerek,
asıl dosyasına konulmalıdır.
Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan “Kurum adı veya rumuzu”, “Birim adı veya
rumuzu”, “Dosya numarası”, “Konu adı” ve “yılı” gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır. Dosya
numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların arşivde raf üzerinde bulunması
gereken yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate
alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içerisinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması,
birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride
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arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak “asli düzen”in kendiliğinden oluşmasını
sağlayacaktır.
Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kontrolünden geçirerek, birim
arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri
kesinlikle bozulmayacaktır.
Dosya numarası belirlemede dikkate alınması gereken en önemli husus, yazının
konusunun ön planda tutularak, nerede bulunması gerektiğinin tespitidir. Aynı faaliyete ilişkin
farklı konulardaki yazılar var ise, faaliyetle ilgili en uygun dosya numarasının tespit edilerek,
dosyaya girmesi gereken bütün belgelere bu dosya numarasının yansıtılması en uygun yöntem
olacaktır.
Standart dosya planının hacimli olması ve hazırlanacak yazılara plandan faydalanılarak,
dosya numarasının yansıtılması mecburiyeti, yazıları hazırlayan personeli sıklıkla plana uygun
konu numarasını aramaya yönlendirecektir. Bu da çoğunlukla zaman kaybına sebebiyet
verecektir. Bu sebeple, yazı hazırlayan ve dosyalama yapan her personelin dosya planını bir
kereye mahsus inceleyerek, yapmış olduğu yazışmalar için hangi dosya numaralarını
kullanacağını tespit etmesi uygun olacaktır. Böyle bir uygulama, zaman kaybını önleyeceği gibi,
aynı konulu yazılara farklı dosya numarası verilmesini dengeleyecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, alfabetik ve nümerik numaralandırma ve Standart Dosya Planı kavramları
hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Bir kurumun sağlık bakım kalitesinin değerlendirebilmesi için kullanılacak tek
somut kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hasta dosyası
Kalite dokümanları
Mali değerlendirme raporları
İstatistik raporları
Çalışan memnuniyet anketleri

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi alfabetik numaralandırmanın faydalarındandır?
Dosyalar doğum yılına göre sıralanır.
Herhangi bir indekse tabi olmadan doprudan sıralama olanağı sağlar
Karmaşık bir sistemdir.
İstenildiği kadar genişletilir.
Harflere göre ayrılacak yerleri tahmin etmek kolaydır.

3)

Hastanelerde kullanılacak en uygun numaralandırma sistemi ……………dir.

4)
Standart dosya planının ilk aşamasında oluşturulan kodlamada kaç haneli kod
formatı oluşturulmuştur?
a) 11
b) 20
c) 7
d) 5
e) 14
5) Hastanın hastaneye her geldiğinde farklı numaralarla dosyalar açıldığı ve bu dosyaların
en son numaralı dosyada birleştirildiği numaralama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfabetik sistem
b) Seri-ünite numaralandırma sistemi
c) Ünite numaralandırma sistemi
d) Ondalık sistem
e) Seri numaralandırma sistemi

6) Sağlık kayıtlarının numaralandırılmasında .....................................sistem olmak üzere
iki sistem kullanılmaktadır:
7) ................................................. dosyalar isimlere göre gruplandırılır.
8) Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan
belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve
hızlı
bir
şekilde
erişim
imkanı
sağlamak
amacıyla,
Başbakanlıkça
.....................................................çalışmaları başlatılmıştır.
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9) ..............................................kendi içerisinde de seri numaralama, ünite numaralama
ve seri ünite numaralama olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) Ünite numaralama, 4) e, 5) b, 6) Alfabetik ve nümerik, 7) Alfabetik sistemde
8) “Standart Dosya Planı” 9) Nümerik numaralama sistemi
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5. DOSYALAMA VE DOSYALAMA SİSTEMLERİ 1
(DOSYALAMA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Dosya ve dosyalama kavramları
Dosya türleri
Dosyalama İlkeleri
Dosyalama süreci
Dosyalama Sisteminin özellikleri
Dosyalama sisteminin temel unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dosya kavramını
tanımlayabilme
Dosya türlerini sıralayabilme
Dosyalama ilkelerini
açıklayabilme
Dosyalama
açıklayabilme

sürecini

Dosyalama
sisteminin
özelliklerini açıklayabilme
Dosyalama sisteminin temel
unsurlarını tanımlayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Kurum ve kuruluşlarda üretime belgelerin düzenli bir biçimde saklanması, korunması,
kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda erişim sağlanması amacıyla bir dizi işlemi veya bu
işlemlerden oluşan süreç.
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Giriş
Kurum ve kuruluşlarda üretime belgelerin düzenli bir biçimde saklanması, korunması,
kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda erişim sağlanması amacıyla bir dizi işlemi veya bu
işlemlerden oluşan sürece dosyalama adı verilir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları
fazla olduğu için dosyalama süreçlerinin aşamalarının kurumun yapısına uygun olarak ve
önceden belirlenmesi gerekmektedir.
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5.1. Dosya ve Dosyalama Kavramları
Aynı konuyu içeren yazılar grubuna ‘dosya’ adı verilmektedir. Dosyalar belli konulardaki
yazıların ve belgelerin bütünüdür.
Dosyalama ise ‘kurum ve kuruluşlarda üretime belgelerin düzenli bir biçimde sağlanması,
korunması, kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda erişim sağlanması amacıyla bir dizi işlemi
veya bu işlemlerden oluşan süreci’ ifade etmektedir. Bir başka tanımlamaya göre dosyalama,
evrak ve kayıtların belli esaslara göre bir araya getirilerek bir dosya içerisinde toplanması işlemi
şeklinde açıklanmaktadır. Dosyalamada belgenin kapsamı ve hangi konularda
kullanılabileceğinin belirlenmesi önemlidir.
Güncel oldukları evrede belgelerin düzenlenmesi, dosyalama ile ilgilidir. Yani dosyalama
daha çok güncel belgelerin düzenlenmeleri için kullanılan kavramdır. Dolayısıyla dosyalama
belgelerin arşiv öncesi düzenlenmesi işlemidir.
Dosyalama kavramı her ne kadar kolayca ifade edilse de, karmaşık bileşenlerden oluşan
bir süreçtir. Bir kurumda dosyalama sistemini oluşturabilmek için öncelikle dosyalamadan ne
kast edildiğinin bilinmesi ve bu sürecin bileşenlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir.
Aynı amaçla üretilen belgelerden birinin ya da bir kaçının ait olduğu dosyada yer
almaması, dosyanın yapılan işi tüm yönleriyle ortaya koyma fonksiyonunun yok olmasına neden
olmaktadır. Bu sebeple aynı konuda üretilen bütün belgelerin aynı dosyalarda bulunmasına özen
gösterilmelidir. Ancak belgelerin ve dosyaların birbiriyle ve kurumsal yapılarıyla ilişkisini
gösteren bir sistemin yokluğu, kurumlarda belge ve dosya hizmetlerinin düzenli olarak
yürütülmesine engel olacaktır. Bu nedenle belgelerin kurum ve fonksiyon ilişkilerini gösterecek
şekilde dosyalar içerisinde düzenlenmesine ve dosyaların da bu ilişkiyi tanımlayacak şekilde
organize edilmesine gerek duyulmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için de üretilen belgelerin
idari birimlerle olan bağlantısının, kurumun idari yapısının ve faaliyetlerinin bilinmesi ve
bunların sistematik bir model altında düzenlenmesi gerekmektedir.
Dosyalama süreci aşağıda yer alan işlemlerden oluşmaktadır;
−
−
−
−
−
−

Kurumsal yapının belirlenmesi,
Kurumda yapılan işlemlerin belirlenmesi,
Üretilen belge içerikleri ve bunların birbirleriyle ilişkisinin oluşturulması,
Konu gruplarının oluşturulması,
Dosyaların konu gruplarına göre sınıflandırılması,
Kodlama teknikleri ile erişilebilirliğin arttırılması.

Dosyalama işlemleri konusunda geliştirilmiş bazı yöntemler bulunmaktadır. Bilgisayar
sistemlerinin gelişmesi ile birlikte ‘kâğıtsız ofis’ kavramı ortaya çıkmaya başlamış bu durum da
belge ve bilgilerin saklanması işlemi olan dosyalamaya farklı bir yön vermiştir. Elektronik
sistemler sayesinde bilgi ve belgeler çeşitli güvenlik sistemleri yardımıyla korunmakta,
oluşturulan sistemlerde uzaktan erişim imkânı elde edilmekte ve dijital ortamlardaki yüksek
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kapasiteli bellekler sayesinde daha fazla veri fiziksel yer işgal etmeden kolaylıkla
saklanabilmektedir.
Kurum ve kuruluşlarda dosyalanacak belgeler ‘organizasyona dışardan gelen belgeler’,
‘organizasyondan dışarıya giden belgeler’ ‘organizasyonun kendi faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan belgeler’ olmak üzere üçe ayrılmaktadır:
Organizasyona dışardan gelen belgeler; işletmelerin ilişkide oldukları diğer kurum ve
kuruluşlardan gelen belgeleri ifade etmektedir. Bu belgeler kendi içerisinde yazılı ve kayıt
araçları olarak ikiye ayrılabilir. Resmi yazı, rapor, telgraf, mektup, faks, müşteri siparişi, reklam
broşürleri, davetiye, gazete, gibi belgeler yazılı belgelere örnektir. Radyo, teyp, bilgisayar
aracılığıyla kaydedilen belgeler kayıt araçlarına örnektir. Organizasyon dışından gelen her belge
kaydedilip dosyalanmak zorunda değildir. Örneğin davetiyelerin, dergilerin, reklam
broşürlerinin, özel mektupların kaydedilip dosyalanması gerekmemektedir.
Organizasyonlar tıpkı dışarıdan kendilerine gelen belgeler gibi, başka kurum veya
kuruluşlara belge göndermektedirler. Bu belgeler çeşitlilik açısından organizasyon dışından
gelen belgelerle benzerlik gösterir.
Organizasyonlar çeşitli yönetsel ve organizasyonel etkinlikte bulunurken bu etkinliklerini
evrak üzerinden sürdürürler. Burada söz konusu edilen evraklar bir düzen içerisinde dosyalama
sistemlerine uygun şekilde dosyalanır.
Dosyalamanın amacı, istenildiğinde evrağın kolayca bulunabilmesidir. Amaç sadece
düzenin sağlanması için kâğıtların ortadan kaldırılması değil, hizmetlerin düzenli, verimli bir
şekilde yürütülmesidir. Dosyalamanın diğer amaçlar ise şunlardır;
− Örgütsel faaliyetler sırasında ortaya çıkan her tür belgeyi aslına uygun biçimde korumak,
− Örgüte dışarıdan gelen her türlü evrakı, bozulmadan ve istendiğinde ulaşılacak biçimde
korumak,
− Evrakın aranmasında zaman kaybetmeden ona ulaşmak,
− Birimlerde evrak karmaşasını önlemek,
− Arşivleme hizmetleri için temel oluşturmak.

5.2. Dosya Türleri:
Dosyalamanın etkin şekilde yürütülmesi için dosyaların oluşturulması gerekmektedir.
Dosyaların en önemli özelliği aynı konuyu içeren yazıları bir arada bulundurmalarıdır. Kullanım
biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından dosyalar aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır:
− Daimi dosyalar: üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakların
konulacağı dosyalardır. Bu dosyalar, arşivleme için hazır olan dosya türleridir.
− Bekleme dosyaları: işlem yapılmak üzere gelen evrakların konulduğu dosyalardır.
Bekleme dosyalarında yazılar, ilgili kişilere gönderilmek için bekletilir.
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− Geçici dosyalar: işlemi bitmiş evrakların son kontrolleri için bekletilen dosyalardır.
Geçici dosyalar özellikle sekreter için gereklidir. İşlem süreci bitmemiş dosyalar için
mutlaka geçici dosya oluşturulmalıdır.
− Kapsadığı evrakın özelliği nedeniyle bölümlenen dosyalar: aynı evrakla ilgili diğer
evrakların da bir arada bulunması amacıyla hazırlanan dosyalardır. Bu dosyalar çapraz
başvuru sistemine duyulan ihtiyaç nedeniyle tutulur.
− Karma ve iş dosyaları: daha çok gündelik faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında kullanılan
ve içinde çeşitli evrakların bulunduğu dosyalardır.

5.3. Dosyalama İlkeleri:
Kurum ve kuruluşlara çok sayıda belge ve evrak geldiği için dosyalama işlemlerinin de
bazı prensiplere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar kısaca aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Konusu aynı olan belgeler bir arada bulunmalıdır.
Dosyalara girecek bir yazı olmadan dosya açılmamalıdır.
Yazılar ekleriyle birlikte dosyalanmalıdır.
Evrak üzerinde kurum veya kuruluşa ait kod numaraları dosya numarasının önünde yer
almalıdır.
Dosyalama sistemiyle ilgili olarak bir talimat hazırlanmalıdır.
Dosya planı, kurum ve kuruluşun bütün hizmetlerini kapsamalı, ana ve yardımcı
bölümleri içermeli ve bütün hizmet birimlerinde aynı şekilde uygulanmalıdır.
Dosya planında yeni numara verilmesi, verilen numaralarla ilgili düzenleme yapılması
için sorumlu bir birim oluşturulmalıdır.
Birimler içerisinde dosya planı değiştirilmemelidir.
Bir yazıya birden fazla dosya numarasının verilebileceği durumlarda konu itibariyle en
yakın bulunan numara verilmelidir.
Dosyalama sistemi sık sık değiştirilmemelidir.
Dosyalama sistemi iş hacmindeki artış ve eksilmelere, faaliyetlerdeki gelişmeye imkan
sağlayacak şekilde esnek olmalıdır.
Dosyaların birimlerde ne kadar süreyle tutulup saklanacağı belirlenmelidir.
Aynı konudaki yazılar için farklı dosya numarası verilmemelidir.
Kurum hizmetlerine en uygun dosyalama sistemi seçilmeli ve uygulanmalıdır.

5.4. Dosyalama Süreci:
Dosyalama süreci belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayarak
işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki her türlü aşamayı içerir.
Yapılan işlerin tümünün önceden planlanması gerektiği gibi, dosyalama sürecinin de ilk
aşaması planlanmadır. Planlanma aşamasında en önemli husus görevin kim ya da kimler
tarafından yürütüleceği belirlenmesidir. Dosyalama için gerekli araç, gereç, makine, malzeme ve
yer belirlenir. Dosyalama işlerini kimlerin, nerede yapacakları saptanır; bu kişilerin görev, yetki
ve sorumlulukları belirlenir
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Planlama aşamasından sonra, kuruluşun ve sistemin kullanıcılarının ihtiyaçlarını
karşılayacak bir dosyalama sistemi seçilerek dosya planı hazırlanır. Seçilen sistem kayıt ve
belgelerin kaybolmasını ya da yanlış yerlere konmasını engellemelidir. Ayrıca kuruluşun
dosyalama sürecine hız kazandırmalıdır. Seçilen sistem ekonomik olmalı, az yer kaplamalı, az
malzeme ve donanım kullanmalı ve az personelle etkili bir şeklide işleyebilmelidir.
Dosyalama hizmeti, kayıtların ve belgelerin daha önceden belirlenen bir düzen içinde
korunmasını, bilgiye ihtiyaç duyulduğunda çabuk ve istenen şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.
Bu süreçte saklama ve bulma işlevleri çok önemlidir. Dosyalama sürecinde bu işlevlerin gereği
gibi yerine getirilmesi için bazı prosedürler ve yöntemler tanımlanmalıdır. Prosedür, dosyalama
işlemlerinin tekdüze ve amaca uygun olarak yapılması için planlanan işlemler sırasıdır.
Dosyalama sürecinde yer alan dosya açılması, dosyanın saklanması, dosyaya erişilmesi, imha
koşulları ya da dosyanın arşivlenmesi prosedürleri tek tek belirlenmelidir.
Dosyalama süreci ile ilgili genel planlamalar ve düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra
bir evrakın dosyalama sürecinde nasıl takip edileceği belirlenmelidir. Buna göre;
Bir evrakın dosyalama sürecinde takip edilmesinin ilk aşaması indeks oluşturmadır.
İndesklemede, evraklar ana başlıklarına göre ilgili dosyaya yerleştirilir. Dosyalamada takip
edilecek ikinci aşama ise çapraz başvuru fişleri oluşturmadır. Çapraz başvuru fişleri evrakın
tarihi, nereden geldiği, kime verildiği bilgilerinin yer aldığı fişlerdir. Üçüncü aşama kodlamadır.
Evrakların kodlanması gerektiğinde evraka kolayca ulaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Evrakların kodlanması aşamasından sonra gruplandırma aşaması izlenmektedir. Gruplama
aşamasında evraklar kodlarına göre alfabetik sıraya konur. Bu aynı dosyaya girecek evrakların
aynı dosya içinde bulunmasını sağlar. Son aşama ise evrakların türü ve tarih sırasına göre
yerleştirilmesidir. Evraklar gerekli kontroller yapıldıktan sonra tarih sırasına göre son gelen
evrak en üstte kalacak şekilde dosyalanmalıdır.

5.5. Dosyalama Sisteminin Özellikleri:
Dosyalama işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi için iyi bir dosyalama sisteminin
oluşturulması gerekmektedir. Dosyalama sisteminin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir:
− Dosyalama sistemi evraklara ulaşma konusunda kolaylık sağlamalıdır. İhtiyaç duyulan
evraklara zamanında ve doğru şekilde ulaşılamıyorsa dosyalama sisteminin yeniden
gözden geçirilerek değiştirilmesi gerekmektedir.
− Dosyalama sisteminde uygun araçlar kullanılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte dosyalama sistemlerinin etkinliği artmıştır. Bilgisayarlar sayesinde
daha fazla evrak daha uzun süre saklanabilmekte, evraklara kısa sürede ulaşılabilmekte
ve evraklar fazla yer kaplamamaktadır. Ancak yaşanılabilecek teknik sıkıntılar
sonucunda dijital ortamda dosyalanan ve saklanan evrakların kaybolmasının önüne
geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
− İyi bir dosyalama sistemi için en doğru sistemin seçilmesi gerekmektedir. Dosyalama
sisteminde temel faktör dosyalanacak evrakın içeriğidir.

5.6. Dosyalama Sisteminin Temel Unsurları
Dosyalama sistemi sınıflandırma ve kodlama olmak üzere iki unsurdan meydana
gelmektedir.
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Sınıflandırma: belgeler için bir sınıflandırma sistemi oluşturulur. Sınıflandırmanın temel
amacı, belgeleri üretim yerlerine göre ve ilk üretildikleri gibi tanımlayarak tekrar kullanabilirlik
özelliğini korumak ve kodlama ile erişim sisteminin uygulanabilmesi için alt yapının
oluşturulmasını sağlamaktır. Belgeler uygun şekilde sınıflandırıldığı zaman kurum içerisinde
belge yönetimi açısından sistematik sağlanmış olacağından zaman kayıpları azalacaktır.
Sınıflandırma iki öğeden meydana gelmektedir:
−
−

Kurumsal yapı
Belgelerle olan işlemler.

Sınıflandırma türleri ise;
−
Kurumsal sınıflandırma: idari yapı göz önünde bulundurulur.
−
Fonksiyonel sınıflandırma: kurum faaliyetlerine ait bütün işler göz önünde
bulundurulur.
Sınıflandırma kurumun yapısına uygun olmak zorunda olduğu için genel anlamda her
kurumda aynı sınıflandırma sisteminin uygulanması mümkün değildir. Her kurum kendi yapısına
uygun olan sınıflandırma sistemini belirleyip uygulamak durumundadır.
Kodlama: Kodlama organik yapıya göre sınıflandırılmış belgeleri tanımlayan onları
sıraya koyan yani düzenlerini gösteren, onların yerlerini belirtmek için sayıların ve harflerin
kullanılmasını ifade eder. Sınıflandırma işlemi gerçekleştirildikten sonra evrakların belirli bir
sisteme göre sıraya konulması gerekir. Bu işleme kodlama adı verilmektedir. Kodlamanın amacı
sınıflandırılmış belgelere ait dosya ve dosya birimlerinin kurum ve fonksiyon ilişkilerini gösteren
organik düzenlerini korumak ve yerlerini göstermektir. Kodlama dosyalama sisteminin bir
unsurudur ancak tek başına dosyalama için yeterli değildir. Belgeler sınıflandırıldıktan sonra
alfabetik, nümerik veya alfa-nümerik olarak kodlanırlar.
Alfabetik Kodlama: harflerle yapılan kodlamadır. Dosya planının genişliğine göre bir
veya birden fazla karakter kullanılabilir.
Nümerik Kodlama: rakam kullanılarak yapılan kodlamadır. Birbirini izleyen sayılarla
yapılan kodlamaya ‘ardışık nümerik kodlama’ adı verilir. Çeşitli ayırıcı özellikler kullanarak
katmanlı bir yapı ile gerçekleştirilen kodlamaya ‘ardışık olmayan nümerik kodlama’ adı
verilmektedir.
Nümerik Kodlama Örneği
010 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
010.01 Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü
010.02 Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü
010.03 Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube
010.03.01 Bilgi Güvenliği Hizmetleri
010.03.02 Donanım Bakım-Onarım Hizmetleri

Ardışık olmayan
nümerik
kodlama:
Katmanlı

010.03.03 Yazılım Geliştirme HizmetleriMüdürlüğü
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Alfa-Nümerik Kodlama: Kodlamada, ana konular için harf, alt konular için rakamların
kullanıldığı yöntemdir. Bu yöntem avantajı alt konularda yatay ve dikey genişlemenin mümkün
olmasıdır. Sistemdeki değişiklik gerektiğinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dosya kavramı, dosya türleri, dosyalamanın ilkeleri ve dosyalama süreçleri,
dosyalama sistemilerinin temel özellikleri ve unsurlarıöğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Dosyalama sistemi …….. ve ….. olarak iki unsurdan meydana gelir.
Dosyalama sisteminde temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Dosyalanacak evrakın içeriği
Dosyalanacak evrakın geldiği kurum
Dosyalanacak evrakın tarihi
Dosyalanacak evrakın ilgili olduğu birim
Dosyalanacak evrakın numarası

3)
Aşağıdakilerdne hangisi organizasyon dışından gelen ve dosyalanmak zorunda
olmayan belgelerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Davetiye
Dergi
Reklam broşürleri
Özel mektuplar
Müşteri siparişi

4)

Kurumsal sınıflandırmada ……………….. göz önünde bulundurulur.

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Alfa-nümerik kodlama için aşağıdakiler ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ana konular için harf kullanılır.
Alt konular için harf kullanılır.
Sistemde kolaylıkla değişiklik yapılabilir
Alt konularda yatay-dikey genişleme mümkündür
Harf ve rakamlarla yapılan kodlamadır.

6) Aynı konuyu içeren yazılar grubuna ‘..................’ adı verilmektedir.
7) Alfa-Nümerik Kodlama, ana konular için ................, alt konular için ................
kullanıldığı yöntemdir.
8) Alfabetik Kodlama: ............................yapılan kodlamadır.
9) Dosyalama sürecinin de ilk aşaması ............................
10) ............................. işlemi bitmiş evrakların son kontrolleri için bekletilen dosyalardır.

Cevaplar
1) Sınıflandırma ve kodlama, 2) a, 3) e, 4) İdari yapı, 5) b, 6) Dosya, 7) Harf, rakamların
8) Harflerle, 9) Planlamadır, 10) Geçici dosyalar
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6. DOSYALAMA VE DOSYALAMA SİSTEMLERİ 2
(DOSYALAMA SİSTEMLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Dosyalama Süreci ve kullanımı
6.2. Dosyalama araçları
6.3. Dosyalama Yöntemleri
6.4. Hasta dosyaları arşivinde yerleştirilme biçimleri
6.5. Sağlık kurumlarında dosyalama sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Dosyalama araçlarını
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dosyalama
yöntemlerini
tanımlayabilme
Hasta dosyaları arşivinde
yerleştirme biçimlerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta dosyaları arşivinde kullanılacak doğru dosyalama sistemi ve yerleştirme biçimi.
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Giriş
Hasta dosyaları arşivinde bulunan hasta dosyalarının sayısı arttığı için hasta dosyaları
arşivinde kullanılacak doğru dosyalama sistemi ve yerleştirme biçimi iş akışını hızlandıracak ve
ihtiyaçlara cevap verecektir. Hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanabilmesi ve muhafaza
edilmesi için renkli kodlama sistemi kullanılmakta ve dikine dosyalama sistemi tercih
edilmektedir. Ayrıca son dönemlerde kompakt raf sistemleri sayesinde hasta dosyaları her türlü
dış etkenden korunmaktadır.
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6.1. Dosyalama Süreci ve Kullanımı
Dosyanın ödünç verilmesi: Belgeler dosyaya konulduktan sonra, dosyadan bir belge
görmek isteyen bir bölüm veya memur için belge dosyadan çıkartılmaz. Belgenin dosya ile
birlikte dolaşması sağlanır. Yıpranması, kaybolması önlenir, aynı konuya ait belgeler bir arada
görülebilir. Eğer dosya aktif olarak kullanılıyor ve belge verilmek zorunda kaldı ise mutlaka en
kısa zamanda yerine konulması için takip edilmelidir. Mümkünse orijinal kopyayı asla elinizden
çıkartmayın.
Dosyanın izlenmesi: Ödünç verilen dosyanın takibi dosyalama görevini yürüten
memurun görevidir. Bunun için dosya takip çizelgesi hazırlanmalı ve sık sık çizelge kontrol
edilmelidir. Dosyaların en başında “dosya fihristi” bulundurulmalı ve günlük olarak dosyalara
takılan evraklar mutlaka dosya fihristine kaydedilmelidir. Dosyadan çıkan her evrakın yerine bir
kâğıt veya matbu hale getirilecek bir form takılarak, evrakın ne zaman, kime verildiği ve ne
zaman geri alınacağı bilgileri ve açıklamaları bu kâğıda yazılmalıdır. Dosya fihristi ile bakılan
yazının nerede olduğu hemen anlaşılacaktır.
Dosyanın kontrol edilmesi ve saklanması: Ödünç alınan dosyalar geri getirildiğinde
mutlaka kontrol edilmeli, eksik veya fazla belge olup olmadığına bakılmalıdır.
Saklama: Dosyalama sürecinin son aşaması dosyaların uygun ortamlarda saklanmasıdır.
Dosyalar mümkünse ayrı bir bölümde yapılmalı, eğer dosyalama herhangi bir bölümde
yapılıyorsa, dosyalar için ayrılmış yerlerde muhafaza edilir. Sağlıklı bir dosyalama için
dosyaların dosya dolaplarında saklanması gereklidir.

6.2. Dosyalama Araçları
Dosyalama sisteminin kurulmasında, dosyalama araçlarının tanınması, özelliklerinin
bilinmesi ve sisteme en uygun araçların seçilmesi gerekir. Dosyalama araçları, sistemin işleyişini
kolaylaştırır.
Geleneksel Dosyalama Araçları:
Dosya: Dosya, mektupların, raporların ve benzer yazıların konulduğu ikiye katlanmış
karton ya da plastikten yapılmış dosyalama araçlarıdır. Düz dosya, dosya gömleği olarak da
bilinir. Dosyanın adı, numarası, kodu gibi bilgiler, ön kapağa ve arka kapağa takılan kavalyelere
yazılır. Telli dosya, belgenin delgi makinesiyle delinerek tele takıldığı dosyadır. Belge telli dosya
da takılı iken incelenebilir. Yarım kapaklı telli dosyanın sırt kısmanda, dosyayı mekanizmalı
klasöre takmak üzere iki delik bulunur. Dosyanın içine konulan belge ile ilgili bilgiler, üst
kapağın ön yüzüne veya arka kapağa takılan kavalyeye yazılır. Belgelerin dosyalarda daha iyi
korunması isteniyorsa bu durumda evraklar plastik dosya gömlekleri içine konulduktan sonra
telli dosyalara veya klasörlere konur. Yarım ve tam kapaklı dosyaların yanında dosyalamada,
askılı dosyalar da kullanılır. Askılı dosyalar taşınabilir, masa üstü kullanıma uygun sökülüp
takılamayan ve sökülüp takılabilen dosya havuzları içinde saklanır.
Klasör: Klasör, dosyaların konulmasına yarayan kalın kartondan, mukavvadan veya
benzeri dayanıklı malzemeden yapılmış dosyalama aracıdır. İçine dosya konulacak
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büyüklüktedir. Belge, önce dosyaya, sonra da klasöre konulduğu gibi, doğrudan klasöre de
konulabilir. Bu durumda dosya gömleklerinin kullanılması, belgelerin daha iyi korunmasını
sağlar. Klasörlerin, mekanizmalı, bağlı, kutu klasör gibi çeşitleri vardır. Mekanizmalı klasör,
içinde delgi makinesiyle delinmiş belgenin veya yarım kapaklı telli dosyanın konulması için
mekanizması olan klasör türüdür. Bağlı klasör, üst ve alt kapağının üç tarafından kapakları
bağlamaya yarayan bağları bulunan klasördür. Bağlar, dosya ve belgenin düşmesini önler. Kutu
klasörler veya arşiv kutuları, üst kısmı açık, diğer kısımları kapalı olan, kutu biçiminde
klasörlerdir. Arşiv kutuları üst kısmından açılır ve kapak özel bir çıtçıt ile tutturulur.
Dosya Dolapları: Dosyalar, dosyalama sistemi olarak dolaplara yerleştirilir ve saklanır.
Dolaplar, çekmeceli veya raflı olurlar. Kullanış amacına göre değişik ölçülerde olanları vardır.
Mektuplar, haritalar, projeler, filmler, bantlar için kullanılan dolaplar birbirinden farklıdır. Raylar
üzerinde yürüyen büyük ve modern dosya dolapları, çalışma yerinden en üst seviyede yararlanma
imkânı sağlar.
Kasalar: Özel ve değerli belgelerin korunması için kullanılır.
Rehber ve Ayıraçlar: Rehber, dosyalama sisteminde, ana ve alt grupların, kendi
aralarındaki kısımlarını ayırmak amacıyla kullanılan kartlardır. Rehberler yardımıyla belge
kolaylıkla yerine konur, arandığında çabuk bulunur. Rehberler, karton, mukavva, plastik levha
gibi sert ve dayanıklı malzemeden yapılır. Kavalye ise, bir çeşit rehber etiketidir. Kavalyeye,
dosyalama sisteminin gerektirdiği harf, sayı, tarih gibi bilgiler yazılır ve ilk bakışta hemen göze
çarpacak şekilde yerleştirilir.
Sanal Dosyalama Araçları:
Elektronik belge yönetiminde bilgisayarda yazılan belgeler CD’lerde, hard disklerde
muhafaza edilmektedir.

6.3. Dosyalama Yöntemleri
Dosyalama yöntemleri; yatık dosyalama ve dikine dosyalama olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır.
Yatık Dosyalama: Zarflar veya dosyalar birbirlerinin üstüne konurlar. Bu yöntem
dosyayı çıkarma ve yerleştirme bakımından kullanışlı değildir. Altta kalan dosyaların kolayca
zedelenip yırtılmasına neden olmaktadır.
Dikine Dosyalama: Dosyalar kenarları veya sırtları üzerine dikine, yan yana konurlar.
Bu tipte çıkarma ve yerleştirme çok kolay olduğu için, yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Kenarları üzerine konulduğunda zamanla kenarlarda oluşabilecek bozulmalar sık sık tamir
edilmelidir. En iyi yöntem sırtların kenarları çeşitli yöntemlerle desteklenmiş dosya
kullanmaktır.
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6.4. Hasta Dosyaları Arşivinde Yerleştirilme Biçimleri
Hasta dosyalarının içeriğinin düzenli bir şekilde hazırlanması kadar bu dosyaların hasta
dosyaları arşivinde muhafaza şeklide önemlidir. Hasta dosyaları arşivinde çeşitli teknikler
kullanılarak hasta dosyaları yerleştirme düzeni sağlanmaktadır. Yerleştirme biçimi hasta
dosyalarının kolaylıkla bulunmasına yardımcı olurken, yıpranmadan korunmasını da
sağlamaktadır.
Renkli Kodlama Sistemi: Hasta dosyaları arşivlerinde son dönemlerde yaygın olarak
kullanılan sistemdir. Bu sistemde her rakama bir renk belirlenmiştir. Hasta dosyalarının
kenarlarında renkli bantlar veya renkli baskılar yer almaktadır. Yataklı tedavi kurumları tıbbi
kayıt ve arşiv yönergesinde renkli kodlama sistemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Bknz Bölüm 2
Hasta Dosyaları). En büyük avantajı, hasta dosyalarına uzaktan bakıldığında dosyanın hangi yıla
ait olduğu anlaşılabilir. Dosyaların kaybolma riskleri ortadan kalkar. Yanlış yerleştirilen dosyalar
kısa sürede bulunabilir. Dosyalara erişim kolay ve hızlı olur.
Açık Tasnif / Çekmece Sistemi: Çekmece sisteminde dosyaları saklamak için çekmeceli
dolaplar kullanmaktadır. Ancak hasta yoğunluğu fazla olan salık kurumlarında çekmece
sistemini kullanmak çok mümkün görülmemektedir. Hastanelerde sıklıkla çelik rafların yer
aldığı açık tasnif sistemi uygulanmaktadır. Dikine dosyalama yöntem tercih edilerek açık tasnif
yapıldığında hem daha fazla hasta dosyası raflara yerleştirilebilmekte hem de hasta dosyalarına
erişim kolay olur. Bu sistemin dezavantajı dosyalar raflarda açık şekilde durulduğundan yangın,
su baskını gibi beklenmedik afet durumlarında veya uygunsuz iklimlendirme ve aydınlanma
sebebiyle dosyaların zarar görebilecek olmasıdır.
Kompakt Raf Sistemi: Bu sistemde, bir ray üzerinde bulunan kapalı çelik dolaplar yer
almaktadır. Sağladığı yer tasarrufunun yanı sıra içerisinde bulunan dosyaları da her türlü dış
etkenden koruma özelliğine sahiptir ve güvenilir sistemlerdir.
Kompakt Raf Sistemi Örneği

6.5. Sağlık Kurumlarında Dosyalama Sistemleri
Kurumların yapılarına ve işlevlerine göre çeşitli dosyalama sistemleri geliştirilmiştir.
Dosyalama sisteminde amaç; birbiriyle ilgili belgelerin bir arada bulunmasını, aranan belge ve
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dosyanın en süratli biçimde bulunup isteyene sunulmasını sağlayacak bir düzen kurmak
olmalıdır. Sağlık kurumlarında da diğer kurumlardaki dosyalama sistemleri kullanılmaktadır.
Dosyalama sistemlerinde önemli olan, kurumun yapısına ve üretilen belgelerin
özelliklerine en uygun dosyalama sisteminin seçilmesi ve seçilen yöntemin ihtiyaçlara göre
oluşturulmasıdır. Bu noktada sistem basitlik, mantığa uygunluk, tutarlılık, kullanılışlılık, transfer
kolaylığı, ekonomiklik, esneklik gibi temel ölçütlere sahip olmalıdır.
− Alfabetik Dosyalama Sistemi:
Alfabetik dosyalama sık kullanılan bir dosyalama sistemi olup, A’dan Z’ye doğru
alfabetik düzen içerisinde sıralama gerçekleştirilir. Doğrudan erişimli yöntem olarak da
adlandırılmaktadır.
Alfabetik dosya tasnif sistemi:
a) Basittir.
b) Güvenilirdir.
c) Daha az hata yapılır.
Alfabetik Dosyalama Sistemi Örneği:

− Nümerik Dosyalama Sistemi:
Birinci basamak hekimleri için daha uygundur. Dosyaların karışma ihtimali azalır. Ancak
hastaların dosya numaralarını bulmak için bir çapraz referans listesi gerekir. Bilgisayar kaydı
tutulduğunda bu sorun ortadan kalkar. Bir kuruluşta nümerik sistem tercih edilme sebepleri:
a) Sınırsız erişim numarası verilebilme imkânı
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b) Nümerik sıralamanın alfabetik sıralamaya göre daha kolay olması.
Rakam esasına dayanan nümerik sistem, serial ve desimal olmak üzere iki ayrı sistem
halinde uygulanır.
Serial Nümerik Dosyalama Sistemi: 1’den başlayarak gereksinim duyulan numaraya
kadar numaralandırma yapılır.

Desimal Dosyalama Sistemi: Desimal dosyalama sistemi, bir kurumda görülen
hizmetlerin onlu gruplara ayrılması ile oluşur. Onlu gruplar, alt onlu gruplara ayrılır. Ancak her
yeni alt bölünmede yeni bir rakam eklenmesi zorunludur. Bu sistemin uygulanabilmesi için
kurum ya da kuruluşun tüm hizmet ve faaliyetlerini içine alacak şekilde bir araştırma yapılarak,
bu hizmet ve faaliyetleri kapsayacak on ana faaliyet belirlenmelidir. Belirlenen ana faaliyetlerle
ilgili alt faaliyetler ise, ait olduğu ana faaliyetin altında gruplandırılmalı ve alt gruplara bağlı tali
konular içinde aynı yöntem uygulanmalıdır. Desimal dosya tasnif sisteminin uygulandığı kurum
ve kuruluşlarda hazırlanan yazı, plana göre hangi konuyu ihtiva ediyorsa bu konu için belirlenmiş
numara yazının sayı bölümüne yansıtılacaktır. Bu şekilde bir uygulama, yazının hangi konuyu
ihtiva ettiğinin göstermesi yanında işlemi tamamlandıktan sonra hangi dosyaya kaldırılacağını
da belirleme özelliğini taşımaktadır. Bu sisteme uygun olarak hazırlanan dosyalar, dosya planına
göre almış olduğu numara dikkate alınarak, arşiv yerleştirmesi yapılır.
−

Kronolojik Dosyalama Sistemi:

Belgelerin üretildiği tarihi temel alan kronolojik sınıflama sistemi belgelerin konusuna
bakılmaksızın kronolojik bir sıralama öngörür. Bu sistem de aynı tarihte üretilen belgelerin çok
sayıda olduğu durumlarda karışıklığa neden olmaktadır. Aranılan belgenin kesin tarihi
bilinmezse belgeye ulaşım imkânsızdır. Kronolojik sistem hasta dosyalarının kolay
bulunmasında bir indeksleme olarak kullanılır ve alfabetik sistemde isim benzerliklerinin çok
olması dolayısıyla arama için zaman kaybını önlemek bakımından üstünlük sağlar. Merkezi
arşivde kronolojik olarak doğum tarihleri ele alınır. Hastalar hastaneye başvurularında önce
doğum yılı, sonra doğduğu ay ve daha sonra da doğduğu gün sorularak, tamamen tarihlerin aynı
olduğu hallerde de isimden yararlanılarak dosya bulunur.
−

Coğrafi Esasa Göre Dosyalama Sistemi:

Bu yöntemde belge ve dosyalar herhangi bir kişi, kurum veya projenin coğrafik yer
bilgisine göre düzenlenmektedir. Bu sınıflama sistemi bölge hastanelerinde kullanılabilir.
Coğrafi Esasa Göre Dosyalama Sistemi Örneği:

109

−

Konu Esasına Göre Dosyalama Sistemi:

Bu dosyalama sistemi desimal sisteme benzer, ancak gerek ana konular, gerek alt konular
onlu sınırlamaya bağlı değildir. Sistem gereksinmeye göre dikey ve yatay olarak bölünmeye
açıktır. Ancak yatay bölünme daima üç kademelidir. Ayrıca bir genel (sıfır) bölümü yoktur. Konu
esasına göre dosyalama sistemine “Tek Konu – Tek Dosya Dosyalama Sistemi” de denmektedir.
Zira bu dosyalama sisteminde her dosya bir konuyu kapsar, başka bir deyişle bir dosyaya yalnız
bir konu ile ilgili belge konur. Böyle bir uygulamada hastalıkları gruplandırmak ve bu gruplara
göre zarfları sıralamak gerekir. Sistemin avantajları;
−
kolaydır.
−

Yalnız konu ele alındığından çalışmalar için aynı konuları birarada incelemek
İstendiği kadar genişletilebilir.

Sakıncaları:
−
Dosyaları yerlerine koymak ve bulmak zordur.
−
Birden fazla hastalık tanısı bulunan dosyalar için uygun değildir.
−
Yerleştirme ve arayıp bulma için her zaman eklemelere ihtiyaç gösteren bir
indeksleme gerekir.
− Karma Dosyalama Sistemi:
Aynı yapı altında birden fazla dosya düzenleme yönteminin özelliklerini barındıran
sistemdir. Örneğin kronolojik yapıda düzenlenen ana gruplar altında, coğrafik dosya düzenleme
sistemi, onun altında da konuya göre düzenleme yapılabilir.
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− Sanal Dosyalama Sistemi:
Bilgi teknolojilerindeki gelişimle paralel olarak artık kurumlarda kâğıtsız ofis anlayışları
yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık belgeler elektronik ortamlarda saklanmaktadır. Sanal
ortamlarda saklanılan dosyalara erişim daha kolaydır ve anlaşılması basit bir sistemdir. Evrak
yönetimine özel geliştirilen yazılın programları sanal ortamda belgelerin dosyalanmasını daha da
kolay hale getirmiştir. Sanal ortamların en büyük avantajı evraka erişim esnasında ortaya çıkar.
Bir dokümanın nerede saklandığının unutulması durumunda otomatik arama sistemleri sayesinde
dokümanlara kolaylıkla erişilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dosyalama süreci ve kullanımı, dosyalama araçları, dosyalama yöntemleri,
hasta dosyaları arşivinde kullanılan yerleştirme biçimleri ve dosyalama sistemleri hakkında bilgi
edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Zarfların veya dosyaların birbirlerinin üstüne konulduğu dosyalama yöntemi
aşağıdakilerde hangisidir?
Yatık dosyalama
Dikine dosyalama
Kompakt raf sistemli dosyalama
Sıralı dosyalama
Çapraz dosyalama

a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi renkli kodlama sisteminin avantajlarından değildir?
Dosyanın hangi yıla ait olduğu uzaktan bakıldığında anlaşılabilir.
Dosyalara erişim hızlıdır.
Yanlış yerleştirilen dosya hemen bulunur
Dosyaların kaybolma riski ortadan kalkar
Düşük maliyetlidir.

3)

Dosyanın en başında ………………….. bulunmalıdır.

4)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Belgelerin üretildiği tarihi temel alan dosyalama sistemi aşağıdakilerden
Coğrafi sistem
Kronolojik sistem
Renkli kod
Alfabetik sistem
Nümerik sistem

5)
Mektupların, raporların ve benzer yazıların konulduğu ikiye katlanmış karton ya
da plastikten yapılmış dosyalama araçlarına …………. denir.
6)
..................., dosyaların konulmasına yarayan kalın kartondan, mukavvadan veya
benzeri dayanıklı malzemeden yapılmış dosyalama aracıdır.
7)
8)
konurlar.

Dosyalama sürecinin son aşaması dosyaların uygun ortamlarda ..........................
................................................... zarflar veya dosyalar birbirlerinin üstüne

9)
..................................................dosyalar kenarları veya sırtları üzerine dikine, yan
yana konurlar.
10)

................................................... aynı yapı altında birden fazla dosya düzenleme
yönteminin özelliklerini barındıran sistemdir.
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Cevaplar
1) a, 2) e,3) Dosya fihristi, 4) b, 5) Dosya, 6) Klasör, 7) Saklanmasıdır, 8) Yatık
Dosyalamada, 9) Dikine Dosyalamada, 10) Karma Dosyalama Sistemi
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7. KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ KORUNMASI

117

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Elektronik ortamda verilerin saklanması
7.2. Evrak ve hasta dosyalarının arşivde saklanması
7.3. Adli Vaka Dosya ve Yazılarının Arşivde Saklanması
7.4. Kurum defterlerinin arşivde saklanması
7.5. Tıbbi görüntülerin arşivde saklanması
7.6. Preparat ve Parafin Bloklarının Arşivde Saklanması
7.7. Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzemenin Korunması ve Tamiri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kişisel sağlık kayıtlarının
korunma koşullarını
açıklayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Hastalara ait tıbbi bilgilerin yaşamı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi hasta.
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Giriş
Hastalara ait tıbbi bilgilerin yaşamı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi hasta ve tüm
sağlık kurumları için büyük bir kazançtır. Bu nedenle hasta dosyaları, adli vaka dosyaları, kurum
defterleri, tıbbi görüntüler, preparatlar ve diğer tüm sağlık kayıtlarının uygun koşullarda
saklanması gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda bilgi sistemlerindeki gelişmelerle birlikte
elektronik ortamda kayıtlar saklanmaya başlanmıştır. Elektronik kayıtların saklanma koşullarının
belirlenmesi ve bunların uygun şekilde yedeklenerek saklanması önem taşımaktadır.
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Sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlara başvuran hastalar ait bilgiler ve tanı tedavi
sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler kayıt altına alınmak zorundadır. Bu kayıtların düzenli
tutulması ve ilgili mevzuatta belirlenen koşullara uygun şekilde muhafaza edilmesi hastane
yönetiminin sorumluluğundadır. Herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Bu
başvuruların tanı veya tedavi amaçlı olması durumu değiştirmez. Tababet Ve Şuabatı Tarzı
İcrasına Dair Kanun'un 72. maddesinde 'Hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık Bakanlığı
tarafından düzenlenen ve onaylanarak kendisine verilen protokol defterine hastanın kimliğini
yazmada mecburdurlar.' Hükmü ile kişisel sağlık kayıtlarının tutulmasının gerekliliği
belirtilmiştir.
Kişisel sağlık kayıtları;
-

Hastanın tedavisiyle ilgili klinik kararlarda destek sağlamak,
Sunulan sağlık hizmetlerinin devamlığını sağlamak,
Sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak,
Geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak,
Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve etkiliğini değerlendirmek için veri sağlamak,
Tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlamak,
Sağlık kuruluşlarına operasyonel kararlar için destek sağlamak,
Yasal gereklilikler için veri sağlamak amacıyla tutulup korunmak zorundadır.

Hastalara ait tıbbi bilgilerin yaşamı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi hasta ve tüm
sağlık kurumları için büyük bir kazançtır. Bilgilerin bu şekilde tutulabilmesi elektronik ortama
sahip olmayı gerektirir; çok uzun süre birbirine bağlantılı olarak kişisel sağlık kaydı tutmak
zordur. Günümüzde elektronik yazılımlar bu konuda son derece faydalı olmuşlardır. Form ve
raporlar üzerinde yer alan tıbbi kayıtlar, hastanın bakımından sorumlu sağlık çalışanları
tarafından kaydedilir.
Kaliteli bir dokümantasyon veya kayıt sisteminde önemli kurallar söz konusudur. Bu
kurallar;
1. Doğruluk,
2. Kısa ve öz olma,
3. Dikkatlilik ( Kusursuz olma ),
4. Güncellik,
5. Organizasyon,
6. Gizlilik ve güvenilirlilik
Bu kurallara uygun olarak tutulması gereken sağlık kayıtları için günümüzde sağlık
kurumlarının en büyük yardımcıları, hastane bilgi sistemleridir. Ancak bilgi sistemlerinin
hastanelere uygun yazılmış olması gerekir. Kişisel sağlık kayıtlarının sadece bilgisayar
ortamında tutulup tutulamayacağı konusu ülkemizde ve dünyada sıklıkla tartışılmaktadır. Yataklı
Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi’nde 2007 yılında bir değişiklik yapılmıştır.
Yönergede değişiklik “kâğıt üzerinde tutulan, kurum dışına çıkmayan ve hukuken ıslak imza
gerektirmeyen poliklinik defterleri, laboratuar defterleri, yatan hasta takip kartları, anamnez
formları, tedavi takip kartları gibi sağlık kayıtları ve belgeleri, lüzumu halinde istenilen içerik ve
formatta çıktıları alınacak şekilde olmak şartıyla, elektronik imza uygulamaları yaygınlaşana
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kadar, belirtilen standart ve kurallar çerçevesinde gerekli önlemler alınarak yapılandırılan
kurumlar sadece elektronik ortamda tutabilir.” şeklinde belirtilmiştir. Ancak, belirtilen defterler
ve takip kartları dışında kalan tıbbi belgeler için sağlık kurumlarında henüz sadece dijital ortamda
kayıt tutulmasına ve elle dosyalamadan vazgeçilmesine izin verilmemiştir.
Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla; Sağlık Bakanlığı’na bağlı
bütün kurum ve kuruluşlarda hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması gereken
temel kurallar şunlardır:
-

Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin göz önüne alınması gerekmektedir. Bunlar;
gizlik, bütünlük ve erişilebilirliktir.
Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Rol
bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi
mümkün olmamalıdır.
Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine kayıtlı
olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile diğer
sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler.
Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.
Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerini hastanın
yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.
Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez. Hastanın
kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dahildir.
Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim edilmelidir. İlgili mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla hiç bir hasta kaydı, elektronik veya kâğıt ortamında üçüncü kişi ve
kurumlara verilmemelidir.
Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır
Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline
geçmemesine azami özen göstermelidir.
Bütün hasta sağlık kayıtları fiziksel olarak korunmuş mekânlarda saklanmalıdır.
Elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişim mümkün olmamalıdır.

7.1. Elektronik Ortamda Verilerin Saklanması
Yataklı tedavi kurumlarının büyük bir çoğunluğunun bilgisayar otomasyon sistemine
geçmesi nedeniyle; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
gereğince, hastanelerde kullanılan poliklinik, acil, hasta kabul, hasta servisleri ve
laboratuvarlarda tutulması gerekli protokol defteri ile hasta dosyasına konulması gerekli belgeler,
bilgisayar ortamında tutulmalıdır. Bu şekilde tutulacak kayıtların bilgisayar ortamında
saklanması, değiştirilmesi, dışarıdan yapılacak müdahalelerin veya silinmesinin önlenmesi
amacıyla;
Fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı hastane idaresince gerekli
teknik ve idari önlemler alınır, alınan önlemlerin periyodik olarak denetlenmesinden Baştabip
sorumludur.
Hastane ve otomasyon sisteminin büyüklüğüne göre Baştabip, bu işlerin takip ve
yürütülmesini temin amacıyla uygun gördüğü personeli özlük hakları saklı kalmak kaydıyla
sadece bu işleri yürütmesi için görevlendirebilir.
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Bu işler için görevlendirilen personel, mevcut yedekleme sisteminden günlük,
haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere verilerin yedeklenmesi işini yürütür.
Yedekler hem elektronik (veritabanının bulunduğu disk ünitesinden farklı bir disk
ünitesine, örneğin veritabanı C’de ise D’ye) hem de fiziksel olarak düzenli bir şekilde (CD, DVD)
farklı ortamlara alınır.
Bilgisayar çıktıları bir sistem dâhilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılır
ve hastane idaresince resmi mühürle tasdiklenir, korunaklı bir şekilde ve uygun bir mekânda
saklanır.
Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından,
vakayı takip eden hekim dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması ya da adli raporu tanzim
eden hekimin onayından sonra kendisi dâhil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik yapamaması
için gerekli yazılım düzenlemeleri yapılmış olmalıdır. Adli vaka kayıtlarına ve adli raporlara
sadece Başhekimlik tarafından yetkilendirilmiş kişiler erişebilir. Resmi olarak istenmesi halinde
yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tastiklenebilir. Ancak bu yetkililerin, hiçbir
şekilde rapor üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez.
Depo, ambar, stok kontrol, eczane çalışmalarında da Adli Vaka ve Adli Rapor
prosedürleri aynen geçerlidir. Kullanıcı adı ve sahibi tarafından her istendiğinde değiştirilebilen
bir şifreye bağlı olarak yetkilendirilmiş kişiler dışında veri kaydı, onay, sorgu yapılamaz; çıktı
alınamaz. Eğer kullanılan yazılım bu düzenlemeleri desteklemiyor ise ilgili kayıtlar elle tutulur
ve resmi olarak elle tutulan kayıtlar esas alınır.
Elektronik ortamda tutulan kayıtlar, denetim amacıyla veya herhangi bir resmi
taleple istenildiğinde, bilgisayar çıktıları ile bilgisayar ekranında izlenen veri/bilgilerin daha
önceki çıktılarla tutarlılık göstermesi gerekmektedir.

7.2. Evrak ve Hasta Dosyalarının Arşivde Saklanması
Evrak ve hasta dosyalarının bakım ve saklanmasından sorumlu olan bütün görevlilerin
ilgili yasal hüküm ve prensipleri bilmesi gerekir. Birimler, her yılın ocak ayı içerisinde, önceki
yıla ait arşivlik malzemeyi, gözden geçirerek usulüne göre bir ayrıma tabi tutar.
Hasta dosyaları; kime, nerede, ne zaman, niçin ve nasıl bir hasta bakımı verildiğini içeren
belgelerdir. Hasta dosyasında yer alan hastaya ait bilgiler özel olduğu için, hastayı tedavi eden
veya edecek olan hekimlerden başka hiçbir kimseye verilmemeli ve gösterilmemelidir. Hasta
dosyalarının gizliliği ve kişiye özelliği hiçbir şekilde ihlal edilmemelidir. Bazı durumlarda hasta
dosyasındaki belirli bilgiler, hastanın vereceği yazılı bir izinle hastanın avukatı, bir sigorta şirketi
veya görevlisi vb. kişilere verilebilir. Hasta dosyalarının hastaya ait olmayıp doğrudan doğruya
sağlık kurumuna ait olduğu unutulmamalıdır; bu yüzden hasta dosyaları gereği halinde doktorun
ve sağlık kurumlarının bilimsel araştırmaları için de kullanılabilir.
Arşiv malzemesi, işlem gördüğü tarihte meydana gelen oluşum ve ilişki biçimlerine
uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin
esası arşivlere devredilen evrakları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.
Yazışma evrakı ve dosyaların küflenmesine yol açan en önemli etken, bunlardaki toplu
iğne ve zımbalardır. Bu malzemeler paslanır ve bu pas zamanla kâğıtlara yayılarak, onların tahrip
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olmasına yol açar. Bu bakımdan ortaya çıkmalarından itibaren ilk beş yılı birim arşivinde geçirip,
kuruluş, kurum arşivlerine, ara depolara ve devlet arşivlerine kalkacak dokümanların
üzerlerindeki iğne, ataç ve zımbaların çıkarılması gerekir.

7.3. Adli Vaka Dosya ve Yazılarının Arşivde Saklanması
Tıbbi yönü olan bütün hukuki konular ile hukuki yönü olan bütün tıbbi konular adli tıbbın
kapsamı içerisine girer. Bu sebeple hem tıbbi hem de hukuki yönleri bulunan olaylara ait hasta
dosyaları yalnız hasta bakımı ve bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda adli tıp yönünden
de büyük önem taşır.
Evrak ve hasta dosyalarının saklanmasındaki kurallar adli vaka dosyalarının
saklanmasında da geçerlidir; ancak, saklama süreleri açısından farklılıkları vardır. Adli vakalara
ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, doküman ve hasta dosyalarının en az yirmi
yıl süreyle yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafazası mevzuat gereği zorunludur. Yirmi yıl
sonra farklı ve önemli konulardaki otopsi raporları Devlet Arşivleri’ne gönderilir.

7.4. Kurum Defterlerinin Arşivde Saklanması
Bütün kurumların evrak birimlerinde, kuruma gelen ve giden yazıların kaydedildiği kayıt
defterleri ve evrak föyleri bulunmaktadır. Bunlar arşivlerde büyük bir yer işgal etmektedir.
Kurumlarda gelen - giden evrak bu kayıtlardan takip edilmektedir. Ancak, bazı kayıt defterleri
veya föylerde yalnızca yazının havale edildiği birime ait bilgi bulunmakta, yazıya ne gibi bir
işlemin yapıldığı veya hangi dosyaya konulduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu tür kayıt
defterleri ve föyler cari işlemleri döneminde önem arz etmekte olup, arşiv açısından sürekli bir
değer taşımamaktadır. Zimmet Defterleri gibi günlük işlerin takibinde kullanılan defterlerin
arşivlik değerleri bulunmamaktadır. Ancak bazı kayıt defterlerinde ise gelen ve giden evrak
arasında bağ kurulmakta, bu evrakın hangi birimde ve hangi dosyada bulunduğu hakkında
bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, birime gelen ve giden evrakların kaydedildiği defterler arşivlik
değer taşırlar ve bu defterlerin kurumlarında muhafaza edilmesi gerekir. Defterlerin çoğunluğu
arşiv malzemesi vasfına sahiptir. Hizmet birimlerince sürekli kullanılmaları sebebiyle
kurumlarında saklanmaları mevzuat çerçevesinde uygun görülmüştür. Belirlenen süreyi
doldurduktan sonra ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile imha edilebilir. Kurum
defterleri ait oldukları yıllar ve aylara göre uygun bir sıra içerisinde dolaplarda tutulurlar.

7.5. Tıbbi Görüntülerin Arşivde Saklanması
Hasta dosyalarında, hem tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuatlar gereği hem
de hasta bakım ve devamlılığının sürdürülebilmesi için hastaya ait tüm tetkik ve görüntüleme
grafiklerinin bir dosyada saklanması gerekir. Bu nedenle gerek hastanın tedavi sürecinde gerekse
hastaya fatura edilen protezlerin kullanılıp kullanılmadığının açıkça görülebilmesi için hastayla
ilgili tüm dokümanların aynı dosya içerisinde bulunması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı hasta dosyalarında, ameliyat öncesi ve sonrası röntgenlerinin yer
almasını özellikle istemektedir. Dolayısıyla hasta dosyalarının, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik
ve görüntüleme grafiklerinin, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 115 /d Maddesi
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hükmü ve kurumların kendi mevzuatlarına ait tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuatları
çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi gerekmektedir. Hasta bakım ve
devamlılığının sürdürülebilmesi için ameliyat öncesi ve sonrasında hastayla ilgili tüm bilgilere
aynı anda ulaşılabilmelidir; bu nedenle hastaya ait tüm belge ve bilgiler hasta dosyasında bir
bütün içerisinde saklanmalıdır.

7.6. Preparat ve Parafin Bloklarının Arşivde Saklanması
Önemli ve özellikli hastalıklara ait preparatlar ve parafin bloklar ile lamlar uygun
ortamlarda kurumlarında saklanır. Preparat ve parafin bloklar tarih ve numara sırasına göre,
istenildiğinde kolayca bulunabilecek şekilde çelik çekmeceli dolaplarda saklanır. Preparat ve
parafin bloklar raylı çekmeceli raflarda belli bir oda sıcaklığında kutu içerisinde tutulur.

7.7. Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzemenin Korunması ve Tamiri
Arşiv ve arşivlik malzemelerin korunması için;
-

Yangına karşı dayanıklı duvar, döşeme ve kapılar yapılmalı,
Rutubet, su baskını ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirler
alınmalı,
Arşiv depolarının ısısı 12-18 derece, nemi ise % 50-60 oranında olmalı,
Isıtmada tazyikli sıcak su tercih edilmeli,
Arşive, özellikle yaz aylarında fazla ışık girmesi önlenmeli,
Arşivin yüksekliği 2.10 m veya 2.20 m olmalı,
Dosyaların konulacağı rafların metal olması tercih edilmeli,
Arşivin alanı 150 - 200 metrekareyi geçmemeli,
Metrekare başına 1500 - 2000 kg yükü taşıyabilmeli,
Arşiv binalarında yer döşemeleri ahşap olmamalıdır.

Arşiv malzemelerinin tamirinde orijinalliği bozmamak esastır. Arşivcilik
terminolojisinde restorasyon; biyolojik, fiziki, kimyevi, mekanik ve diğer tahrip unsurlarından
biri veya birkaçı sebebiyle tahribe uğramış arşiv malzemelerinin, aslına uygun bir şekilde
korunmasını sağlamak amacıyla, materyal olarak yapılan tamirattır.
Yazma eserlerde bozulmaya neden olan etkenler; biyolojik, kimyasal ve fiziksel etkenler
olarak üç başlık altında toplanmaktadır:
Biyolojik Etkenler: Bakteriler, mantarlar, böcekler, kâğıt güveleri, hamam böcekleri,kitap
kurtları, kabuk biti veya kitap biti, termitler, kemiriciler
Kimyasal Etkenler: Işık, nem ve sıcaklık kirlenme, tozlanma, asidite, hava kirliği,
mürekkebin etkisi,
Fiziksel Etkenler: Kullanımdan kaynaklanan tahribat, yırtılmalar, aşınmalar
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Dikkat edilecek hususlar:
-

Restorasyonda, yapılan müdahalenin şekli ve derecesi gözle görünür olmalıdır.
Restorasyon çalışmalarında, restore edilecek arşiv belgesi üzerindeki metnin
bozulmamasına azami dikkat gösterilmelidir.
Restorasyon için kullanılan tamir malzemesi gerektiği zaman sökülebilmeli ve arşiv
malzemesinin asli hüviyeti tekrar ortaya çıkabilmelidir.
Arşiv malzemesi için zararsız olduğu kesinlikle tespit edilmiş tamir malzemesi
kullanılmalıdır.
Restorasyon fazla masrafı gerektirir. Bu nedenle metotların masrafı azamiye indirmek
için iyi seçilmesi gerekir.
Tamir malzemesi dayanıklı, uzun ömürlü ve aynı zamanda kolay temin edilebilir
olmalıdır.

Tamir malzemeleri: İpek kâğıdı, ipek muslin, keten ve pamuk paçavra, Japon kâğıdı,
parşömen, deriler, parafinli ve yağlı kâğıtlar, sentetik maddeler, yapıştırıcılar
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eloktornik ortamda verilerin, hasta dosyaıs, adli vaka dosyası, kurum defteri,
tıbbi görüntülerin saklanma koşulları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
‘Hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve
onaylanarak kendisine verilen protokol defterine hastanın kimliğini yazmada mecburdurlar’
hükmü hangi kanunda/yönetmelikte yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tababet Ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun
Hasta hakları yönetmeliği
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik

2)

Kaliteli bir kayıt sisteminde aşağıdaki kurallardan hangisi önemli değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Doğruluk
Güncellik
Kusursuz olma
Gizlilik
Ekonomiklik

3)
Günlük işlerin takibinde kullanılan…………… defterlerinin arşivlik değerleri
bulunmamaktadır.
4)
Otopsi raporları kaç yıl sonra Devlet Arşivlerine gönderilir?
a)
b)
c)
d)
e)

5
10
12
20
25

5) Bilgisayar ortamında saklanan kayıtların değiştirilmesi veya silinmesini önlemek
amacıyla hangi önlemler alınabilir, yazınız.
6) Arşiv depolarının ısısı ............... derece, nemi ise % 50-60 oranında olmalı,
7) Arşivin yüksekliği ......... m veya 2.20 m olmalı,
8) Dosyaların konulacağı rafların ..................olması tercih edilmeli,
9) Arşivin alanı .......................... metrekareyi geçmemeli,
10) Arşiv binalarında yer döşemeleri .................... olmamalıdır.
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3) Zimmet defteri, 4) d, 5).. 6) 12-18, 7) 2.10 m, 8) Metal, 9) 150 - 200
metrekareyi, 10) Ahşap
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8. KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ SAKLANMA SÜRELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kişisel sağlık kayıtlarının saklanma süreleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kişisel sağlık kayıtlarının
saklanma sürelerini
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•
Adli vakaların yürütülmesi ve tıbbi araştırmalarda kullanılan sağlık kayıtlarının saklanma
süreleri.
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Giriş
Adli vakaların yürütülmesi ve tıbbi araştırmalarda kullanılan sağlık kayıtlarının saklanma
süreleri önemlidir. Çünkü geriye dönük olarak incelemeler yapıldığı için tutulan sağlık
kayıtlarından yararlanılmaktadır. Sağlık kayıtlarının belirlenen süreler içerisinde özenle
korunması gerekir.
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8.1. Kişisel sağlık kayıtlarının saklanma süreleri
Kişinin mesleği, çalışma ortamı, yaşam tarzı, beslenmesi, alışkanlıkları, yaşadığı çevre,
genetik yatkınlığı, sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Doğru tanı ve tedavide kişinin
sağlığını etkileyebilen faktörlerin zenle sorgulanmasının ve kayıt altına alınmasının çok önemli
bir yeri vardır. İyi ve detaylı alınmış bir tıbbi hikâye, tanı, tedavide yol göstericidir. Bazı
durumlarda detaylı bir tıbbi hikâye ile en kolay, en etkin ve en ekonomik şekilde tanı ve tedavi
mümkün olabilir. Sağlık hizmetlerinin giderek daha özel ve karmaşık hal alması da ekip
çalışmasını ve dolayısıyla tıbbi kayıtların standartlaşmasını gerekli kılmaktadır. Hastaya ait tıbbi
kayıtların standart hale getirilmesi kadar saklanma süreleri de önemli bir konudur. Çünkü hem
adli vakalarda hem de araştırmaların yürütülebilmesi için geriye dönük olarak sağlık kayıtlarına
sıklıkla danışılmaktadır. Bu sebeple sağlık kayıtlarının saklanma süreleri boyunca itinayla
korunması gerekmektedir.
Tıbbi kayıtların ve hasta dosyalarının saklanma süreleri önemli bir konu olmasına rağmen
sağlık kurumlarında tıbbi kayıtlar ve hasta dosyalarının ne kadar süreyle saklanacaklarına dair
net bir süre belirlenememiştir.
Kurumlarda saklanan belgeler ile ilgili temel kanun olan “Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 1988 yılında 3473 sayı ile yayınlanmıştır. Kanuna bağlı
olarak 1988 yılında çıkarılan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmelik” ise 2001
ve 2005 yıllarında değişiklik görmüştür. Bu yönetmeliğe göre kurum ve kuruluşlar kendi
yönergelerini hazırlamakla görevlendirilmişlerdir.
“Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğe göre tıbbi kayıtlar ve hasta
dosyaları arşivleri önce arşivlik malzeme, daha sonra da arşiv malzemesi sayılmaktadır.
Arşivlerde saklama süreleri ile ilgili olarak da ilgili yönetmeliğin 5. ve 25.md sinde şöyle
denmiştir:
İlgili yönetmeliğin 5. Maddesine göre; ‘ Mükellefler, belirli bir süre saklayacakları
arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya
arşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri”ni kurarlar. Mükellefler elinde bulunan arşivlik
malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl
süre ile saklanır.” denmektedir.
İlgili yönetmeliğin 25. Maddesinde ise; ‘mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesinin,
kurum arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri, birim arşivlerindeki saklanma sürelerine
göre 10-14 yıl arasındadır’ hükmü yer almaktadır. Buna göre her şeyden önce hasta dosyalarının
kurum arşivlerinde en az 14 yıl süre ile saklanması gereklidir.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğin 44.md sinde “mükelleflerin,
gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemlere ait belgelerin bir arada bulunmasını
sağlamak amacıyla dosya planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla yükümlü “ oldukları
belirtilmiştir. Buna göre Sağlık Bakanlığı belirli aralıklar ile yenilediği (en son 2007 yılında
hazırlanmıştır) standart bir dosya planı hazırlamış ve burada saklama sürelerini belirtmiştir.
“Sağlık Bakanlığı Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarında Yapılan Tespit ve Değerlendirme
Raporu” olarak belirtilen bu mevzuatta hasta dosyaları ve filmler için genel olarak bir süre
belirtilmemiş “kurumlarda saklandığı” ifade edilmiştir. Madde 25’e göre “15 yıl” saklanma
süresi olarak kabul edilmektedir. Yeni doğan bebek dosyaları ve adli dosyalar içinse süre 20 yıl
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olarak belirtilmiş, adli dosyalar için bu sürenin sonunda da “Devlet arşivlerine gönderilmesi
gerektiği” belirtilmiştir. Ancak genel uygulama olarak hastaneler adli dosyaları bu sürenin
sonunda da kendi bünyelerinde saklamaktadır. Aynı dosya planında dijital görüntülerin içeriğine
göre 10 veya 20 yıl arasında saklanması gerektiği belirtilmiştir. Dosya planında yine
transplantasyon, böbrek taşı, ürojinekoloji ve pediatrik üroloji dosyaları için, fototerapi kayıtları
dosyası için sadece kurumunda saklanacağını belirtmiş, süre vermemiştir
Üniversite hastanelerde “adli vaka olan ölü bebek dosyalarının” 50 yıl saklanması
gerekmektedir. Üniversite hastanelerinde hasta dosyalarının, ameliyat defterinin, adli rapor
dosyasının, film dosyalarının, tüp bebek dosyalarının, doğum defterinin, transplantasyon
dosyalarının 100 yıl süre ile saklanması gerektiği üniversiteler için oluşturulan mevzuatta
belirtilmiştir.
Patoloji raporları, bronkoskopi-torokoskopi-biopsi raporları, kroniofasial hasta grubunun
slide, tomografi görüntüleri, uyku laboratuarı kayıtları, EMG arşivi, EEG, EMG raporları,
sintigrafi çekimleri, MR; BT, Anjiografi, Ultrasonografi, Mamografi görüntüleri, radyoterapi
dosyası, protez izlem dosyası ise 50 yıl süre ile saklanması gereken belgeler arasında
sayılmaktadır. Bunun dışında birim ve kurum arşivinde saklama süreleri 5, 8, 10, 15 ve 25 yıl
arasında değişen çok çeşitli kayıt, dosya, film ve defter vb. bulunmaktadır.
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 48.maddesinde “.. ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır..” hükmü
bulunmaktadır. Aynı şekilde 2000 yılında çıkarılan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 53. maddesinde de “….sağlık kuruluşuna başvuran
hastaların dosya ve kartları arşivde beş yıl süre ile saklanır..” denilmektedir.
Borçlar Kanunu’nun 125 maddesine göre davalarda zaman aşımı 10 yıl olarak
belirlemiştir. Bu nedenle herhangi bir hasta dosyasının bir adli dosyaya dönüşme ihtimali nedeni
ile yine en az 10 saklanması gereklidir.
Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde tıbbi kayıtların 1-10 yıl arasında saklanması
gerektiği belirtilmektedir.
Aşağıda hastalara ait kayıtların saklanma süreleri ve koşulları detaylı şekilde
belirtilmiştir:
a) Evraklar:
Saklanacak Belge/Dosya
Hasta Dosyaları
Fototerapi Kayıtları Dosyası
Anestezi Form Dosyası
Radyoterapi Dosyası
Göz Klinikleri Hasta Tanıtım Kartları
Özel Yoğun Bakım Takip Çizelgeleri
Dosyası
Ağrı Dosyası
Epikriz Dosyaları

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
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Talasemi Takip Formu
Hasta Takip Kartları (Önemli ve özellikli
hastalıklara ait takip kartları kurumunda
saklanacaktır. Örn: Alerji hastalıkları,
Onkoloji hastaları, Nefrolojik hastalıklar,
enfeksiyon hastalıkları, romatoloji,
osteoperoz, tüberküloz, taşkırma ünitesi
vb.)
Çocuk Kayıt Kartı
Psikolojik Görüşme Kartı
Sağlık Ocaklarında Tutulan Formlar

Doğrulama Testleri Dosyası
HIV, HCV Pozitif Çıkan Hastalarla ilgili
Yazışmalar Dosyası
Yabancı Uyrukluların Sınır Dışı Edilmesi
ile ilgili Talep Yazışmaları Dosyası
Transplantasyon Dosyaları
Böbrek Taşı Dosyası
Üro-jinekoloji Dosyası
Pediatrik Üroloji Dosyası
Bildirimi Zorunlu Hastalıklara Ait
Bildirim Fişleri
Gebe izlenim Kartları
15-49 Yaş izlem Kartları
Enjektabl Kontrasektif Yöntem
Kullananları izlem Formu
Patoloji Raporları Dosyaları
Genetik Merkezi Dosyası
Yeni Doğan Bebek Dosyası
Konsey Dosyaları
Enfeksiyon Komitesi Raporları
Taburcu Dosyası
Tetkik Raporları Dosyası
Ameliyat Notları
Özellikli Hastalıklar Dosyaları (Lösemi,
Talasemi, Kanser çeşitleri, Brusella,
Hepatit, AIDS, Frengi, Tüberküloz vb.)

Kurumunda saklanır.
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Formlardaki bilgiler Sağlık Grup
Başkanlıkları’na
ve
Sağlık
Müdürlüklerine gönderildikten sonra,
takip edilen hastalık ve hususlarla ilgili
formlar işlemi bittikten sonra 5 yıl
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Hastanın 49 yaşı dolana kadar
30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda
Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
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b) Adli Vaka Dosyaları
Saklanacak Belge/Dosya
Otopsi Raporları
Adli Kati Rapor Dosyası
Adli Vaka Dosyaları

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır. (20 yıl sonra farklı
ve önemli konulardaki otopsi raporları
Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)
30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır. (20 yıl kurumunda
saklandıktan sonra Devlet Arşivleri’ne
gönderilir.)

c) Kurum Defterleri
Saklanacak Belge/Dosya
Doku Tipleri Laboratuvar Kayıt Defteri
Ameliyat Defteri
Hasta Yatış Defteri
Hasta Kayıt Defteri
Poliklinik Kayıt Defteri
Taburcu Defteri
Acil Defteri
Biyokimya Tetkik Defteri
Laboratuvar Kayıt Defteri (Cross Match)
EEG, EMG, Kayıt Defteri
Eczane Uyuşturucu Defteri
Endoskopi Laboratuvar Kayıt Defteri
Endoskopi Kayıt Defteri
Ürodinami Kayıt Defteri
Kolonoskopi, Rektoskopi Defterleri
Bebek Tedavi Defterleri
Ex. Bebek Teslim Defteri
Doğum Defteri
Sağlık Kurulu Defteri
Adli Rapor Defteri
Ayaktan izleme Poliklinik Defteri
Heyet Defteri
Ameliyat Patoloji Raporu Defteri
Frengi Kayıt ve Takip Defteri
Enjeksiyon Defteri
Genel Kadınlar için tutulan defterler
Tedavi Defteri
Konsey Defteri
Biyopsi Defteri
Morg Defteri
Donör Defteri
Kan imha Defteri

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda
Devlet
Arşivleri'ne gönderilir.)
Kurumunda saklanır.
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
2 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır
Kurumunda saklanır
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
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Doz Kayıt Defteri
Günlük Kalibrasyon Defteri
Kaza ve Kontaminasyon Defteri
Cihaz Devir-Teslim Kayıt Defteri
Bakım Onarım Kayıt Defteri
Ağrı Defteri
Reçete Defteri
Yoğun Bakım Defteri
Anestezi Defteri.
Kırmızı-Yeşil Reçete ilaç Defteri
Bronkoskopi Defteri
Küçük Müdahale Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır
20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

d) Preparat ve Parafin Blokları
Saklanacak Belge/Dosya
Kemik iliği Preparatları
Önemli ve Özellikli Hastalıklara Ait
Preparatlar
Parafin Bloklar, Lamlar (Uygun
ortamlarda)

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.

e) Tıbbi Görüntüler
Saklanacak Belge/Dosya
Film Dosyaları
Sintigrafi Çekim Arşivi
Şaşılık Fotoğraf Arşivi
Okoloplastik Tümör Fotoğraf Arşivi
Tıbbı Bilgi, Görüntü ve Hasta
Görüntülerine
Ait CD’ler (Anjio, plastik cerrahi vb.)
Bireysel görüntü CD’leri ve Fotoğraflar
(Plastik cerrahi’ye ait)
Filmler, Tomografiler, EMR, USG,
Mamografi, Dansitometri
Protez model ve fotoğraflar
Ortodonti Başlangıç Bitim Resimleri,
Panaromik, Sefalometrik Filimler
Ameliyat Video Kayıtları

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır.
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
20 yıl (Devlet Arşivlerine gönderilmez.)
10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.
Kurumunda saklanır.

Hasta Dosyaları Arşivinde Belgelerin Saklanma Seçenekleri:
-

Tüm hasta belgelerinin seçilmiş hastanelerde sürekli saklanması
Tüm hasta belgelerinin seçilmiş yıllarda saklanması (çift yıl, iki senede bir )
Hasta belgelerinin belirli kısımlarının saklanması
Hasta belgelerinin sayısına ve dosyaların kalınlığına göre saklanması
Sistematik örneklem ile saklama
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Tıbbi kayıtların yasal süreler dışında saklanma biçimleri çoğunlukla aktif ve pasif olma
durumlarına bakılarak düzenlenmektedir. Aktif hasta dosyası, hastanın hastaneye en son
gelişinden itibaren en fazla 3-5 sene geçmiş; yani en fazla 3-5 senede hastanın yeniden hastaneye
başvurması ile aralıklarla ve sürekli kullanılan dosyadır. Pasif hasta dosyası ise aktif dosya
kriterlerine uymayan, uzun süredir tekrar kullanılmamış dosyadır. Pasif dosyalar hasta dosyaları
arşivinin asıl bölümünden çıkartılarak daha az kullanılan bir bölüme taşınmaktadırlar. Tıbbi
kayıtların saklanması sırasında en uygun yöntem standartlara uygun şekilde, en uzun süreli
olacak şekilde saklamaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sağlık kayıtlarının saklanma süreleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Ceza kanununa göre tıbbi kayıtlar kaç yıl arasında saklanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

1-10
1-5
Süresiz
15-20
10-20

2) Borçlar kanununa göre zaman aşımı kaç yıldır?
a)
b)
c)
d)
e)

5
7
10
15
25

3) Anestezi form dosyası ne kadar süre saklanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

1yıl
Hasta taburcu edilene kadar
5 yıl
Sınırsız
10 yıl

4) Taburcu defteri ne kadar süreyle saklanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

20 yıl
5 yıl
1 yıl
15 yıl
10 yıl

5) Uzun süredir tekrar kullanılmamış dosyalara ……… denir.
6) “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğe göre Mükellefler elinde
bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde ............. yıl süre ile saklanır.
7) “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğe göre Arşiv malzemesi ise,
kurum arşivlerinde ...............yıl süre ile saklanır.
8) Borçlar Kanunu’nun 125 maddesine göre davalarda zaman aşımı 10 yıl olarak
belirlemiştir. Bu sebeple hasta dosyalarının en az 10 yıl saklanması gerekmektedir.
9) Üniversite hastanelerde “adli vaka olan ölü bebek dosyalarının” ...........yıl saklanması
gerekmektedir.
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10) Üniversite hastanelerinde hasta dosyalarının ..........yıl süre ile saklanması gerektiği
üniversiteler için oluşturulan mevzuatta belirtilmiştir.

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) e, 4) a, 5) Pasif dosya, 6) 1-5 yıl, 7) 10-14 yıl, 8) 10 yıl, 9) 50 yıl, 10) 100 yıl
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9. SAĞLIK KAYITLARINDA AYIKLAMA VE İMHA

151

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ayıklama ve İmha ile ilişkili kavramlar
9.2. İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü
9.3. İmha edilecek malzemeler ve İmha Komisyonu
9.4. İmha İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık
ayıklanma
açıklayabilme

kayıtlarının
koşullarını

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kayıtlarının imha
koşullarını açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Tüm kurum ve kuruluşlarda tutulan ve saklanan belgeler belirlenen süreler
tamamlandıktan sonra lüzum görülmesi halinde imha edilebilmesi.
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Giriş
Tüm kurum ve kuruluşlarda tutulan ve saklanan belgeler belirlenen süreler
tamamlandıktan sonra lüzum görülmesi halinde imha edilebilmektedir. İmha işlemleri ilgili
mevzuata uygun şekilde, oluşturulacak imha komisyonu tarafından kayıt altına alınarak
gerçekleştirilmektedir.
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9.1. Ayıklama ve İmha ile ilişkili kavramlar
Hasta dosyaları arşivinde muhafazası yapılan evrakların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Burada imha edilmesi gereken evrak veya dosyaların ayıklama ve imha işlemleri belirli usul ve
esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. Bu esaslar dışında hiçbir koşulda hasta dosyaları
arşivlerindeki evrak veya dosyaların ayıklama ve imhası gerçekleştirilemez.
Kayıtların imha ve ayıklanma işlemleri temelde ‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik’ maddelerine göre gerçekleştirilir.
İlgili mevzuata göre;
Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi
üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup,
kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk
Milletinin geleceğini tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi
gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili
işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik,
kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye,
tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini
belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film,
plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,
Arşivlik malzeme: Yukarıdaki sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından
henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş
memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası
kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar,tapu tahrir defterleri, tapu ve
nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe,
köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeleri,
Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde,
hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına
lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını
kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,
İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi veya
arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin
ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre imhası işlemini; ifade etmektedir.

9.2. İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü
Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin
olunanlar mevzuatın belirlediği zaman sınırı veya malzemede belirtilen süre içerisinde ayıklama
ve imha işlemine tabi tutulamazlar.
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9.3. İmha edilecek malzemeler ve İmha Komisyonu
İmha edilecek maddeler ilgili yönetmeliğin 31. Maddesinde aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
-

-

Şekli ne olursa olsun her çeşit tekit yazısı,
Elle, daktilo ile veya başka bir teknikle yazılmış müsveddeler,
Tarihi değeri olanlar hariç her çeşit özel ve resmi zarflar,
Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle
ihbar niteliğinde olan alındı, tebliğ vb kâğıtlar ve bunların kayıt edildiği zimmet
defterleri.
Anket soruları, istatistik formları, cetvel ve listeler gibi hazırlık dokümanları,
Aynı konuda bir defa yazılan her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri
Ara yazışmalar,
İlgili ünite, daire, kurumlara verilmiş her çeşit raporun kopyaları,
İlgili ünite, daire, kurumlarla yapılmış yazışmaların kopyalar,
Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, broşür, sirküler.
Demirbaş, mefruşat gibi taleplerle ilgili yapılan yazışmaları kopyaları,
İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları
Çalışma raporlarının fazla kopyaları
Yanlış havale ve sevk için yapılan her türlü yazışmalar
Kanun tüzük yönetmelik gereği belirli bir süre sonra imhası gereken her türlü gizli emir,
yazı, şifre.
İsimsiz, adresi bulunmayan, imzasız dilekçe ve şikâyetler,
Bilgi için gönderilmiş yazılar, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar.
Personel devam defterleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk
formları.
İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan kâğıtları, imtihan sonuç yazıları, duyuru
cetvelleri.
Görev talepleri, cevap yazıları, işleme konmamış başvurular,
Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,
Davetiye, bayram tebriği,
Kullanılması, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evraklar,

Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için arşiv hizmet ve
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya Kurum Arşiv
sorumlusunun başkanlığında,
-

Kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile
Malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire ve ünitenin amiri tarafından
görevlendirilecek, kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve
ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi sahibi iki temsilciden oluşan toplam 5 kişilik Kurum
Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu kurulur.
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Birim arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv
sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş
sorumlu bir kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri
tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
iki temsilciden oluşan 4 veya 5 kişilik bir komisyon kurulur. Yeterli personel olmaması halince
bu komisyon en az 3 kişiden oluşur.
Ayıklama ve imha komisyonları yukarıda genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp
bürokratik gelişmeler sonucunda zamanla delil olma vasfını yitirmiş, hukuki ve ilmi kıymeti
bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenler evrakların belirlenmesinin yanı sıra
muhafazası lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklanması ve imhasından sorumludur.
Ayıklama ve imha komisyonları, ilgili yönetmeliğe göre her yılın mart ayı başında
çalışmaya başlar. Komisyon kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonların oy birliği ile karar
veremediği durumlarda ita amiri, malzemeleri ayıklanacak veya imha edilecek ilgili birimden
konusundan uzman iki kişi daha komisyonda görevlendirilir. Bu komisyonun oy çokluğu ile
alacağı karar geçerlidir.

9.4. İmha İşlemleri:
Ayıklama ve imha komisyonunca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme,
özelliklerine göre birim yılı, mahiyeti, aidiyeti, tarih-sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya
planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.
İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birim, yılı, aidiyeti,
tarih ve sıra numarası, dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha imha listesi hazırlanır. İmha
listeleri ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Hazırlanan imha listeleri, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayı ile kesinlik
kazanır.
İmha aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
Kâğıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları
Genel Müdürlüğüne gönderilmesi veya SEKA’nın yetkili mahalli kuruluşlarına teslim edilmesi
suretiyle yerine getirilir. Gizli evrak ve malzeme ile başkaları tarafından görülüp okunması
mahzurlu olan malzemenin SEKA’ya verilmesi gerektiği takdirde, gönderilmeden önce özel
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makinelerle okunmayacak şekilde kıyılması şarttır. Mükellefler, bu hususun yerine getirilmesi
için, kurum arşivleri emrine teknik teçhizat sağlarlar.
SEKA’ya gönderilmesi veya mahalinde özel makinelerde kıyılması mümkün
olmayan yahut ekonomik görülmeyen malzeme, ilgili kanun veya kurumun özel mevzuatına göre
sorumluluk taraflarına ait olmak üzere kıyılmak kaydı ile özel şahıslara ihale edilebilir.
İmha edilecek malzemeden SEKA’ya verilecek olanlar iğne, raptiye, tel gibi madeni
kısımlarından ve karbon kâğıtlarından ayıklanır. Kullanma imkânı bulunan klasör ve dosyalar
ayrılır.
İmha işlemi düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha
komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. İkişer nüsha hazırlanan imha listeleri ve
tutanakları, bunlara ilişkin yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak
gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler
denetime hazır vaziyette 10 yıl saklanır. Mükellefler ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt
ettikleri konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşünü talep ederler.
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Uygulamalar

161

Uygulama Soruları

162

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,imha ve ayıklama ile ilgili kavramlar, imha komisyonunun kimlerden
oluştuğu, imha ve ayıklama işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Yeterli personel olmaması durumunda arşiv komisyonu en az kaç kişiden oluşur?
4
5
3
6
7
İmha tutanakları ve listeleri kaç yıl saklanmalıdır?
1 yıl
3 yıl
5 yıl
10 yıl
15 yıl

3)
İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi veya
arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş malzemeler
ayıklandıktan sonra hangi işleme tabi tutulurlar?
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Arşivleme
Devlet arşivine gönderilme
İmha
Koruma
Tespit
Aşağıdakilerden hangisi imha edilemez?
Tarihi değeri olmayan resmi zarflar
Ara yazışmalar
Her çeşit raporun kopyaları
Duyuru cetvelleri
Hasta dosyaları

5) Mükellefler ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda …………………
görüşünü talep ederler.
6) İmha işlemi düzenlenecek ............nüsha tutanakla tespit edilir.
7) Mükellefler ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt
............................................................... görüşünü talep ederler.

ettikleri

konularda

8) Hazırlanan imha listeleri, ilgili kurum ve kuruluşun ........................ onayı ile kesinlik
kazanır.
9) İmha işlemi için kurulan komisyon yeterli personel olmaması halince bu komisyon en az
...........kişiden oluşur.
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10) Ayıklama ve imha komisyonları, ilgili yönetmeliğe göre her yılın ............ ayı başında
çalışmaya başlar.

Cevaplar
1) c,2) d, 3) c, 4) e, 5) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 6) İki nüsha 7) Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğünün 8) En üst amirinin, 9) 3 kişiden, 10) Mart ayı
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10. HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TANIMI VE ÖĞELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hasta dosyaları arşivi tanımı
10.2. Hasta dosyaları arşivinin görev ve ilkeleri
10.3. Hasta Dosyaları Arşivinin Öğeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hasta dosyası arşivini
tanımlayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta dosyası arşivinin
ilkelerinin sıralayabilme
Hasta dosyası arşivinin
öğelerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Sağlık kurumuna başvuran hastalara yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığı hasta
dosyaları, belirlenen dosyalama sistemine uygun olarak hasta dosyaları arşivinde saklanması.
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Giriş
Sağlık kurumuna başvuran hastalara yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığı hasta
dosyaları, belirlenen dosyalama sistemine uygun olarak hasta dosyaları arşivinde
saklanmaktadır. Hasta dosyaları arşivinin hastanenin merkezi bir yerinde olması, konusunda
eğitim almış, uzman insan gücüne shaip olması, gerekli bütçenin ayrılarak ihtiyaçların
karşılanmasına olanak tanınan bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
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10.1 Hasta Dosyaları Arşivi Tanımı:
Hastaneye tedavi edilmek üzere gelen hasta ve yaralılar için titizlikle hazırlanan ve
onların bir sonraki kabullerinde veya inceleme ve tetkik amaçları için bulundurulması gereken
bütün dokümanların, tarih sırasına ve ‘’uygulanmakta olan sisteme bağlı’’ kalınarak
saklandığı yere ‘hasta dosyaları arşivi’ adı verilir.
Hasta tedavisinde sürekliliğin sağlanması ve hastane bünyesinde düzenli bir tıbbi kayıt
sisteminin oluşturulabilmesi için her hastanenin merkezi hasta dosyaları arşivi olması
gerekmektedir. Hasta dosyaları arşivi genel yapısı itibariyle kurumun belleğini oluşturmanın yanı
sıra hasta tedavileriyle ilgili tüm bilgileri içerdiğinden tedavi süreçlerinin geçmişi ve gelecek
arasında köprü oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre; her yataklı tedavi kurumunda bir
merkezi tıbbi arşiv kurulur. Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten
dosyaları, bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler hastaların diğer müracaatlarında
kullanılmak üzere bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Dosyanın çabuk ve kolay
bulunması için; isme, hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma
kolaylıkları sağlayacak kartoteks sistemleri uygulanır.
05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Madde 13’e göre; Merkezi
tıbbi arşivin çalışma şekli ile hastanede tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında
tutulabilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenmektedir.

10.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Görev ve İlkeleri
Hasta dosyaları arşivinde tıpkı diğer kurumların arşivlerinde olduğu gibi aşağıdaki
görevler gerçekleştirilmektedir:
-

Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,
Arşiv malzemesini kayba uğramaktan kurtarmak
Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak
Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak

Klinik olarak, hastanın teşhis ve tedavi işlemlerini doğru olarak kaydetmek, Hastanenin
kendi hizmetlerini değerlendirmesine katkı sağlamak, idari planlamalar yapmak,doğru
faturalandırma çıkarmak ve adli durumlar için bilgi kaynağı olarak yasal koruma sağlamak,
arşivlerin temel gereklilikleridir. Bu temel gereklilikleri yerine getirebilmek için hasta dosyaları
arşivinin aşağıdaki ilkelere sahip olması gerekmektedir;
− Dağınık olmamalıdır.
− Dosyalara ulaşım ve dosyaların tekrar yerlerine kaldırılabilmesi kolay olmalıdır.
− Sınıflandırma sistemi kullanım bakımından basit olmalıdır.
− Hasta dosyaları çabuk ve kolay bulunabilmelidir.
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− Hasta dosyaları, arşive geldikçe yerlerine yerleştirilmelidir.
− Hasta dosyalarının nereye ve kimler tarafından alındığı kolayca anlaşılmalı ve takip
edilmelidir.
− Hasta dosyalarının güvenliği sağlanmış olmalıdır.
− Çalışma sistemi, iş ve maliyet bakımından ekonomik olmalıdır.
− Çalışma alanının iş akımı bakımından iyi planlanmış olması gerekir.
− Kullanılan sistemler gerektiğinde genişleme gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
− Diğer servisler ile kolay ve çabuk bağlantı yapabilmelidir.

10.3. Hasta Dosyaları Arşivinin Öğeleri
Hastaneler her gün çok sayıda hastaya sağlık hizmeti sunmaktadır. Hasta sayısının çok
fazla olması sebebiyle en hızlı ve en etkili kayıt sisteminin oluşturulması temel şarttır. Bunun
yanında hastane ve hasta için önemli olan hasta dosyalarının muhafazasının sağlandığı hasta
dosyaları arşivinin oluşumuna da gereken özen gösterilmektedir. Hasta dosyaları arşivinde
yüksek hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için birtakım öğelerin bir arada bulunmasına ihtiyaç
vardır. Hasta dosyaları arşivinin öğeleri şunlardır:
-

İnsan gücü
Merkezi Yerleşim Alanı
Bütçe
Arşiv Komitesi

10.3.1 İnsan gücü:
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında konusundan uzman, mesleki bilgi ve beceriye
sahip, eğitimli çalışan ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta dosyaları arşivinde de arşivin düzenini
sağlamak, hasta dosyalarını bilimsel kurallara uygun ve sistematik şekilde oluşturmak,
düzenlemek, muhafaza etmek, gerektiğinde ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmak ve hasta
dosyaları arşivinde oluşturulacak dosyalama sisteminin doğru ve eksiksiz şekilde yürütülmesini
sağlayacak insan gücü gereklidir.
Son yıllarda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında eğitim veren okulların artması,
sertifikasyon programlarının yaygınlaşması ve sekreterlik mesleğine verilen önemin artmasının
da etkisiyle hasta dosyaları arşivinde ‘Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik’ alanında eğitim almış
çalışanların istihdam edilmesi gerekmektedir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre; hasta dosyaları arşivinde görev
alacak olan arşiv memurunun görevleri şu şekilde belirlenmiştir: ‘Sağlık istatistikçisine bağlı
olarak 66. maddeye göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların arşiv
defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya
üzerine arşiv defterindeki kayıt numarasını işler. İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği
bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir. Yardımcı
kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa istatistik yapar ve
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bunları uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş
dosyalara yerleştirir. Tabiplerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak
gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olur. Arşivi
devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel
düzen ve temizliğini sağlar.’
Türkiye’deki mevzuata göre, sağlık kurumlarının hasta dosyaları arşiv birimlerinde
yönetici olarak şef veya memur kadrosu ile personel çalıştırılmaktadır. Ancak yurt dışında
özellikle de Amerika’da, hasta dosyaları arşiv yöneticilerinin sorumlulukları daha fazla ve
mezuniyetleri de en az lisans düzeyinde olmak üzere standarttır.
Hasta dosyaları arşivinde tıbbi istatistik ve kodlama bölümünde görev yapabilecek olan
sağlık istatistikçisinin görevleri ise ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:
‘Sağlık istatistikçisi fakülte ve yüksekokulların istatistik eğitim ve öğretimi yapan
bölümlerinden mezun olup, kurumlarda istatistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve
hasta kabul bölümünün ve kendisine bağlı olan birimlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve
istatistik hizmetlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın
dosyalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Bu birimlerdeki personele göre gerekli iş
bölümünü yapar. Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunur.
Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir şekilde doldurulmasını sağlar. Kurumda
yapılması mümkün olan istatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri hazırlar.
Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerlendirme çalışmalarına katılır ve istatistiki rapor
düzenler. İstatistiklerin düzenlenmesinde temel kavramlara uymak zorundadır. İstatistiki
formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli ilişkileri sağlar. İstatistik arşiv ve hasta
kabul bölümlerinde görev alan personel sağlık istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de yukarıdaki
görevlerin yerine getirilmesinde hastane müdürüne karşı sorumludur.’
Sağl ık k ay ıt l ar ın ın t u t u l m ası, h ast a d osy al ar ın ın ol u şt u r u l m ası v ey a
h ast a d osy al ar ı ar şi v i n d ek i d ü zen i n sağl an m ası gi b i t em el gör ev l er i ol an
v e h ast a d osy al ar ı ar şi v i n i n en t em el i n san gü cü n ü ol u şt u r an t ıb b i
sek r et er l er i n gör ev l er i i se i l gi l i y ön et m el i k t e aşağıd ak i şek i l d e
b el i r t i l m i şt i r :
‘Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilo kullanmayı bilen personeldir. Hasta
müşahade kâğıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde
ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar. Tabipler tarafından teyp, pikap ve diğer kayıt
cihazlarına söylenenleri deşifre eder. Bilimsel toplantılarda konuşulanları not alır. Gerektiğinde
hasta müşahade kâğıtları ve raporların örneklerini çıkartır.’

10.3.2. Merkezi Yerleşim Alanı:
Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından
önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir.
Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları her geçen gün arttığı için hasta dosyaları arşivinin
fiziksel yapısının esnek olması gerekmektedir. Böylelikle ihtiyaç halinde arşivin
genişletilebilmesine olanak tanınmalıdır. Bütün poliklinik, klinik, hasta kabul, istatistik,
araştırma ve diğer arşiv kullanıcılarından gelen bilgi, belge ya da dosya istekleri tek bir
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merkezden karşılamak, bu bilgi, belge veya dosyaları belirli bir dosya sisteme göre
düzenlemek, korumak ve sınıflandırmak merkezi tıbbi arşivin sorumluluğundadır.
Merkezi Tıbbi Arşiv;
Hizmet kalitesinin yükselmesini sağlar.
Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.
Hasta dosyalarının daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.
Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar.
Her türlü istatistikî ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması, merkezi
arşivin yararlarından sayılabilir.
− Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırır.
− Her hastanın tek dosyasının olması koşulunun denetimini yapma olanağı sağlar.
− Otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçme olanağı sağlar.

−
−
−
−
−

10.3.3. Bütçe:
İşletmelerin yıl içerisindeki faaliyetlerini kesintisiz şekilde devam ettirebilmeleri için
bütçeye ihtiyaçları vardır. Sağlık kurumlarının önemli birimlerinden olan Hasta dosyaları
arşivine de yeterli bütçenin ayrılması gerekmektedir. Kırtasiye malzemeleri, hasta dosyaları,
yazıcı, faks, fotokopi makinesi gibi cihazlar ve bunların tonerleri, bilgisayarlar hasta dosyaları
arşivinin olmazsa olmaz malzemeleridir. Bu malzemeler zamanında temin edilmezse
dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinde aksaklık yaşanılabilir. Bütçe belirlenmesi zor bir işlem
olsa da geçmiş yıllarda yapılan harcamalar ve gelecek dönem ile ilgili öngörülerden yola
çıkılarak (hasta sayıları, kullanılan toner miktarı vb.) hasta dosyaları arşivi için yeterli bütçe
ayrılmalıdır.

10.3.4. Arşiv Komitesi:
Arşiv komitesi sağlık kurumundaki bölüm başkanlarının ve hasta dosyaları arşivi
yöneticisinin katılmasıyla kurulur. Arşiv komitesi hasta dosyalarının istenilen standartlara uygun
olarak tamamlanmasını temin etmek ve bu dosyaları inceleyerek hasta bakımını değerlendirmek
ve hizmet kalitesini artırmakla yükümlüdür. Sağlık kurumunda kullanılacak formların tespit
edilmeleri ve değiştirilmeleriyle ilgili çalışmaları da yürüten komite, belirli aralıklarla toplanarak
hasta dosyaları arşivi ile ilgili çeşitli problemlerin çözümlenmesinde hasta dosyaları arşivi
yöneticisine istek ve önerilerde bulunur.
Komitenin fonksiyonlarını iyi bir şekilde yerine getirebilmesi; kayıtların sağlıklı, düzenli
ve doğru tutulmasına bağlıdır. Hastanedeki tıbbi bakıma ilişkin her problem, bu kayıtlar yardımı
ile bulunmaktadır.
Tutulan kayıtların incelenmesi sonucunda, hastanenin ve personelin hangi alanlarda
yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer yetersiz bulunan alanlarda iyileştirme çalışmalarına hız
verilirse ve bunların yetersizliği kısa zamanda en aza indirilebilirse, genel olarak hastanenin
verdiği bakımın kalitesi de yükselecektir.
Arşiv komitesi, sağlık kurumundaki tıbbi birim başkanları veya temsilcileri ile, hasta
dosyaları arşivi yöneticisinin katılmasıyla kurulur. Kurum amiri veya görevlendirdiği kişinin
başkanlığında çalışır. Komitenin sekreterliğini hasta dosyaları arşiv sorumlusu yapmaktadır.
175

Komite en az ayda bir defa toplanmalıdır. Komite hasta dosyaları arşivi ile ilgili çeşitli
problemlerin çözümlenmesinde hasta dosyaları arşivi yöneticisine dilek ve tavsiyelerde bulunur.
Komitedeki üye sayısı sağlık kurumunun büyüklüğüne göre değişir. Toplantı süresince tutulan
tutanaklar, önerilerle birlikte hastane yönetimine verilmektedir.
Aşağıda bir hastanenin arşiv komitesi ile ilgili belirlemiş olduğu kriterler yer almaktadır:
a - Görevler: Tıbbi ve idari kademelerle Tıbbi Arşivler arasındaki ilişkilerin daha olumlu
sonuçlar vermesi ve hasta bakımının daha iyi ve verimli bir biçimde olması için kontrolün
sağlanmasını amaçlar. Merkezi Arşiv Komitesi, hasta film, belge ve dosyaların istenilen
standartlara uygun olarak tamamlanmasını ve Tıbbi Arşivlerin yönetmelik hükümlerine uygun
olarak idaresini temin etmek ve film ve belge dosyalarının içerik olarak kalitesini arttırmakla
yükümlüdür. Dosya içeriklerinin bilimsel tıbbi gerekliliklere uygun olarak kalitesini artırmak
için gerekli kararları alır.
b - Komite Üyeleri: Merkezi Arşiv Komitesi Başhekim Yardımcısı başkanlığında,
Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tıbbi Deontoloji Anabilim Dalı, ve
Laboratuar Bölümü tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi, bir Hastane Müdürü,
Hemşirelik Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kalite Direktörü ve Merkezi Tıbbi Arşiv yöneticisinin
katılımıyla kurulur. Komite, gerekli olması halinde, uzman görüşlerine ihtiyaç duyabileceği
kişileri toplantılarına davet edebilir, bu kişilerden bilgi ve raporlar alabilir. Komite, rapor ve
kararlarında etkili olması halinde bu kişilerin isimlerini ve uzmanlık alanlarını belirtir. Bu
kişilerin oy hakkı yoktur. Ancak, oluşturulmuş ya da oluşturulacak “Tıbbi Görüntüleme Arşivi”
ve “Vücut Örnekleri Arşivlerinden herhangi birisi ile ilgili olarak alınacak kararlarda Komite
toplantılarına ilgili Anabilim Dalı’ndan bir Öğretim Üyesi davet edilir ve bu Öğretim Üyesinin
de oy hakkı olur.
c - Komite Üyelerinin Ataması: Komite üyeleri, Başhekimliğin (Öğretim Üyesi olan
üyelerinin) önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, ve diğer üyeler Başhekimlik tarafından
ikişer yıllığına atanır. Üyelerin tekrar atanmaları mümkündür.
d - Toplantılar: Merkezi Arşiv Komitesi en az yılda bir kez toplanır. Gündem üyelerin
toplantıdan bir gün öncesine kadar Merkezi Tıbbi Arşiv yöneticisine yazdırdıkları öneriler ile
belirlenir. Gündem toplantı sırasında üyelere dağıtılır.
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e - Kararların Alınması: Kararlar oylama ve çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde
Başkan’ın oyu iki oy yerine geçer. Toplantı yeterlilik sayısı 7 (yedi) dir. Başkanın toplantıya
katılmaması halinde toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.
f - Üyeliğin Sona Ermesi: Geçerli bir mazereti olmaksızın toplantıya üst üste iki kez ve
toplam üç kez katılmayan üyelerin üyelikleri Başkanın önerisi ile atama usulleri hiyerarşisi içinde
düşürülür. Başka bir kuruma tayin, vefat vb. gibi herhangi bir nedenle üyeliği düşen üyelerin
yerine yenileri atanır. Yeni atanan üye, üyeliği düşen üyenin kalan süresi kadar görev görür; her
halükarda tüm üyeler iki yılda bir, hep birlikte tekrar atama işlemine tabi olurlar.
g - Kararların Yürürlüğe Girmesi: Kullanılacak formların tespit edilmesi,
değiştirilmesi ve dosya içeriğindeki form ve bilgilerin bilimsel kalitesi ile ilgili çalışmaları da
yürüten komite Tıbbi Arşivler ile ilgili konularda karar oluşturur ve kararını Başhekimlik ve
Dekanlığa iki orjinal rapor halinde sunar. Rektörlük Makamı’nın yetkileri saklı kalmak kaydı ile
kararlar, bu raporların sunulduğu mercilerin bir hafta (yedi takvim günü) içinde itiraz etmemeleri
halinde yürürlüğe girer. Uygulamanın bildirilmesini ve gözetimini Merkezi Arşiv Komitesi
yapar.
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Uygulamalar

178

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hasta dosyaları arşivi kavramı, ilkeleri, görevleri ve öğeleri hakkında bilgi
sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)

Hasta dosyaları arşivinde kullanılan kartoteks sistemlerinin amacı nedir?
Dosyanın kolay bulunmasını sağlamak.
Dosyanın maliyetleri azaltmak
Dosyaların kaybolmasının önüne geçmek
Standart oluşturmak
Kaliteyi arttırmak
Hasta dosyaları arşivinin ilkelerinden 3 tane yazınız.

3)
Türkiye’deki mevzuata göre, sağlık kurumlarının hasta dosyaları arşiv
birimlerinde yönetici olan personel hangi kadroda çalıştırılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Şef/Memur
Laborant
Tıbbi sekreter
Arşiv sorumlusu
Sağlık teknisyeni

4)

Aşağıdakilerden hangisi arşivin öğelerinden değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

İnsan gücü
Bütçe
Merkezi yerleşim alanı
Arşiv komitesi
Arşiv yönetimi

5)
Hastaneye tedavi edilmek üzere gelen hasta ve yaralılar için titizlikle hazırlanan
ve onların bir sonraki kabullerinde veya inceleme ve tetkik amaçları için bulundurulması gereken
bütün dokümanların, tarih sırasına ve uygulanmakta olan sisteme bağlı kalınarak saklandığı yere
ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hasta kabul birimi
Tıbbi istatistik birimi
Hasta dosyaları arşivi
Sağlık kurulu
Tıbbi sekreterlik birimi

6) Merkezi Tıbbi Arşiv; .......................... kalitesinin yükselmesini sağlar.
7) Merkezi Tıbbi Arşiv; ......................... daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına
olanak sağlar.
8 ) ................................ sağlık kurumundaki bölüm başkanlarının ve hasta dosyaları
arşivi yöneticisinin katılmasıyla kurulur.
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9) Merkezi Arşiv Komitesi en az yılda ........ kez toplanır.
10) Arşiv Komitesi en az ayda ...... defa toplanmalıdır.

Cevaplar
1) a, 2).., 3) a, 4) e, 5) c, 6) Hizmet, 7) Hasta dosyalarının, 8) Arşiv komitesi, 9) Bir, 10)
Bir
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11. HASTA DOSYASI ARŞİVİ BÖLÜMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hasta dosyası arşivinin bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hasta dosyası arşivinin
bölümlerini açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•
Hasta dosyaları arşivinde işleyişin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için hasta dosyaları
arşivinin bölümlere ayrılması.
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Giriş
Hasta dosyaları arşivinde işleyişin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için hasta dosyaları
arşivinin bölümlere ayrılması gerekmektedir. Hasta sayısı az olan küçük ölçekli sağlık
kurumlarında arşivin bölümlere ayrılma zorunluluğu yokken, yatak sayısı ve başvuran hasta
sayısı fazla olan hastanelerde arşivin bölümlere ayrılması işleri kolaylaştıracak, zamandan
tasarruf sağlayacak ve düzenli bir yapının oluşmasına temel teşkil edecektir.
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Hasta dosyaları arşivi sağlık kuruluşlarının belleği özelliğini taşımaktadır. Bu özelliği
sebebiyle hasta dosyaları arşivlerinde işleyişin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için olanak
sağlanmalıdır. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre
sağlık kuruluşlarında bulunan merkezi tıbbi arşiv aşağıdaki bölümlerden meydana gelmektedir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hasta indeksi bölümü
Eksik dosyalar bölümü
Dosyalama bölümü
Tıbbi sekreterlik bölümü
Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü
Araştırma bölümü

Yatak sayısı 100’ün altında olan hastanelerde hasta dosyaları arşivinin bölümlere
ayrılmasına gerek görülmemektedir.

11.1. Hasta Endeksi Bölümü:
Hasta endeksi bölümü; polikliniklere müracaat eden ve yatışı yapılan bütün hasta ve
yaralıların dosyaları ile birlikte açılan endeks kartlarını alfabetik sıra içerisinde düzenlemek ve
bilinmeyen hasta dosyası numaraları sorulduğunda, bunları temin etmekle yükümlüdür.
Hastaneye başvuran veya yatışı yapılan tüm hastalara hasta dosyası açılmaktadır. Hasta
dosyaları ile birlikte ayrıca aşağıda yer alan endeks kartları da (Form 1) doldurulmaktadır. Bu
kartlar sayesinde bilinmeyen bir hasta dosyası numarasına kolaylıkla erişim sağlanmaktadır.
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Hasta Endeks Kartı

Hastalık Endeks Kartı

Hastanın sürekli olarak izlenebilmesi için; her hastaya mutlaka bir indeks kartı
düzenlenmelidir. Düzenlenen bu kartlar alfabetik olarak saklanır. Kartlar alfabetik olarak dikine
sıralanmalıdır. Kolay yerleştirme ve çıkarılma için gözlerin üstüne ilk heceler veya adlar
yazılabilmeli ve kartlara da hece veya isim etiketli kavalyeleri konmalıdır. Ancak bu kavalyeler
arkasına 40-50 karttan fazla kart konulduğunda, isimlerin aranıp bulunması zorlaşır.
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Çekmecelere konulan kartlar başlangıçta az olduğundan arkalarına çeşitli destekleme
yapılmalıdır.
Hasta indeks kartlarının düzenlenmesinde şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.
− Hastanın önce soyadı, daha sonra adı yazılır ve alfabetik sıraya göre kartlar sıralanır.
− Adı ve soyadı aynı olan birden fazla kişi var ise, kartlar ikinci ada, baba-anne adlarına,
doğum yeri ve doğum tarihlerine göre sıralanırlar.
− Hastanın kartı hazırlandıktan sonra isim değişikliği yapılmış ise, eski kartının üzerine bir
not konularak tüm bilgiler yeni karta işlenir.
− Kartlar belirli aralıklarla ve düzenli olarak kontrol edilmeli, hatalar varsa düzeltilmelidir.
− Hasta indekslerinde kullanılan sınıflama yöntemini ayrıntılı olarak açıklayan yönerge
hazırlanmalıdır. Bu yönerge özellikle personel değişikliklerinde hizmetin aksamaması
bakımından önem taşır.
Günümüzde sağlık kurumlarında kullanılan hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS)
sayesinde artık hasta indeks kartlarının doldurulmasına gerek kalmamıştır. Hastalara ait tüm
bilgilere bilgisayar üzerinden erişilebilmektedir. Bu sayede hem bilgilere erişim kolaylaşmakta
hem de manuel sistem sebebiyle yaşanan zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilmektedir.
Hasta indeks kartları yerine kullanılan sistemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
a) Bilgisayarla İndeksleme: Merkezi bilgisayar sistemi ile çalışan hastanelerde dosyanın ilk
defa açılmasından sonra kendiliğinden indekslemeyi yapacak programlar geliştirilmek
yoluyla yapılabilir.
b) Barkod sistemi: Hasta dosyalarının her birisine verilen dosya numaraları barkod
uygulaması ile kodlanır. Hastaya ait her dokümana barkod etiketi yapıştırılır. Tüm
işlemler barkoda göre yürütülür. Hasta dosyalarının barkodlanması, dosyaların giriş çıkış
işlemlerini hızlandıracaktır. İmha işlemi, dosya barkod bazında gerçekleşeceği için daha
güvenilir olacaktır. Hangi dosyanın nerede olduğu net olacaktır.
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c) Yüz Tarama Yazılımları: Kişilerin yüz hatlarını dijital bir kamera ile belleğe alan bir
program ile çalışan bu sistemde, görüntüye yansıyan yüzler ile karşılaştırma yapılmakta
ve sistem karşılaştırma yapılan kişiyi hemen ve hatasız olarak tanımaktadır. O kişiye ait
bilgiler kullanıma hazır bir konuma gelmektedir.
d) Hasta Tanıtım Kartı: Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca hastaya verilen
tanıtım kartıdır. Bu kartta hastanın adı soyadı, dosya numarası, baba adı,doğum yeri ve
yılı bulunur. Hastanın hastaneye her başvurmasında bu kartla birlikte gelmesi istenir.

11.2. Eksik Dosyalar Bölümü:
İlgili yönergeye göre eksik dosyalar bölümü; yatan hastalar taburcu edildiğinde hasta
kabul bölümünden liste karşılığı dosyaları günlük olarak teslim alıp analizlerini yaparak, eksik
belgeleri tamamlar; epikrizlerini ilgili hekime yazdırıp imzalatır; epikrizlerini yazmakta ihmâli
görülen hekimlerin isimlerini baştabipliğe resmî yazı ile bildirir.
Eksik dosyalar bölümü hasta dosyaları arşivi içerisindeki en önemli bölümlerden biridir,
çünkü hasta dosyalarının tam ve doğru şekilde oluşturulması temel kriterdir. Eksik dosyaların
istenilen en kısa zamanda tamamlatılması, tıbbi arşivin olduğu kadar ilgili bölüm başkanlarının
veya klinik şeflerinin, arşiv komitesinin ve hastane yönetiminin sorumlulukları arasındadır.
Eksiklikleri olan dosyalardaki eksiklikleri tamamlamak üzere ilgili personele (hekim, hemşire)
haber verilir. Gerekli olduğu durumlarda bu haberleşme resmi yazışma ile yapılır. Eksiklikleri
tamamlanmayan hasta dosyası hiçbir şekilde, arşiv deposuna konmaz. Hasta dosyalarında sürekli
eksiklik olan bölümler tespit edilerek bölümlerdeki ilgili kişilere eksikliklerin giderilmesine
yönelik olarak eğitimler verilmesi fayda sağlayacaktır.
Eksik dosyalar bölümünde hasta dosyalarının içerisinde yer alan evrakların kontrol
sürecini kısaltmak için ‘Yatan Hasta Dosya İçeriği’ formu oluşturulabilir. Hazırlanan bu kontrol
listesi sayesinde hasta dosyasını hazırlayan bölüm sekreteri ilgili evrakları kontrol ederek hasta
dosyasının birimden eksiksiz çıkmasını sağlayacaktır. Bu da eksik dosyalar bölümünün işlerini
daha azaltacak ve hasta dosyalarında standart sağlayacaktır.
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Yatan Hasta Dosya İçeriği

11.3. Dosyalama Bölümü:
İlgili yönergeye göre, bu bölüm hasta dosyalarının, “renkli kod sistemine” göre
sıralanması, gerektiğinde polikliniklerden gelen dosya istek fişi formuna uygun olarak verilmesi,
verilen dosya yerine vekil dosya konulması, her gün bütün polikliniklerden saat 15.00’de liste
karşılığı alınan dosyaları yerine kaldırma işlemini yürütür.
Dosyalama bölümünde çalışanlar, dokümanların departman içerisinde belirli bir kurala
göre sıralanmasını, ödünç alınan dosyaların takibini ve dosyaların kliniklere götürülüp geri
getirilmesini sağlarlar. Ayrıca raporları dosyalarına kaldırırlar. Yıpranmış olan dosyaların renk
sistemine göre yenisini düzenler. Dosyaların bulunmasında zaman kaybını azaltmak, tasnifini
kolaylaştırmak ve yanlış yere kaldırılmasını önlemek amacıyla her harfe bir renk gelecek şekilde
yüzlük bölümler halinde son iki rakama renk verilmeden dosyalama sistemi açıklama formuna
uygun renkli dosyalama sistemi oluşturulur (Bknz. Bölüm 2 Hasta Dosyaları).
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre hastaneye başvuran her hastaya
açılan hasta dosyaları bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler veya hastanın bir sonraki
müracaatında kullanılmak üzeri bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Sağlık Bakanlığına
bağlı hastanelerde hasta dosyaları, ilgili yönetmelikte belirtilen Form 72 Arşiv dosya zarfı’na
yerleştirilerek muhafaza edilir. Arşiv dosya zarfı üzerinde hastaya ait kimlik bilgilerinin yanı sıra
hastanın hastaneye her başvurusunda geldiği bölüm, yatış-çıkış tarihleri, protokol numarası,
193

tanısı, tedavisi, çıkış durumu, yattığı gün sayısı ile ilgili bilgiler yazılmaktadır. Zarfların boyutları
çok büyük olması sebebiyle saklama koşullarında sıkıntı yaşanılsa da, küçük dosya içerisindeki
evrakların dağılmasını ve PACS sistemine geçmemiş hastanelerde kullanılan görüntüleme
filmlerinin muhafaza edilebilmesi açısından nispeten daha tercih edilir bir yöntemdir.
Form 72 Arşiv Dosya Zarfı

11.4. Tıbbi Sekreterlik Bölümü:
İlgili yönergeye göre, hekimlerin el yazısı ile yazmış oldukları çıkış özeti, ameliyat notu
gibi hasta ile ilgili çeşitli bilgilerin özel formlar üzerine bilgisayarla yazılması tıbbî sekreterlikçe
yürütülür. Bu bölümde görev yapacak olan çalışanların tıbbi terminolojiye hakim, hastalık
kodlamalarını bilen, ileri düzeyde bilgisayar kullanabilme yeteneğine sahip ve tıbbi
dokümantasyon ve sekreterlik alanında eğitim almış olması işlerin aksamadan yürütülmesine
katkı sağlayacaktır.

11.5. Tıbbi İstatistik ve Kodlama Bölümü:
Tıbbî istatistik ve kodlama bölümünün görevleri şunlardır;
a) Dünya Sağlık Teşkilatınca yayınlanan “150 Başlıklı Liste”deki tanılara göre 999,
ameliyatlara göre 99 başlığa göre sınıflandırılıp kodlaması yapılır. Kodlaması yapılan dosyalar
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teşhis ve ameliyatlara göre ayrı ayrı karta geçirilerek kendi arasında sınıflanıp endeks kutularına
kaldırılır.
b) Tıbbî araştırmalarda dosyalar, vekil dosya ve zimmet karşılığı araştırmacıya verilir.
c) Araştırma ve haberleşme bölümü kurulan hastanelerde araştırma ve inceleme dosyaları
bu bölüm tarafından çıkartılır.
d) Hasta ve yaralılara uygulanan tedavi usûlleri ve bu konudaki çalışmaların verimini
tespit etmek ve ileriye dönük planlama yapabilmek için yatan ve ameliyat olan hastalara ait
bilgiler bu bölüm tarafından uluslararası esaslara göre tasnif edilir ve kodlaması yapılır.
e) Bildirimi zorunlu hastalıklar, verem (tüberküloz), zehirlenme, AIDS, kadın ve ana
ölümleri, kanser vakalarına ilişkin bilgileri sağlık müdürlüklerine bildirir.

11.6. Araştırma Bölümü:
Yataklı tedavi kurumları tıbbî kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesinde, ‘Eğitim ve
araştırma hastaneleri ile yatak sayısı 400 ve daha fazla olan genel ve özel dal hastanelerinde adlî
vakalara ait işlemlere ilişkin yazışmaların yürütülmesi ve araştırmacıların talep ettiği araştırma
ve inceleme dosyalarını çıkartmak üzere bir araştırma ve haberleşme bölümü kurulur’ ifadesi yer
alsa da hasta dosyaları arşivi bölümleri içerisinde araştırma bölümü yer almamaktadır.
Hasta dosyalarındaki verileri kullanarak araştırma yapmak isteyen hekim veya diğer
sağlık çalışanlarının hasta dosyaları üzerinde çalışması ve inceleme yapması için araştırma
bölümü oluşturulmaktadır. Böylece hasta dosyalarının arşiv dışarısına çıkarılması, kaybolması,
evrakların karışması gibi istenmeyen durumlar önlenmiş olur.
Ülkemizdeki birçok hasta dosyaları arşivinde araştırma bölümü olmadığı için araştırma
amacıyla talep edilen hasta dosyaları dosya istek fişiyle hasta dosyaları arşivinden çıkarılır. Hasta
dosyasının kime, hangi amaçla, ne zaman teslim edildiği ve hasta dosyasının arşive geri getirilme
tarihi mutlaka bilgisayar ortamında tutulmalıdır. Aksi takdirde hasta dosyaları kaybolabilir ve
dosyanın kimde olduğu bilinmediği için takibi zorlaşır.
Bir araştırmacıya kaç dosyanın çalışması için verilebileceği de hastanenin tıbbi kayıt
politikası olarak belirlenmelidir. Dışarıya dosya veren hastaneler için ödünç dosya sayısı daha
az, bir seferde 10 ile 20 arasında bir sayı olarak belirlenir. Ancak dosyaların bölüm içerisinde
kalmaları durumunda ise 30 ile 40 arasında bir sayı ile araştırmacılara dosya temin edilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iletişimin hasta dosyaları arşivinin bölümleri hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Hasta indeks bölümü
Eksik dosyalar bölümü
Dosyalama bölümü
Araştırma bölümü
Tasnifleme bölümü

2)
Bildirimi zorunlu hastalıklar, verem (tüberküloz), zehirlenme, AIDS, kadın ve ana
ölümleri, kanser vakalarına ilişkin bilgileri ………………………………. bildirir.
3) Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca hastaya verilen karta ne ad verilir?
a) Hasta Tanıtım Kartı
b) Hasta Dosyası
c) Kimlik Kartı
d) Refakatçi Kartı
e) Ziyaretçi Kartı
4) Hasta dosyalarının barkodlanması aşağıdaki işlemlerden hangisini hızlandırır?
a) Faturalandırma İşlemleri
b) Dosyaların Giriş-Çıkış İşlemleri
c) İmha İşlemleri
d) Numaralandırma İşlemleri
e) Stok Kontrol İşlemleri
5) Bölüm içerisinde kalması koşuluyla araştırmacılara kaç dosya verilebilmektedir?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 30
e) Sınırsız
6) Tıbbî araştırmalarda dosyalar, vekil dosya ve ..................... araştırmacıya verilir.
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7) Hastaneye başvuran veya yatışı yapılan tüm hastalara hasta dosyası açılmaktadır.
8) Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde hasta dosyaları, ilgili yönetmelikte belirtilen
Form........Arşiv dosya zarfı’na yerleştirilerek muhafaza edilir.
9) ............................... bölümü hasta dosyaları arşivi içerisindeki en önemli bölümlerden
biridir.
10) Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca hastaya verilen tanıtım
kartına............... denir.

Cevaplar
1) e, 2) Sağlık müdürlükleri, 3) a, 4) b, 5) d, 6) Zimmet karşılığı, 7) Hasta dosyası, 8)
Form 72, 9) Eksik dosyalar, 10) Hasta tanıtım kartı

200

12. HASTA DOSYALARI ARŞİVİNİN YERİ VE MİMARİ
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Hasta dosyaları arşivinin yeri
12.2. Hasta dosyaları arşivinin mimari özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hasta dosyaları arşivinin
yerini açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta dosyaları arşivinin
mimari özelliklerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
Hasta dosyaları arşivinde muhafaza edilen hasta dosyalarının zarar görmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması.
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Giriş
Hasta dosyaları arşivi hastanenin tüm birimleri ile ilişkili olduğu için yer seçimi
yapılırken hastanenin merkezi bir noktasında olmasına özen gösterilmelidir. Hasta dosyaları
arşivinde muhafaza edilen hasta dosyalarının zarar görmemesi için ısı, nem değeri, haşerelerle
mücadele konularında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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12.1. Hasta Dosyaları Arşivinin Yeri:
Hasta dosyaları arşivi hastaneye başvuru yapan hastalar ve hastanenin diğer birimleriyle
ilişki içerisinde olan birimdir. Bu nedenle hasta dosyaları arşivinin yer seçimi üzerinde dikkatle
durulması gereken bir konudur. Hasta dosyaları arşivi herkesin kolaylıkla ulaşabileceği kadar
merkezi bir yerde yer alırken, hasta dosyalarının güvenliği de yeterli seviyede sağlanmalıdır.
Sağlık kuruluşunun ve birimlerinin istenilen amaçlara uygun faaliyetler ortaya
koyabilmesi için uygun yer seçimi gerekmektedir. Hasta dosyaları arşivini yer seçimi mümkünse
hastanenin kuruluş aşamasında planlanmalıdır. Başhekim, hastane müdürü, arşiv komitesi
üyeleri ve mimarlar, hasta dosyaları arşivinin yerini tespit etmeli ve fonksiyonlarını tartışılarak
hasta dosyaları arşivinin yer seçimi yapılmalıdır.
Arşivin bölümlenmesinde, ayrılacak yerlerin hesaplanmasında, kullanılacak malzeme ve
aletlerin yerleştirilmesinde mimarlarla etkin bir iş birliği gerçekleştirilmelidir. Yer seçimi
yapılmadan önce bilgi toplanılarak fizibilite raporu hazırlanabilir. Yer seçimi için hazırlanacak
raporda aşağıda yer alan hususlar bulunmalıdır:
−
Hasta dosyaları arşivinin ilişkide olduğu poliklinik, klinik, idari birim, ve diğer
yardımcı tıbbi birimlere ilişkin veriler.
−
İş akış verileri
−
Yasa, yönetmelik, prosedür gibi standartların belirtildiği veriler.
Aşağıdaki kriterler hasta dosyaları arşivinin standartlarını karşılamak için gereklidir.
−
Sağlık kayıtlarına hızlı erişim ve kolay dağıtım için hasta dosyaları arşivi ofis gibi
bir yer olmalıdır.
−
Ofis ve çalışma alanı, hasta dosyaları arşiv personeli, ve burada yapılacak
çalışmaları gerçekleştirmek için yeterli alana sahip olmalıdır.
−
Sağlık kayıtları için yeterli depolama alanı, gelecekte depolama ihtiyaçları da göz
önünde bulundurularak seçilmelidir.
−
Bu seçim yapılırken; O ana kadarki sağlık kayıtları düşünülmeli yeterli ve etkin
depolama alanının hastane personeli tarafından kolay ve rahat kullanılabilir olmasına dikkat
etmelidir.
−
Kullanılabilir alanın seçiminde aktif ve pasif dosya kullanımı kayıtların saklama
sürelerini de dikkate almak gerekir.
−
Hasta dosyaları arşivi yeri seçilirken hastanenin kayıtların zarar görmeyeceği bir
alanı tercih edilmeli; bu alan yetkisiz kişiler tarafından kullanılmamalı ve sağlık kayıtlarını
korumak için güvenli olmalıdır.
Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken aşağıdaki dört kriter göz önünde
bulundurulmalıdır:
−
−
−
−

Hasta dosyaları arşivi hastanenin merkezi bir yerinde olmalıdır
Tüm hastalara yatan, poliklinik ve acil hizmet verebilmelidir.
Sağlık çalışanları ve diğer kullanıcıların erişebileceği bir yerde olmalıdır
İdari açıdan kullanımı kolay bir yer tercih edilmelidir.
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Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından
önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir.
Gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar büyük bir alan ayrılmalıdır.
Arşivin havalandırma, aydınlatma ve ısıtmasına gereken önem verilmelidir. Çalışanlara rahat ve
verimliliklerini artıracak bir ortam hazırlanmalıdır. Yangın, hırsızlık, su baskını, toz, rutubet ve
her türlü haşaratın zararlarına karşı gerekli önlemler öncelikli olarak alınmalıdır. Hasta kabule,
acil servise ve polikliniğe bitişik, yönetim ve iş ofislerine yakın, diğer servislere x-ray, patoloji
gibi yakın olmalıdır.

12.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Mimari Özellikleri:
Hastaneler kullanım amacı doğrultusunda ayakta ve yataklı her türlü muayene, tahlil,
tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım, tıbbi araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı
yapılardır. Bu tür yapıların projelendirmesinde öncelikle hastanenin fonksiyonunun iyi
belirlenmesi gerekmektedir. Hastanenin genel mimari özelliklerinin yanı sıra hizmet birimlerinin
mimari özelliklerinin de titizlikle belirlenmesi gerekmektedir. Hastane hizmet binasının ve
birimlerin mimari özellikleri belirlenirken hem ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeler
göz önünde bulundurulmalı hem de fikir aşamasından başlayarak hastane yöneticileri, konusunda
uzman mimar, mühendis, uzman sağlık personeli gibi kişilerden oluşan bir çalışma grubu
oluşturulmalıdır.
Organizasyonların faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan ve işlem sürecini tamamlamış
her türlü evrak, bilgi, belge, resim ve fotoğraf gibi dokümanları, öngörülen yasal sürenin sonuna
kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine arşivleme denir. Eski olmakla birlikte
kullanılma olasılığı olan her türlü evrak, belge, plan tasnif edilmiş olarak saklanmak
durumundadır. Bu sebeple arşiv olarak kullanılan yerin her türlü tehlikeden uzak bir şekilde ve
çıkması muhtemel arızaları önleyici önlemlerin önceden alınması suretiyle tesisi, evrakın
yangına karşı korunması amacıyla da yangın söndürme aletleriyle donanması gerekir.Kurum ve
kuruluşların arşiv faaliyetini bir düzen için yürütmesi gerekmektedir.
Arşiv belgelerinin depolanmasında ve korunmasında arşiv hizmetlerinin özelliğine uygun
bir iş akışı çerçevesinde yürütülmesinde, çok önemli bir yer işgal eden arşiv binalarına, gereken
önem verilmemekte ve ayrı bir mimarisi olabileceği konusu üzerinde durulmamıştır. Oysa ki
arşiv hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve birimlerin ihtiyaca cevap vermemesi ortaya telafisi
mümkün olmayan durumlar çıkarabilmektedir. Arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan
sorunların giderilebilmesi için arşiv mimarisinin kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır.
Arşivler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
A)
İzolasyon: Bu konu plan veya inşaat aşamasında gerçekleştirilmelidir. İzolasyon,
yangına karşı dayanıklı kapı, döşeme ve duvarlarla sağlanabilir. Tavana ve tabanda tahta döşeme
malzemesi kullanılmamalıdır.
B)
Klimatizasyon: Arşivde yer alan dosyalar ve evrakların en iyi şekilde
korunabilmesi için sıcaklık ve nem derecelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Hasta dosyaları
arşivinin ısısı 12-18 derece, nemi ise % 50-60 arasında tutulacaktır. Bodrum katlarda rutubet
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fazladır, tavan aralarında ise hava kuruluğu vardır. Bu nedenle arşivlerin zemin katta olması
uygun olmaktadır.
C)
Işık durumu: Arşivlerde yer alan dokümanların ultra-viyole ışınlarından
korunması gereklidir.Hasta dosyaları arşivinde hasta dosyalarının bulunduğu depolara giren ışık
miktarı az olacak, yazın daha da düşürülecektir.
D)
Depo Yüksekliği: Buna esas olarak depoların iç yapısında rafların yerleştirilme
şekli göz önüne alınmalıdır. Arşivlerde depo yüksekliği 2.10 - 2.20 m., deponun alanı 150-200
m² olacaktır. Arşivde kullanılan dolap veya raflar metal olmalıdır. Yanıcı olmaları, çeşitli
haşerelerin üremesine sebep olması, rutubet durumunda şişme göstermesi, fazla yer işgal etmeleri
ve fazla ağır olmaları bakımından arşivlerde tahta raf veya dolaplar kullanılmamalıdır. Metal
dolap ve rafların paslanmaz olması ve her ihtimale karşı paslanmaya karşı etkili boya ile
boyanması gerekmektedir. Standart tek bir raf (1m uzunluğunda ve 26 cm derinliğinde, 100 kg
yük taşıyabilmelidir.) raf blokları portatif, tek veya iki taraflı olabilirler. Son yıllarda arşivlerde
açık raf sistemleri yerine dosya ve evrakları her türlü dış etkiye karşı koruyan raylı sistem üzerine
yerleştirilmiş kompakt çelik dolap sistemleri tercih edilmeye başlamıştır. Bu sistemler yerden
tasarruf sağlamaktadır. Ancak bu sistemlerin de dezavantajları vardır. Bunlar, sistemde yaşanılan
arızalanmalar ekstra teknik hizmetler gerektirmekte ve bu sistemlerin maliyetleri diğer sistemlere
göre yüksektir.
E)
Depo saklama yüzeyleri: Gerek kullanış gerekse emniyet sebepleri nedeniyle
arşiv depo salonlarının 150-200 m2geçmemesi esas alınmıştır. Uzunlamasına inşa edilmiş bir
depoda yangına karşı dayanıklı kapı ve duvarlarla salonlar şeklinde bölmeler oluşturulması
uygundur. Arşivin duvarlarının rutubete ve ışığa karşı mutlaka ısı izolasyonu sağlanmalıdır.
Arşivlerin yer döşemelerinin beton zemin olması gerekmektedir. Arşiv birimi eğer hastane binası
dışında ayrı bir binada oluşturulacak ise su geçirmez olması gerekmektedir. madeni çatı
kaplamaları sıcağı ilettiği gibi paslanma ve aşınma tehlikesi sebebiyle tercih edilmemelidir.
Bunun yerine kiremit çatı tercih edilmelidir.
Arşivlerin bölüm planları da önemlidir. Arşivde muhafaza edilen hasta dosyalarının
bulunduğu depolar arşivin arka kısmında yer almalı ve arşive dışarıdan giren kişiler bu alanlara
girmemelidir. Mimari proje aşamasında bu bölümlerin 30-40 m2’den aşağı tutulmamasına özen
gösterilmelidir. Arşivlerde çalışanlar için çalışma alanlarının da düzenlenmesine özen
gösterilmelidir. Bu alanların özellikleri arşivin hizmet fonksiyonuna ve iş akşına uygun şekilde
ve arşivde çalışan personel sayısına göre değişmektedir. Arşivde çalışacak personele rahat bir
çalışma alanı sağlanmalı, çalışma alanları mümkün olduğu kadar gürültüden uzak tutulmalıdır.
Ayrıca arşivde işlerin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, büro
malzemeleri, fotokopi makinası personel sayısına yetecek kadar olmalıdır. Arşivlerde
personellerin yer aldığı alanların açık ofis şeklinde tasarlanması daha uygun olacaktır.

12.2.1. Arşivlerde Yangına Karşı Koruma:
Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında arşivlemenin amacı evrak güvenliğini
sağlamaktır. Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde
evrak güvenliği ile ilgili olarak; ‘binalarda yangından ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak
için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip, anahtarı sorumlulara verilir. Bu dolap ve
kasalara ‘Yangından İlk Önce Kurtarılacaktır’ etiketi yapıştırılır.’ İfadesi yer almaktadır. Madde
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12’de ise ‘…arşivlerde sigara içmek ve yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasaktır’ hükmü
yer almaktadır.
Arşiv mekânları, tehlike arz eden yerlerden, fabrika, yangın ve patlama tehlikesi
olabilecek gaz, petrol veya patlayıcı madde konan depolardan uzakta kurulacaktır. Hasta
dosyaları arşivinde yer alan hasta dosyaları gerek sağlık kurumu gerek hastalar için önem
taşıdığından bu hasta dosyalarının muhafazasına dikkat edilmelidir. Yukarıda yer alan kriterlerin
yanı sıra hasta dosyaları arşivinde mutlaka yangın sensörlerinin, yangın söndürme tüplerinin ve
tavana yerleştirilen yangın söndürme sistemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

12.2.2. Arşivlerde Çalınmaya Karşı Koruma:
Arşiv birimlerinin genellikle zemin katlarda olması sebebiyle çalınmaya karşı gerekli
emniyet tedbirleri alınmalıdır. Arşivlerde oluşturulacak kamera sistemleri sayesinde güvenlik
sağlanabilir.

12.2.3. Arşivlerde Rutubete karşı koruma:
Arşiv birimi ayrı bir binada ise çatıları su geçirmez malzeme ile kaplanmalıdır. Kapalı
mekânlarda toz ve hava süzgeçleri kullanılmalıdır. Depo sıcaklıkları sabit tutulacak şekilde
havalandırma sistemleri oluşturulmalıdır. Havanın nemini emen ve kurutan cihazlar
kullanılmalıdır.

12.2.4. Arşivlerde Haşerelere karşı koruma:
Arşivlere her türlü böcek ve mikroorganizmanın sızması önlenmelidir. Arşivlerde özel
döşeme malzemesi kullanılmalıdır. Tahta raf ve dolaplar yerine çelik dolap ve raflar tercih
edilmelidir. Arşivin zemini toprak zeminden uzaklaştırılmalıdır. Haşerelere karşı gerek
görüldüğünde ilaçlama çalışmaları yapılmalıdır.

12.2.5. Arşivlerde Toza karşı koruma:
Arşivlerde toz oluşumu en başta arşiv çalışanlarının sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu
olumsuz durumu önleyebilmek için açık yerlerin mümkün olduğu kadar az tutulması
gerekmektedir. Üzeri kaplanmamış beton zeminler toz tutacağı için zemin kaplamalarının en iyi
şekilde yapılması gerekmektedir. Arşivlerde toz oluşumunu engelleyecek havalandırma
sistemlerinin yanı sıra arşivin genel temizliğine dikkat edilmelidir.

12.2.6. Arşivlerde Afet Planı:
Afet, bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde, şiddetli bir
tehlikenin, hem fiziksel hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel işlevlerinin tümünü ya da
bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratması ve dışarıdan yardıma bağımlı hale
getirmesi ile sonuçlanan, belli bir zamanda ve mekânda yoğunlaşan bir olaydır. Arşivlerde
muhafaza edilen bilgi ve belge kaynaklarını afete karşı koruma, belge yönetimi disiplininin
önemli alanlarından birini oluşturmaktadır.
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Bilgi kaynaklarının ve belgelerin afete karşı korunmasında ve afet sonrasında iyileştirme
çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde yararlanılan en yaygın araç afet planıdır.
Afet planı, doğal veya yapay kaynaklı afetler sırasında uygulanmaya konulmak üzere herhangi
bir organizasyon veya arşiv kurumu tarafından geliştirilen politikalar, işlemler ve
düzenlemelerdir.
Afet planı, afetin olumsuz etkilerini önlemek ya da azaltmak için geliştirilen önlemlerden,
yaşamsal öneme sahip belgeler için oluşturulan koruma stratejilerinden, yaşanan bir afetin
yaralarını iyileştirmeye ve onarmaya yönelik eylemlerden oluşur. Bu tanım ışığında bir afet
planında bulunması gereken temel unsurlar ve özellikler şekilde sıralanabilir:
− Sahip olunan bilgi kaynaklarının ve belgelerin özelliklerine göre tasarlanan genel bir afet
politikası;
− Genel acil durum ve afet müdahale ekibi ile eşgüdüm içinde hazırlanan bilgi
kaynaklarının ve belgeleri korumaya yönelik rol ve sorumluluklar;
− En yükseğinden en düşüğüne kadar yaşanabilecek bütün potansiyel risklerin analizi;
− Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulamaya konmak için geliştirilen hazırlıklı
olma, tepki verme ve iyileştirme adımları;
− Afeti saptama ve alarm durumuna geçme için belirlenen işlemler;
− Yaşamsal öneme sahip belgelerin saptanması ve kayıt altına alınması;
− Afet sırasında öncelikli olarak kurtarılacak kaynakların belirlenmesi ve bunların öncelik
sırasına göre gruplandırılması;
− Afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere belirlenen her türlü araç ve gerecin
envanterinin oluşturulması;
− Afet olgusu içinde değerlendirilen her türlü konu hakkında personelin belli aralıklarla
eğitilmesi.
Afet stratejisi, afete karşı hazırlıklı olma ve afeti önleme becerisini geliştirmek için
oluşturulan politikadır ve afet planlarının temelini oluşturur. Olası bir afete karşı elektronik belge
koruma stratejisi içinde kuruluşların alabileceği önlemler, Avustralya Ulusal Arşivi tarafından şu
şekilde listelenmektedir
− Yaşamsal öneme sahip belgeler, birkaç kopya halinde çoğaltılmalı ve farklı yerlerde
muhafaza edilmelidir;
− Kurumsal gereksinimler nedeniyle saklanmasına gerek kalmayan belgeler en kısa sürede
ulusal arşivlere devredilmelidir;
− Yedekleme sistemlerinden düzenli olarak yararlanılmalıdır;
− Belgeler her türlü doğal ve yapay etkenlere karşı uygun koşullar içinde depolanmalıdır;
− Isı ve nem gibi zararlı doğal etkenlere karşı güvenli depolama araçlarından
yararlanılmalıdır;
− Yasal yetki dışında yapılabilecek değişiklikler ya da silintilere ve her türlü virüs
tehlikesine karşı dijital belgeleri korumak için yüksek standartlı güvenlik sistemlerinden
yararlanılmalıdır.
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Uygulamalar

212

Uygulama Soruları

213

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hasta dosyaları arşivinin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve
hasta dosyaları arşivinin mimari özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi ………….. aşamasında planlanmalıdır.

2)

Hasta dosyaları arşivinin ısısı kaç derece olmalıdır?

a)
b)
c)
d)
e)

12-18 derece
10-13 derece
20-22 derece
15-17 derece
22 derece üzeri

3)
Arşivlerde çalışanlar için ayrılan çalışma alanları hangi özelliğe göre
değişmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hasta dosyalarının sayısı
Çalışan personel sayısı
Hastanenin yüzölçümü
Arşivin yeri
Aylık ortalama hasta sayısı

4)
Bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde, şiddetli
bir tehlikenin, hem fiziksel hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel işlevlerinin tümünü
ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratmasına ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yangın
Savaş
Afet
Olağanüstü hal
Deprem

5) Hasta dosyaları arşivinde haşerelere karşı hangi önlemler alınmalıdır, yazınız.
6) Hasta dosyaları arşivi hastanenin ............. bir yerinde olmalıdır
7) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında arşivlemenin amacı .....................
sağlamaktır.
8) ..........................., doğal veya yapay kaynaklı afetler sırasında uygulanmaya konulmak
üzere herhangi bir organizasyon veya arşiv kurumu tarafından geliştirilen politikalar,
işlemler ve düzenlemelerdir.
9) Arşivlerde toz oluşumunu engelleyecek havalandırma sistemlerinin yanı sıra
arşivin............................. dikkat edilmelidir.
10) Arşivlerde personellerin yer aldığı alanların ...........ofis şeklinde tasarlanması daha
uygun olacaktır.
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Cevaplar
1) Kuruluş, 2) a, 3) b,4) c, 5).. 6) Merkezi, 7) Evrak güvenliğini, 8) Afet planı, 9) Genel
temizliğine, 10) Açık
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13. YÖNETİM KAVRAMI VE HASTA DOSYALARI ARŞİVİ
YÖNETİMİ 1/YÖNETİM KAVRAMI

217

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 Yönetim Kavramı
13.2. Yönetimin Fonksiyonları
13.3. Evrak Yönetimi
13.4. Evrak Yönetiminin Önemi
13.5. Evrak hizmetlerinin örgütlenmesi
13.6. Evrak işlem süreci
13.7. Gelen evrakların kontrol ve izlenmesi
13.8. Giden evrakların kontrol ve izlenmesi

218

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

219

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yönetim kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yönetim fonksiyonlarını
sıralayabilme
Evrak yönetimi kavramını
tanımlayabilme
Evrak yönetiminini önemini
açıklayabilme
Evrak işlem sürecini
açıklayabilme
Gelen ve giden evrakların
kontrol ve izlenme
işlemlerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

İşletmelerde etkili bir evrak yönetim sistemi oluşturulması.
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Giriş
Eldeki kıt kaynaklarla kaliteli ve yeterli üretim gerçekleştirilebilmesi için etkili bir
yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Yönetimin doğru kararlar alarak başarıya ulaşabilmesi de
doğru ve zamanında bilgiye ulaşması ile mümkündür. Bu sebeple işletmelerde etkili bir evrak
yönetim sistemi oluşturulması gerekmektedir.

222

13.1. Yönetim Kavramı
Yönetim en yalın anlamı ile insanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecidir. Bir
amacın başarılması için gerekli tüm kaynakların hazır bulunması o amacın gerçeklemesini
güvence altına almaz. Bu kaynakları harekete geçirecek öğe olan yönetim sayesinde amaçlar
gerçekleştirilebilecektir.
Yönetim ekonomistlere göre, doğa, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından
biridir. Yönetim bilimcilere göre otorite sistemidir. Toplum bilimcilere göre sınıf veya saygınlık
sistemidir. En geniş tanımlamayla yönetim; ‘planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol fonksiyonları
yardımıyla eldeki kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanarak belirlenmiş amaçlara ulaşma
sürecidir’ Tanımlamalar birbirinden farklılık gösterse de yönetimin amacı eldeki kıt kaynakları
kullanarak en yüksek kalitede ve en yüksek düzeyde çıktı elde etmektir.
Yönetim birbiriyle ilişkili ve etkileşim durumunda olan işlev ve faaliyetler bütünüdür. Bu
işlev ve faaliyetler bütünü, yönetim süreci olarak tanımlanır. Yönetim kurumsal amaç ve
hedeflerin başarılması ile ilgilidir. Amaçsız bir organizasyon veya amaçsız bir yönetim
düşünmek olanaksızdır. Yönetim amaç ve hedeflerin insan ve diğer kaynaklar aracılığıyla
başarılmasıdır. Yönetim faaliyeti toplumsal bir faaliyettir, insanlarla birlikte çalışmayı ve
insanlara iş gördürmeyi içermektedir. Yönetim formal örgütlenme içinde ortaya çıkar. Formal
örgütlenme, personelin yetki ve sorumluluklar ile iletişim kanallarını içermektedir.
Çağın gerekleri ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim biliminde öne
çıkan unsurlar ve teknikler de değişmiştir. Önceleri örgüt yapısının rasyonelliğine önem
verilirken zaman içerisinde insan unsurunun önemi ön plana çıkmaya başlamıştır. Son dönemler
de ise örgütlerin çevre şartlarını da dikkate almaları gerekliliğini ortaya koyan yaklaşımlar önem
kazanmaya başlamıştır. Yönetimin gerçekleşmesi için bazı temel unsurların varlığı
gerekmektedir. Bunlar; yönetici, amaç, hedef ve yönetilenlerdir. Modern çağın koşullarında
yönetimin, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almada arzulu, yenilik ve değişikliğe açık,
başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş ve kalite odaklı bir yapıya sahip olması
gerekmektedir.

13.2. Yönetimin Fonksiyonları
Yönetim süreci belirli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütlenme,
yöneltme, denetim işlevlerinin bütünüdür. Yönetim işlevleri evrensel özellik taşımaktadır.
Planlama: Planlama bir ya da birden fazla amacın gerçekleştirilmesi için neyin, nerede,
ne zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir. Planlama sayesinde
amaçlar ve bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli olan kaynaklar belirlenir. Planlama işlevi
yönetimin en temel ve anahtar işlevidir.
Örgütleme: Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yer, araçgereç ve personelin sağlanması; bunların belli bir sistem dâhilinde bir araya getirilmesi ve kişiler
ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılmasına örgütleme denir. Örgütleme süreci
tekniktir ve yetki ve sorumluluk ilişkilerinin tanımlanması, iş bölümü ve iş tasarımı,
bölümlendirme, eş güdüm ve bilgi sistemi tasarımı gibi faaliyetleri içerir.
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Yöneltme: Maddi ve beşeri kaynakların amaçlar yönünde harekete geçirilmesidir.
Yöneltme işlevi sosyal-davranışsal bir işlevdir. İletişim, güdüleme, önderlik gibi temel süreçlerin
yanı sıra insan öğesiyle ilgili faaliyetleri de kapsar.
Eşgüdümleme: İnsanların çabalarını birleştirmek, zaman bakımından ayarlamak,
ortaklaşa amaca ulaşmak için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmeleri ve iç içe geçip, kenetlenerek
birbirlerini tamamlamalarına eşgüdümleme adı verilir. Eşgüdümleme uyum, işbirliği ve teşvik
unsurlarından oluşmaktadır. Diğer fonksiyonların uyumunu sağlayan fonksiyondur.
Kontrol: Elde edilen sonuçlarla istenen sonuçların karşılaştırılması ve ulaşılan durumun
değerlendirilmesi faaliyetlerini içerir. Elde edilen sonuçlar ile istenen sonuçlar arasında farklılık
olduğunda gerekli önlemler alınmalıdır.

13.3. Evrak Yönetimi
Kurumlarda belge niteliği taşıyan bir evrakın ortaya çıkmasından, onun dosyalanma ve
arşivlenme aşamasına kadar geçen işlem süreçlerine evrak yönetimi denir.
Evrakın ortaya çıkmasından dosyalanmasına kadar geçen süre, evrak yönetiminin ilk
aşamasını oluşturur. Evrak yönetiminin ikinci aşaması ise dosyaların arşivlenmesi ve belgelerin
arşiv de kanunen saklanma süresinin dolmasına kadar devam eder. Evrak yönetiminin etkin
şekilde yürütülmesi, evrakın oluşturulması, evrakın görmesi gereken işlemlerin sağlıklı biçimde
tamamlanması, işlemi bitmiş evrakın dosyalama sisteminin tekniklerine göre dosyalanması
sayesinde olur.
Bugün evrak yönetimi elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Elektornik arşiv, doküman
yönetimi ve iş akışı sistemlerinin temelini, çeşitli görüntülerle oluşturmaktadır. Dosyaların elden
ele dolaşması yerine, yerel ağlar yardımıyla elektronik ortamlarda evrakın akışı sağlanmaktadır.
Örgüt içi evrak akışı intranet, örgüt dışı evrak akışı ise internet sayesinde yürütülebilmektedir.
Sanal ortamlarda evrak yönetimi yardımıyla faks ve elektronik posta gönderme, internet, intranet
ortamında evrak paylaşma, yazıcı çıktısı alma, müşterilere hızlı şekilde cevap verme olanaklı
hale gelir.
Elektronik ofis sistemlerinde evrak yönetiminde kullanılan bir başka sistem ise ‘form ve
resim işleme sistemleri’dir. Form ve resim işleme sistemleri, standart formlardaki bilgilerin
ASCII ortamına veri olarak dönüştürülmesi içi kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde optik
karakter tanıma ve akıllı karakter tanıma teknolojileri işlenerek, bir veritabanından ulaşılabilir
hale getirilmesi mümkün olmaktadır.
Evrak yönetimi geleneksel bürolarda ve sanal bürolarda evrak yönetimi olmak üzere ikiye
ayrılabilir:
-

Geleneksel bürolarda evrak yönetimi

Kuruluşlara evraklar PTT kanalıyla, çeşitli kuruluşların kuryeleri veya iş sahibi kişilerin eliyle,
faks, telsiz gibi haberleşme araçlarıyla gelir. Her kuruluş bir veya daha fazla kurye çalıştırmakta,
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bazı hallerde bir tek evrakın iletilmesi için bile kurye görevlendirilmektedir.
Kuruluş adına çeşitli yollardan gelen evrak çoğunlukla Genel Evrak Servisine teslim
edilmekle birlikte, bazı evrakın birim evrak servislerine göre ya da başvurma memurluklarına
verilir. Genel evrak servisi ile aynı yapı içinde bulunan birim evrak servislerinin, evrak teslim
almaları karşılık ve yanlışlıklara yol açacağı gibi, geniş bir alan içinde birbirinden uzak
kuruluşlarda evrakın Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gereksiz gecikme ve zorluklar
yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmanın en kolay yolu, evrakın elektronik ortamda yönetilmesini
sağlamaktır.
-

Sanal bürolarda evrak yönetimi

Çeşitli bilgisayar programları sayesinde arşivleme ve iş akışı sanal biçimde yönetilebilir.
Sanal ortamlarda oluşturulan Bilgi Yönetim Sistemleri, bir bilgiyi saklarken, birden fazla kriteri
bilgiye eklememize olanak sağlar. Dosyaların tüm içerikleri bilgi yönetim sistemine
kaydedilebilir. Böylece bilginin kendi içeriği yanı sıra, onu bulmamızı kolaylaştıracak ek
bilgilerle sorgulama yaparak bilgiye hızlı şekilde ulaşabiliriz.
Dosyalara kolaylıkla ulaşmanın diğer bir yolu da indeks tanımlamadır. Bir bilginin içeriği
ile ilgili indeks tanımlayabiliriz. Dokümanın türüne göre kullanıcı müdahalesi ile indekslemenin
yanı sıra, bazı bilgi yönetim sistemi programlarında otomatik olarak indeksleme yapma imkanı
vermektedir. Bir başka tanımlama türü de anahtar kelime tanımlamadır. Eğer bilgi yönetim
sistemine aktarılacak dokümanlar için, standart indeks yapısına uymayan ek birtakım sıralı
bilgiler var ise, anahtar kelime tanımlanarak, bu kriterler de, arama çalışmalarını kolaylaştırmak
amacıyla eklenebilir.

13.4. Evrak Yönetiminin Önemi
Kamu ve özel sektörde, yönetimin başarısını belirleyen faktörlerin başında, kararların
zamanında ve isabetli olarak alınması gelir. Yönetim, bilgiyi örgütleyerek doğru karar alma
işidir. Bir yöneticinin, profesyonel yeteneğini göstereceği alanların başında karar verme etkinliği
gelir. Bu nedenle, yöneticinin yönetim bilimi alanındaki başarısını etkileyen birçok faktör vardır;
ancak onun başarısını belirleyen faktör kararlarını anında ve isabetli verme yeteneğidir. Bu
nedenle, yöneticinin doğru karar verebilmesi için yeterli bilgiye ihtiyacı vardır.
Yönetim için büyük önem taşıyan ‘iletişim’, sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır.
Yazılı iletişimin en önemli araçları evraklardır. Evrak yönetiminde problem yaşayan bir
organizasyon, iş akışında problem yaşayacak, bu durum da örgütsel verimliliği ve etkinliği
engelleyecektir.

13.5. Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Örgüt, beşeri, fiziksel ve mali unsurları belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir araya
getiren bir sistemdir. Evrak, dosya ve arşiv hizmetlerinin sağlıklı işleyebilmesi için, evrak ve
dosya hizmetlerinin, kısaca evrak yönetiminin bu amaca uygun olarak örgütlenmesi gerekir.
Buna göre bir organizasyonun, evrak ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesi dört farklı modelde
olabilir.
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1) Merkezsel örgütlenme modeli: Bir organizasyondaki tüm gelen ve giden evrak kayıt
işlemlerinin, dağıtım, pullama ve postalama gibi hizmetlerin, merkezi olarak bir yerde
toplandığı örgütlenme modelidir.
Avantajları:
-

Dosyalama hizmetleri ile ilgili işgören sayısını azaltır.
Dosya yönetiminin profesyonelce yürütülmesini sağlar.
Dosyalama işlemlerinde standardizasyon sağlar.
Dosya denetimleri tek elden yürütülür.
Dosyalama hizmetinin daha az insan gücü, daha az malzeme, daha az yer ile
yürütülmesini sağlar.
Sakıncaları:

-

Hizmetleri yavaşlatabilir.
Dosyayla ilgili bölüm çalışanları dosyadan uzak kalır.
Merkez dosya adedi arttıkça dosya yönetimi güçleşir.
Gizlilik ortadan kalkar.

2) Bölümleri Esas Alan Örgütlenme Modeli: Merkezi olmayan modellemedir. Dosyalama
işlemlerindeki her aşama örgütün şubelerinde yapılır. Her birim kendi dosyasını kendi
tutar.
3) Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli: Dosyalar ilgili memurlar tarafından tutulur. Her
memur kendi dosyasını tutar. Dosyaların tutulmasından dosyanın korumasına kadar her
işlemden dosyayı tutan işgören/memur sorumludur.
4) Karma Örgütlenme Modeli: Merkezi esas alan örgütlenme modeli ile bölümleri esas alan
örgütlenme modelinin birlikte uygulandığı modeldir. Örgütlenme modelinin esası
merkezi örgütlenmeye dayanır. Ancak bazı özellikli dosyaların birimlerde saklanmasına
izin verilir. Örneğin, sicil dosyaları örgüt merkezinde, izin dosyaları birimde tutulur.
Karma örgütlenme modelinde standardizasyon ortadan kalkar. Denetim güçlüğü yaratır.
Zaman israfına neden olur ve maliyetleri arttırır. Karma model gizlilik, dosyaya anında
ulaşma ve özel tasnif sistemi oluşturulması açısından yarar sağlar.
Dosya hizmetleri ile ilgili örgütlenme modellerinden örgüt için en uygun olanını
belirlemek için organizasyonun kendi iş yüklerini, hizmet türlerini, dosya adetlerini, bina
veyerleşme durumunu iş analizleriyle ortaya çıkarmak gerekmektedir. İş analizi yanında, iş ve
hareket etütlerinden de yararlanmalı ve ergonomi biliminin temel verilerini de dikkate almak
gerekir. Ancak bilgi yönetim sistemleri kullanan örgütlerde dosyaların bilgisayarda tutulması ve
bunlara her yerden ulaşma kolaylığı, dosya hizmetlerinin örgütlenmesinde yeni bir boyut
getirmiştir.

13.6. Evrak İşlem Süreci
Gelen evrakın teslim alınması: Organizasyonlar, gelen ve giden evrakların
yönetimini bir merkezden yürütmek amacıyla, ayrı bir bölüm oluştururlar. Evrak kayıt
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departmanına gelen belgeleri, görevli memurlar teslim alır. Sıradan belgeler dışındaki belgeler
ilgili kişiye çoğunlukla imza karşılığı teslim edilir.
Gelen belgelerin gruplandırılması: evrak kayıt departmanına gelen evraklar
gözden geçirilerek departmanlara göre gruplandırılır. Gruplamada dikkat edilecek hususlar; gizli
ve önemli, kıymetli, acele ve kişiye özel olmasıdır.
Gelen evrakların zarfların açılması: zarfın üzerinde ‘gizli’, ‘çok gizli’ ya da ‘kişiye
özel’ kaydı bulunmuyorsa aksi söylenmedikçe tüm zarflar açılır. Belgelerin ekleri olup olmadığı
kontrol edilir ve bunlar gerekli yerlere iletilir.
Gelen belgelerin kaydedilmesi: örgüte dışarıdan gelen belgeler kaydedilecek ve
kaydedilmeyecek belgeler olmak üzere ikiye ayrılır. Kaydedilecek olanlar kayıt defterine yazılır.
Belgenin teslim edilmesi: belgenin kime veya hangi bölüme geldiği yazıyor ise
ilgili kişi veya birime ulaştırılır. Belge eğer birden fazla bölümü ilgilendiriyor ise, belge
çopaltılarak ilgili bölümlere dağıtılır ya da belge birinci dereceden ilgili bölüme iletilir ve oradan
diğer bölümlerle iletişim kurulur.
Üzerinde işlem yapılmış olan belgeler dosyalanır.
Organizasyonun dışarı gönderdiği belgeler giden evrak defterine kaydedilir.

13.7. Gelen Evrakların Kontrolü ve İzlenmesi
a) Teslim Alma:
Belgenin teslim alınışı türüne ve geliş şekline göre değişir.
Posta İle Gelen Adi Belge: Herhangi bir formalite uygulanmaz. Postacılar
tarafından ilgili birime bırakılır.
Taahhütlü ve İadeli Taahhütlü Belge: Belgenin geldiği servisteki ilgili kişi
tarafından imza karşılığı alınır.
İlgili Kişilerin Getirdikleri Belge: Bu tür belgeler kuruluşlarda görevlendirilen
özel bir memurluk tarafından alınır, kaydı yapılır ve ilgililerine belgenin tarih ve numarasını
gösteren bir makbuz verilir.
Kurye ile Gelen Belge: Kurum içi veya kurum dışından gelen belgeler kurye
tarafından ilgili birim veya kişiye zimmet defterleriyle birlikte getirilir ve imza karşılığında
teslim alınır. Bu yöntem çoğunlukla gizlilik içeren belgelerde kullanılır.
Kargo ile Gelen Belgeler: Kuruluşların görevlendirdiği ilgili kişiler tarafından
imza karşılığında teslim alınır.
Faks, Teleksle Gelen Belgeler: Bu haberleşme araçları ile gelen belgeler ilgili
birim veya kişilere iletilir. Gizli belgeler bu yolla gönderilemez.
E-Posta (E-Mail)Yoluyla Gelen Belgeler: Bu yolla gelen belgeler kuruluşun
elektronik posta adresine gönderilir. Kuruluşlarda genellikle elektronik postaların alınması,
okunması ve cevaplanması sekreter tarafından yapılır. Gerekli görülürse çıktısı alınıp gelen belge
defterine kaydı yapılır dosyasına kaldırılır. Ya da elektronik ortamda saklanır.
b) Gelen Belgelerin Açılması
Teslim alınan belgelerden özel mektuplar ayrılır. Kaydedilmeden ve açılmadan
sahiplerine iletilir. Personele görevleri ile ilgili gelen mektuplar açılır ve kaydedilir.
c) Gelen Belgelerin Gruplandırılması
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Gelen belgelerin hepsi tek tek gözden geçirilerek gruplandırılır. Bu gruplandırmada faturalar
ayrılır. Diğer belgeler ilgili birimlere gönderilir.
d) Gelen Belgelerin Kaydedilmesi
Gelen belge, gelen servisinde, gelen belge defteri veya gelen belge fişine kaydedilir. Gelen belge
defteri veya fişinde bulunan sütunlar:
Belge sıra numarası: İlgili yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.
Belgenin geldiği yer: Belgeyi gönderen kişi ya da kuruluşun adının belirtildiği
sütundur.
Tarih: Belgenin geldiği tarihin yazıldığı sütundur.
Belgenin numarası: Belgenin üzerindeki sayı bölümündeki bilgiler yazılır.
Ek: Belge ile birlikte gelen ve belgeyi tamamlayıcı belgelerin belirtildiği sütundur.
Konu: Belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur.
Dosya numarası: Belgenin saklanacağı dosya numarasını belirtir.
Çıkış numarası: Gelen belgeye cevap verildiğinde, cevabın giden belge
defterinden aldığı çıkış sıra numarasının yazıldığı sütundur.
Açıklamalar: Belgenin gönderildiği birim, kişi ya da yapılan işlem hakkında
bilgilerin yazıldığı sütundur. Faturalar belge kayıt defterine sıra numarası verilerek kaydedilir.
Arkalarına kaşe vurularak ait olduğu birimin kodu, belgenin sıra numarası ve geliş tarihi yazılır.
e) Belgenin Teslim Edilmesi
Amir tarafından görülen belgeler belge teslim alma birimine geri gider ve belge kayıt
defterine kaydedilir. Konularına göre zimmet edilerek ilgili birimlere gönderilir.
Belge Birden Çok Birimi İlgilendiriyorsa: Konu ile birinci dereceden ilgili birime
ulaştırılır. Bu birim diğer birimlere gönderir.
Belge Tek Bir Konuyla İlgili Değilse: Belge birden fazla konuyla ilgili ise birden
fazla konunun dosyasına girebilir. Bu durumda belge birinci dereceden ilgili olduğu dosyaya
konur. Diğer dosyalara çapraz başvuru formu yerleştirilir. Böyle bir uygulamada, ilgili her
dosyaya bakıldığında belge hakkında bilgi sahibi olunur, belgeye çabuk erişilir.

13.8. Giden Belgelerin Kontrolü ve İzlenmesi
Kuruluşlar, genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemlerin
yapıldığı ayrı bölüm oluştururlar. Bu bölüme “haberleşme servisi”, “gelen – giden evrak servisi”,
“belge işleme bölümü” gibi adlardan biri verilebilir. Bu bölümde gerekli kayıt ve kontrol
işlemleri yapıldıktan sonra belge, ilgili kişi ve birimlere teslim edilir.
Bölümler de belge üzerinde yapılacak işlemler tamamlandıktan sonra belgenin üzerine
dosyalanabileceğini gösteren bir işaret konur. Eğer belge üzerinde “dosyalanabilir” işareti yok
ise belge ilgili bölüme veya kişiye geri iade edilir. Bunun nedeni, üzerinde işlem yapılmamış
veya yapılan işlem tamamlanmamış belgenin ya da dosyalanmasına gerek görülmeyen bir
belgenin dosyaya konmasını önlemektir. Dosyalanmak üzere bekleyen belgelerin belirli sınıflara
ya da gruplara göre düzenlenmesi gerekir. Dosyalama öncesi yapılacak sınıflandırma, belgenin
hangi sisteme göre dosyalanacağına göre değişir.
-

Giden Belge Kayıt Defteri
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Çıkış sıra numarası: Giden belge defteri ya da fişi, 1 Ocak – 31 Aralık
tarihleri arasını kapsar. 1 Ocak tarihinde “1” numaradan başlayarak 31 Aralık akşamına
kadar sıra atlamadan devam eder. En son numaranın altından çizilerek o yıla ait kayıt
işlemi kapatılır.
Gönderildiği yer: Belgenin gönderildiği kişi ya da kuruluş adının
belirtildiği sütundur.
Tarih: Belgenin tarihinin yazıldığı bölümdür.
Ek: Belgeyle birlikte gönderilen ve belgeyi tamamlayıcı nitelikteki
belgelerin sayı olarak belirtildiği sütundur.
Konusu: Belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur.
Dosya no: Gönderilen belgenin kopyasının saklanacağı dosya numarasını
belirtir.
Geliş sıra numarası: Gönderilen yazıya cevap bekleniyorsa gelen cevabın
gelen belge defterinden aldığı geliş sıra numarası bu sütuna yazılır ve belge ile ilgili kayıt
işlemi kapatılır.
Açıklamalar: Gelen belge defteri ve giden belge defterinin
ilişkilendirilmesi için gerekli görülen açıklamaların yazıldığı bölümdür.
-

Bilgisayar

E-Posta (E-Mail) yoluyla giden belgeler kuruluşun elektronik posta adresine gönderilir.
Gerekli görülürse çıktısı alınıp giden belge defterine kaydı yapılır ya da elektronik ortamda
saklanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümdeyönetim, yönetimin fonksiyonları, evrak yönetimi, evrak yönetiminin
önemi, gelen ve giden evrakları kayıt işlemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İnsanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecine ne ad verilir?

a)
b)
c)
d)
e)

İdare
Yönetim
Arşiv yönetimi
Evrak yönetimi
Üretim

2)

Yönetimin fonksiyonları nelerdir?

3)

Evrak yönetimi ………………... ve …………….. olarak ikiye ayrılır

4)

Yazılı iletişimin en önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Evrak
İnsan gücü
Finansal kaynak
Dokümantasyon araçları
Dokümantasyon sistemi

5)

Aşağıdakilerden hangisi geliş şekline göre evrak türlerinden değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Posta ile gelen belge
Kargo ile gelen belge
Birimlerde gelen belge
Kurye ile gelen belge
E-posta ile gelen belge

6) Yönetim için büyük önem taşıyan ‘iletişim’, ........ ve ........ olmak üzere ikiye ayrılır.
7) Evrak yönetimi geleneksel bürolarda ve .......................... evrak yönetimi olmak üzere
ikiye ayrılabilir.
8) Yazılı iletişimin en önemli araçları .....................................
9) Bugün evrak yönetimi ............................. ortamlarda yapılmaktadır.
10) Kurumlarda belge niteliği taşıyan bir evrakın ortaya çıkmasından, onun dosyalanma
ve arşivlenme aşamasına kadar geçen işlem süreçlerine ..............................................denir.
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Cevaplar
1) b, 2) Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme, Kontrol, 3) Geleneksel
bürolarda-Sanal bürolarda evrak yönetimi, 4) a, 5) c, 6) Sözlü, yazılı, 7) Sanal bürolarda,
8) Evraklardır, 9) Elektronik, 10) Evrak yönetimi
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14. YÖNETİM KAVRAMI VE HASTA DOSYALARI ARŞİVİ
YÖNETİMİ 2 (HASTA DOSYALARI ARŞİVİ YÖNETİMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Arşiv türleri
14.2. Arşivleme süreci
14.3. Hasta dosyaları arşivi yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Arşiv türlerini açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Arşivleme sürecini
açıklayabilme
Hasta dosyaları arşivinde
yönetim modellerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Arşivlerde Merkezsel örgütlenme modeli.
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Giriş
Arşivlerde işlemlerin sistematik yürütülmesi ve arşiv yönetiminin etkili
gerçekleştirilebilmesi için arşiv sürecinin belirlenmesi gerekmektedir. Arşivin yer seçiminden
dosyalama sistemini seçimine kadar her adım arşiv süreci içerisinde yer almaktadır. Hasta
dosyaları arşivlerinin de etkili şekilde işleyebilmesi için uygun örgütlenme modelinin
belirlenmesi gerekmektedir. Merkezsel örgütlenme modeli hasta dosyaları arşivlerinin verimli ve
kaliteli hizmet üretmesine yardımcı olacak en uygun örgütlenme modelidir.
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14.1. Arşiv Türleri:
Kurum ve şahısların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgelerin belli bir düzen ve
amaçla saklandığı yerlere arşiv denir. Arşivler özelliklerine göre bazı türlere ayrılmaktadır.
Bunlar:
-

Devlet arşivleri: Bir ülkede, devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin
toplanmış olduğu arşivlerdir. Devlet arşivleri merkeziyetçi ve dağınık olmak üzere ikiye
ayrılır. Merkeziyetçi tip devlet arşivleri, ülkenin başkentinde oluşturulan ve milli arşiv,
genel arşiv, devlet arşivi veya merkeziyetçi arşiv denilen müşterek bir arşiv merkezidir.
Bunların dışında kalan bölge arşivleri idari, ilmi ve mali konularda merkezi arşive
bağlıdır. Dağınık tip arşivlerde birbirinden ayrı olan arşiv depoları söz konusudur.
Amerika Birleşik Devletlerinde bu arşivlere örnek bulunmaktadır.

-

Şehir arşivleri: Bir şehir ile ilgili bütün evrakların, bir araya toplanmış olduğu
arşivlerdir.

-

Noter arşivleri: Bir noterliğin işlemleri sonucu meydana gelen evrakların, bir araya
toplanmış olduğu arşivlerdir.

-

Özel arşivler: Aile, şahıs, banka ve derneklere ait arşivlerdir.

-

Kartografik arşivler: Harita, plan, pafta gibi arşiv malzemelerinden oluşan arşivlerdir.

-

Folklor arşivleri: Bunlar, ülke, şehir, bölge ile ilgili her türlü folklor malzemelerinden
oluşan arşivlerdir. Bunlardan film koleksiyonlarını içeren arşivlere filmotek denir.

-

Günlük kullanılan arşivler: Kuruluşlarda günlük olarak kullanılan belgelerden oluşan
arşivlerdir. Hasta dosyaları arşivleri bu grupta yer almaktadır.

14.2. Arşivleme Süreci:
Arşivde işlemlerin sistematik şekilde yürütülmesi ve arşiv yönetiminin etkili olabilmesi
için arşiv sürecinin belirlenmesi gerekmektedir.
Arşivleme sürecinin birinci adımı yer seçimi ile başlamaktadır. Arşiv odalarının nemlilik
ve havalandırma gibi atmosfer koşullarının, arşiv dokümanlarının korunmasına elverişli olması
gerekir. Arşiv yeri saptandıktan sonra ikinci aşamada arşiv malzemeleri temin edilmelidir.
Arşivlemede kullanılan malzeme, raflar, dolaplar temin edilirken arşivdeki dokümanların uzun
süre hasar görmeden korunup saklanacak şekilde muhafaza edecek malzemeler seçilmelidir.
İhtiyaç duyulan malzemeler temin edildikten sonra arşiv malzemeleri tasnif edilmelidir.
Arşiv malzemelerinin tasnifinin belirli bir yöntem çerçevesinde yapılması gerekir. Bunun
için konusunda uzman bir arşiv görevlisinin işlemleri yapması yararlı olur. Arşiv görevlisi;
-

Arşiv dokümanlarını toplamak,
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-

Arşiv dokümanlarını korumak,
Arşiv dokümanlarını tasnif etmek
Arşiv dokümanlarını değerlendirmekten sorumludur.

Arşiv sürecinde ilk evrede arşive girecek olan dokümanların toplanması, düzenlenmesi
ve düzgün şekilde korunması ile ilgili çalışmalar yapılırken; ikinci evrede arşive iletilmiş
dokümanların istenildiği takdirde ilgili makamlara ve araştırmacılara verilmesidir.
Arşivleme sürecinde hangi dokümanların arşivleneceği belirlenmelidir. Tasnif işlemi,
varsa yönetmelik hükümlerine göre, yoksa kurumun kendi oluşturacağı bir komisyonun vereceği
karar doğrultusunda yapılır. Büyük kurumlarda evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili bir kişi
bulundurulmalıdır. Bu kişi, belge ve dosyaları sınıflandırır, saklanma sürelerini saptar, aktif
dosyalardan arşive aktarılacakları denetler. Denetimde dosyanın içindeki evrakların tam olup
olmadığını kontrol eder. Ödünç alınıp iade edilmeyen dosya var ise ilgili yerden geri alır. Dosya
ve içerikleri hakkında düzenli şekilde fihrist tutar.

14.3. Hasta Dosyaları Arşivi Yönetimi:
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi’ne göre aşağıda
yer alan organizasyon yapısına uygun şekilde hasta dosyaları arşivi kurulması gerekmektedir.
Aynı yönergenin 6. Maddesine göre; ‘Merkezi tıbbî arşivde bütün servislere ve ayrıca Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesine göre yatırılan hastalara ait ve
polikliniklerde işi biten dosyalar, bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir.’
Hasta Dosyaları Arşivi Organizasyon Şeması

Yurt dışındaki hasta dosyaları arşivi organizasyon yapılanmasında ise, bir tıbbi kayıt
yöneticisi bulunmakta ve bu yöneticinin kime bağlı olduğu belirtilmemekle birlikte, genel model
doğrudan hastane genel yöneticisine bağlı olmak biçiminde kurgulanmıştır. Ayrıca kalite
güvence komitesi koordinatörünün de tıbbi kayıt yöneticine bağlı olarak görev yaptığı
izlenmektedir.
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Hasta Dosyaları Arşivi Organizasyon Şeması Yurt Dışı Örneği

Hasta dosyaları arşiv yönetiminde üç tür örgütlenme modeli bulunmaktadır:
1)

Merkezsel Örgütlenme Modeli

Tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yatkın örgütlenme şekli merkezsel
örgütlenme modelidir. Bu sistem; dosyalarının tek bir yerde, tek bir düzen altında toplanması
esasına dayanmaktadır. Böyle bir sistemde hizmet hedefi kurumun tamamını kapsayacaktır.
Bütün poliklinik, klinik, hasta kabul, istatistik, araştırma ve diğerleri arşiv kullanıcılarından gelen
bilgi, belge ya da dosya isteklerinin tek bir merkezden karşılanması ve bu bilgi, belge veya
dosyaların belirli bir dosya sistemine göre düzenlenmesini, korunmasını ve sınıflandırılmasını
merkezi tıbbi arşiv yapmakla yükümlüdür. Merkezi arşiv örgütlenme şekli, temel olarak hizmet
kalitesinin yükselmesini sağlar.
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Yararları:
-

Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.
Hasta dosyalarının daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.
Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar.
Her türlü istatistiki ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması, merkezi
arşivin yararlarından sayılabilir.
Nitelikli personel istihdamın sağlanması.
Her hastanın tek dosyasının olması koşulunun denetimini yapma olanağının sağlaması.
Otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçirilme olanağını sağlaması.

Belge yönetiminin tek yerden organize edilmesinin faydaları yanında sakıncaları oldukça
azdır denilebilir. Belki de en önemli sakınca ya da zorluk olarak karşımıza çıkan şey, burada
çalışacak nitelikli personele gereksinim olmasıdır. Merkezi arşivde çalışacak personelin özel
olarak yetiştirilmesinin gerekliliği bir sakınca olarak görülse de günümüzde bu konuda eğitimöğretim veren bölümlerden mezun kişilerin istihdamının sağlanması sonucunda bu sorunun da
ortadan kaldırılması olanaklıdır.
Merkezi arşiv, hastaneye gelen hasta ve yaralıların dosyalarının kolayca alınabileceği
hasta kabul yerine yakın olmalıdır. Doktorların normalde toplandıkları ya da sık sık uğradıkları
kütüphane, yemekhane, dinlenme vb. yerlere yakın veya ana koridor üzerinde bulunmalıdır.
Belge, bilgi ve dosya iletiminin hızlı olabilmesi açısından bu durumun göz önünde
bulundurulmasında yarar vardır. Merkezi arşivin yeri seçilirken, belgelerin bozulmadan
saklanabileceği, korunabileceği yerler tercih edilmelidir. Arşivlemede belgelerin, küften,
nemden, aşırı kuru havadan, direkt güneş ışığından, hava kirliliğinden, yangın, sel ve kaybolma
tehlikesinden korunması gerektiği unutulmamalıdır.
Merkezi arşivin kaliteli hizmet üretebilmesi için belirli kademelerin belirli sorumlulukları
üstlenmesi gerekmektedir. Şüphesiz en büyük sorumluluk arşiv görevlilerinindir. Bu
sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:
-

Dosyalama işlemlerini, arşivleme teknik ve yöntemlerine uygun bir şekilde yürütmek.
Tıbbi dokümantasyon merkeziyle iş birliği içinde çalışmak.
İstatistiksel sonuç alma sistemlerini oluşturmak.
İndekslerin oluşumunu sağlamak.
Dosyaların emniyetle korunmasını ve saklanmasını sağlamak.
Hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine kesinlikle uymak.
Arşiv içerisinde düzenliliği sağlamak.

Bu sorumluluklara, arşivlerin yapısı ve büyüklüğü durumuna göre başkalarını da eklemek
olanaklıdır.
Merkezi arşive gelen belgelerde mutlaka bir doktor sorumluluğu vardır. Doktorların bu
belgelerdeki sorumluluğu mutlaka yönetmeliklerle belirlenmelidir. Hasta dosyalarında,
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doktorların kullanmış oldukları dil; açık, iyi tanımlanmış ve yanlış anlamalara neden olmayacak
şekilde olmalıdır. Hatta bazı standartlaştırılmış kısaltma ya da kodlar kullanılarak bu işlemler
kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış olması söz konusu olabilir.
Merkezi arşivin yerinin saptanması ve arşivin iş kapasitesine göre personel sayısını
belirlemek hastane idaresinin sorumluluğundadır. Hastane idaresi arşivin çeşitli tüketim, makine,
donanım vb. ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu da üstlenmiştir. Merkezi arşivde işlerin
düzenli olarak yürütülmesi ve bazı yanlışlıkların saptanması, gerekli yerlere çeşitli önerilerde
bulunmak üzere cerrahi, dahili ve laboratuvar gruplarından birer temsilcinin bulunduğu arşiv
komitesi, zaman zaman arşivde toplanarak arşivin daha düzenli çalışması konusunda kararlar
alır. Özellikle tedaviler sırasındaki teşhislerdeki çelişmeleri de gerekli yerlere bildirerek
düzeltilmesi konusunda önlemlerin alınmasına yardımcı olurlar.
Hasta dosyalarının, hasta, doktor ve hastane idaresine en yüksek kalitede hizmet üretmeye
uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda gelişmesi
gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda gelişmesinde ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinde
iki temel konu çok önemlidir:
-

-

Arşivin bir şekilde sorumluluğunu taşıyan kademeler (arşiv görevlileri, doktorlar, hastane
idaresi) tarafından arşivin önemi anlaşılmış ve bir tıbbi arşiv politikasının kafalarda
olgunlaştırılmış olması gerekmektedir.
Hasta ve yaralıların tedavisinde sorumluluk alan tüm personelin, en iyi tıbbi bakımı
yapma isteğine sahip olması gerekir.
2)

Dağınık Örgütlenme Modeli

Her poliklinik ve klinik, kendi kayıtlarını kendi bünyesi içerisinde toplar ve kendi
sistemiyle hizmetlerini yürütmeye çalışır. Birimlerde oluşan küçük çaplı arşivler arasında çoğu
zaman bir bağ yoktur. Hasta hangi serviste tedavi olmuş ya da yatmış ise kayıtları da o servistedir.
Hastaneye tekrar gelişinde eğer önceki geldiği servise yatarsa, servisteki kayıtları işleme girer.
Başka klinik ya da poliklinikte oluşmuş kayıtlar yeni birimde oluşan kayıtlarla birleşmediğinden
hasta bilgilerini topluca bir arada görme olanağını ortadan kaldıran bir sistemdir. Yani bu yöntem
bir hastanın, bir hastane içinde görmüş olduğu bütün işlemlerin sonucunda oluşan belgelerin aynı
yerde ve aynı zamanda bir yerde bulunmaması nedeniyle dinamik yapıya bürünemez.
Bir hastanenin fiziksel koşulları, merkezi arşivin kurulmasına olanak vermediği durumda
bu sistem zorunlu olarak kullanılır. Günümüzde bilgisayar ve ağ teknolojisinin hızlı gelişimi
sayesinde, dağınık örgütlenme yapısında olan arşivlerde kendi içinde haberleşme olanakları
bulunmaktadır.
3)

Karma Örgütlenme Modeli:

İki ana yöntemden birisi tercih edilmek suretiyle örgütlenmenin yapısı oluşturulur.
Genellikle merkezsel örgütlenme asıl olarak kullanılmaktadır. Bazı bölümler, hizmetlerinin
niteliği gereği hasta dosyalarını kendi bünyesinde toplamak zorunda kalırlar. Fakat hastane arşiv
örgütlenme sistemi merkezseldir. Merkezi arşivden ayrı olarak örgütlenmesine rağmen tamamen
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bağımsız olarak çalışmamaktadır. Her ayrı birim, bölümünde oluşan hasta dosyalarının birer
özetini merkezi arşive göndererek hem hasta bilgilerinin gizliliğine uymuş olur, hem de genel
bilgi verme işlevini de yerine getirmiş olur.
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Uygulamalar

247

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde arşiv türleri, arşiv süreci ve hasta dosyaları arşivinde örgütlenme modelleri
hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi özel arşivlere örnek değildir?
Aile arşivi
Şahıs arşivi
Banka arşivi
Dernek arşivi
Noter arşivleri

2)

Arşivleme süreci …………………………. adımı ile başlamaktadır.

3)

Aşağıdakilerden hangisi arşiv görevlisinin sorumluluklarından değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Arşiv dokümanlarını toplamak
Arşiv dokümanlarını tasnif etmek
Arşiv dokümanlarını korumak
Arşiv dokümanlarını değerlendirmek
Arşiv dokümanlarını imha etmek

4)
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yurt dışı organizasyon şeması
içinde yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)
5)
yazınız.

Kalite güvenlik komitesi
Tıbbi kayıt yöneticisi
Tıbbi istatistikçi
Ayakta hasta sorumlusu
Yatan hasta sorumlusu
Hasta dosyaları arşivi örgütlenmesinde en uygun örgütlenme modeli hangisidir,

6)
Tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yatkın örgütlenme şekli
............................ örgütlenme modelidir.
7)
Bir şehir ile ilgili bütün evrakların, bir araya toplanmış olduğu arşivlere
.........................denir.
8)
Bir noterliğin işlemleri sonucu meydana gelen evrakların, bir araya toplanmış
olduğu arşivlere............................ denir.
9)

Aile, şahıs, banka ve derneklere ait arşivlere............................denir.

10)
Bir ülkede, devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin toplanmış
olduğu arşivlere ................................denir.
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Cevaplar
1) e, 2) Yer seçimi, 3) e, 4) c, 5).. 6) Merkezsel, 7) Şehir arşivleri, 8) Noter arşivleri, 9)
Özel arşivler, 10) Devlet arşivleri
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