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1 YERİNDE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
1.1 GENEL BİLGİLER
1.1.1 Sisteme Giriş
Yerinde Değerlendirme sistemine https://izleme.saglik.gov.tr adresinden Yerinde Değerlendirmeyi Aç
butonuyla

veya https://tkhkvys.saglik.gov.tr/anket/ adresinden erişebilirsiniz. Gelen sayfadaki Sisteme Giriş
kısmında yer alan kullanıcı adı alanına saglik.gov.tr e-posta kullanıcı adı ve parola alanına saglik.gov.tr
e-posta şifresi yazılarak Tamam butonuyla sisteme giriş yapılabilir.
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1.1.2 Ana Sayfa
Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki gibi dashboard ana sayfası sayfası açılır.

Bu sayfadaki üst kısımdaki menü çubuğunda Yerinde Değerlendirme Gözlem Formu, Takvim, Profil ve
Yardım menüleri yer almaktadır. Sayfanın üst kısmında değerlendirme işlemleri için değerlendirilecek
hastanenin türü hangisi ise ilgili hastane türüne ait hastaneden istenilecek belgelere ait bilgileri
içeren dokümanlar yer almaktadır. Sayfadaki Gözlemci seçenekleri bölümünde ise 3 ayrı bölüm yer
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almaktadır, bunlar : atanmış olduğunuz görevlendirmeleri görebileceğiniz ve değerlendirme
formlarını doldurabileceğiniz Görevlendirmeleriniz, görevlendirme planlaması yapılması amacıyla
açılan değerlendirme takvimlerine uygunluk durumunuzu belirtebileceğiniz Uygunluklar ve verimlilik
yerinde değerlendirme ile ilgili soru ve görüşlerinizi TKHK Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire
Başkanlığı’na iletebileceğiniz Mesajlar bölümleridir.
Sistemden çıkış yapmak için profil menüsünden Çıkış menüsü kullanılır.

1.2 DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
1.2.1 Görevlendirmeleriniz
Verimlilik yerinde değerlendirmesi için sistem üzerinden atanmış olduğunuz görevlendirmeleri
menüden Yerinde Değerlendirme Gözlem Formu -> Görevlendirmeleriniz menüsünden veya ana
sayfadaki Gözlemci Seçenekleri bölümünde yer alan Görevlendirmeleriniz butonuyla atanmış
olduğunuz görevlendirmeleri görebilirsiniz.

Gelen sayfada Arama Paneli kısmında atanmış olduğunuz görevlendirmeleri istenilen kriterlere göre
listeleyebileceğiniz kriterler yer almaktadır. Yıl seçim listesinden listelenecek yıla ait
görevlendirmelerinizi listeleyebilirsiniz. Yıl seçim listesinin yanında yer alan Tamamlananlar seçim
kutusu ile geçerli gün itibariyle bitmiş olan görevlendirmelerinizi, Devam Edenler seçim kutusu ile
geçerli gün itibariyle devam eden görevlendirmelerinizi ve Henüz Başlamayanlar seçim kutusu ile
geçerli gün itibariyle henüz başlamamış olan görevlendirmelerinizi listeleyebilirsiniz.
Atanmış olduğunuz görevlendirmelere Ekip Yöneticisi veya Değerlendirici olarak atanabilirsiniz. Bir
görevde bir ekip yöneticisi ve birden fazla değerlendirici yer alabilmektedir. Yukarıdaki ekran
çıktısında görüldüğü gibi ekip yöneticisi olarak atama yapılmıştır. Değerlendiriciler 4 ayrı sorumluluk
sahasından birisi için değerlendirme işlemi yapılabilir, sadece bağlı oldukları ilgili sorumluluk sahasına
ait soruları cevaplayarak değerlendirme işlemini yapabilirler. Bu sorumluluk sahaları : Verimlilik,
Eczacılık, Biyomedikal ve Ayniyattır. Ekip yöneticileri bütün sorumluluk sahalarına ait soruları
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cevaplandırabilmektedirler. Görülen lüzum üzerine Biyomedikal ve Ayniyat sorumluluk sahasında
olan değerlendiriciler, karşılıklı olarak birbirlerinin sorumluluk sahasındaki soruları
cevaplandırabilirler.
Arama Panelinin altında yer alan görevlendirme listesinde görevlendirmenin başlangıç ve bitiş
tarihleri, görevlendirme yapılan sağlık tesisi Kurum Adı, görevlendirmede yapılacak değerlendirmeye
ait ayrı ayrı bölümler olarak listelenen Formlar, modül alanları ve çeşitli işlemlerin yapıldığı butonlar
yer almaktadır.
1.2.1.1 Değerlendirme Formları
Görevlendirme listesinde yer alan görevlendirmeye ait depğerlendirme formlarını açmak ve
değerlendirme işlemlerini yapmak için listedeki Formlar alanında yer alan ACİL SERVİS, POLİKLİNİK
HİZMETLERİ, GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ … bölümlerinden doldurmak istediğiniz bölüme ait formu
bölüm adının üzerine tıklayarak değerlendirme formunu açabilirsiniz.

Açılan değerlendirme formu sayfasının üst kısmında değerlendirilen sağlık tesisine ait bilgiler ve
görevlendirme başlangıç ve bitiş tarihleri yer almaktadır. Bu sayfanın devamında hangi bölüm
görevlendirme listesinden seçilmişse ilgili bölüme ait sorular ve cevap verilebilecek alanlar yer
almaktadır. Her bir soru örneğin AS.1 olarak koyu gri alanda beyaz renkli metin olarak , bu sorunun
alt seçenekleri örneğin AS.1.1, AS.1.2 .. şeklinde yukarıdaki ekran çıktısında yeşil renkli alanda siyah
renkli metin ve sağ tarafında soruya verilebilecek Evet, Hayır, Muaf, Kısmen cevaplarının yer aldığı
seçim listesi ve cevap için açıklama alanı yer almaktadır. Her alt seçenek olan soruda mutlaka Evet ve
Hayır seçenekleri yer almaktadır. Bazı sorularda Muaf veya Kısmen seçenekleri veya her ikisi birden
yer almaktadır. Soruya herhangi bir cevap verilmesi zorunlu değildir, boş olarak da geçilebilir. Eğer
Hayır olarak cevap verilmişse cevap seçim listesinin sağ tarafında yer alan cevap açıklaması alanında
bu cevap için açıklama yazılması zorunludur.
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Sayfanın sağ alt köşesinde yer alan Tarihçe butonuyla değerlendirme formu üzerinde daha önceden
yapılan işlemlere ait bilgiler yer almaktadır.

Tarihçe butonunun tıklanmasıyla açılan popup pencerede forma ait tarihçe listesi ve formun ilgili
sorumluluk sahası için değerlendirme onayının verilip verilmediğine dair bilgiler yer almaktadır.
Tarihçe listesinde yapılan işlemin tarihi, işlemi yapan kullanıcı, işlem tipi ve işlem detaylarına
ulaşılabilecek bir bağlantı yer almaktadır. İşlem tipi, eğer form ilk defa kaydediliyorsa “Oluştur”,
sonraki kayıt işlemlerinde ise “Kaydet” olarak görünür. Ekip yöneticisi tarafından form değerlendirme
onayına gönderildiğinde “Onaya Gönder” olarak görünür. Değerlendirme onayında onaylandığında
“Onayla” olarak, tekrar değerlendirilmesi için geri gönderildiğinde “Geri Gönder” olarak ve bütün
değerlendirme onayları tamamlanıp form tamamen sonlandırıldığında ise “Sonlandır” olarak görünür.
Listenin en sağında yer alan İşlem Ayrıntıları bağlantısı tıklandığında aşağıdaki gibi yeni bir popup
pencere açılır.
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Açılan bu pencerede formdaki soru metinleri ve sorulara verilen cevaplara ait bilgiler yer almaktadır.
Cevaplar eski ve yeni olarak iki ayrı bölümde gösterilmektedir. Eski olarak adlandırılan cevaplar, en
son formu kaydetme işleminden bir önceki işlemde formdaki sorulara verilen cevaplara ait bilgilerdir.
Yeni olarak adlandırılan cevaplar ise formu en son kaydetme işleminde formdaki sorulara verilen
cevaplara ait bilgilerdir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi formda en son yapılan kayıt işleminde bir
önceki kayıtta verilen cevaplar değiştirilmiş olarak görünmektedir.
Değerlendirme formuna ait cevaplar tamamlandıktan sonra değerlendirme form sayfasının sağ alt
tarafında yer alan Geçici Kaydet butonuyla form kaydedilir. Değerlendirme formu sonradan tekrar
açıkdığında verilen cevaplar seçili olarak form açılır ve bu cevaplar üzerinde değişiklik yapılabilir.
Geçici Kaydet butonuyla değerlendirme formu kaydedildikten sonra gelen kayıt sonuç sayfası
aşağıdaki gibidir.
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Bu sayfada form kayıt işlemine ait bilgiler yer almaktadır. Formda sorulan soruların versiyon
bilgisi,sağlık tesisi bilgileri ve form durumu bilgisi yer almaktadır. Değerlendirme formu ilk
oluşturulduğu zaman formun durumu DEVAM olarak görünür. Ekip yöneticisi tarafından
değerlendirme işlmi tamamlanıp değerlendirme olayına gönderilinceye kadar formun durumu devam
olarak görünür. Değerlendirme formu DEVAM durumundayken form istenildiği kadar kaydedilebilir.
Ekip yöneticisi tarafından onaya gönderildiğinde ise formun durumu ONAY olarak görünür ve bu
aşamada form üzerinde değişiklik yapılamaz.
Sayfanın alt kısmında Forma Dön butonuyla bu butonun sağ tarafında yer alan bölüm seçim
listesindeki seçili bölüme ait form görüntülenir. Bu şekilde bütün bölümlere ait formlar sırayla
açılarak formların sırayla kaydedilebilmesi sağlanır. Formu toplu gör butonu ile bütün bölümlere ait
formlar verilen cevaplarla birlikte görüntülenir. Değerlendirici olan kullanıcılar bu sayfada herhangi
bir işlem yapamazlar. Ekip yöneticileri Formu Toplu Gör seçeneği ile açarak formu değerlendirme
onayına gönderebilirler.
1.2.1.2 Ekip Yöneticisi İşlemleri
Ekip yöneticileri, değerlendiricilerin yaptıkları bütün işlemleri yapabilmekte, değerlendirme
formlarını doldurup kaydedebilmekte ve ekip yöneticisi olarak değerlendirme işlemi tamamlandıktan
sonra formu değerlendirme onayına gönderebilmektedirler. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan
sonra formu onaya göndermek için görevlendirme listesinde yer alan ilgili görevlendirmeye ait Toplu
Gör ve İşlem Yap butonuyla veya form Geçici Kaydet ile kaydedildikten sonra gelen kayıt sonuç
sayfasındaki Formu Toplu Gör butonuyla bütün bölümlere ait soruları toplu görünümde açabilirler.

Form bu şekilde toplu görünümde açıldığında forma verilen cevaplar ve cevap açıklamaları
değiştirilemez. Değerlendirme formunu değerlendirme onayına göndermek için Onaya Gönder
butonu tıklanır. Formun onaya gönderilebilmesi için daha önceden en az bir kere Geçici Kaydet
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butonu ile laydedilmiş olması gerekmektedir. Onaya Gönder butonu tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi
bir popup pencere açılır.

Açılan bu popup penceredeki onay sorusuna Evet butonu tıklanarak onay verilerek değerlendirme
formu, değerlendirme onayına gönderilir. Hayır butonuyla da işlemeden vazgeçilebilir.

