
 

KATARAKT Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Açıklamalar  

  

Katarakt değerlendirme uygulaması, Bakanlığımız koordinasyonunda, http://www.saglik.gov.tr/denetim/ veya 

http://shdenetim.saglik.gov.tr/  internet sitemizdeki “Katarakt” bölümünden yürütülecektir.   

Değerlendirme ülkemizde Katarakt ameliyatlarını yapan Özel, Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 

tamamını kapsamaktadır. Bu bağlamda değerlendirmenin ilk aşamasında, sağlık kurum/kuruluşlarına ait  

http://www.saglik.gov.tr/denetim/ veya http://shdenetim.saglik.gov.tr/ sitelerinde yer alan değerlendirme 

formları, Her il sağlık müdürlüğünden görevlendirilen bir personel tarafından Değerlendirici hekim ile birlikte 

doldurulacaktır. İl sağlık müdürlüğü personeli kendi yetkisi ve şifresi ile sisteme giriş yapacaktır. Her il kendi 

bölgesinde kendisine bildirilen hastanelerden sorumludur. İl sağlık müdürlüğü koordinatörü verilerin doğru ve 

zamanında girilmesinden sorumludur. Fiziki evrak kullanılmasına gerek yoktur, formlar site üzerinden 

doldurulacaktır. İl bünyesinde bulunan Katarakt değerlendirmesi bittiğinde, sonuçlandırıldığına dair 

Bakanlığımıza mail yoluyla bilgi verilecektir. Değerlendirme sonuçlandırıldığında raporlama işlemi 

Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.  

  

-İl Sağlık Müdürlüğü Görevlilerince Yapılması Gerekenler:   

 

-İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörü kendi ilindeki hastanelerin değerlendirmeyi zamanında tamamlanmasında 

sorumludur. 

-İl Sağlık Müdürlükleri, Bakanlığımız tarafından bildirilen verilerin, belirlenen hastanelere zamanında 

ulaştırılması ve gizliliğinden sorumludur. 

- İl sağlık müdürlüğü personeli değerlendirici hekim ile birlikte değerlendirilecek hastaneye gitmek ve sisteme 

bilgi girişi yapmakla sorumludur.  

  

 

-Değerlendirici Hekim tarafından yapılması gerekenler:   

-Görevlendirilen alanında uzman hekimler, il sağlık müdürlüğü yetkilisi ile birlikte ilgili hastaların değerlendirilmesinin 

doğru ve zamanında yapılmasından sorumludur. 

 

http://www.saglik.gov.tr/denetim/ veya http://shdenetim.saglik.gov.tr/  internet linki üzerinde giriş 

yapabilirsiniz. Detaylı anlatım alt bölümde bulunmaktadır. 

 

Not: Sisteme bakanlığımız tarafından tanımlanmayan mail adresi olmadan giriş yapılamaz.  
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 Buradan Giriş 

 

 

 

2.AŞAMA == Giriş Yapınız 

 

 

http://www.saglik.gov.tr/denetim/  

 1. AŞAMA == Giriş Yapınız 

 

2.AŞAMA devamı == Giriş Yapınız 

 

 



 

 

 

 

 

3.AŞAMA ==İlk Kez Giriş 

Yapıyorsanız Ya Da Parolanızı 

Unuttuysanız İlk Giriş/ Parolamı 

Unuttum Linkine Tıklayınız. 

4. AŞAMA== Önceden Başkanlığımız 

Tarafından Sisteme Tanımlanan Mail 

Adresini Giriniz Ve Gönder Butonuna 

Tıklayınız 

5. Aşama=== Mail Adresinize Gelen Linke 

Tıklayınca Parola Oluşturma Ekranı Açılacak 

Olup Burdan Yeni Parolanızı Belirleyiniz.  



 

 

6. Aşama=== Bu Bölümden İlgili Formu 

Seçiniz. 

7. Aşama=== Bu Bölümden 

Değerlendirme yapılacak olan 

kurumu seçiniz. 

8. Aşama=== Bu bölümde üst aşamalar 

tamamlandıktan sonra yeni form oluştura 

tıklayanız. 

9. AŞAMA=== Açılan denetim formu 

doldurulduktan sonra KAYDET butonuna 

basınız.  

Değerlendirici hekim adını soyadı girmeyi 

unutmayınız.  



 

  

 

 

 

 

 

 

10. AŞAMA=== Form 3 bölümden 

oluşmaktadır.  

Klinik kayıtlar (Hasta dosyasına göre 

girilecektir. 

Hastaya yönelik sorular( Hastanın kendisine 

sorulacaktır.) 

Değerlendirci bölümü(Değerlendirici hekim 

tarafından doldurulacaktır.) 

 

 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra kayıt 

butonuna basınız.  



 

 

 

 

 

 

 

Soru ve sorunlarınız için mail ile bildirimde bulunabilirsiniz. 

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN E-posta: shgm.denetim@saglik.gov.tr                   Tel: 0.(312).585 15 73- 68 

    

                                                                                                                                                     Fax:  0.(312).585 15 65-66    
 

 

11. Aşama=== Kaydetmiş olduğunuz 

hastaları bu bölümden görebilirsiniz. 

Ayrıca form ekle değiştir bölümünden form 

üzerinde yeniden düzenleme yapabilirsiniz. 


