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Çağrı Daveti

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Genel Müdürlüğümüz tarafından, ülkemizde sağlıkta kalite ve performans kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel ortamlarda ele alınması ve teşvik edilmesi amacıyla 2010 yılından
beri Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi hazırlanıp yayınlanmaktadır. Dergimizde; sağlık politikaları,
sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri değerlendirmesi, sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme
uygulamaları, sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık
ekonomisi ve sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili olmak üzere sağlık bilimlerinin kapsamına giren
konuları içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Dergi içeriğine, https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd adresinden erişim sağlanarak makale
gönderilebilmektedir. Dergimizin 2022 yılı sayıları için makale çağrı metni ekte olup, ilgili konunun
tüm üniversitelere ve araştırmacılara gönderilmesi ve duyurulması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Ek: Makale Çağrı Metni (1 Sayfa)



 

 

 

 

MAKALE ÇAĞRISI / CALL FOR PAPERS 

Değerli Araştırmacılar; 

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Haziran 2022 

ve sonrası yayımlanacak sayılarında; 

 Sağlık politikaları 

 Sağlık sistemleri 

 Sağlık hizmetleri değerlendirmesi 

 Sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme 

uygulamaları 

 Sağlık hizmet uygulamalarında kalite 

geliştirme 

 Hasta ve çalışan güvenliği 

 Sağlık ekonomisi 

 Sağlık sosyolojisi 

konularındaki çalışmalara yer verilecektir. Bu 

kapsamda, araştırmacıları özgün çalışmalarıyla 

dergimizin 2022 yılı içerisinde yayınlanacak 

sayılarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

Önceki sayılar, yazım, yayın kuralları ve makale 

gönderimi için dergi web sitesini 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd) ziyaret 

edebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış 

bilimsel makalelerin yayımlandığı Sağlıkta 

Performans ve Kalite Dergisi, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yılda 

iki defa yayımlanan açık erişimli, ücretsiz, hakemli 

bilimsel bir dergidir. 

Saygılarımızla, 

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Editör Kurulu 

Bilgi ve İletişim: 

Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd 

E- posta: spkdergisi@saglik.gov.tr 

Telefon: 0312 458 50 16 – 0312 585 25 81 

 

Dear Researchers; 

We cordinally invite you to submit your articles for 

publication in the next issues of Journal of 

Performance and Quality in Health. The next issue 

will be published in 2022. Studies on the topics of;  

 Health policies 

 Health systems 

 Health services assessment 

 Performance-based payment applications in 

the health sector 

 Quality improvement in healthcare 

applications 

 Patient and employee safety 

 Health economics 

 Sociology of health 

 will be included. Please visit the journal website at 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd) for style, author 

submission guidelines and previous issues. The 

Journal of Performance and Quality in Health, in 

which scientific articles written in Turkish and 

English languages are published, is an open access, 

free, peer-reviewed scientific journal. It is published 

twice a year by the General Directorate of Health 

Services of the Ministry of Health. 

 

Yours Sincerely, 

Journal of Performance and Quality in Health 

Editorial Board 

Information&Contact: 

Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd 

E- mail: spkdergisi@saglik.gov.tr 

Phone: 0312 458 50 16 – 0312 585 25 81 
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