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Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak 

bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane 
olabilmek,  hastanemize başvuran hastalara  güler 
yüzlü, profesyonel ve şeffaf olarak sağlıkla ilgili 

gereksinimlerini karşılamak için verilen sağlık 
hizmetlerinin  her aşamasının hızlı, teknoloji ve tıp 

alanındaki gelişmeleri dikkate alarak, çevre sağlığına 
ve hasta/çalışan güvenliğine duyarlı  yüksek kalitede 
verilmesini sağlamak.  

 

 

 
 

 
İhtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine 
kolay erişimini sağlamak.  

 
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak  

 Hastanemizin bekleme salonlarında koltuk 
sayısının arttırılması  

 Karşılama ve yönlendirme elemanlarının sayısının 
arttırılarak daha verimli hale getirilmesi 

 Yönlendirme levhalarının güncellenerek 

kontrollerinin yapılması,  
 İhtiyacı olan hastaların kullanabilmesi için 

tekerlekli sandalye sayısının arttırılması 
 Acil servis fiziki alan proje genişletme 

çalışmasının takibini yapmak.  

 Hastanemiz teknik altyapısına ait zaman 
içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım 

eksikliğinin giderilmesi, bu konuda personele 
eğitim verilmesi, 

 çalışan güvenliğine yönelik iş sağlığı mevzuatına 

uygun çalışma ortamının sağlanması  
 Hasta güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması.  

 

 
Hasta,  hasta yakınlarının memnuniyet düzeyini en 

üst düzeyde  tutmak. 
 

 
Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 

ihtiyaçlarını tespit etmek.  

 Hasta ve yakınlarının internet web adresi 
üzerinden, hastanemizin muhtelif yerlerinde 

bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu 
bildirimleri değerlendirerek düzenleyici ve 
önleyici faaliyetlerde bulunmak.  

 Memnuniyet anketi sonuçlarının analizlerini 
yaparak düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmak.  
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Çalışan memnuniyetini arttırmak  

 
 

 
 
 

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 
ihtiyaçlarını tespit etmek  

 
 Personellerin sertifikasyon durumlarına, 

yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda 
çalıştırılması, 

 Kurum kültürünün geliştirilmek ve 

benimsenmesini sağlamak için organizasyon 
(eğlence, yemek, kahvaltı, spor etkinlikleri vb) 

 Emekli olan personellere Teşekkür belgesi 
verilmesi. 

 Çalışanların internet, web adresi üzerinden ve 

hastanemiz de bulunan görüş, öneri , şikayet 
kutularından ve  memnuniyet anketlerinden 

bildirilen önerileri değerlendirerek düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerde bulunmak.  

 

 
Yabancı uyruklu hastalar için tercih edilen bir 
hastane olmak, 

 

 
Yabancı uyruklu hastalara kaliteli ve mevzuata uygun 

sağlık hizmeti sunmak. 

 Turizm departmanımızın daha kaliteli hizmet 
sunumunu sağlamak, 

 Birim çalışanlarına gerekli olan hizmet içi 

eğitimleri vermek. 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


