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KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI 
Hastane yenilenme oranının  % 90 

olması 

 

Hastane yenilenme hızının % 18 

artırmak 

 

Kurumsal Eylem Planı 1 

Hastane binamızın belli 
aralıklarla bina turları 
yapılarak gerekli tamir ve 
tadilatların tesbit edilmesi 

KurumsalEylem Planı 2 

Hastanemiz binasında gerekli 
görülen tamir ve tadilatlar 
SKS’ye uygun olarak 
yapılmasının sağlanması 

Kurumsal Eylem Planı 3 

Hastanemiz tamir ve tadilat 
işlemlerini bakanlığın 
yayınlamış olduğu mevzuatlar 
ve rehberler çerçevesinde 
yapmak. 

Kurumsal Eylem Planı 4 

Hastanemiz hizmet kalitesine 
yönelik Tıbbi cihaz ve donanım 
eksikliklerinin tespit edilmesi 
ve giderilmesi için gerekli 
planlamaların yapılmasını 
sağlamak. 

Hasta  memnuniyetinin  % 95 olması 

 

Hasta memnuniyetinin .%2 artırmak 

 
Kurumsal Eylem Planı 1 

Polikliniğe başvuran hasta 
sayımızdaki artış karşısında 
hasta otoparkının yetersiz 
kalması nedeniyle mevcut 
otopark da düzenleme 
yapılması ve vale hizmeti 
verilmesi. 

Kurumsal Eylem Planı 2 

Poliklinik hasta bekleme 
süresini azaltmak için yoğun 
olan branşlardaki hekim 
sayısını artırmak. 
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Kurumsal Eylem Planı 3 

Hasta ve yakınlarının internet 
web adresi üzerinden ve 
hastanemizin muhtelif 
yerlerinde bulunan dilek ve 
öneri kutularından yapmış 
olduğu bildirimler 
değerlendirilerek bunlara ilişkin 
düzenleyici ve önleyici 
faaliyetlerde bulunmak. 

Kurumsal Eylem Planı 4 

Hasta memnuniyet anketleri 
sonuçlarının analizlerinin 
yapılarak gerekli düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerde bulunmak 

Kurumsal Eylem Planı 5 

Yatan hasta memnuniyet için 
her sabah hemşirelik 
hizmetleri müdürü,öğleden 
sonrada hasta hakları 
sorumlusu oda ziyaretleri 
yaparak varsa hasta istek ve 
önerilerini kısa sürede 
çözüm üretmek. 

Çalışan  memnuniyetinin  % 80 

olması 

 

Çalışan  memnuniyetinin  % 2 

artırmak 

 

Kurumsal Eylem Planı 1 

Personellerin mola saatlerinde 
kullanmak için 3 katta ayrı 
dinlenme alanları ve  Sosyal 
etkinlik alanlarının 
oluşturulması için gerekli 
çalışmaları başlatmak. 

Kurumsal Eylem Planı 2 

Personel eğitimlerinin yapıldığı 
toplantı Salonunda fiziki 
düzenlemeler(koltukların 
sayısının arttırılması, çay 
semaverinin alınması, 
ışıklandırma yapılması,  v.s) 
için gerekli altyapı 
çalışmalarını başlatmak. 
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Kurumsal Eylem Planı 3 

Personel Dinlenme Odalarının 
konforunun(buzdolabı, 
televizyon, çekyat, WC-duş, 
giyinme dolabı vs) 
arttırılmasına yönelik 
düzenlemeler yapmak. 

Kurumsal Eylem Planı 4 

25 yılını doldurmuş ve emekli 
olan personellere teşekkür 
belgesi veya plaket verilmesi. 

Kurumsal Eylem Planı 5 

Personellerin sertifikasyon 
durumlarına, yeteneklerine ve 
isteklerine uygun alanlarda 
çalıştırılmalarının sağlanması 

Kurumsal Eylem Planı 6 

Kurum kültürünü geliştirmek ve 
benimsenmesini sağlamak için 
organizasyonlar 
yapılması(toplu eğlence ve 
yemek v.s organizasyonları) 

Kurumsal Eylem Planı 7 

Engelli personelin engeline 
uygun işlerde çalıştırılması 

Kurumsal eylem planı 8 

Çalışanların internet web 
adresi üzerinden ve 
hastanemizin muhtelif 
yerlerinde bulunan dilek ve 
öneri kutularından yapmış 
olduğu bildirimler 
değerlendirilerek bunlara ilişkin 
düzenleyici ve önleyici 
faaliyetlerde bulunmak. 

Kurumsal eylem planı 9 

Çalışan memnuniyet anketleri 
sonuçlarının analizlerinin 
yapılarak gerekli düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerde bulunmak 
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Tüm çalışanlara hizmet içi  ve kişisel 

gelişim eğitimi verilmesi 

 

Çalışanlara hizmet içi  ve kişisel 

gelişim eğitimi verilmesi 

 

Kurumsal Eylem Planı 1 

Personelin görev tanımına ve 
niteliklerine (sertifika, 
mezuniyet, deneyim) uygun 
yerlerde hizmet vermesinin 
sağlanması. 

Kurumsal Eylem Planı 2 

Çalışanların eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması. 

Kurumsal Eylem Planı 3 

Personelin iletişim ve yönetsel 
yetkinliklerinin artırılmasına 
yönelik eğitimlerin 
düzenlenmesi. 

Kurumsal Eylem Planı 4 

Personellerin sertifikasyon 
programlarına katılımlarını 
sağlanması ve özendirilmesi. 

Hasta mahremiyetini en üst seviyede 
tutmak 

Hasta mahremiyetini en üst seviyede 
tutmak 

Kurumsal Eylem Planı 1 

KVK kanununa uygun hizmet 
verilmesini sağlamak 
Kurumsal Eylem Planı 2 

Ayaktan /yatan hastaların 
tanı ve tedavisi yapılırken  
mahremiyete dikkat ederek 
fiziki düzenlemelerin 
yapılması 
 

 
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

 

Kalite Yönetim Direktörü 

 

Başhekim 

 

  


