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1. AMAÇ: Fakültemizin misyon, vizyon, değerleri ışığında toplumsal ihtiyaçlar, fiziksel özellikler ve mali kriterler 

göz önüne alındığında kurumumuzun amaç ve hedeflerinin belirlenmelidir. 

 

2. KAPSAM: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tüm birimleri. 

 

3. KISALTMALAR: 

 

4. TANIMLAR: 

 

5. SORUMLULAR: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tüm çalışanları. 

 

6. FAALİYET AKIŞI: 

VİZYONUMUZ 

Araştırma ve kanıta dayalı modern diş hekimliği uygulamalarını benimsemiş, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti 

sunumunda lider ve model olan, nitelikli ve yetkin diş hekimleri yetiştiren bir diş hekimliği fakültesi olmaktır. 

MİSYONUMUZ 

Bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesini ve sürdürülmesini 

sağlamak amacıyla verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak. 

Uluslararası standartlarda bilgi üreterek diş hekimliği bilimine katkıda bulunan lider kurumlar arasında sürekli 

bulunmak. 

Mesleki uygulamalarını yetkin bir şekilde, üst düzey becerilere sahip olarak yapan, bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

sürekli açık olan yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yeni mesleki bilgilerin ve uygulamaların oluşturulmasına ve 

geliştirilmesine katkıda bulunan, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, ekip üyesi ve önderlik niteliği olan ve 

toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı, diş hekimleri yetiştirmektir. 

 
DEĞERLERİMİZ 

- Çalışan sağlığı ve güvenliğine özen göstermek, 

- Hasta mahremiyetine dikkat etmek, 

- Hasta ve yakınlarını bilgilendirme sorumluluğunda hasta haklarına uygun davranmak, 

- Hasta sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak, 

- Tıbbi etik kurallar çerçevesinde kaliteden ödün vermeden hasta güvenliğini de göz önünde bulundurarak 

ayrımcılık yapmadan sağlık hizmeti sunmak, 

- Sağlık hizmetinin sunulmasında topluma ve çevreye duyarlı olmak, doğa ve çevre saygı gösterme, 

- İç ve dış paydaşlarla birlikte takım ruhu oluşturarak çalışmak, katılımcı olmak, 

- Hizmet sunumunda iletişim kurallarından ödün vermemek, 

- Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilimsel yöntemleri kullanmak, 

- Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız, 
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- İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız 

- Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, hesap verilebilirliği sağlamak, 

- Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte, her an kaliteli hizmet sunmak, 

- Araştırmacı, özverili, sorumluluk sahibi ve toplum yararını gözetiyor olmak, 

- Değişime uyum sağlayarak dinamizm temelinde yeniliklere açık olmak, 

- Temel İnsan Haklarının Korunması kapsamında, bireysel farklılıklara, tüm bireylerin onur ve kişiliklerine saygı 

göstermek, 

- Her türlü akademik ve yönetsel (idari) etkinlikte dürüstlük ilkelerine bağlı kalmak.  

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 
- Tıbbi ve medeni etiğe bağlı kalan, 

- Sosyal sorumluluğun bilincinde olan, 

- Çağdaş bilgi ve teknolojiler ışığında, kaliteli sağlık hizmeti verebilen ve kendini sürekli yenileyebilen, 

- Hasta ve hasta yakınlarının haklarını gözeterek, hasta memnuniyetini ön planda tutan, 

- Çalışanların memnuniyetini artırarak, takım ruhunu oluşturabilen,  

- İç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak öz değerlendirme yapabilmek. 

 

 

 

 

 


