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AMAÇ HEDEF EYLEM PLANI SORUMLULAR 

Çalışan memnunıyet oranını 
%80 ve üzerinde olmasını 
sağlamak  

Çalışan memnunı̇yetı̇nı̇ yükseltmek  - Yılda 1 kez Çalışan 
memnunı̇yetı̇ anketı̇nı̇n 
uygulanması  

Kalite Yönetim Birimi 
 

Çalışanlara yönelı̇k şı̇ddet rı̇skı̇nı̇n 
azaltılması 

Çalışana güvenlı̇ bı̇r çalışma ortamı 
sağlamak  

- Yılda 1 kez Öfke yönetimi 
eğitimi almaları sağlanması 
- Yılda 1 kez kameraların 
kontrollerinin yapılması  
- Yılda 1 kez beyaz kod 
eğitiminin verilmesi 

Başhekim 
Kalite Yönetim Birimi 
Bilgi işlem sorumlusu 

İstenmeyen olay bı̇ldı̇rı̇mlerı̇nı̇n 
sağlanması 

Aksaklıkları tespı̇t ederek güvenlı̇ bı̇r 
çalışma ortamı sağlamak  

- Yılda 1 kez istenmeyen olay 
bı̇ldı̇rı̇m sistemi eğı̇tı̇mleri 
vermek  

Kalite Yönetim Birimi 
 

İş sağlığı güvenlı̇ğı̇ eğı̇tı̇mlerı̇nı̇ 
tüm personelı̇n almasını 
sağlamak  

İş sağlığı ve güvenlı̇ğı̇nı̇n sağlanması  - Yılda 1 kez İSG eğitiminin 
verilmesi 

Kalite Yönetim Birimi 
 

Engellı̇ ve kronik hastalığı olan 
çalışanlara yönelı̇k düzenlemeler 
gerçekleştı̇rebı̇lmek  

Engelsı̇z hastane koşullarını 
sağlamak  

Engelli bireyler için Mekânda 
erişilebilirliği arttırmak  

YÖK turuncu bayrak başvurusu 
yapmak  

Üst yönetim 
Kalite Yönetim Birimi 
 

Dı̇nı̇ ı̇nançlara yönelı̇k ı̇htı̇yaçların 
karşılanması  

Çalışanların özgürce ı̇badetlerı̇nı̇ 
yapabı̇lmelerı̇nı̇ sağlamak  

İbadethane ortamını 
düzenlemek, rutı̇n temı̇zlı̇ğı̇ne 
devam etmek  

Üst yönetim 
Kalite Yönetim Birimi 
 

Sağlık taraması  Sağlıklı bı̇r çalışma yaşamı  Sağlık tarama programı 
kapsamında rutı̇n kontrollerı̇n 
yapılması  

Çalışan güvenliği 
komite başkanı 
 

Rı̇sk değerlendı̇rmesı̇ ve 
analı̇zlerı̇n yapılması  

Çalışanların güvenlı̇ğı̇nı̇ ve sağlığını 
tehdı̇t eden rı̇sklere yönelı̇k 
düzenlemeler yapmak  

Rı̇sk analı̇zlerı̇nı̇n yapılması  

YOTA talimatı gereği dolapların 
sabitlenmesi 

Kalite Yönetim Birimi 
İSG uzmanı 
Mekanik Atölye Birimi 

El hı̇jyenı̇- kı̇şı̇sel koruyucu 
ekı̇pman kullanımı- kesı̇cı̇ delı̇cı̇ 
alet yaralanmaları- ı̇letı̇şı̇m 
eğı̇tı̇mlerı̇ planlamak ve 
uygulamak  

Çalışanları bı̇lgı̇lendı̇rmek ve 
çalışanlada farkındalık oluşturmak  

Eğitim planı oluşturmak Eğitim komitesi 
 

Kı̇şı̇sel koruyucu ekı̇pmanların 
tüm çalışma ortamlarında ve 
kolayca ulaşılabı̇lmesı̇nı̇ 
sağlamak  

Çalışan güvenlı̇ğı̇nı̇ sağlamak Enfeksiyon komitesi denetimi, 
bı̇na turları ve rutı̇n 
gözlemlerle eksı̇klerı̇ / 
aksaklıkları tespı̇t etmek  

Enfeksiyon komitesi 
Bina turu ekibi 
Kalite birim sorumluları 

El hı̇jyenı̇ sağlamaya yönelı̇k 

düzenlemeler yapmak  

Çalışma ortamlarında ve gereklı̇ her 

yerde el hı̇jyenı̇ sağlamaya yönelı̇k 
sıvı sabun, kağıt havlu, el 
dezenfektanları bulundurmak  

El hı̇jyenı̇ uyum gözlemlerı̇, 

enfeksiyon komitesi denetimi 
eksı̇klı̇klerı̇ / aksaklıkları tespı̇t 
etmek  

Enfeksiyon komitesi 

Bölüm sorumlu 
hemşireleri 
 

Çalışma ortamına yönelı̇k 
düzenlemeler yapmak  

 

Çalışan memnunı̇yetı̇  

 

Gı̇yı̇nme ve kı̇şı̇sel eşyalarını 
muhafaza edebı̇leceklerı̇ 
kı̇lı̇tlı̇ dolaplar, 
dı̇nlenme alanları, çalışma 
ortamı fı̇zı̇ksel koşullarını 
düzenlemek  

Üst yönetim 


