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                         KALİTE POLİTİKAMIZ 

 

Hasta ve çalıġanlarının  memnuniyetine dayalı, bilinçli ve güler yüzlü 

personeli ile sağlıkta kalite Standartları  ġartlarına ve mevzuatlara uygun, 

güncel teġhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak çağdaġ sağlık hizmeti 

vermektir.  

 Bünyemizde  kalite yönetimi anlayıġını benimseriz ve paylaġırız. 

 Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaġam kalitesini yükseltir; 

hasta güvenliğini ve memnuniyetini her ġeyin üzerinde tutarız. 

 Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını 

sağlarız. 

 Ekip anlayıġını benimseriz ve kurum bilincini yaġatırız. 

 Çalıġanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iġ gücü yaratır; özverili 

birer sağlık çalıġanı olmalarını sağlarız. 

 Çalıġanlarımıza en uygun çalıġma ortamını oluġturur; alanda sahip olduğu riskleri 

azaltarak güvenliğini sağlarız. 

 Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastaneyiz. 

 Sunduğumuz hizmeti sürekli geliġtirerek tıbbın geliġimine katkıda bulunuruz. 

 Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız. 

 Yürürlükte bulunan yasal ve diğer ġartlara uymayı taahhüt ederiz 
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İLKELERİMİZ 

 

 İNSANA SAYGI 

 ÇALIĠAN, HASTA, HASTA YAKINI MEMNUNİYETİ 

 TIBBİ ETİĞE BAĞLILIK 

 GÜVEN 

 ÖZEL HAYATA SAYGI 

 SAMİMİYET 

 DÜRÜSTLÜK 

 TARAFSIZLIK 

 ĠEFFAFLIK 

 HAKKANİYET 

 DAYANIĠMA 

 EKİP ANLAYIĠI 

 SÜREKLİ EĞİTİM, GELİĠİM 
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                            KURUMSAL AMACIMIZ 

 

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, 

en az maliyetle ve hatasız bir ġekilde hizmet üretimi gerçekleġtirmek ve 

hasta/ yakını ve çalıġanların istek ve ihtiyacını karġılamaktır. 

  

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

  

   Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.  

   İġimiz önemlidir, ihmal edilemez.  

   Sağlıklı bir çalıġma ortamının önemine inanırız.  

   Hasta/ yakını ve çalıġanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en 

uygun çözümleri sunarız. 

   Karar alma sürecinde katılımcılık, ġeffaflık ve eġitliği esas alırız.  

   Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletiġimle paylaġırız.  

   Geribildirim ve özeleġtiriye değer verir, geliġim fırsatları yaratırız.  

   Çalıġanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini 

destekleriz.  

   Hizmet sürecimizin değeri, baġarısı ve etkinliği katılımcılığımızla 
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ölçülür.  

   Çalıġanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.  

   Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koġulsuz ve iyi niyetle 

değerlendiririz.  

   Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile 

birlikte bütüncül yaklaġırız.  

  Tüm gücümüzle çalıġır zoru baġarmaktan gurur ve heyecan duyarız.  

  Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.  

  Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalıġırız.  

  Birbirimize değer verir, birlikte baġarmaya inanırız. 
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1-HASTALARIMIZA ODAKLANIYORUZ 

Hastalarımızın ve yakınlarının gereksinimlerini, sürecin tamamını göz önünde 

bulundurarak anlamak ve beklentilerinin ötesine geçebilen hizmet kalitesini 

sunmak gayretindeyiz. Onlara misafirperverliğimizi hissettirmek istiyoruz. 

Sağlıklı bir yaġam sürdürebilmeleri için onlara gerekli desteği vermek için 

buradayız. 

2-Hastalarımızın Güvenliği Temel Önceliğimizdir 

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalıġanlarımızın güvenliğini sağlamak en önemli 

önceliğimizdir. Önlenebilir hatalar nedeni ile hiç kimsenin zarar görmesini 

istemiyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Olası riskleri önceden 

belirleyerek hasta ve yakınlarının güven içinde sağlık hizmeti almaları için 

çalıġıyoruz. 

 

 

3-Hastalarımızın Haklarına Saygı Duyuyoruz 

Açık iletiġim kurmanın, kültürel, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini 

anlamanın önemini biliyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hastalarımız ve 

yakınlarının haklarını koruyoruz. 
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4-Takım Çalıġmasının Gücüne İnanıyoruz ve Birbirimize Odaklanıyoruz 

Kuruluġumuzun performansının, değiġim ve ilerlemesinin temel kaynağı 

çalıġanlarımızdır. Mazıdağı ilçe devlet hastanesi ailesinin tüm fertlerinin 

çalıġma hayatından memnuniyetlerini ve kuruma bağlılıklarını önemsiyoruz. 

Ortak hedeflerimize ulaġmak için, güven ortamı içinde etkin ve yapıcı ekip 

çalıġmasının gücüne inanıyoruz. 

Karġılıklı düġünce, bilgi ve görüġlerin alıġveriġine dayanan katılımcı bir 

ortamda, eğitim ve geliġim fırsatlarını kullanarak, tüm çalıġanlarımızın 

potansiyellerini açığa çıkartmalarını; zorluklar karġısında pes etmeden ve 

kendiliğinden sorumluluklarını üstlenmelerini hedefliyoruz. Bu sayede farklı 

disiplinlerin bir arada, uyum içinde çalıġmasını ve multidisipliner çalıġma 

kültürünü destekliyoruz. 

5-Topluma ve Çevreye Karġı Duyarlıyız 

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlılık gösteriyoruz. Yaġam kalitesinin 

artması için sağlık alanında en iyi hizmeti onlara sunmaya çalıġıyoruz. 

Faaliyetlerimizde çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemeye büyük özen 

gösteriyoruz. Çevreye etkilerimizi saptayıp ve varsa olumsuz etkileri en aza 

indirmeye, doğal kaynakları korumaya, atıklarımızı kontrol altında tutarak, 

hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle en aza indiriyoruz. 

6-Bilgiyi Kullanıyoruz 

Karar ve eylemlerde yalnızca sezgilere, duygulara ve deneyimlere değil, 

güvenilir bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. Bunun 

için araġtırıyor, analiz yapıyor, elde edilen bilgiyi paylaġıyor ve etkin bir ġekilde 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAZIDAĞI İLÇE   DEVLET HASTANESİ 

    KALİTE POLİTİKAMIZ-AMAÇLARIMIZ-DEĞERLERİMİZ-HEDEFLERİMİZ                                     

      DÖK.KODU: KU.HF.02 YAYIN TARİHİ: 01.01.2016 REVİZYON NO:01 REV.TAR.:03.01.2020  SAYFA NO:4 

HAZIRLAYAN  KONTROL EDEN  ONAYLAYAN  

KALİTE YÖNETİM BİRİM   KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  

GÜLİZAR TUNA AKDANA   GÜLİZAR TUNA AKDANA  ŞEYHMUS GETIREN  

kullanıyoruz. 

7-Sürekli Daha İyiyi Arıyoruz 

Bireylerdeki yaratıcı potansiyelin kurumun yaratıcı ve yenilikçi gücünü 

oluġturduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli açığa çıkartarak yapılmayanı yapmak, 

yaptığımızı ise daha iyi yapmak temel bakıġ açımız. Yaratıcılık, yenilikçilik ve 

inovasyonu gizli kaldıkları zihinlerden gün ıġığına çıkartıyor ve değer 

yaratıyoruz. İġ mükemmelliğini hedefleyen kalite anlayıġımızla, iġi ve 

iyileġtirmeyi bir bütün olarak görüyor ve geliġtirmeyi sürekli kılmak istiyoruz. 

8-İliġkilerimizin Temeli Güvene Dayanıyor 

Sadece kurum içinde değil, iliġki içinde bulunulan tüm kurum, kuruluġ ve 

kiġilerle hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalıġıyor; uzun süreli karġılıklı 

anlayıġ, dürüstlük ve saygıya dayanan ve iyi niyeti koruyan bir iliġki kurmaya 

özen gösteriyoruz. 
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HEDEFLERİMİZ 

 

 Ülkemizin ve hastanemizin imkânlarını en verimli ġekilde kullanıp, yaġanan 

aksaklıkları en aza indirerek vatandaġlarımıza hizmet kalitesini artırmak 

için 2020 yılında yaptıklarımızdan sonra, 2025 yılına kadar  hayata 

geçirmeyi planladığımız projelerimiz: 

 Sterilizasyon Ünitesi’nin yeni cihazlarla desteklenerek modernize 

edilmesi, 

 Çalıġan memnuniyetini artırmak adına çalıġanlarımıza sosyal 

aktiviteler planlayıp katılımların sağlanması, 

 Hastanemizin görsel alanlarını modernize etmek ve SKS 

standartlarına uygun hale getirmek, 

 Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta 

memnuniyetini sağlayacak ġekilde verilmesini sağlamak, 

 Hastane personelinin iġ saatleri dıġında aktivasyon yapabilmek 

amacıyla dinlenme alanları planlamak, 

 Hasta memnuniyetini sağlamayı amaç edinen hastanemiz hasta 

sayısında artıġa gidip hem yatak sayımızın artması ve daha geniġ ve 

kapsamlı hizmet sunmak, hastanemizde büyümeye gitmek , 

 Hasta ve çalıġan güvenliği gereği birimimizde kullanılması gereken 
koruyucu   ekipmanların   kullanımını   arttırmak, 

 Hasta  ve  çalıġan  güvenliği  gerekli   önlemleri   en üst   düzeyde 
almak  ve   tüm   personeli   bilinçlendirmek, 

 Hasta ve çalıġanlarımızın geri bildirimlerini dikkate alıp, bu 
doğrultuda hastane bünyesini arttırmak, verimliliği ve memnuniyeti 
en üst düzeylere  taġımak, 

 
 Sağlıkta verimliliği arttırabilmek adına uzman hekim ihtiyaçlarını 

gidermek,  
 İleri    teknolojik   cihazların  teminini   sağlayıp   tüm tıbbi   

iġlemleri   sevk   gerektirmeden   hasta   memnuniyetini   
sağlayarak   gerçekleġtirmek  

 Hastanemizde     görev   yapan   tüm   sağlık    çalıġanlarımızın 
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eğitim   kalitesini   arttırmak  
 

    

 

 

SAĞLIKLI ,MUTLU ,HUZURLU BİR GELECEK 

İÇİN HEP BİRLİKTE EL ELE  


