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BİRİMİ   
Kalite Yönetim Birimi 

GÖREV ADI  
Kalite Yönetim Direktörü 

AMİR VE ÜST AMİRLER Başhekim/Başhekim Yardımcısı 

GÖREV DEVRİ   
  

Kalite Yönetim Biriminden diğer görevlendirilen personel 

GÖREV AMACI   
Sağlık kuruluşundaki kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta 

güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini 

esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulatılması, 

düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

ve Sağlıkta Kalite Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur. 

SAĞLIK MESLEKLERİ 

İÇİN ETİK İLKELER 

Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. İnsan ve 

toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık 

Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek 

icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında 

hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, 

davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken 

toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri 

ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu 

dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

‘’KU.PR.02 Sağlık Meslek Mensupları İçin Etik İlkeler Prosedürü’’nde 

anlatılmıştır.    

TEMEL İŞ –YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

1. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. 

2. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.  

3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.  

4. Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir. Öz değerlendirme öncesi süreçleri planlar. 

Öz değerlendirme ile ilgili ekipleri belirler. Öz değerlendirme takvimini hazırlar. Öz değerlendirme takvimi 

hakkında bölümleri önceden haberdar etmek için öz değerlendirme duyurularını yapar, tüm bölümlerin 

planlanan süreçler doğrultusunda öz değerlendirmesini bölüm kalite sorumluları ile yapar.  Öz değerlendirme 

sonucunda belirlenen uygunsuzlukları raporlar ve üst yönetime sunar 

5. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.  

6. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.  

7. Hasta deneyimi ve Çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları( anket uygulamaları, 

anket sonuçlarının değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.  

8. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el 

kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlar. 

9. SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.  



10. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.  

11. SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin süreçlerini yönetir. Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği 

Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi , Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim 

Komitesinin doğal üyesidir.  

12. Kalite hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirir.  

13. Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.  

14 .Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik  

politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar. 

15. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 

16. Üst amirinin vereceği birimi ile ilgili diğer işleri yapar. 

17.Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda izlenecek yol ; ’KU.PR.02 Sağlık Meslek Mensupları 

İçin Etik İlkeler Prosedürü’’nde anlatılmıştır.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2/2 


