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TOPLANTI KARAR FORMU

1.AMAÇ: Sağlıkta Kalite Standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda kurumsal her unsuru içine
alan politikalar, düzenlemeler ve uygulamaları düzenlemek, yürütülen tüm faaliyetleri tasarlamak,
uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.
2. KAPSAM
Bu prosedür Kurumsal Yapının tüm aşamalarını kapsar.
3. SORUMLULAR
Merkezimizde görev yapan tüm çalışanlar sorumludur.
4. KISALTMALAR
KYB: Kalite Yönetim Birimi
5. FAALİYET AKIŞI
Üniversitemize bağlı olan merkezimizde tüm birimleri, görev alanlarını hiyerarşik ilişkilerini kapsayan bir
organizasyon yapısı bulunmaktadır.(KKU.LS.02)
Kurum içerisindeki yatay ve dikey ilişkiler şu şekilde gerçekleşmektedir. Dekanlık altında bulunan tüm
birimler, dekan ile dikey ilişkidedir. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, drkana karşı sorumludur,
dikey ilişkidedir ancak, fakülte kurulu ile fakülte yönetim kurulu arasında yatay ilişki bulunmaktadır. Dekan
yardımcılarının, dekana karı dikey ilişkisi bulunmakta birbirileri arasında yatay ilişki bulunmaktadır.Fakülte
sekreterinin, dekan yardımcıları ve dekan arasınada dikey ilişki bulunmaktadır. Hemşirelik Hizmetlerinin, alt
ve üst birimleri ile dikey ilişkisi, Kalite Yönetim Birimi yatay ilişkisi bulunmaktadır. Klinik birimlerin,
birimlerin arasında yatay ilişki bulunmaktadır. Fakülte sekreterliği altındaki birimlerin birbirleri arasında yatay
ilişki bulunmaktadır.Hastane müdürünün, altındaki birimleri ile dikey ilişkisi bulunmakta, birimlerin kendi
aralarında yatay ilişkisi bulunmaktadır.
Elektronik imza sistemi üzerinde yetki devri yapılmaktadır. Dekanının görevli veya iziznli olduğu
dönemde, dekan yardımcıları arasında yetki devri yapmakta ve siteme tanımlanmaktadır.
Organizasyon kapsamında bulunan tüm birimlerin ve çalışanların görev,yetki ve sorumlulukları
tanımlanmıştır.(KKU.GT.01)
Tüm birimlerin sorumluları belirlenmiş, resmi yazı ile birim sorumlularına tebliğ edilmiştir. Kurum web
sayfasında misyon,vizyon ve değerler açık,anlaşılır şekilde ilan edilmiştir.Kurumsal amaç ve hedefler yıllık
olarak planlanmış, yılın ilk altı (6) ayından sonra yönetim ekibiyle yönetim gözden geçirme toplantısı yapılarak
değerlendirme yapılır. Diğer 6 aydan sonra tekrar değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda kapatılan
hedefler devam eden hedefler incelenerek gerek duyulursa düzeltici önleyici faaliyet yapılır.
Yıllık olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade olmak üzere bir eylem
planı hazırlanır.
Kurumsal iletişim stratejileri tanımlanarak, KYB web sayfasında yayınlanmıştır.
Kuruma ait web sayfası bulunmaktadır. Web sayfasında organizasyon yapısı,misyon,vizyon ve değerler,
KYB ofisi ve çalışmaları,kuruma ulaşım ve kurum iletişim bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca kurumun hizmet
verdiği bölüm ve branşlar,hekimlerin uzmanlık dalları,randevu alma bilgileri,çalışanların,hastaların ve
yakınlarının görüşlerini bildireceği alanlar,anlaşmalı olunan kurum bilgileri yer almaktadır.
6.İLGİLİ DOKÜMANLAR
6.1 Organizasyon Listesi (KKU.LS.02)
6.2 Görev Tanımları (KKU.GT.01)

