
 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaçlar ve Hedefler 

STRATEJİK AMAÇ 1: Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal 

kapasiteyi güçlendirmek 

Stratejik Hedef.1. Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyeti sağlamak ve ulusal/uluslararası akreditasyon 

kurumu tarafından akredite edilmek, kalite çalışmalarının sürekliliğini sağlamak 

Stratejik Hedef.2. Kurumsal performans göstergelerini belirlemek ve izlemek. 

Stratejik Hedef.3. Müdürlüklerce talep edilen mal ve hizmet alım süreçlerini etkin, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütmek 

Stratejik Hedef.4. Kurumda bilgi teknoloji sistemlerini ve teknik alt yapıyı güçlü tutarak 

sürekliliğini/bilgi güvenliğini sağlamak 

Stratejik Hedef.5. Dış hizmet yolu ile kurumda hizmet veren firmaların etkinlik ve verimliliğini 

izlemek. 

Stratejik Hedef.6. Cihaz güvenliği ve kapasitesini optimum düzeyde tutmak 

Stratejik Hedef.7. Hastanenin tüm alanlarındaki kamera sistem yapısının güncellenerek kapasitesinin 

arttırılması ve akıllı ekranların kurulması 

 

STRATEJİK AMAÇ 2: Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak 

Stratejik Hedef.1. Hasta ve hasta yakınlarının istek ve gereksinimlerini anlamak, çözüm ortağı olmak 

Stratejik Hedef.2. Çalışanların isteklerini anlamak, çözüm ortağı olmak, kararlara katılımını teşvik 

etmek ve başarıları ile orantılı kariyer imkanları sağlamak 

Stratejik Hedef.3. Personel bilgi ve beceri düzeyini arttıracak eğitimlerle insan kaynakları yapısını 

güçlendirmek. 

Stratejik Hedef.4. Çalışan memnuniyetini arttırmak 

STRATEJİK AMAÇ 3: Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturarak çalışan güvenliğini sağlamak 

Stratejik Hedef.1. Çalışanlarımızı yaralanmalardan ve hastalıklardan korumak, çalışan 

yaralanmalarının bildirilmesini sağlamak iş güvenliği konusunda bilinçlendirmek 

Stratejik Hedef.2.  Çalışanların rutin muayenelerinin düzenli yapılmasını sağlamak 

 

STRATEJİK AMAÇ 4: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine cevap vermek 

Stratejik Hedef 1: Hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkartarak sağlık bakım hizmetinin 

verimliliğini arttırarak güncel uygulama/rehberlere uyum göstererek sürdürülebilirliğini sağlamak.  

Stratejik Hedef 2: Doğru taraf cerrahisinin yapılmasını sağlamak 

Stratejik Hedef 3: Sağlık hizmeti verirken CDC kurallarına uyum göstererek enfeksiyon riskini 

azaltmak 

Stratejik Hedef.4. İlaçların yönetimi, güvenliği ve akılcı kullanımını sağlamak 

Stratejik Hedef.5. Hasta merkezli kanıta dayalı bakım kalitesini yükseltmek 



 

 

 

 

 

Stratejik Hedef.6. Laboratuvar hizmetlerinin kaliteli ve yüksek verimlilikte doğru ve güvenilir bir 

şekilde verilmesini sağlamak 

Stratejik Hedef.7. Radyoloji hizmetlerinin kaliteli ve yüksek verimlilikte teknolojik yenilikler 

ışığında doğru ve güvenilir bir şekilde verilmesini sağlamak 

Stratejik Hedef.8. Pediatrik kemik iliği ünitesi açmak 

Stratejik Hedef.9. 3T MR cihazını faaliyete geçirmek 

 

STRATEJİK AMAÇ 5: Çevre, bina yönetimi ve güvenliğini sağlamak 

Stratejik Hedef.1. Yeni klinik alanların oluşturulması için inşaat faaliyeti ile hizmet kapasitesini 

arttırmak 

Stratejik Hedef.2.  Yemekhane alanını daha konforlu hale getirmek 

Stratejik Hedef.3. Doğal kaynakları korumak, tasarrufta bulunmak ve çevreye etkilerimizi kontrol 

altında tutarak çevre bilincini geliştirmek ve sıfır atık kapsamında atık yönetimini sağlamak 

Stratejik Hedef.4. Hastalar, yakınları ve çalışanlarımızın gereksinimleri ve güvenliği için uygun 

fiziksel ortamı oluşturmak bu kapsamda bakım/kontrolleri gerçekleştirmek 

 

STRATEJİK AMAÇ 6: Toplumun her kesimine sağlık hizmeti verebilmek için politikalar 

geliştirmek 

Stratejik Hedef.1. Halka açık ücretsiz eğitim toplantıları yapmak 

Stratejik Hedef.2. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak halk sağlığı ile ilgili projelerde yer almak 

Stratejik Hedef.3. Beyaz yakalı çalışanların sağlık tercihinde birinci tercih olmak 

Stratejik Hedef.4. Yurtiçi ve yurt dışında uluslararası standartta kurumun bilinilirliği arttırmak 

 

STRATEJİK AMAÇ 7:  Optimum mali performans sağlamak ve hastane işletmeciliğinde verimliliği 

arttırmak 

Stratejik Hedef.1. Bütçe disiplinini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim 

sistemini yürütmek. 

Stratejik Hedef.2. Yerli ve yabancı hasta sayısını artırmak 

Stratejik Hedef.3. Teşvik programlarına başvurmak 

 

 


