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KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÖREV TANIMI 

 

BİRİM: Kalite Yönetim Birimi 

 

GÖREV ADI: Kalite Yönetim Direktörü 

 

AMİR VE ÜST AMİRLER: Başmüdür, Başhekim Yardımcısı, Başhekim 

 

GÖREV DEVRİ: Herhangi bir nedenle senelik izin, rapor v.b. durumlarda kurumdan ayrı kaldığı 

sürelerde yerine Başhekimlik Makamınca görevlendirilecek kişi vekalet eder. Vekalet eden kişi 

Kalite Yönetim Direktörünün tüm görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

KENDİNE BAĞLI ALT POZİSYONDA ÇALIŞANLAR: Kalite Yönetim Birim Çalışanları, Bölüm Kalite 

Sorumluları, Komiteler. 

 

GÖREV AMACI: 

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite 

standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz, hatasız yapılmasını ve gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. Hastanemizde kalite yönetim sistemleri çalışmalarının aksamadan 

sürdürülmesini sağlamak. 

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR: 

1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 

2. Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasına rehberlik etmek, izlemek, değerlendirmek ve üst 

yönetime raporlamak. 

3. Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlıkta Kalite Standartlarında kullanılan yazılı düzenlemeleri kontrol 

etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunun yapılmasını sağlamak, yönetimin onayına sunmak. 

4. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek. 

5. Kurumun sahip olduğu Yönetim Sistemi Belgeleri dahilinde çalışmaları organize etmek, 

proseslerin uygulanmasını sağlamak, yönetim sistemleri temsilcileriyle bağlantı kurmak. Sağlıkta 

Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin 

hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrolünü yaparak gereklilik halinde  yazılı 

düzenlemelerin revizyon işlemlerinin  yapılmasını sağlamak. 

6. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen tüm komitelere(Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, 

Hasta Güvenliği, Eğitim ve Tesis Güvenliği Komiteleri) üye olarak katılım ile hasta güvenliği ve  

çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerinin Hastane Yöneticisi 

adına yürütülmesini sağlamak. 

7. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek. 
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8. Birimleri adına çalışması uygun görülen ve Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen Bölüm 

Kalite Sorumluları ile Sağlıkta Kalite Standartları kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak. 

9. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında verilmesi gereken eğitimleri organize edip, takibini 

yapmak. 

10. Gerekli durumlarda hizmet üretimi sırasında aksaklık olan konularla ilgili eğitimler organize 

edip, gerçekleşmesini sağlamak. 

11. Hastanedeki tüm birimlerle koordineli çalışmalar yaparak, bu birimlerin sistem ile ilgili 

gereklilikleri yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek. Onlardan destek alarak sistemin 

sürekli iyileştirme yoluna gidilmesini sağlamak. 

12. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini üst 

yönetime bildirerek koordine etmek. 

13. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin takibi amacıyla Öz 

Değerlendirmeleri planlamak, koordine etmek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak. 

14. Öz Değerlendirme sürecini yönetmek. 

15. Öz Değerlendirme sonucunda hazırlanan raporları üst yönetime sunmak. 

16. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek. 

17. Hasta/Hasta Yakını Memnuniyet Anketi (her ay) ile Çalışan Memnuniyet Anketlerinin(yılda 2 

kez) yapılması/yaptırılmasını, analiz edilip raporlanmasını sağlamak ve üst yönetime sunmaktır. 

Her ay için Sağlık Bakanlığının Kurumsal Sağlık Hizmetleri sayfasına anket veri girişlerinin 

yapılmasını sağlamak.  

18. Hizmet akışının çeşitli noktalarında kontroller yapılmasını sağlamak. 

19. Yapılan kontrollerin gerekli kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak. Tutulan raporların 

hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,gerektiğinde üst yönetime sunmak. 

20. Kurumun Kalite Yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet 

sunumuna yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikaların uygulanmasına destek vermek. 

21. Komite Toplantılarını, toplantı gününden en az 3 gün önce toplantı tarihini, saatini, gündemini 

katılımcılara iç haberleşme formu ile duyurulmasını sağlamak. 

22. Komite Toplantıları sonucunda oluşturulacak toplantı tutanaklarının üst yönetime sunulmasını 

sağlamak. 

23. Bina turlarına katılmak. 

 

 

 

 

YETKİLER: 

1. Komiteleri kurma, ekip üyelerini belirleme, komiteleri toplantıya davet etme, olağanüstü 

durumlarda ilgili komiteleri davet edebilme, 

2. Eğitim Planını oluşturma ve bu planda görev alacak personeli belirleyebilme, 
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3. Düzeltici Önleyici Faaliyetlerle ilgili takip sorumlusu belirleyebilme, 

4. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden risklerin girilmesini isteyebilme. 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜNDE ARANAN NİTELİKLER: 

1. Kamu personeli olabilmek için gerekli niteliklere sahip olmak. 

2. En az lisans mezunu olmak. 

3. Hastane Yönetimi alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. 

4. Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli olmak. 

5. Hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim almış olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


