
İlk Altı Ay 2. Altı Ay Evet Hayır

Toplum Ağız ve Diş 
Sağlığı Komitesi 

Topluma yönelik diş sağlığını teşvik edici ve 
geliştirici faaliyet sayısını 1 artırmak (Sosyal 
Sorumluluk)

0 Kayıtlar Altı aylık

1.Özel ve resmi kurumlara ağız ve diş sağlığı kapsamında projeler planlanacak.
2.Belirli günlerde topluma açık alanlarda farkındalık oluşturacak organizasyonlar 
düzenlenecek.
3. 15 yaş altı çocukların ağız diş sağlığını korumaya yönelik okul taramaları yapmak

Bilgi İşlem Arıza giderilme süresinin ölçülmesi 1 gün Kayıtlar Altı aylık 1. Arızaların sisteme girilmesini sağlamak
2. Sisteme arızaların girilmesi üzerine eğitimler vermek

Teknik Hizmetler 
Birimi

Bakım Planında yapılması planlanan  bakım 
ve kontrol işlerinden, yapılamayanların 
sayısını 0 da tutmak

30 Kayıtlar 3 Aylık

1.Yıllık Bakım Planı oluşturulacak. 
2.Teknik şartnameler oluşturulacak. 
3.Firmalar ile sözleşme imzalanacak..
3.Bakım ve kontroller Bakım Planından takip edilecek. 
4.Zamanı gelen bakım ve kontroller firmalara yaptırılacak, bakım ve kontrol 
tarihleri plana işlenecek

Destek Hizmetler
Tıbbi atık oranını 17000kg nin altında 
tutmak

17,680kg Kayıtlar Altı aylık

1. Tıbbi atığın ne olduğuna dair eğitimler verilecek
2. Rutin kontrollerle tıbbi atıkların kontrolü sağlanacak
3. Çıkan tıbbi atıkların bölüm bazında tartılmasını ve ölçülmesini sağlamak
4.Çıkan tıbbi atıkların etiketlenmesini sağlamak
5.Tıbbi atıklarla ilgili bilgilerndirme sunumunun web sitesine konulması
6 Kliniklere tıbbi atıklarla ilgili görsellerin asılması

Satınalma Birimi Doğrudan temin sürecini  15 günde tutmak 10 gün Kayıtlar Altı aylık Tüm istemlerin teknik şartname usulunde yapılması için bilgilendirme yapılacak.

Satınalma Birimi
İhale sürecini 30 günde tutmak (EKAP taki 
ilan tarihine kadar geçen süre)

30 gün Kayıtlar Altı aylık Tüm istemlerin teknik şartname usulunde yapılması için bilgilendirme yapılacak.

Satınalma Birimi Doğrudan temin oranını % 20 düşürmek 10% Kayıtlar Altı aylık Bölüm bazında ihale yapılacak.

İş ve İşçi Sağlığı 
Güvenliği Birimi

Çalışan Güvenliğini tehdit eden olayları %0 
da tutmak

3,20% Kayıtlar Altı aylık

1.Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Riskli alanlarda çalışanlara yönelik 
gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tavsiyelerde bulunulması
2.Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
3.Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması ile ilgili eğitim 
planlanması
4.Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması ile ilgili eğitim planlanması
5.Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi
6.Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinin alınması.Acil Durum önlemlerinin alınması 
hususlarınada çalışmalar yapılır.
7. Sene içinde risk analizlerinin yapılmasını sağlamak

İş ve İşçi Sağlığı 
Güvenliği Birimi

Ramak kala olay bildirimlerinin sağlanması bildirim yok Kayıtlar Altı aylık Bildirim formlarını çalışanlarla paylaşmak

İş ve İşçi Sağlığı 
Güvenliği Birimi

İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüm personele 
eğitim vermek

28 Adet 
Eğitim 

verilmiştir
Kayıtlar Altı aylık

1. Personel eğitimleri planlama yapılması
2. 6 ayda bir personele eğitim verilmesi

Hasta Güvenliği 
Komitesi

Hasta güvenliğini tehdit eden olayları %0 da 
tutmak

0 Kayıtlar Altı aylık

Hasta güvenliğinin sağlanması için: 
1.Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinin alınması 
2.Acil Durum önlemlerinin alınması 
3.Hastaların doğru kimliklendirilmesi
4.Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması 
5 İlaç güvenliğinin sağlanması
6.Radyasyon güvenliğinin sağlanması
7. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
8. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması 
9.Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
10. Hasta mahremiyetinin sağlanması
11. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenlinbir şekilde 
devredilmesi
12. Bilgi güvenliğinin sağlanması hususlarında çalışmalar yapılacak.

Yönetim Çalışanlara yönelik şiddet riskinin azaltılması 2 Kayıtlar Altı aylık 1-Personel anketlerini takip etmek
2-Personele eğitimler vermek

Yönetim
İstenmeyen olay bildirimlerinin sağlanmasını 
artırmak

0 Kayıtlar Altı aylık Çalışanlara eğitim verilmesi

Ayniyat Birimi Tehlikeli maddelere riskleri sıfırda tutmak 0,01 Kayıtlar Altı aylık
1. Tehlikeli madde envanterinin güncellenmesi
2. Depoda tehlikeli maddelerin olduğu yerlere envanter listesinin asılması
3. Tehlikeli madde ile ilgili personele eğitim verilmesi.

Fatura Birimi SGK kesintilerini sıfırda tutmak 1,95% Kayıtlar Altı aylık

1. SUT değişiklikleri hakkında bölümlere bilgi verilmesi
2. Medula'ya fatura gönderimi yapılırken kontrollerin sıkılaştırılması
3. Yılda 1 kez personele eğitim verilmesi
4. 6 ayda bir kesintilerle ilgili bölümlerden bilgi alınarak tedbirler üzerinde 
çalışılacak

Mali İşler
Ek ders ödemelerinin beyanların 
toplanmasından sonraki 5 iş günü içinde 
yapılmasını sağlamak

5 gün Kayıtlar Altı aylık
1. Öğretim Üyelerinin beyanlarının ilgili ayın son 5 günü içinde alınmasını sağlamak
2. Beyanların toplanmasından sonra 2 iş günü içerisinde kontrolünün bitirilmesi.
3. Ödemelerin kontrolden sonra 3 iş günü içerisinde yapılmasını sağlamak

Personel Birimi
Personel başına düşen yıllık hizmet içi eğitim 
saatini
4 saate çıkarmak( akademik eğitimler hariç)

2,5 saat Kayıtlar Altı aylık

Eğitim sayısı artırılacak.

Yönetim
Öğrencilerin mezuniyet not ortalamlarını 
2,50'ın üzerinde tutmak

2,96 Kayıtlar Yıllık
1.Eğitim müfredatlarının güncel tutulmasını sağlamak
2.Ulusal Akreditasyon sürecini başlatmak
3.Sınav kalitesini artırmak için sınav yazılımı alarak sınav analizi yapmak

Öğrenci İşleri Birimi
Öğrencilerin klinik eğitim sınavlarının ilan 
sürecinin 1 hafta ile sınırlandırılması

1 hafta Kayıtlar Altı aylık

1. Öğretim üyelerine sınav zamanı hatırlatmalar yapılacak
2. Öğretim üyelerine sınav sonrasında ilan edilmesinin hatırlatılması

Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci genel memnuniyet oranını % 60 da 
tutmak

83,00% yıllık yıllık

1.Anketlerle öğretim üyelerinin derslere ve öğrencilere yaklaşımşları ölçülecek ve 
bu yönde teşvikler yapılacaktır. 
2.Ders dışı eğitim ve kurslar düzenlenecektir.
3.Sosyal faaliyetler düzenlenecektir.
4.Öğrenci memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar(anket uygulamaları, 
anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme 
çalışmaları, öğrenci geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilecek.

Yönetim
Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Sınav sürecinin 
yürütülmesi ve en az %80 oranında 
tamamlamak

90,00% yıllık

Uzaktan Eğitim Programının kullanıma alınması
2020-2021 Diş Hekimliği Müfredatına göre sistem üzerinden derslerin 
oluşturulması
Sistem üzerinde derslerin konularının oluşturulması
Sistem üzerinden öğretim üyelerinin kullanıcılarının oluşturulması
Derslere öğretim üyelerinin kayıtlarının yapılması
Öğretim Üyesi Eğitimlerinin verilmesi
Öğrenci Eğitim rehberinin oluşturulması
Öğretim üyelerinin soru bankası hazırlamalarının sağlanması
Soru bankalarının hazır hale gelmesi için soru kontrol sürecinin tamamlanması
2020-2021 Sınav Takviminin oluşturulması ve duyurulması
Sistem üzerinden ara sınavların oluşturulması
Güz dönemi ara sınavlarının gerçekleştirilmesi

       

Yönetim
Akreditasyon sürecini başlatmak ve %100 
tamamlanmış olmasını sağlamak

40,00%
süreç 
kartları

yıllık

DEPAD başvurusunun yapılması
Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu oluşturulması
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)’nin incelenmesi
ÇEP’in konu başlıklarının müfredata dağılımın yapılması
ÇEP’in GEP (Genişletilmiş Eğitim Programı) şekline dönüştürülmesi
Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlıklarının yapılması
ÖDR 1. Bölüm AMAÇ ve HEDEFLER temel standartlarının gerçekleştirilmesi
ÖDR 2. Bölüm EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI ve İÇERİĞİ temel standartlarının 
gerçekleştirilmesi
ÖDR 4. Bölüm ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ temel standartlarının 
gerçekleştirilmesi
ÖDR 5. Bölüm KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ temel standartlarının 
gerçekleştirilmesi
ÖDR 6. Bölüm AKADEMİK ve İDARİ KADRO temel standartlarının gerçekleştirilmesi
ÖDR 7. Bölüm EĞİTSEL KAYNAK ve OLANAKLAR temel standartlarının 
gerçekleştirilmesi
ÖDR 8. Bölüm YÖNETİM ve YÜRÜTME temel standartlarının gerçekleştirilmesi
ÖDR’nin hazırlanması
Kurum ziyaretinin yapılması

Hasta Hakları Birimi
Hasta şikayet oranını % 0,05'in altında 
tutmak

0,03% Anketler Altı aylık

1.Hasta  memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar(anket uygulamaları, anket 
sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, 
hasta geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilecek.
2. Yazılı ve sözlü gelen şikayetlerin 3 aylık periyotlarla Yönetime rapor edilmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesini sağlamak

Hasta Hakları Birimi Aylık klinik başı 40 hasta anketi yapmak 31 Anketler Altı aylık 1.Bölümlere gerekli duyuruları yapmak
2.Bölümlerden klinik sekreterlerininin sorumlu tutulmasını sağlamak

Klinik Birimler
Hasta genel memnuniyet oranını %  80'nin 
üzerinde tutmak.

85% Anketler Altı aylık

1.Hasta  memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket 
sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, 
hasta geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilecek.
2.Hasta güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacak. 
3 Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak

Sterilizasyon Birimi
Kliniklere gönderilen paketlerdeki hata 
oranını sıfırda tutmak

0,01% Kayıtlar Altı aylık
1. Makinaların çalışması ile ilgili süreçleri takip etmek
2. Personeli cihaz kullanımı ile ilgili bilgilendirmek
3. Personelin malzemelerin takibi konusunda dikkatli olmasını sağlamak

Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi

Enfeksiyon kontrol önlemleri eğitimlerinin 
personel katılım oranını % 100 
gerçekleştirmek

90% Kayıtlar Altı aylık
1.Eğitimler planlanacak.
2.Katılımcılara e-posta ve telefon ile duyuru yapılacak. 
3.Katılamayan personel ilgili raporda belirtilecek.

Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi

Kesici/delici alet yaralanmasını %1’in altında 
tutmak,

1,55% Kayıtlar Altı aylık 1.Personele eğitim verilecek.
2.Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim verilecek.

Enfeksiyon Kontrol
Komitesi

Personelin el yıkama oranlarını % 1 
artırmak.

100% Kayıtlar Altı aylık Personele el yıkama eğitimleri verilecek.

Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi

Kliniklerde standart dezenfeksiyon 
prosedürlerinin yerine getirilmesinin 
sağlanılması

Kayıtlar Altı aylık
Bu ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli teçhizatın alınması ile ilgili satınalma 
sürecinin başlatılması

Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi

Kan ve vücut sıvılarının sıçramalarına maruz 
kalan çalışan oranını %1’in altında tutmak.

0% Kayıtlar Altı aylık
1.Personele eğitim verilecek.
2.Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim verilecek.

Yönetim
Öğretim Üyesi başına düşen yıllık yayın 
sayısını 1'in üzerinde tutmak

1,14 Kayıtlar Yıllık

Yönetim
Öğretim Üyesi başına düşen yıllık proje 
sayısını 1'in üzerinde tutmak

1,10 Kayıtlar Yıllık

Yönetim Yıllık sosyal etkinlik sayısını 1 artırmak 0 Kayıtlar Yıllık

Fakülte yönetimince sosyal etkinlikler düzenlenmelidir

Yönetim
Çalışan Memnuniyet oranını %70 ın  
üzerinde tutmak

61% Anketler  Yıllık

1.Personel ihtiyacı  takip edilecek.
2.Personel, kurum ihitiyaçları ve personelin yetkinlikleri dikkate alınarak ilgili 
birimlerde istihdam edilecek.
3.Çalışanların kurumda karşılaşabileceği riskler  belirlenecek ve bunlara yönelik 
önlemler alınacak.
4.Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (anket uygulamaları, 
anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anketsonuçlarına yönelik iyileştirme 
çalışmaları, çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilecek.
5.Hizmet içi eğitimler verilecek.
6. Uyum eğitimleri verilecek.
7. Anketlerde sosyal etkinliklerin memnuniyeti ölçülecek
8. Çalışanların 1. derece yakınlarına öncelik verilmesi

Açıklama:

           Selma ERZURUMLU
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1. Genel Akademik Kurulda genel istatistikleri paylaşmak
2. Proje yazma eğitimleri düzenlemek
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