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VĠZYONUMUZ 

Hızlı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, sağlık hizmetleri sektöründe uluslararası 

düzeyde tercih edilen hastane olmaktır. 

 

MĠSYONUMUZ 

Etik ilkelere bağlı kalarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, uluslar arası kalite 

standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır. 

 

TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ 

En değerli varlık olan insan odaklı çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutan; etkililik, 

etkinlik, verimlilik, zamanlılık, süreklilik, hakkaniyet, uygunluk ve eşitlilik ilkelerine bağlı 

kalarak sağlık hizmeti sunmaktır. 

 

 

 

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERĠMĠZ 

 

AMAÇ 1: İnsan odaklı, erişilebilir, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunumu ile yaşam 

kalitesini arttırarak bölgemizin sağlık sorunlarına çözümler üretmek. 

HEDEF 1.1 : Yeni hizmet çeşitlerini ve yenilikçi uygulamaları arttırarak, nitelikli sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak. 

HEDEF 1.2 : Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenirliliğini arttırarak objektif olarak 

ölçmek ve değerlendirmek. 

HEDEF 1.3 : Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak. 

HEDEF 1.4 : Bölgemizdeki bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak 

için sağlık okuryazarlığını geliştirmek. 

 

AMAÇ 2: Etkin, dinamik, sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir İnsan Kaynakları Yönetim 

sistemi oluşturmak. 

HEDEF 2.1: İnsan Kaynakları Planlama Faaliyetlerinin Objektif ve Katılımcı Olarak 

Yürütülmesini sağlamak. 

HEDEF 2.2: Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve 

geliştirmek. 
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HEDEF 2.3: Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak. 

HEDEF 2.4: İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve 

geliştirmek. 

 

AMAÇ 3: Hasta ve Hasta Yakınlarına Hızlı ve Kaliteli Otelcilik Hizmetleri Sunarak,  Hasta 

Memnuniyetini Yükseltmek 

HEDEF 3.1 : Otelcilik hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak. 

HEDEF 3.2 : Fiziksel mekânların daha ergonomik, estetik ve düzenli olmasını sağlamak. 

 

AMAÇ 4: Sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı ile çevre ve atık yönetimi konularına 

yönelik ''çevre yönetim birimi'' oluşturularak '' yeşil hastane'' konsepti içerisinde '' atık 

yönetim sistemi''  kurmak ve '' çevre dostu'' çalışmalar gerçekleştirmek. 

HEDEF 4.1 : Atık Yönetim sistemi kurmak ve çevre dostu çalışmalar gerçekleştirmek. 

 

AMAÇ 5: Kaynakları etkin ve verimli kullanarak gelirleri artırmak, maliyetleri düşürmek ve 

sağlanan tasarrufla yeni hizmetlere yönelmek. 

HEDEF 5.1: Gelir artış hızını gider artış hızının üzerinde gerçekleştirerek reel büyümeyi 

sağlayarak sürdürülebilirlik. 

HEDEF 5. 2: Etkin stok yönetim sistemi oluşturarak stok maliyetlerini düşürmek. 

 


