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Yükseköğretim kurumlarının görevleri arasında;  toplumun ihtiyaçlarına uygun eğitim – öğretim, 
bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,  yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi sağlayacak 
çalışmalara katılmak,  bunlarla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici 
önerilerde bulunmak yer almaktadır.  Buna göre Yükseköğretim Kanunu, üniversitelere, toplumla 
bütünleşme ve topluma hizmet sunma konusunda çeşitli görevler vermektedir. Bu bağlamda biz fakülte 
olarak toplumumuza sağlık hizmeti sunduğumuz gibi sosyal etkinlikler, akademik yayınlar ve projelerle 
de katkı vermekteyiz. 

Diş hekimliği fakültesi olarak;  
Fakültemizin misyonunda topluma yönelik katkı ve hizmetlerimiz de açıkça tanımlanmıştır. 
(Misyonumuz;   
Üst düzey bilgi-beceri ve özgüvene sahip, mesleki uygulamaları yetkin bir şekilde yapabilen, 

kendini sürekli geliştirebilen, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, liderlik niteliği olan ve ekip üyesi 
olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve 
uzman diş hekimleri yetiştiren,  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan,  
Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmeti sunan,  
Çalışanların, öğrencilerin, hastaların memnuniyetini ön planda tutan,  
Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.) 

Planladığımız sosyal etkinlikler kapsamında ; 
Fakültemiz Ağız Sağlığı Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte öğretim elemanları ve 

öğrencileri tarafından Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ağız ve 
diş sağlığı taraması yapıldı. 

Okul çağı çocuklarına, ağız ve diş Sağlığının önemini anlatmak amacıyla sosyal sorumluluk 
planlandı 

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ve Diş Hekimliği Fakültemiz öğrencileri tarafından, ilkokul ve 
ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ağız sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla 
etkinlik düzenlendi. 

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İpek ARSLAN ve Fakültemiz öğrencileri, 
ilköğretim öğrencilerinin ağız ve dişlerini kontrol ederek, çürüklere ve yaşanacak olumsuzluklara karşı 
erken önlem alınması konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca, gerekli diş tedavileri belirlendi. 
Gerçekleştirilen ağız taraması programında Arş. Gör. Zeynep Demirez BİRCAN, sağlıklı beslenme, 
diş-dişeti hastalıkları ve günlük ağız bakımı konularında kapsamlı bilgiler verdi. 

Fakültemiz sosyal etkinlikleri kapsamında Ardeşen ilçesindeki Lipton Çay Fabrikası 
çalışanlarına Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İpek ARSLAN, Periodontoloji Anabilim Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevda KURT ve Fakültemiz 5. sınıf öğrencileri tarafından ağız ve diş sağlığı 
taraması yapıldı. Çalışanların dişleri kontrol edilerek, çürüklere ve yaşanacak olumsuzluklara karşı 
erken önlem alınması konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 
Ağız taraması sonrası çalışanlara ağız bakım ürünleri hediye edildi. 

 
Ancak Diş Hekimliği Fakültesi olarak öğrenci yetiştirmenin yanı sıra hastalara sunduğumuz 

sağlık hizmeti de bizler için çok önem taşımaktadır. Fakültemizde yürütülen sağlık hizmetlerin 
yeterliliği, uygunluğu ve uygulamanın etkinliği yönünden tarafsız bir şekilde incelenerek 
değerlendirilmesi, uygunsuzlukların saptanması ve gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin 
başlatılması, alınan önlemlerin etkinliğinin izlenmesi, olumlu-olumsuz yönlerin tespit edilerek 
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sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için toplumun katkısı büyük bir önem taşımaktadır. Biz 
bu amaçla verdiğimiz hizmet ile ilgili toplumun görüş ve önerilerini alabileceğimiz alanlarda öz 
değerlendirmeler yapmaktayız. 2021 yılında hastalardan aldığımız görüş öneri bildirimleri, anket 
uygulamaları,  hasta deneyimi ve hizmete erişim ile ilgili yaptığımız değerlendirmeler bize kendimizi 
iyileştirme ve topluma olan hizmetimizi artırma yönünde katkı sağlamıştır. Öz değerlendirme yaparken 
kullandığımız tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 

Öz Değerlendirme: Uygulanan faaliyetlerin ve sonuçlarının Sağlıkta Kalite Standartlarına uyup 
uymadığının,  yapılması gereken düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, amaca 
ulaşmak için izlenen yolun uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız bir şekilde gözlemlere, 
dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir. 

Öz Değerlendirme Ekibi: Fakülte İdaresi tarafından öz değerlendirmede görevlendirilen en az üç 
(3) çalışandan oluşan ekiptir. 

Öz Değerlendirme Planı: Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanan ve öz değerlendirmenin 
zamanını, değerlendirilecek süreçleri belirten dokümandır. 

Tetkik Bulgular: Öz değerlendirme ekibinin değerlendirme sonuçlarıdır. 
Öz Değerlendirme Raporu: Öz değerlendirme ekibi tarafından, değerlendirme sonucunda 

bulguların yazıldığı dokümandır.  
Düzeltici veya Önleyici Faaliyet İstek Formu (DÖF) : Öz değerlendirme sırasında tespit edilen 

uygunsuzlukların (düzeltici faaliyet) veya uygunsuzluk olma riskinin bulunduğu (önleyici faaliyet) 
durumlarda, öz değerlendirme ekibi tarafından doldurulan dokümandır. 

Uygunluk: Sunulan hizmetin veya yapılan işlerin Hizmet Kalite Standartlarına ve mevzuata göre 
yapılmasıdır. 

Uygunsuzluk: Sunulan hizmetin veya yapılan işlerin Hizmet Kalite Standartlarına ve mevzuata 
göre yapılmamasıdır. 

Takip Değerlendirme Tarihi: Birimde gözlemlenen uygunsuzlukların iyileştirilmesi için verilen 
süredir. 

  Öz değerlendirme yaparken izlediğimiz faaliyet adımları; 
Öz Değerlendirmeler yılda en az bir kez yapılır.  Öz Değerlendirme yapabilecek bilgi ve 

tecrübeye sahip çalışanlar arasından üst yönetim tarafından Öz Değerlendirme ekibi atanır. Kalite 
Yönetim Birimi tarafından seçilen ekip üyeleri ve hizmet veren tüm alanlar ve prosesler dikkate 
alınarak “ Öz Değerlendirme Planı” hazırlanır.  

Hazırlanan plan önce Kalite Yönetim Direktörüne daha sonra Üst Yönetime onaylatılır. Öz 
Değerlendirme Planı onaylanmış haliyle personel ilan panosunda ilan edilerek çalışanlara ve 
bölümlere duyurulur. Ayrıca Öz değerlendirme ekip üyeleri ve Bölüm Kalite Sorumluları Öz 
Değerlendirme planı kapsamında kendi birimlerinde hazırlık yapmaları hususunda resmi yazıyla 
bilgilendirilir. 

Öz değerlendirme yapılmadan önce öz değerlendirme ekibi üyeleri ile “Değerlendirme 
sırasındaki davranışlar, Dokümanların doldurulması, Sağlıkta Kalite Standartları, Raporlama ve İş 
Takibi gibi” konularında, bölüm kalite sorumluları ile ise öz değerlendirme süreci ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı yapılır.  

Denetimler Öz Değerlendirme Planı doğrultusunda görevlendirilmiş personelce yerinde ve yüz 
yüze yapılır. Bölüm kalite sorumluları alana gelmeden değerlendirmeye başlanmaz. Öz değerlendirme 
ekipleri SKS kriterlerini esas alarak süreçleri yerinde inceler, tüm süreçler tek tek sorgulanır, kapsam 
dışı olan süreçler belirtilir, değerlendirme sonunda her birim için tespit edilen uygunsuzluklar objektif 
delillerle kaydedilir. 

Tespit edilen uygunsuzlukların raporlanması aşamasında aşağıdaki noktalara dikkat edilir; 
• Öz Değerlendirme Raporu kullanılarak yapılır. 
Standartı karşılamayan her madde,  standart numarası ve standart açık şekilde yazılarak 

belirtilmelidir. 
Uygunsuzluk bir yazılı dokümanda saptandıysa; dokümanın ait olduğu parametre net olarak 

yazılmalıdır. 
Bir standartın altında birkaç uygunsuzluk var ise ana standartın numarası altında 

toparlanmalıdır. 
Değerlendirilen bölüme ait öz değerlendirme puanı hesaplanır.  



Bu hesaplama yapılırken tüm alt maddeleri karşılayan standarta; standart için belirlenen tam puan, 
alt maddeleri kısmen karşılayan standarta; standart için belirlenen puanın yarısı, standartın 
karşılanmaması durumunda ise sıfır puan verilir. 

Hazırlanan öz değerlendirme raporu değerlendirici ekip üyeleri tarafından imzalanır ve Kalite 
Yönetim Birimine gönderilir. Kalite Güvence Komisyonu tarafından öz değerlendirme raporu 
değerlendirilir ve Fakülte Yönetimine sunulur.  

Öz değerlendirme ekibi tarafından saptanan ve raporda kaydı yapılan her uygunsuzluk maddesi 
için Kalite Yönetim Birimi tarafından Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatılır. Başlatılan iyileştirme 
sürecinin ve düzeltici önleyici faaliyetlerin izlenmesi Kalite Yönetim Biriminin sorumluluğundadır. 

Öz değerlendirme sonrası tüm bölüm kalite sorumlularının katılımıyla öz değerlendirme 
sonrası bilgilendirme toplantısı düzenlenerek, öz değerlendirme sonuçları ve planlanan iyileştirme 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılır. Toplantı, “Toplantı Tutanak Formu”na kaydedilir. 

 
Yaptığımız öz değerlendirmeler sonucunda; 

Değerlendirme Yapılan Bölüm Hizmete Erişim  
Değerlendirme Tarihi 04.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

HHE01 Hastaların hizmete 
erişimini 
kolaylaştırmak üzere 
kurumda karşılama, 
danışma ve 
yönlendirme hizmeti 
verilmelidir. 

Birim çalışanlarının konu ile 
ilgili eğitim almaması 

DÖF başlatıldı 

 
 
 

Değerlendirme Yapılan Bölüm Göstergelerin İzlenmesi 
Değerlendirme Tarihi 26.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen 

Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

GGİ07 Göstergelere ilişkin 
sonuçlar, Bakanlıkça 
oluşturulan veri 
tabanına 
gönderilmelidir. 

Gösterge takibinin alt yapısı 
oluşturulmuş ancak henüz 
gösterge takibi yapılmadığı 
tespit edilmiştir. 

DÖF Başlatılması 

 

 

Değerlendirme Yapılan Bölüm Doküman Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 08.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KDY03 Panolara asılan 
dokümanlara yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. 

Panolara yönelik pano 
sorumluları tespit edilmemiştir. 
Panolara yönelik düzenleme 
yoktur. 

Panoların içeriğinin 
düzenlenmesi ve pano 
sorumlularının belirlenmesi. 



 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Risk Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 09.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KRY03 Risk yönetimi 
kapsamında riskler bir 
plan dahilinde 
belirlenmeli ve analiz 
edilmelidir. 

Risk takibi ve analizi için alt 
yapı oluşturulmuş fakat 2021 
yılına ait risk takibi 
yapılmamıştır. 

2021 yılı  risk çalışmalarının 
tamamlanması 

KRY04 Belirlenen risk 
düzeylerine göre 
bölüm, meslek, 
ve/veya süreç bazında 
önlemler alınmalı ve 
iyileştirme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Bölüm ve meslek bazında 
riskler belirlenmiş fakat 
iyileştirme çalışmaları 
görülmemiştir. 

Risk yönetim ekibinin 
toplanması ve analiz 
çalışmalarını başlatması 

KRY05 Risk yönetimin 
etkinliği izlenmelidir. 

2021 yılına ait risk yönetimi 
etkinliği gözlenmemiştir. 

Yıl sonu risk etkinliği 
değerlendirilmelidir. 

 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Sağlıklı Çalışma Yaşamı 
Değerlendirme Tarihi 04.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

HSÇ05 Sağlıklı bir çalışma 
yaşamının 
sağlanmasına yönelik 
yıllık hedefler 
belirlenmelidir. 

Dosyada bu hedefler 
görülmemiştir. 

Çalışan güvenliği komitesinin 
yıllık hedefleri belirlemesi 

 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Kurumsal Yapı 
Değerlendirme Tarihi 05.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KKU03 Organizasyon yapısında 
yer alan birimler için 
birim sorumluları 
belirlenmelidir. 

2021 yılında kadrolarda 
değişiklikler olmasına 
rağmen birim sorumlular 
listesinin yenilenmediği 
tespit edilmiştir. 

Birim Sorumlular listesinin 
güncellenmesi 

Değerlendirme Yapılan Bölüm İlaç Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 10.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

SİY03 İlaçların muhafazasına 
yönelik düzenleme 
bulunmalıdır. 

Yerleştirmeler ilaçların cinsine 
göre yapılmamıştır. 

İlaçların cinsine göre 
yerleştirmeler yapılmalıdır. 



 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 13.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KAD08 Mavi Kod yönetimine 
yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. 

Tatbikat yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

DÖF başlatıldı 

KAD09 Beyaz Kod Yönetimine 
yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. 

Tatbikat yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

DÖF Başlatıldı 

KAD10 Kırmızı Kod 
Yönetimine yönelik 
düzenleme 
yapılmalıdır. 

Tatbikat yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

DÖF Başlatıldı 

 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Enfeksiyonların Önlenmesi 
Değerlendirme Tarihi 09.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

SEN08 Dezenfeksiyon 
işlemlerine yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. 

MEK Kontrollerinin 
yapılmadı görülmüştür. 

DÖF başlatılmıştır. 

 
 

Değerlendirme Yapılan Bölüm İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 
Değerlendirme Tarihi 09.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KİO01 İstenmeyen Olay 
Bildirim Sistemi 
kurulmalıdır 

İstenmeyen Olay Bildirim 
kutuları yoktur.2021 yılında 
konu ile ilgili eğitim 
verilmemiştir. 

İstenmeyen Olay Bildirim 
Sistemi, eğitimi verilmesi ve 
İstenmeyen Olay Bildirim 
kutularının konulması 

KİO04 İstenmeyen Olay 
Bildirim Sistemine 
yapılan bildirimler 
analiz edilmeli, analiz 
sonuçlarına göre 
iyileştirme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Alt yapı çalışması 
oluşturulmuş fakat ilgili yıla 
ait iyileştirme çalışmaları 
görülmemiştir. 

Analizleri yapılması ve 
iyileştirme çalışmalarının 
başlatılması 

KİO05 Bildirim sistemi ile 
ilgili çalışanların görüş 
ve önerileri alınmalı ve 
düzenli aralıklarla 
çalışanlara sistemin 
kullanımı ile ilgili geri 
bildirimde 
bulunulmalıdır. 

Alt yapı çalışması 
oluşturulmuş fakat ilgili yıla 
ait gerekli çalışmalar 
görülmemiştir. 

Analizleri yapılması ve 
iyileştirme çalışmalarının 
başlatılması 



 
Değerlendirme Yapılan Bölüm Kalite Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 07.07.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

KKY04 SKS ADSH Setine 
ilişkin öz değerlendirme 
yapılmalıdır. 

2021 yılı öz değerlendirmeleri 
yapılmamıştır. 

Öz değerlendirme 
çalışmalarının başlatılması 

KKY05 Kurum yönetimi, 
hizmet sunumuna 
yönelik tüm bölüm 
kalite sorumluları ve 
bölüm yöneticileri ile 
değerlendirme 
toplantıları yapmalıdır. 

2021 yılında komite 
toplantılarının yapılmadığı 
tespit edilmiştir. 

Tüm komite ve ekiplerin 
toplantı planının hazırlanması 
ve yıl sonunda yönetimi 
gözden geçirme komisyonu ile 
toplanılması 

 
 

Değerlendirme Yapılan Bölüm Malzeme ve Cihaz Yönetimi 
Değerlendirme Tarihi 04.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

DMC03 Malzemelerin temini ve 
muhafazasına yönelik 
düzenleme bulunmalıdır. 

Depo yerleşim planları yoktur, 
personele tehlikeli maddelerle 
ilgili eğitim verilmemiştir. 

DÖF başlatıldı 

DMC08 Tehlikeli madde 
yönetimine yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. 

Tehlikeli maddelerin simge 
verilerek depolanmadığı tespit 
edilmiştir. 

DÖF Başlatıldı 

 
 

Değerlendirme Yapılan Bölüm Protez Laboratuvarı Hizmetleri 
Değerlendirme Tarihi 16.08.2021 
Uygulamada Esas Alınan 
Dokümanlar 

SKS ADSH SETİ 

Standart 
Kodu İlgili Standart Tespit Edilen Uygunsuzluk Yapılan İyileştirmeler 

SPL04.01 Cihazların ve 
malzemelerin 
yönetimine yönelik bir 
plan oluşturulmalıdır. 

Böyle bir plan 
oluşturulmamıştır. 

DÖF başlatılması  

 
 
 

 

Doküman Revizyon Tablosu 
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