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1. AMAÇ 

 Hastanemizde kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurum amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde 

yürütülmesinin sağlanmasıdır.  

2. KAPSAM  

        Bu prosedür hastanemiz ve hedef kitlesini, iletişim araç ve yöntemlerini kapsar. 

3. KISALTMALAR  

        HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistem 

 4.   TANIMLAR 

 4.1. Kurumsal İletişim: Üretim ve yönetim süreci içinde; kurumu oluşturan bölüm ve ögeler 

arasında bilgi akışı, motivasyon, bütünleşme, eğitim, karar alma ve denetim gibi fonksiyonların 

sağlanması amacı ile belli kurallar çerçevesinde uygulanan, ayrıca dış hedef kitle ile etkileşim 

sırasında kurum itibarını gözeterek sürdürülen iletişim sürecidir.  

4.2. Hedef Kitle  

Sağlık tesisimizde kurumsal iletişimde hedef kitle olarak;  

• Kurumda çalışanlar,  

• Hasta/hasta yakınları,  

• Dış tedarikçiler,  

• Kamu kurum ve kuruluşları, 

• Özel kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.  

 

Kurumsal İletişim Politika ve Stratejileri  

Katılımcı bir yönetim için bize göre en önemli destek faktörü iletişimdir. Kurum içerisinde ve 

dışarısında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve 

hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen 

gösteririz. Kurumumuzun vizyonunu, misyonunu, değerlerini, politikalarını ve stratejilerini öncelikle 

çalışanlarımıza, sonra ilgili sosyal paydaşlarımıza sunarız. Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik 

faaliyetleri destekleriz. Ayrıca, kurumumuzun misyonunun, kurum kültürünün ve değerlerinin; 

çalışanlarımızın günlük yaşamları içinde “iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme” 
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süreçlerinde etkin olmasını hedefleriz. Tüm sosyal paydaşlarımızı göz önüne alarak; bilginin açıklık 

ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını isteriz. Çalışanlarımızın iletişim ihtiyaçlarını 

ve beklentilerini temel alarak; iç iletişim stratejimizi ve politikalarımızı planlar, bu doğrultuda 

iletişim kanallarını geliştiririz. Kurum misyonunu, vizyonunu, değerlerini ve amaçlarını anlamasını 

sağlamak üzere çalışanlarımızı bilgilendirerek, süreçlere katılımını sağlarız. Çalışanlarımızın 

kurumsal değerlerimizi benimseyerek, kurum kültürünü yaygınlaştırmalarına olanak sağlayacak 

iletişim ortamları oluştururuz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlayacak bilgi akışını ve 

üretilen bilginin koordinasyonunu sağlarız. Çalışanlarımızın bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel 

teknolojiyi sürekli izler ve iletişim etkinliğimizi geliştirecek her türlü önlemi alırız. İşbirliği 

yaptığımız kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurarız. 

Olası işbirliklerinin belirlenmesini kolaylaştıracak yaygın ilişki ağları oluştururuz. Hedef kitlemizin 

kısa ve uzun vadeli iletişim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karşılarız. Hedef kitlemizin 

geribildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt veririz. Hedef kitlemizin ürün ve hizmetlerimizi 

sorumluluk bilinci içinde kullanmaları yönünde tavsiyede bulunuruz. 

5. SORUMLULUKLAR 

5.1. Onay ve yürürlük: Üst yönetim tarafından onaylanıp yürürlüğe girdikten sonra Bayrampaşa 

Devlet Hastanesindeki çalışan tüm personel tarafından bilinmesi, uygulanması ve takip 

edilmesi gerekmektedir. 

6. FAALİYET AKIŞI 

6.1. KURUM İÇİ HEDEF KİTLEYE YÖNELİK İLETİŞİM KURALLARI 
  

➢ Kurumumuzu oluşturan bölüm ve öğeler arasında bilgi ve karar akışı;  

Hastanemiz organizasyon yapısında da belirtildiği üzere her bir bölüm sorumlusu ve bu bölümlerin 

bağlı olduğu yöneticiler bulunmaktadır. Bölümler arası HBYS üzerinden veya ilgili dokümanlar 

üzerinden bilgi akışı sağlanmaktadır. Kararlar ise bölüm sorumluları ve bağlı olduğu yöneticiler 

bilgisi dahilinde yapılmaktadır.  

• Yazışmalar/Raporlar: Hastanemizdeki yazışmalar, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır. Mevzuatın zorunlu 

kıldığı veya ilgili yöneticilerce gerekli görülen raporlar web sayfasında ilan edilir. 

• İlan Panoları: İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, sosyal aktiviteler ile diğer kurumlardan 

kurumun hedef kitlesine duyurulması için gönderilen duyuru ve afişler ilan panolarına 
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asılarak duyurulabilir. İlan panolarına asılacak duyuru, afiş vb. dokümanlar Dokümanların 

Asılması Talimatına uygun olarak yapılır.  

• Toplantılar (komiteler, komisyonlar, rutin vb.) mevzuatın ve ilgili prosedürlerin öngördüğü 

şekliyle yapılır. Toplantı yapılmadan önce toplantı planı hazırlanır. Toplantılar telefon veya 

toplantı duyuru formu ile ilgililere duyurulur. Toplantılarda alınan ve hastanenin tümünü 

ilgilendiren kararlar toplantıda belirlenen iletişim araçları ile duyurulur.  

• Görüş–Öneri Kutuları: Kurumda bulunan görüş ve öneri kutuları aracılığı ile çalışan, hasta 

ve hasta yakınları ilgili formları doldurarak görüşlerini beyan edebilirler. Hasta hakları birimi 

ve kalite birimi tarafından bu formlar toplanarak değerlendirilir ve geri bildirimde bulunulur. 

• Elektronik İletişim; Personel Bilgi Sistemi, Arıza Takip Sistemi, Hasta Bakım Hizmetleri 

Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, vb. sistemler ilgililerce kullanılmaktadır. Birimler, 

altyapının elverdiği ölçüde ve işin mahiyetine göre elektronik iletişim yöntemlerini 

kullanabilirler. Birimler, işin mahiyetinin uygun olması halinde, çeşitli konulardaki 

başvuruları elektronik ortamda kabul edebilirler. Elektronik ortamdaki başvurulara yine 

elektronik ortamda cevap verilebilir. Personele bilgilendirme amaçlı olarak toplu SMS 

atılabilir. 

• HBYS Aracılığı ile İletişim Tetkik ve medikal raporlar hastanemizde kullanılan HBYS 

otomasyon sistemi aracılığı ile ilgili kullanıcılar tarafından görüntülenmekte ve çıktı 

alınabilmektedir. Ayrıca HBYS otomasyon aracılığı ile duyurularda yapılabilmektedir. 

• Telefonla İletişim: Telefonla iletişim mümkün olan en ekonomik biçimde yapılır. Kurum içi 

görüşmelerde dahili hatlar tercih edilir. Telefon hattı tahsisi ve iptali, telefonların görüşme 

yetki seviyelerinin belirlenmesi vb. işlemler, İdari Mali İşler Müdürlüğün onayı ile yapılır. 

Telefon hatları konusundaki taleplerden uygun bulunanlar teknik servise iletilir. Telefon 

hatlarının bağlanması ve görüşmelere açılması, telefon cihazlarının bağlanması, telefon 

iletişiminde devamlılığın sağlanması vb. her türlü teknik işlemler teknik servis tarafından 

yapılır.  

• Telsiz İle İletişim Hastanenin çeşitli yerlerinde görev yapan güvenlik görevlileri gerektiğinde 

birbirleriyle iletişimi telsiz sistemi ile sağlarlar. 

➢ Değerlendirme ve denetim fonksiyonlarında bilgi ve karar akışı;  
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Sağlık tesisindeki değerlendirme bilgi ve karar akışı Mevzuat çerçevesinde belirli periyotlarla 

yapılmaktadır.  

• Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi; Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite ve 

Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yılda bir kez değerlendirilmektedir. Değerlendirme 

sonuçları Kurumsal Kalite Sistemi üzerinden bildirilmektedir. 

• Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve 

Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından yılda bir kez değerlendirilmektedir. 

Değerlendirme sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından kurumlara resmi yazı ile 

bildirilmektedir. 

• Kurumumuzda toplantılar (komiteler, kurullar, komisyonlar vb.) mevzuatın ve ilgili 

prosedürlerin öngördüğü biçimde yapılır. Kurul komite ve ekipler için toplantı planı 

hazırlanarak duyurulur. Ayrıca rutin toplantılar için toplantı yapılmadan 1 gün önce 

duyurulur. Toplantılarda alınan ve kurumumuzun tümünü ilgilendiren kararlar uygun iletişim 

araçları ile duyurulur.  

• Acil Durum Kodları: Kurumumuzda fiziksel ve sözel saldırı, cinsel taciz için Beyaz kod 

1111; Kardiyopulmoner Arrest (Kalp ve solunum durması) için Mavi Kod 2222 ; bebek veya 

çocuk hastanın kaçırılma girişiminin olması durumunda pembe kod 3333 ;yangın ve patlama 

vs. acil durumlarda 4444 uygulamaları bulunmaktadır. Her bir acil durum kodu için prosedür 

mevcut olup ayrıntılı bilgiler ilgili prosedürde bulunmaktadır.  

➢ Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde iletişim;  

Sağlık tesisimiz eğitim planlarını ve plan dışı eğitimleri (SMS, HSYS den duyuru, hastane anons 

sistemi vb.) çalışanlara bilgilendirme yapılmaktadır.  

➢ Motivasyonun artırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenilmesine yönelik faaliyetlerde 

iletişim;  

• İşin ve İş görenin Eşlenmesi: Çalışanının kişisel özelliklerini görevin gerekleri ile 

eşleyebildiği ölçüde çalışanlar işi daha iyi yapması sağlanmalıdır. Sağlık tesisindeki tüm 

çalışanlar iş analizine göre ve kadro unvanlarına göre çalıştırılmaktadır. Görev alanı dışında 

çalıştırılmamaktadır.  

• Görevin Netleştirilmesi: Görev tanımlarının yapılmış olması. Tüm çalışanların görev 

tanımları yapılmış olup dokümanları bulunmaktadır.  
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• Olumlu Geribildirim Verilmesi: Çalışanlar iyi işler yaptıklarında, yöneticilerin bunu 

kendilerine bildirmeleri, Personele takdir cümlelerin söylenmesi  

• Maddi Olmayan Ödül Sisteminin Kişiselleştirilmesi: Kişiye ait teşekkür, takdir, başarı 

belgelerinin verilmesi veya verdirilmesi  

• Engellerin Kaldırılması: Personelin işini yaparken rahat olmasının sağlanması (Güvenliğin 

sağlanması, Özel Yaşama Saygılı Olunması, Kararlara Katılma Olanakları Sağlanması, 

Adaletli ve Sürekli Bir Disiplin Sistemin oluşturulması vb.)  

• Çalışanların rahat çalışması için güvenlik tedbirleri alınmaktadır (güvenlik personellerinin 

bulundurulması, beyaz kod nöbet sistemi, risk analiz ve önlemleri alınmaktadır.)  

• Özel yaşama saygılı olunması konusunda personeller desteklenmektedir. Düğün, Ölüm, inanç 

yapısı vb. konularında yönetim çalışanların yanında ve sevinç ve üzüntüleri 

paylaşılmaktadır.(Düğünlerde çiçek gönderilmekte, Ölüm olaylarında başsağlığı dilenmekte, 

inanç yapılarında rahat ibadet etmeleri ve inançlarını yaşamaları konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır.) 

➢ Kurumsal kimliğin sahiplenmesi;  

Kurum kültürü, ‘işlerin nasıl yürüdüğünün’ bir göstergesidir. Kurum kültürü, bir kuruluşun, 

bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışlarıdır. Kurumsal kimliğin 

sahiplenilmesine yönelik faaliyetlere çalışan güvenliği toplantıları, memnuniyet anketleri ve birim 

toplantıları rehberlik eder. 

        Bu itibarla, Kurum kültürünü oluşturulması ve sahiplenmesi için; 

• ‘Biz’ duygusunun desteklenmesi,  

• Bir aidiyet duygusunun oluşturulması,  

• Kurum içerisinde güçlü bir beraberliğin oluşturulması,  

• Kurum içerisinde kişiler arasındaki mesafenin en aza indirilmesi  

• Çalışanların daha hızlı entegrasyonu,  

• Duygusal bütünleşmenin desteklenmesi konularında,  

• Yemekli ve kahvaltılı toplantılar  

• Spor aktiviteleri  

• Önemli gün ve haftalarda kutlama organizasyonu  
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• Uyum eğitimleri  

➢ Kalite değerlendirmelerinde iyi olan bölümlerin ödüllendirilmesi  

Kalite değerlendirmelerinde iyi olan bölümlere ödüllendirmeler yapılmaktadır. 

6. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  

Hastane yönetimi çatışmaların azaltılması düşmanca duygu ve bu davranışların engellenmesi veya 

önlenmesi için çatışmaların çözümüne çalışmaktadırlar. Çatışmaları çözebilmek için bazı 

profesyonel yöntemlere başvurmaktadırlar Bu yöntemler;  

6.1. Hâkimiyet ve Baskı Yöntemi: Hâkimiyet ve baskı yönteminin genellikle iki yönü 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki söz konusu yöntemlerin çatışmayı çözmekten çok güç kullanımı 

yoluyla onu bastırması veya yer altına itmesidir. İkinci olarak bu yöntem, taraflar arasında kazanma 

ve kaybetme durumu yaratarak kaybeden tarafın hayal kırıklığına ve düşmanca tavırlar içine 

girmesine neden olmasıdır. Yöntemin özünü oluşturan hâkimiyet ve baskı şu şekilde ortaya 

çıkabilmektedir.  

• Güç Kullanma veya Zorlama: Yönetici güç ve otoritesini kullanarak çatışmaları çözüme 

kavuşturmaya çalışır.  

• Yumuşatma: Çatışmanın bastırılmasında daha diplomatik bir yol izleyerek çatışmadan 

vazgeçmeleri için taraflardan her birini ikna etme çalışır.  

• Çoğunluk Oyu Kuralı: Grup çatışmasını çoğunluğun oyu kuralı ile çözümlemeye çalışılır.  

 

6.2. Uzlaşma Yöntemi: Yöneticiler iki veya daha fazla grup arasında var olan çatışmayı taraflar 

arasında ortak bir zemin bulmak sureti ile çözmeye çalışırlar. Bu yöntemle kesin çözüme ulaşıncaya 

kadar çatışan tarafların birbirinden ayrı tutulmaları, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek üzere 

üçüncü bir kişinin veya grubun arabulucu olarak çalıştırılması sağlanır.  

6.3. Birleştirici Sorun Çözme Yöntemi: Bu yöntemde, taraflarca tamamıyla kabul edilen bir çözüm 

yolu araştırılır ve böylece taraflardan hiçbirisi herhangi bir fedakârlığa katlanmış olmaz, her iki 

tarafında, “senin dediğin değil, benim dediğim olacak” şeklindeki iddiaları yerine, taraflarca 

tamamen tatminkâr bulunan bir yol aranır. Bu yöntemin üç çeşit uygulama şekline rastlanmaktadır. 

Bunlar “Fikir birliğine varma veya mutabakat, yüz yüze görüşme ve yüksek kademe amaçları 

belirleme” şeklinde ifade edilebilir.  
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7. KURUM DIŞI HEDEF KİTLEYE YÖNELİK İLETİŞİM KURALLARI  

7.1. Hasta/hasta yakını, dış tedarikçi, diğer kamu kurumları gibi dış paydaşların hizmetler 

hakkında bilgilendirilmesi;  

• İlanlar; Web sayfası ve basılı malzemelerle hasta /hasta yakınları, dış tedarikçi diğer kamu 

ve kuruluşlar ve dış paydaşların hizmetler hakkında bilgilendirilmeleri yapılmaktadır.  

• İnternet/Web sayfası; Kurumun vizyonu, misyonu, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetler, 

basın bültenleri, kurumun kendisinin ya da hizmetlerinin çeşitli fotoğrafları, istatistikler, 

yöneticilerin konuşma metinleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetlerle 

bilgilendirme yapılmaktadır.  

• Basılı malzemeler  

▪ Broşür, katalog, afiş ve tanıtım dosyaları: Bu araçlar kurumların kimliğini hedef kitlelerine 

en başarılı biçimde iletmesinde önemli pay sahibi olarak yer almaktadır. (Çeşitli hastalıklara 

yönelik broşürlerimiz bulunmaktadır.)  

▪ Dosya, antetli kağıt, zarf: Hastanemiz logosunun bulunduğu ve kurumumuza ait antetli 

kağıtlar resmi yazılarda kullanılmaktadır.  

▪ Kurum tanıtım rehberi: Kurumsal iletişim amaçlarımız doğrultusunda hazırladığımız kitap 

kurumuzun tarihçesini, hizmetlerini tanıtan, projelerini, hedeflerini vb anlatmaktadır.  

 

7.2. Kurum çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi;  

Aydınlatılmış hasta rıza belgeleri, hasta hasta yakını eğitim ve bilgilendirme formları, anamnezler 

gibi “Hasta Güvenliği Prosedürü” ve diğer birim işleyiş prosedürleri doğrultusunda yapılır. 

Kurumumuzda her bir birimde hasta ve yakınlarıyla iletişimde güler yüzlü, anlaşılır ve empati 

şeklinde iletişim kurulmaktadır. Eğer iletişimi bozan durum olduğunda hasta iletişim birimleri çözüm 

yolunu sağlamaktadır.  

 

7.3. Hizmet alıcıların tanı ve tedavi sürecinde bilgilendirilmesi;  

Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi birimlere göre değişmektedir. Laboratuar, radyoloji ve 

röntgen sonuçları doğrultusunda Hasta Güvenliği ve Bilgi Güvenliği kapsamında hizmet alıcılar ilgili 

hekim ve klinik hemşiresi tarafından bilgilendirilir. Ayrıca hastalar laboratuvar sonuçlarına 
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ulaşabilirler. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde iletişim eğitim prosedürü ve eğitim planı 

doğrultusunda yapılır. Polikliniklerde muayene eden hekim birebir bilgilendirmesini poliklinikte 

yapmaktadır. 


