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Amac

Madde l: Siileyman l)cmire I Universitesi Sallrk Bilimleri Fakultesi Hempirelik tscltimti

Siirekli iyilegtirme-Goligtirme ve Risk Dc[crlendirme Komisyonu'nun gahqma usul vo

esaslannr belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu usul ve esaslar: Siileyman l)emirel []niversitesi Sallrk Bilimleri ]akiiltesi
I{cm;irclik Bolunri.i Siirckli il ile;rirme-Gcli:;rirnre rc Risk Dclcrlcndirmc Kgmis;rrnu'nun

oluq;umu. )'onetim organlarr. galrqma ilkeleri ve gdrevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu usul ve esaslar; Srileyman Demirel Universitesi Sagllk Bilimleri Fakiiltesi

Hem;;irelik Bdliimi.i Ogrenim Hedefleri (https://saglik.sdu.edu.trlhemsirelik/trlogrenim-

hedef)eri.html). 6331 Sayrh iq Sa!lrpr ciiivenli!i Kanunu (Resmi Gazete: 2g339 sayr.

30.06 2012 tarih) vc iq Saghgr ve Guvenlili Risk Degerlendirmesi ycinetmelili (Resmi
(lazste: 285 1 2 sayr. 29. 1 2.20 1 2 tarih)'ne dayanrlarak olugturulmui;tur.

Tanrmlar

Madde 4: Bu belgede gcgen:

.Stirekli l.tileSrit'me-GcliStirnte t,e Ri.sk Deperlcntlirme Komis.lonu; siileyman [)cmircl
itrrircrsitcsi Saglrk tlilinrleri lrakiiltesi Hcnrgirclik R<tltimij Stirckli il ilegrirne-(ieli;rirnrc Vc

Ilisk Degerlendirme Komisyonunu,

Komis\on baskam: Siilcyman Demirel Universitesi Salhk Bilimleri Fakiiltesi Hemsirelik
Brtliimii Siirekli iyileqtirme-Geligtirme ve Risk Def,erlendirme Komisyonu bagkanrnr.

Rupoflar" Siileyman [)emircl [lniversitesi Saglrk Bilimleri F'akijltesi Hemsirelik B<ilumti

I:[itim vc Ogretim Komisyonu raportdriinii,

{') t'lcr. Siileyman Dcmircl (jniversitesi Sa[lrk I]ilimlcri Fakiiltesi Herrq;irelik Bdliimit Surekli
Il,ileqtirme-Geligtinne vc Risk Deferlendirme Komisyonu iiyelerini.
13r)/r?,? Stilel man De mirel ilniversitesi Sallrk Ililimleri Faki.iltesi He mi;irelik 86liimiinii.



llt;ltim Kurulu: Stileyman Demirel ilniversitesi Saghk Bilimleri Fakiiltesi Hem5irelik Bdrumti
Kurulunu.

Bdlam Baskunltgr: Siileyman Demirel Universitesi Salhk Bilimleri Fakiiltesi Hem;irelik
I)0liimii Baqkanl r!rnr.

'lnubilint l)ult lluskuntrPr. Siiiclman Dcmircl Ilniversitcsi Saghk Bilimleri Fakiiltesi
Hemgirelik Bciltimii Anabilim Dalr Bagkanhgrnr,

snrekli iyilest irme-gelisrirme; uriinler, hizmetler veya siireglere dair mevcut perrbrmansrn

dlgiilerek istenen performansa ulagrlmasr igin fbaliyetleri planlama, uygulama, kontrol erme

r,e dnlem almaya dayah dinamik bir strectir,

Rlrk: Saglrk iizcrinde olunrsuz ctki )'aratma ihtimali bulunan tehlike ile $iddeti arasrndaki
firnksiyoncl iliqkiyi.

'lchlike Kurumda var olan ya da drqa'dan gelebilecek. qahqanr veya igyerini etkireycbirecer
zarar veya hasar vcrme potansiyelini,

Risk unuli:i Risl degcrlcndirn.rqsi. risk 1<inctimi ve risk ilctigimi olarak birbirlcrir le
baglantrlr iig bile;endcn oluqan stireci"

Ri,k depe rle ndirnc il. Bilimsel olarak tchlikenin ranrmlanmasl. rehlikenin niteliklcrinin
belirlenmesi" tehlikeye maruz kalmamn delerlendirilmesi ve risk unsurlannrn belirlenmesini
kapsa!an sf.ireci,

Risk ilerisimi Risk analizi siirecinde risk degerlendiricileri, risk ydneticileri ve diger ilgili
tarallartn. tehlike. risk. risklc ilgili taktdrler ve riskin algrlanmasrna iligkin bilgi ve g6ruqler ile
risk degerlendirmcsi bulgularr'e risk v6netimi kararrarrnrn agrkramalarrnr da kapsayan birgi
ve dtiqiincelerin paylagrmr.

Rirjk ynnetimi Risk degerlendirmesi ve yasal laktrirler gdz dniinde tutularak ilgili raraflarla
uvgun olabilccek kontrol cinlemlerine iligkin altcrnatiflerin deperlendirilmcsi. tercih edilmesr
\ c u\ gulannti.tst si.irccini.

ortuk sugltk (ju|anlik Brlinrr: (Jnirersitenin iq saglr!r re gii,,.cnli!i alanrncla hizmet vcrcn
birimini.

Komisyon Bagkanrnrn Sorumluluklan

I ) Komisl'onun belirlenen amag ve gorevleri dogrultusunda qarr;;masrm saglamak.
2) Komisyonun galr;ma usut ve esaslarrntn belirlenmesini saElamak.

3 ) 'foplantr giindemini belirlemek,

4) Komisyonun qa'gma irkelcri ,olrultusunda toplantr pranlamak'e gergekle gtirmek.
5) Komisyon raporlannr briltim bagkanlrlrna sunmak.



6) Komisyonun amaQ ve f'aaliyetleri kapsamrnda gdriiq istenen konularda komisyonunun

ortak gorii$iinii igeren kapsamh raporu bdliim baqkanhgrna sunmaktrr.

Raportiiriin Sorumlu luklarr

l) Komis),on igerisindeki gerekli yazrgma ve grire vlendirmeleri yiiriitmek. komisyon

tiy eleri arasrnda ilctigimi saglamak,

2) 'l oplantr srrasrnda ahnan kararlan raporlamak ve komisyon baEkanrna sunmak.

3) BOtUm Bagkanllrna ve Anabilim Dah baqkanlrklarrna sunulacak komisyon raporlannr

hazrrlamak.

4) Komisyonun amag ve l'aaliyetleri kapsamrnda goriig istenen konularda komisyonunun

ortak gdrti$iinii igeren raporu hazrrlamak.

5) Komisyonun toplantr tutanaklannr dosyalayrp argivlenmesini sallamaktrr.

Komisyon tiyelerinin Sorumluluklarr

1) Komisyonunun gahqma usul ve esaslarr dolrultusunda yaprlmasr gerekenleri yerine

getirmek.

21 Komislon bagkanr taratindan belirlcnen gdrevlcri lcrine gctirmck.

3) Komisl'onun gtirevleri dolrultusunda gergekleEtircceli gahgmalara ve toplantllara aktil'

olarak katrlmak.

4) Bdliirn Bagkanhgr tarafindan ycinlendirilen stirekli iyileEtirme-geliqtirme ve risk

degerlendirme ile itgili konulan komisyon baqkanr liderliginde incelcmek ve gdrti\;

bildirmek.

5) Siirekli if ileqtirme-geliqtirme ve risk delerlendirme faaliyetlerinde kaliteyi arttrrmak

anracryla giincel geligmclcri takip etmek ve komisyonda paylaqmak.

6) Komisyonun l'aaliyetleri srrasrnda gerekli durumlarda kurum i9i ya da kurum drq;r ilgili

kiqi. Komisyon. Anabilim Dah ve birim ilc iletigime gegmcktir.

irinci BoLiJM

Komisyonun Olugumu, Yiinetim Organlarr, Qahgma llkeleri ve Giirevleri

Komisyonun Olugumu

Maddc 5: ( I ) Siirekli lyilegtirme-Geliqtirme ve Risk Degerlendirme Komisyonu. Bciltim

Bagkanh[r tarallndan gdrevlendirilen riprctim elemanlan ve bir dlrenciden oluqur. Komisy'on

iiyelerinin gdrcv siiresi iiq (3) yrldrr. Gtirev siiresi dolmadan bir iiyenin komisyon Uyeliginden

herhangi bir ncdenlc ayrrlmasr halinde 86ltim Bagkanl!r tarallndan yeni iiye/tiyeler

siirer,lendirilir.



Komisyonun Yiinetim Organlarr

Madde 6: ( I ) Siirokli iyilegtirme-Geligrirme ve Risk Degerlendirme Komisyonu ydnerrm

organlarr: komisyon baqkanr. komisyon tiyeleri ve bir cigrenciden olugur.

2) Komisyon tiyeleri ilk toplantrda raportrir scqcrlcr,

3) Komisyonun amacr 'c f-aaliyet kapsamrna bagh olarak en az bir idari personel

gciro lcnd irilobilir.

;1) Hcrhangi bir nedeulc komisyondan ayrrlmak isteyen tiye, mazererini belirten ciilekgesini

komisyon bagkanrna ve Btiliim Bagkanhprna bildirir. Bctliim Baqkanhlr mazereri gdz

6ntinde bulundurarak delerlendirrne yapar ve karannr ilgili iiyeye yazrlr olarak bildirir.

Komisyonun Qahqma ilkeleri ve Giirevleri

Madde 7: ( l) Stirckli il.ileqtirme-Geligrirme ve Risk Degerlendirme Komisl.onu bu

ydnergede belirtilen usul ve esaslar dolrultusunda toplanrl ve gah;malannr gergeklegririr.

2) Komisyon Bdliim Bagkanhgrna kargr sorumludur. Bciliim Bagkanhgr tarafrndan

komisyon laaliyetleri komisyon raporlan/dosyasr iizerinden izlenir.

3) Konrisvon. gore'lerine yonclik f'aalilctlerin planlanmasr. koorclinasyonu 
'c

degerlcnd irilmcsinc 1(inelik her Iarrlrlda en az iki kez olmak tizerc belirlcnen giin re

saatte toplanrr. (lerekli durumlarda toplantr srkhgr degiqtirilebilir.

4) Komisyon tarallndan gahgrlmasr gereken ya da dnerilen konular igin giindem

olugturulur.

5) Komisyon toplantr giindemi olu$tugunda bagkanrn ga[nsr ile toplanrr vc aalr;;ma planr

hazrrlar.

6) Komisyon toplantr lartnrn giinii ve saati komisyon taraf'rndan belirlenir vc e n az 5 gtin

cincesindcn iiyclcre duvurulur. ivcdi durumda. baqkanrn ijnerisi i.izerine acil toplantr

yaprlabilir. Bu durumda toplantr en az bir giin cince i.iyelere duyurulur.

7) Komisyon bagkan. raportrir ve en az bir iiye olmasr durumunda toplanrr.

8) Komisl on toplantrlarr ttim tilelerin katrlrmrna aqrktrr. Toplantrlara. qalrgmalann

etkilili!ini sa!lanrak amacrl'la ilgili ki;ilcr daver edilebilir.

9) Komisyon toplantrlan bctltimde ya da onlino olarak gergekleqtirilebilir.

l0) Komisyon kararlart kattltmcrlann oy goklulu ile ahnrr, eqitlik halindc konu bir sonraki

toplantrda yeniden gdriiqiiliir. Yine egitlik halinde Baqkanrn oyu iki oy sa1.rlrr.

Toplantrya katrlamayan iiyelerin gciriiglerine gerektiginde bagvurulur.

ll) Qalrgmalar. sonuQ raporu olarak kaydedilir vc toplantr sonunda bir sonraki toplangnln

eiindemi bclirlcnir.



l2) Komisyonun giindemi do!,rultusunda gahgrlan ve ahnan kararlar Hemgirelik Bajliim

Bagkanhgr. Anabilim Dah bagkanhklarr, dlretim elemanlarl ve gerektifinde diler ilgili

paydaglarla (cigrencilcr. iiniversire ycinetimi ya da ilgili ki;i, kurum ve kurulu$lar)

paylagt ltr.

Ilciliimiin program amaqlarrnr" program Qlktrlaflnr" egitim progranir ile ilgili birim.

komis)on re bijliim bagkanlrgrndan gelen raporlan dep,crlendirir'

Olrencilerin. dgrerim elcmanlan ve qalrqanlann tbkiilte binast. idari ve akademik

personel gahgma alanlan, derslikler, laboratuvarlar ve klinik uygulama alanlannda

karSrla$abilecekleri tehlikeler ile ilgili risk analizlerini (risk degerlendirme. risk ileti;imi

ve risk ydnetimi) YaPar.

Risk <!egerlendirme siirecini gerqekleptirerek riskli olaylan tantmlar, tehlikenin

niteliklerini. tehlikeye maruz kalma ve risk faktiirlerini belirler.

ig Sa!1gr vc (iiivenligi Uzmanr tarattndan t'akiilte kullanrm alanlartntn (fakiilte binast.

idari ve akademik personel qahgma alanlarr" derslikler ve laboratuvarlar) risk

degcrlcndirnrosin in cn geg altr yrlda bir yaprlmasrnr saglar (11 SuglQt ve (ir.it'cnlipi

Krhtmu ntt gare tinit,cr.riteler uz tchlikeli iSTcri .smlinu gitmekte ve en ge| ultr 1'rlLlu hir'

r i s k & ke r I e n tl ir nt e.t i .\' up t I m u s t ge r e kme kt c d i r )

Gi.ivenli laboratuvar qah;masrnl saglamak igin beceri laboratuvan kullanlm ve

uygulama prosediirtiniin oluqturulmasrnr saglar.

Klinik Uygulama Risk Degerlendirme Formu'nu diizenleyerek web saylastnda duyurur.

Risk ilcti;;imi si.irecinde ilgili taraflar vc risk ydncticileri ile tehlike. risk. risk f'aktdrleri.

risk dcflerlcnclirmcsi bulgulan ve risk ycinetimi kararlartna iligkin bilgi ve dt.lEtinccleri

paylagtr.

Risk ydnetimi siirecinde risk degerlendirmesi ve yasal taktcirler giiz dniinde

bulundurularak ilgili taraflarla uygun olabilecck kontrol cinlcmlerinc karar verilir vc

boliinr ba;;kan t onallna sunulur.

Ogrcncilerin. rif,rctitr clcmanlan r c Aalrganlarrn lakiiltc binasr. idari vc akade mik

personel gahgma alanlarr. derslikler, Iaboratuvarlar ve klinik uygulamada karqrlagtrklarr

riskli olaylarrn kaydrnr saglar.

Olrencilerin klinik uygulama siirecinde herhangi bir iq kazasr geqirmcsi durumunlla: iq

Sa!.h[r ve (iiivenli!i'ne ycinelik kurum proscdtirlerine gcire. olayrn meydana gcldigi

i.erdeki birim sorunrlu hemgiresi. klinik tigretim 96revlisi/ elitim sorumlusu ve varsa

gorgii tanrgr ile birlikte kayrt altrna ahnmastnt saflar'

B)

t4)

l5)

l6)

t7)

l8)

le)

20)

2l)

??\



23) Universitenin i9 salhgr ve gi.ivenlili alanrnda hizmei veren Ortak SaAlk Giivenlik

Birimi ile i$birligi iqinde olur.

24) Ogrencilerin. dlretim elemanlan ve gahganlann i.iniversite taralindan diizenlenen risk

elitim prolramlanna katrlrmlannr tegvik eder.

25) Hemqirelik dlrencilerinin klinik uygulama cincesi gerekli agrlama ve takiplennin

kontroliinti saglar.

UqUNcU BoLUM

Qegitli ve Son Hiikiimler

Qahgma ilkelerinde Degiqiklik

Madde 8: Bu galrgma esaslan iizerindeki deligiklik oncrileri Si.irekli iyilegtirme-Geliqtirme

ve Risk Degerlendirmc Komisyonu taraf)ndan Biiliim Bagkanh!rna sunulur.

Yiiriirliik

Madde 9: Bu gahgma usul ve esaslan Bdliim Kurulu taraiindan onaylandrgr tarihten itibaren

l iiriirliile girer.

Yii riitme

Madde l0l Bu gahSma usul ve esaslarr hiikiimlerini Si.irekli il ileqrirme-Celisrirme ie Risk

De!erlendirme Komisyonu Baqkanr yiirtitilr.


