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1.AMAÇ: Hastanemizin her kademesinde çalışan tüm hekim, sağlık personeli, idari ve hizmet alım 
personelinin görevleri ile ilgili; Bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, çağdaş sağlık bakım 
sistemlerini tanıtmak, kuruma ve birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için eğitim materyallerini ve 
bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı eğitimler etkin ve etkili bir şekilde 
yapmak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

2. HEDEFLER: Etkinlik, etkililik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği 

3. KAPSAM: Tüm Hastane çalışanları 

4. KISALTMALAR: 

5. TANIMLAR: 

5.1. ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ: Kuruma yeni başlayan tüm personelin ve uygulama eğitimine 
gelen öğrencilerin hastaneye uyumunun kısa sürede olabilmesi amacıyla yapılan eğitim faaliyetidir. 
Genel Oryantasyon Eğitimi ve Birim Oryantasyon eğitimi şeklinde verilen eğitimlerdir. 
 
5.2. AYLIK GENEL EĞĠTĠMLER: Kurumda her ay Eğitim Koordinatörlüğü tarafından Genel 
Eğitim Planı dahilinde verilen genel eğitim; İnteraktif, uzaktan eğitim, kapalı ekran, WEB, HBYS, 
afiş, broşür ve rehberlerle verilen eğitimlerdir. 
 

5.3. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM: Klinik, birim/bölümler de çalışanlara kendi bölümlerine özel, ihtiyaç 
durumunda, hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından organize edilerek verilen eğitimdir. 
 Klinik, Birim/Bölüm Hizmet İçi Eğitimlerde verilen eğitim konularının anlaşılıp birim çalışanlarınca 
uygulanması beklenmektedir.    
 

6. SORUMLULAR: 

Hastane Başhekimi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim 
Birimi, Eğitim Komitesi, Bölüm/Birim Eğitim Sorumluları. 
 

7.FAALĠYET AKIġI 

 
7.1. Genel ve Hizmet Ġçi Eğitim Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi: Eğitim ihtiyacı Eğitim 
Koordinatörlüğü tarafından yıllık zorunlu eğitimler başta olmak üzere (SKS ve Akreditasyon, İş 
Sağlığı Güvenliği, Hastane Afet Planı, Atık Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Genel ve Birim 
Uyum Eğitimleri,  
Sağlık Bakanlığı Yıllık Hasta/Çalışan Farkındalık Eğitimleri v e bölüm tescil eğitimleri vb.), 
çalışanların istek ve önerileri, anket sonuçları, bir önceki eğitimlerdeki belirlenmiş ihtiyaçlar, 
teknolojik ve mesleki gelişmeler dikkate alınarak yıllık ve aylık olarak planlanır. Eğitim ihtiyaçları 
Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yılın son üç aylık diliminde, Birim/Bölüm eğitim sorumlularından 
talep edilir. Eğitimler Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Hemşiresi tarafından bağlı olduğu yönetim 
birimiyle görüşülür ve planlanır. Eğitim listeleri Genel Eğitim ve Hizmet Ġçi Eğitim Planına 
aktarılır. Eğitim Komitesi Üyeleriyle yılın son üç aylık toplantısında paylaşılır. 
         Eğitim planında bulunması gereken hususlar; Eğitimin başlığı, içeriği, süresi amacı, hedefi, 
yöntemi, tarihi, eğitimci bilgileri, süresi, katılımı planlanan grup-kişi sayısı, katılımcı sayısı katılım 
oranı, yeri, etkinliği ve oranı bulunur. 
         Eğitim süresince plan dışında eğitimde değişiklik olması durumunda plan Eğitim 
Koordinatörlüğü tarafından revize edilir. Revizyon, geriye dönük izlenebilir olmalı ve saklanmalıdır. 
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7.2.Talep Edilen Eğitimler: Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden ya da birimlerin 
ihtiyaçlarından doğan program değişiklikleri, EY. FR.003 Eğitim Talep Formu ile Eğitim 
Koordinatörlüğüne sunulur. Değişiklik uygun bulunursa talep edilen eğitim olarak eğitim planına dahil 
edilir.  
 

7.3.Genel Eğitimlerin GerçekleĢtirilmesi: Onaylanan eğitim programı eğitim başlamadan en geç bir 
hafta önce; İlgili tüm birimlere yazılı, hastane web sayfasında, mail, anons sistemiyle ve hasta 
otomasyon sisteminde duyurularla iletilir. Eğitim sırasında katılımcılar EY. FR.001 Eğitim Katılım 
Formuna imza, Eğitim Salonu girişinde bulunan Kart Okuyuculara ya da Hastane Uzaktan Eğitimi 
Portalına kayıtla tanımlanır ve Eğitim Koordinatörü/sekreteri tarafından dosyalanır. Ayrıca 
katılımcının dijital ortamda bulunan özlük dosyasında kayıt altına alınır. Sağlık Bakanlığı Yıllık 
Hasta/Çalışan Farkındalık Eğitimleri ve Öğrenci Uyum Eğitimleri yapıldıktan sonra katılım listeleri 
ilgili kurumlara Başhekimlik üst yazısıyla bildirilir. Eğitimin içeriği, materyalleri, dokümanları Eğitim 
Koordinatörlüğü tarafından HBYS Sisteminde;  Eğitim Yönetim Modülü içerisinde, Eğitim Sunuları 
adı altında tüm çalışanlarla paylaşılır ve Eğitim Koordinatörlüğünde dijital ortamda saklanır. Tüm 
çalışanlar eğitim dokümanlarına gerekli görüldüğü takdirde Eğitim Koordinatörlüğünden ulaşabilirler 
ya da kişilere HBYS üzerinden mesajla gönderilir. 
 

7.4.Hizmet Ġçi Eğitimlerin GerçekleĢtirilmesi: Kliniğe özel eğitimler Eğitim Hemşiresi ve Birim 
Eğitim Sorumluları ile belirlendikten sonra kliniğin çalışma saatlerine uygun gün ve saat planlanır. 
Tüm birim çalışanlarına Birim Eğitim Sorumluları tarafından duyurulur. Eğitimler daha çok birimlerin 
yıllık zorunlu eğitimleri ve ihtiyaca talep dahilinde düzenlenmektedir. Eğitim sırasında alınan katılım 
imzaları Eğitim Hemşiresi ve Eğitim Koordinatörlüğü sekreteri tarafından katılan kişinin, dijital 
ortamda bulunan özlük dosyasında kayıt altına alınır. Dosyalanarak ıslak imzalı kayıtlar da saklanır. 
Bölüm/Birim Eğitim Sorumluları katılım imzalarının, eğitim içerik ve materyallerinin bir örneğini 
bilgisayar ortamında ya da bölüm eğitim dosyasında bulundurur. 
 
7.5. Uygulanan Eğitimlerin Etkinlik ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uygulanan eğitimlerin 
etkinlik ve etkililiğinin değerlendirilmek üzere kullanılan yöntemler şunlardır. 

 Ön test- son test 
 Öz değerlendirmeler 
 Gözlem ve kişilerle yapılan görüşmeler 
 Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 
 Anketler 
 Eğitime bağlı davranış değişikliğine yönelik ölçme yöntemleri(kabul görmüş ölçekler gibi). 

 

Uygulanan eğitimlerin etkinlik ve etkililiğinin değerlendirilme sonuçları yıllık eğitim planına 
kaydedilir. Katılımcı tarafından doldurulan EY.FR.002 Eğitim Değerlendirme Formu, Eğitim Yönetim 
Birimi sekreterliği tarafından Excel Programına aktarılır ve İstatistik Birimi tarafından analizlerin. 
Değerlendirme sonucuna göre eğitim ve eğitmen başarısı % 70 in altında olması durumunda bir 
sonraki eğitim planında değerlendirilmeye alınmaz. 
 
7.6. Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi: Eğitim Yönetimi Gösterge hedefleri Eğitim Koordinatörlüğü 
tarafından yıllık belirlenir ve Kalite Yönetim Birimi Gösterge Sorumlusuna iletilir. 

 

7.7.Oryantasyon/Uyum Eğitimleri: Hastanemizde yeni başlayan tüm çalışan ve uygulama 
eğitimine gelen öğrencilere düzenlenen genel uyum eğitiminde mesleğe özel anlatılacak konular, 
kurumun türü, hizmet sunum alanları, meslek farklılıkları gibi özellikler göz önünde 
bulundurularak belirlenir, hastanemiz Eğitim Koordinatörlüğü sorumluluğunda planlanan uyum 
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eğitimi programıyla verilir. Bu bölümde verilecek eğitimlerin konu başlıkları asgari olarak 
şunlardır; 

 

• Hastane Yönetimi ile Tanışma ve Açılış Konuşması 
• Hastanenin Tanıtımı ve Uyulması Gereken Kurallar  

• Personel ve Özlük hakları 

• Sağlıkta Kalite Standartları 

• Mesleki hizmetlerde malpraktis, 

• Renkli Kodlar 

• Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

• Standart Önlemler ve El Hijyeni 

• Atık Yönetimi 

• Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücülerinin Kullanımı 

• Güvenli Hasta Uygulamaları 

• Çalışan ve Hasta Hakları  

• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

• Kişiler Arası İletişim 

• HBYS nin Kullanımı 

• Hastanede Kullanılan Rehber ve Dokümanların Kullanımı  
 

Yukarıda belirlenen konular ve daha fazlası eğitime katılan meslek gruplarına ve öğrencilere 
Genel Uyum Eğitim Programında anlatılır ve EY. FR.001 Eğitim Katılım Formu ile kayıt 
altına alınır ve dosyalanır. Çalışmaya başladığı bölümde ise Birim Eğitim Sorumlu Öğretim Üyesi 
ya da Bölüm Eğitim Sorumluları sorumluluğunda yeni başlayan çalışana bölüm uyum eğitimini 
verdikten sonra Birim Uyum Eğitim Formu’ na kaydedilir ve Eğitim Koordinatörüne ulaştırılır. 

Bölüm Uyum Eğitim Formu eğitimi alan kişinin dijital ortamda bulunan özlük dosyasına 
kaydedilir. 

 

7.8.Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri: EY. PR.002 Hasta Hasta Yakını Zorunlu Eğitim İşleyiş  

Prosedürü nde ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


