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1.0 AMAÇ: 

Hastanede çalışan tüm personelin mesleki, kalite sistemi ve verimlilik kriterleri ile ilgili bilgi ve 

becerisinin artırılmasına yönelik tüm eğitim faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi, uygulanması 

ve kayıt altına alınması. 

 

Hastanenin hizmet kalite standartları doğrultusunda, hasta/hasta yakını ve çalışanlara yönelik 

gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesidir.  

 

2.0 KAPSAM: 

Eğitim faaliyetleri 

3.0 SORUMLULAR: 

Eğitim Komitesi, Genel Uyum Ve Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları.  

4.0 FAALİYET AKIŞI: 

4.1       Eğitim İhtiyacının Tespiti: 

 Genel Uyum Eğitimleri; İşe yeni başlayan her personele, 

 Bölüm Uyum Eğitimleri; Bölüme yeni başlayan her personele, 

 Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri; Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda 

tüm personele,  

 Verimlilik eğitimleri; yayınlanan değerlendirme kriterlerine uygun şekilde ilgili tüm 

personele 

 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; yönetmelik gereği ilgili personele* 

 Diğer eğitimler; “Eğitim Talep Formu’’ doğrultusunda Eğitim Komitesinde karar alınarak 

planlanmaktadır. 

 

4.2 Eğitimcilerin Tespiti: 

4.2.1 Hastane dışından alınacak eğitimi, eğitimciyi ve eğitim kurumunu Eğitim Komitesi belirler. 

4.2.2 Bölüm Uyum eğitim sorumluları ve Genel Uyum Eğitim sorumluları aynı zamanda Hizmet 

içi eğitimlerin verilmesinden sorumludur. Gereken durumlarda; Hastane çalışanlarından hizmet içi 

eğitimleri vermek üzere eğitimci olarak görevlendirilecek personelleri ve vereceği eğitimleri Eğitim 

Komitesi uzmanlıklarını da dikkate alarak belirler. 

4.2.3   Uyum eğitimleri Genel ve Bölüm Uyum Eğitim sorumluları tarafından verilir.  

4.2.4   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri; Eğitimi düzenleyecek olan İş güvenliği Uzmanı (A sınıfı) 

ve İş Yeri Hekimi, Eğitim Komitesi ve Hastane Yöneticiliği tarafından belirlenir. 

 

4.3 Eğitim Planlanması: 

4.3.1 Eğitim komitesi eğitime katılacak grupları belirler.  

4.3.2 Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ile Verimlilik 

Değerlendirme kriterleri, Hastane Üst Yönetimi ve “Eğitim Talep ve Değerlendirme Formuyla” 

gelen taleplerden uygun görülen eğitimler eğitim planına alınır. 

 

4.4 Eğitimin Uygulanması 

4.4.1 Eğitim planına göre ilgili personel planlanan tarihlerde ve saatte eğitimlere katılır.  

4.4.2 Eğitimciler eğitim materyali kapsamında eğitim verir. 

4.4.3   Düzenlenen eğitime ait katılım formlarının bir nüshası ilgili birimde kalmak suretiyle aslı 

eğitim birimine teslim edilir. 

4.4.4 Eğitim, planlanan tarihte yapılamaz ise; eğitimi verecek olan birim sorumlusu tarafından 

eğitimin yapılamadığına dair tutanak düzenlenir, Eğitim Birimine iletilir. Eğitim birim sorumlusu 

yeni bir eğitim tarihi belirler ve ilgili birim sorumlusuna bildirir. 
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4.5 Eğitim Komitesi Kapsamında Verilen Eğitimler 

1. Genel Uyum Eğitimi 

2. Bölüm Uyum Eğitimleri 

3. Hizmet Kalite Standartları Eğitimleri 

4. Hizmet İçi Eğitimler 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

6. Verimlilik kriterleri eğitimleri 

7. Hasta Eğitimleri (Yatan Hasta ve taburculuk eğitimleri) 
8. Halk Eğitimleri ( sağlığın teşviki ve geliştirilmesi) 

 

4.5.1 Genel Uyum Eğitimi 

Yeni katılan personel hastanede çalışmaya başladığı ilk hafta içerisinde genel uyum eğitimine tabi 

tutulur. 

4.5.1.1 İşe yeni başlayan personel; Personel Şubesi ve Hizmet alımı ile işe alınan personelden 

sorumlu müdür / Müdür yardımcısı tarafından Eğitim Birimine yönlendirilir. 

4.5.1.2 Eğitim Birimi tarafından genel uyum formunda adı geçen konular ile ilgili eğitim verilerek 

genel uyum formu düzenlenir.  

4.5.1.3 Genel Uyum Formunda yer alan tüm eğitim konuları ilgili birim sorumlusu tarafından işe 

başladığı hafta içerisinde tamamlanmak üzere personel yönlendirilir.  

4.5.1.4 Genel uyum eğitim sorumlusu tarafından Çalışacağı birime, sorumlusu ile tanıştırılmak 

üzere eşlik edilir. 

 

4.5.1.1 Bölüm Uyum Eğitimi 

 

4.5.1.1.1  Genel Uyum Eğitim Sorumlusu, personeli “Bölüm Uyum Eğitim Formunda“ çalışacağı 

bölüm ile ilgili konularda eğitim almak üzere bölüm sorumlusuna yönlendirir. 

4.5.1.1.2   Bölüm sorumlusu ilgili personele “Bölüm Uyum Eğitimi Formunda” bölümüyle ilgili adı 

geçen konuları anlatır, ilgili yerleri doldurur. 

4.5.1.1.3   Lüzum halinde eğitim talep formunu doldurarak Eğitim Biriminden eğitim düzenlemesini 

talep eder. 

4.5.1.1.4 Bölüm sorumlusu Genel Uyum Eğitim Formu Ve Bölüm Uyum Eğitim Formu’nun 

tamamlanmasını sağladıktan sonra bir nüshasını uygun bir şekilde muhafaza ederek aslını Eğitim 

Birimine teslim eder.  
4.5.1.2.3 Uyum Eğitimi, meslek gruplarına göre Eğitim Komitesinin belirlediği farklı eğitim 

başlıklarını içerecek şekilde planlanır, gerekli durumlarda revize edilir. 

4.5.1.2.4  Oryantasyon Eğitimleri tüm personel için genel uyum ve bölüm uyum şeklinde 

planlanmış olup Eğitim Birimi koordinasyonunda; İlgili Birim Sorumlusu (Genel Uyum 

Sorumlusu) ve personelin çalıştığı Birim Sorumlusu (Bölüm Uyum Sorumlusu) tarafından 

verilmektedir.  

4.5.1.2.4 Eğitim Birimi gerekli görülen durumlarda uzmanlıkları doğrultusundaki eğitimciler 

tarafından verilmek üzere, ayrıca eğitim planlaması yapar.** 

 

4.5.2 Sağlıkta Kalite Standartları / Verimlilik Eğitimleri 

 

4.5.2.1  Eğitim Komitesi, Kalite Yönetim Birimi ile koordineli olarak Hizmet Kalite Standartları 

Rehberi doğrultusunda gerekli eğitimleri planlar. 
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4.5.2.2   Eğitim Komitesi, Verimlilik Değerlendirme Kriterlerinde yayınlanan eğitim konu başlıkları 

doğrultusunda eğitim planına dahil edilerek eğitim planlar. 

4.5.2.3 Birim eğitim sorumluları Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda her birimde 

verilmesi gereken eğitimlerin birimde çalışan tüm personele verilmesi için planlama yapar, bu planı 

Eğitim Birimine sunar. 

4.5.2.4 Birim eğitim sorumluları eğitim planı dâhilinde personelin eğitime katılımını sağlayarak 

eğitimleri verir ya da eğitimlerin verilmesi için Eğitim birimi ile irtibata geçer.  

4.5.2.5 Birim eğitim sorumluları; verilen Hizmet Kalite Standartları eğitimlerine katılanlardan 

Eğitime Katılım Formuna imzalarını alır ve Eğitim Birimine teslim eder. 

4.5.2.6 Eğitim birimi tarafından Eğitime Katılım Formlarını HBYS üzerinde oluşturulan modüle 

işler. 

4.5.2.7 Eğitim birimi; personelin her dönemde alması gereken eğitimleri takip eder, eksik eğitimleri 

birim eğitim sorumlusuna iletir. 

 

4.5.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

 

4.5.3.1.  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; hastane yönetimi ve Eğitim Komitesi tarafından 

belirlenen A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından her yıl bir defa kadrolu 

personele verilir. 

4.5.3.2. Eğitime katılan personel için düzenlenen Katılım sertifikaları personel dosyalarına kaldırılır  

4.5.3.3. Hizmet alım personeli için alt yüklenici firma, bu eğitimlerin verilmesinden sorumlu olup 

eğitim katılım belgelerinin bir nüshasını hizmet alımından sorumlu müdüre teslim eder. 

4.5.3.4.İlgili müdür tarafından her yılın ekim ayında Her hizmet grubuna ait iş güvenliği eğitim 

katılım sertifikalarının bir nüshasını eğitim biriminde saklanmak üzere verilir. 

 

4.5.3 Hizmet İçi Eğitimler 

4.5.3.1 Eğitim talep eden hastane çalışanları çalıştıkları birim sorumlusuna ilgili eğitim konusunu 

iletir. 

4.5.3.2 Eğitim ihtiyacının tespit edilerek düzenlenen Eğitim Talep ve Değerlendirme Formu Bölüm 

Sorumlusu tarafından her yılın aralık ayının ilk haftası eğitim birimine gönderilir. 

4.5.3.3 “Eğitim Talep ve Değerlendirme Formuyla” toplanan eğitim taleplerini ve Sağlık 

Bakanlığının öngördüğü eğitimleri; Eğitim Komitesi değerlendirir, plana alınacak eğitimleri Kalite 

Yönetim Birimi ile koordineli olarak belirleyerek eğitim planına ekler.  

4.5.3.4 Eğitim Birimi, belirlenen plan dâhilinde gerekli yazışmaları yaparak birim eğitim 

sorumlularına eğitim planını tebliğ eder. 

4.5.3.5 Eğitim Birimi; eğitim planı dâhilinde eğitimlerin belirtilen gün ve saatte yapılmasını sağlar. 

4.5.3.6 Eğitimciler eğitime katılanlardan “Eğitime Katılım Formuna” imzalarını alır. Eğitim 

sonunda Eğitim Birimine teslim eder. 

4.5.3.7 Eğitim Planlanan tarihte yapılmazsa Eğitim Birimi tarafından yeni bir tarih belirlenir ve 

ilgili personele bildirilir. 

 

4.5.4 Hasta Eğitimleri 

4.5.4.1 Birim Hasta Eğitimleri 

 

4.5.4.1.1 Birim Hasta Eğitimleri; birimde çalışan sağlık personeli tarafından Hasta ve hasta 

yakınlarına verilir. Eğitim veren sağlık personeline ait imza ve kaşe bilgilendirme yapılan eğitim 

konusunun karşısında yer alır. 
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4.5.4.1.2 Birim Hasta Eğitimleri; Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hazırlanan ve 

genel olarak hasta güvenliğini ve bilgilendirmeyi esas alan eğitim konuları yer almaktadır. Hasta 

bakımının sürekliliğini sağlamaya yönelik bilgiler ile tedavi ve taburculuk sürecine ilişkin konuları 

kapsar.  

4.5.4.1.3 Verilen eğitimler hasta dosyasında kayıt altına alınır. 

 

4.5.4.2 Genel Hasta Eğitimleri 

 

4.5.4.2.1 Eğitim Komitesi ile Genel ve Bölüm Eğitim Sorumluları tarafından belirlenen hasta 

Eğitimi Konu Başlıkları Eğitim Komitesi tarafından değerlendirilir ve plana dahil edilir. 

4.5.4.2.2 Eğitim Sorumluları bu plan dâhilinde eğitimleri hastalara duyurur, eğitimleri verir ya da 

verilmesini sağlar. 

4.5.4.2.1 Hastanemizde ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların ve / veya hasta yakınlarının 

tedavi süreçlerine ait genel bilgilendirme konuları, ilgili personel tarafından bir program dâhilinde 

verilmektedir. (gebe okulu, diyabet okulu gibi.) 

4.5.4.2.3 Verilen Eğitimler Eğitim Sorumluları tarafından kayıt altına alınır. 

 

4.5.5. Halk Eğitimleri 

4.5.5.1. Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları kapsamında sağlığın teşviki ve geliştirilmesine 

yönelik eğitimler düzenlenir.  

4.5.5.3. Eğitim ihtiyacı hissedilen konularda halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik 

eğitimler düzenlenir ve kayıt altına alınır. 

 

4.6 Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

 

4.6.1 Eğim etkinliği ön test-son test, sınav, anket, gözlem, ölçüm v.b yöntemler kullanılarak ölçülür. 

4.6.2 Eğitim etkinliği ölçümü; eğitim sırasında veya uygun görülen zamanda yapılır.  

4.6.4 Eğitim Komitesi ölçüm sonucunu “Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Formuna” 

kaydeder.  

 

5.0 TANIMLAR: 

6.0 KISALTMALAR: 

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

*      Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

** Bölüm Uyum eğitim planları her bölüm için ilgili konu başlığı ve Genel Uyum Konularını 

içerecek şekilde planlanmış olup Genel Eğitim Planında yer almıştır. 

 

7.0 DEĞİŞİKLİKLER 

İçerik tümüyle değiştirilmiştir. 27.08.2015 

 Beyhekim Devlet Hastanesi olan Hastane ismi Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi olarak değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı logosu yenisi ile değiştirilmiştir. 

(03.12.2020) 

 Hastane isminin önüne “S.B.Ü.” ibaresi eklenmiştir. 16.02.2022 


