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1.BİRİM: Başhekimlik 

2. GÖREV ADI: Eğitim Koordinatörü 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başmüdürü, Başhekim 

4.YATAY İLİŞKİLER: Eğitim Komitesi Üyeleri, Eğitim Birim Sorumluları, 

5. GÖREV DEVRİ: Eğitim Hemşiresi 

6.GÖREV AMACI: Hastanede yürütülen tüm eğitim hizmetlerini planlamak, yürütmek, değerlendirme 

faaliyetlerini yerine getirmek. 

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

7.1.Görevini kurumun politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

7.2.Tüm eğitim programlarını koordine etmek ve yürütmek. 

7.3. Birimlerden talep edilen ihtiyaca göre yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlamak. 

7.4. Eğitim programını hastane bilgi yönetim sistemi aracılığı (HBYS) ile kurumun eğitim takvimine 

işlemek. 

7.5.Yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim planının gerçekleşmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını 

sağlamak. 

7.6.Eğitimlerini, kurum web sayfalarından eğitim tarihinden en az 3 gün önce duyurmak. 

7.7.Kurumda göreve yeni başlayan her çalışana ve stajyer öğrencilere genel uyum eğitimi planlamak, 

öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar. 

7.8.Hastalara  yönelik  hangi  hasta  grubuna,  hangi  eğitimlerin,  hangi  sıklıkla  ve  kimler  tarafından 

verileceğini hemşirelik hizmetleriyle birlikte planlamak. 

7.9.Hizmet Kalite Standartlarını ve bu standartlardaki değişiklikleri tüm çalışanlara eğitimlerle aktarmak. 

Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirmek, raporları hazırlamak ve sunmak. 

7.10.Personelin bireysel ve mesleki gelişimi için hastane dışındaki olanakları değerlendirmek. 

7.11.Verilen eğitimlerin sonuçlarını, eğitim sonuç formuna işlenmesini sağlamak. 

7.12.Yapılan eğitimlerin sonuçlarını eğitim değerlendirme formu ve anketlerle değerlendirmek. 

7.13. Eğitimlerle ilgili kayıtlan tutmak ve saklamak. 

7.14.Güncel ve mesleki yayınları izlemek, tüm çalışanlarla paylaşmak. Bilimsel araştırmalar yapmak ve 

katılmak. 

7.15.Eğitim içeriklerini HBYS merkezine kayıt ederek gerektiğinde ulaşılabilirliğini sağlamak. 

7.16.Bir üst makamdan aldığı direktifleri uygulamak. 



HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  

 

 
 
 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

MAZIDAĞI İLÇE  DEVLET HASTANESİ 

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TALİMATI 
 

 DOK.KODU:KU.YD.14 YAYIN TARİHİ:01.01.2017 REVİZYON NO:01 REVİZYON TARİHİ:02/01/2021 

 
YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler tarafından verilen 
görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. ETİK İLKELER: 
 
   
TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel Etik İlkeler; 
Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet 
ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 
  
İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; 
Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, 
toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik 
ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek 
örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte 
değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  
 
1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SAYAR  
• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip 
olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama 
yapar.  
2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  
3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  
• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık 
durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli 
bilgilendirme yapar. • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, 
medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, 
ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. • Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, 
grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri 
çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm 
tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık 
hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.  
4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR  
• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda 
sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. • Sağlık 
hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya 
da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.   
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 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının 

doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından 

kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak 

tutarlar. 

 

 
 

 


