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1. BİRİMİ: Eğitim Birimi 

2. GÖREV ADI: Eğitim Birimi Memuru 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen eğitim sorumlusu yerine 

birimdeki diğer eğitim sorumlusu görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi politikası doğrultusunda,  idari ve 

sağlık  hizmetleri  görevlerini  yürüten  personelin  eğitim  ihtiyaçlarının  belirlenmesi,  eğitim  programları, 

oryantasyon  eğitimleri,  kurs,  seminer  ve  toplantılar  düzenlenmesi,  gerekli  eğitimlerin  planlanması, 

donanımın ve materyalin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Hastane üst yönetimi tarafından ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile 

amirinin direktifleri  doğrultusunda kendisine ait  görev alanı  içinde kalan  faaliyetlerin, birimin plan, 

program kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Hastane  başmüdürlüğü  bünyesindeki  tüm  idari  yardımcı  sağlık  hizmetleri  personelinin  eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemek üzere araştırmalar yapmak sonuçları rapor haline getirmek, 

 Hastane  kültürünün  geliştirilmesine  yönelik  eğitim,  seminer  ve  konferanslar  düzenlemek;  bu 

çerçevede ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurmak, gerekli organizasyonu sağlamak, 

 Hastanede  yeni  işe  başlayan  ya  da  başka  bir  kurumdan  nakli  yapılan  idari  yardımcı  sağlık 

hizmetleri  personelinin,  hastaneyi  ve  faaliyetlerini  tanıması,  görevi  kapsamında  gerçekleştireceği 

çalışmalardaki  iş  düzenine  hızla  uyum  sağlayabilmesi  için  gerekli  oryantasyon  (uyum)  eğitimlerini 

düzenlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Yapılan  araştırmalar  doğrultusunda  belirlenen  hizmet  içi  eğitim  ihtiyaçlarının  karşılanması 

amacıyla öncelikleri oluşturmak, yıllık hizmet  içi eğitim programlarını hazırlayarak amirinin onayına 

sunmak, 

 Üniversite  bünyesinde  ve  üniversite  dışında  gerçekleştirilmesi  öngörülen  eğitim,  seminer  ve 

kursların duyurularını yapmak, 

 Eğitimler  sırasında  kullanılacak  salonları  ve  oturma  düzenini  belirlemek,  program  öncesinde 

gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek, 

 Eğitim programlarına uygun olarak gerekli eğitim malzemesi  ihtiyacını belirlemek; karşılanması 

için gerekli işlemleri yürütmek, 

 Kurum içi  iletişim sorunlarının giderilmesine ve organizasyonel gelişimin ve kurum içi  iletişimin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; faaliyetleri ve sonuçlarını izlemek, 
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 Astları  arasında  dengeli  bir  işbölümü  sağlamak;  yapılacak  işler  hakkında  gerekli  açıklamalarda 

bulunmak;  işlerin  yapılmasına nezaret  ederek  ve  katkıda  bulunarak  zamanında  ve  eksiksiz  biçimde 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Sorumluluğunda yürütülen faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli araç, 

gereç, malzeme, personel, vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek, 

 Birime  yeni  alınan  personelin  işe  uyum  sağlamasına  yardımcı  olmak;  grup  çalışmalarını, 

yardımlaşmayı teşvik etmek; uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak, 

 Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, ve evraklarla ilgili gerekli işlemleri yapmak, 

 Kendi  görev  alanı  içindeki  ve  diğer  bölümlerle  olan  yazılı  ve  sözlü  bilgi  akışının  zamanında 

sağlamak, 

 Faaliyetleriyle  ilgili  dış  temaslarda  bulunmak,  söz  konusu  temaslarda  verilen  talimatlar  içinde 

davranmak; gelişme ve sonuçları amirine bildirmek, 

 Amirleri tarafından görevlendirilmesi durumunda, komisyon, komite, vb. çalışma gruplarında yer 

almak; verilen görevleri yapmak, 

 Amirinin  ihtiyaç  duyabileceği  kendi  görev  alanı  kapsamındaki  her  türlü  bilginin  her  an 

kullanılabilecek  durumda  tam,  doğru  ve  güncel  olarak  tutulmasını  sağlamak,  gerektiğinde  rapor 

hazırlamak, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Konusuyla ilgili olarak, amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 

7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı, 

hizmet  kalitesini  yükseltmeyi,  hasta  ve  çalışan  memnuniyetini  artırmayı,  hizmetten 

yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş 

ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket 

ederler,  görevlerini  yerine  getirirken  ve  hizmetlerden  yararlandırmada  dil,  din,  felsefi  inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 
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 Kurum  içinde  güveni  sağlayacak  şekilde  davranır  ve  görevin  gerektirdiği  itibar  ve  güvene  layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları,  astları,  diğer  personel  ile  hizmetten  yararlananlara  karşı  nazik  ve  saygılı 

davranır  ve  gerekli  ilgiyi  gösterir,  konu  yetkilerinin  dışındaysa  ilgili  birime  veya  yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine 

bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve 

savurganlıktan  kaçınır;  mesai  süresini,  kurum  mallarını,  kaynaklarını,  işgücünü  ve  imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 

8. 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. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


