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ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ… 

Hastanemiz çalışanları adına, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Alacağınız uyum eğitimi, sizi yeni çalışma ortamınıza hazırlamak ve daha kolay uyum göstermenizi 

sağlamak üzere planlanmıştır. Yeni görevinizde başarılar dileriz. 

Eğitim Birimi 

 

1. TARİHÇEMİZ 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH) eski adıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA), 

II. Abdülhamit tarafından 1898 yılında İstanbul'da Gülhane Seririyat Hastanesi olarak kurulmuş olup 

günümüzde Etlik, Keçiören'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak devam etmektedir. 

 

Açılışından sonra Gülhane'de 1907-1914 yılları arasında askeri hekimlik eğitimleri artırılmış ve 1914 

yılında adı Gülhane Tatbikat-ı Askeriye Tatbikat Mektebi ve Seririyatı olarak değiştirilmiştir. Birinci 

Dünya savaşı (1914-1918) yıllarında harp hastanesi olarak görev yapmaya başlamış, özellikle 

Çanakkale’den getirilen ağır hastaların bakımına tahsis edilmiştir. Gülhane hocaları cephelere ve 

kıtalara dağılmıştır. 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gülhane’ye ait “Gülhane Tababet-

i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı Talimatnamesi” adı ile bir talimatname hazırlamıştır. Bu 

talimatnamede Gülhane; Genel askeri tababetin uygulandığı bir klinik (seririyat), askeri tababetin 

geliştirilmesi için bir okul, bilimsel araştırmalar için bir tıp akademisi (Askeri Tıp Encümen-i Alisi) 

olarak tanımlanmıştır. Türkiye’nin II. Dünya Savaşına girme ihtimalinin belirmesi üzerine İstanbul’dan 

Ankara’ya taşınmasına karar verilmiş ve 21 Temmuz 1941’de Ankara Cebeci Merkez Hastanesi’ne 

nakledilmiştir. 

 

Gülhane 1947’de “Gülhane Askeri Tıp Akademisi” adını almış, 1953 yılından 1971 yılına kadar 

Bahçelievler şimdiki K.K.K.’lığı binasının bir bölümünde bulunan dönemin Mevki Hastanesi’nde 

hizmetine devam etmiştir. 1961 yılında çıkarılan iki kanun ile Üniversiteler Kanununa bağlanmış ve 

yeni bir bina yapılmasına karar verilmiştir. Modern hastane işletmeciliğine göre Gülhane’nin teşkilat ve 

kadrosunun yapılanması da yeni binanın yapımı kadar önemli kabul edilmiş ve yurtdışı örnekleri de 

incelenerek yeniden oluşturulmuştur. 1961’de temeli atılan yeni akademi binası, 1971 yılında bitirilmiş, 

Gülhane Etlik’te yapılan bu yeni binasına Ekim 1971’de taşınmıştır. 

 1974 yılında Radyoterapi Merkezi ve 1976’da Türkiye’de ilk defa tam teşekküllü bir Yanık 

Tedavi Merkezi binası hizmete girmiştir. 
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 1980 yılında Türkiye’de ilk kez, Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. 

 7 Kasım 1980 tarih ve 2336 sayılı kanunla; Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi 

ve Eğitim Hastanesi olarak iki bölüme ayrılarak Askeri Tıp Fakültesi kurulmuş ve 1981 

tarihinde eğitime başlamıştır.  

 6 Mayıs 1981 tarihinde Prof. Dr. Necati Kölan başkanlığındaki 21 kişilik ekip tarafından, 

GATA’nın ilk böbrek transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.  

 1982 yılında GATA Nöroşirürji Kliniği’nde Mikrocerrahi uygulamaları başlatılmış ve 

Türkiye’de yine bir ilk olarak Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi 1985 yılında Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına başlamıştır. 

 1983 yılında Psikiyatri Kliniğinde, ülkemizde ilk olan Uyku Merkezi açılmıştır.  

 1984 yılında Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde, Türkiye’de ilk otolog ve allojeneik kemik 

iliği transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 1986 yılında Türkiye’de ilk defa, dijital ve network uygulamaları bulunan, Nükleer Tıp Merkezi 

hizmete girmiştir.  

 24-25 Kasım 1989 tarihinde Türkiye’de pankreas ve böbreğin birlikte ilk transplantasyonu ile 

bağırsak transplantasyonu, 1. Hariciye Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. 

 Hiperbarik oksijen tedavi merkezi ve 16 yataklı yanık ünitesinde ülke çapında sağlık hizmeti 

verilmeye devam edilmektedir. 

 

Hastanemiz 30 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini alarak 

hizmet vermeye devam etmektedir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1100 yatak kapasitesine 

sahiptir. Bunların 107 tanesi tescilli yoğun bakım ünitesi yatağıdır. 

 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi var olan teknik ve teknolojilerini sürekli olarak geliştirmekte ve 

yenilemektedir. Bu gelişmelerden ilki; Ekim 2016 da faaliyete geçen İnme ve Epilepsi Merkezidir. 

Nöroloji, Acil Servis, Radyoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Beyin Cerrahi anabilim dalları ile 

koordinasyon sağlanarak; İnme rahatsızlığı olan hastalara tedaviye yönelik girişimsel radyolojik 

işlemlerin başlatılması sağlanmıştır. 

 

Hastanemize sevk edilen ve başvuran iç güvenlik gazilerimiz ve yaralılarımız; tecrübeli ve seçkin 

kadrosuyla teşkil ettiğimiz, ‘‘İç Güvenlik Gazi ve Yaralıları Sosyal Hizmet Destek Birimimiz’’ 

tarafından karşılanmakta olup, gazilerimizin ve yaralılarımızın tedavileri bittikten sonraki süreçte de 

tıbbi, sosyal ve psikolojik gereksinimleri, yakından takip edilmektedir. Ayrıca iç güvenlik gazilerimiz 

hastanemize tahliye edilmeden sağlanan koordinasyon ile aileleri ve yakınları için misafirhanemizde 

konaklama hizmeti verilmektedir. 
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BÖLÜM 2. HASTANE KURUM BİLGİLERİ 

 

2.1. HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI 

 

 

 

 

Hastanemiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı çok sayıda fakülte ve yüksekokulun da bulunduğu 

büyük bir yerleşke içinde bulunmaktadır. Yerleşke, üniversite ve hastane yerleşkesi olarak aradan geçen 

bir vadi ile ikiye ayrılmıştır. Hastane yerleşkesinde hizmetlerimiz, üç büyük ve çok sayıda küçük binada 

sürdürülmektedir.    

 

 Cerrahi Bilimler Binası (Yataklı Servisler+Yönetim) 

 Dahili Bilimler Binası (Yataklı Servisler) 

 Çocuk Hastalıkları Binası 

 Diğer Binalar 

o KBB Kliniği Binası 

o Kardiyoloji, Kalp-Damar ve Palyatif Kln. Binası 

o Radyasyon Onkolojisi Kliniği Binası 

o Yanık Merkezi 

o Nükleer Tıp Kliniği Binası 

o GETAT, Spor Hekimliği ve Tıbbi Genetik Binası 

o Psikiyatri Kliniği Binası (Üniversite yerleşkesi içinde) 

o Eğitim Birimi Binası 
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Cerrahi Bilimler Binası 

 

 

Dahili Bilimler Binası 

 

 

Kardiyoloji, Kalp-Damar ve Palyatif Kln. Binası 
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Çocuk Hastalıkları Binası             Yanık Merkezi                                                        

  

KBB Kliniği Binası             Radyasyon Onkolojisi Kliniği Binası 

           

 Nükleer Tıp Kliniği Binası                                        GETAT, Spor Hek. ve Tıbbi Genetik Binası  

           

Psikiyatri Kliniği Binası                                              Eğitim Birimi Binası 

(Üniversite yerleşkesi içinde) 
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2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

2.3. BİRİMLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZ 

BİRİMLERİMİZ 

 Basın ve İletişim 
 Hasta Hakları Birimi 

 Beslenme ve Diyet Birimi  İstatistik Birimi 

 Bilgi İşlem Merkezi 
 Kalite Yönetim Birimi 

 Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği  Organ Nakli Koordinasyon Merkezi 

 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi  Protokol ve İç Güvenlik Gazi ve Yaralı Sosyal 
Hizmetler Birimi 

 Eczane Birimi 
 Satın alma Birimi 

 Eğitim Birimi 
 Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Birimi 

 Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi 
 Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi  

 Genel Evrak ve Arşiv Birimi  

 

 

Başhekim 

Başhekim 
Yardımcıları

Bağlı 
Birimler

İdari ve Mali 
İşler 

Müdürü

İdari ve Mali 
İşler Müdür 
Yardımcıları

Bağlı 
Birimler

Sağlık Bakım 
Hiz. Müdürü

Bağlı 
Birimler

Sağlık Bakım 
Hiz. Birim 

Sorumluları

Klinik 
Sorumluları

Destek ve 
Kalite Hiz. 
Müdürü

Destek ve 
Kalite Hiz. 

Müdür 
Yardımcıları

Bağlı 
Birimler

Teknik 
Hizmetler 
Müdürü

Teknik 
Hizmetler 

Müdür 
Yardımcıları

Bağlı 
Birimler
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TIBBİ BİRİMLER 

ÖZELLİKLİ BİRİMLER LABORATUVARLAR 

 Radyoloji-Görüntüleme  Doku Tipleme Laboratuvarı 

 Kan Merkezi  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 

 Adli Tıp  Protez-Ortez Üretim ve Uygulama Mrk. 

 Acil Tıp  Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 

 Palyatif Bakım Kliniği  Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi  Tıbbi Patoloji Laboratuvarı 

 GETAT Uygulama Merkezi  

DAHİLİ KLİNİKLER 

 Aile Hekimliği  Kardiyoloji 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 Nefroloji 

 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı  Nöroloji 

 Deri ve Zührevi Hastalıklar  Nükleer Tıp 

 Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.  Psikiyatri 

 Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji 
 Radyasyon Onkolojisi 

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Romatoloji 

 Gastroenteroloji  Spor Hekimliği 

 Geriatri  Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 

 Göğüs Hastalıkları  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 

 Hematoloji 
 Tıbbi Onkoloji 

 İç Hastalıkları 
 Yoğun Bakım  

 İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları  

CERRAHİ KLİNİKLER 

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 Beyin ve Sinir Cerrahisi  Kalp Damar Cerrahisi 

 Çocuk Cerrahisi  Kulak Burun Boğaz 

 Genel Cerrahi  Ortopedi ve Travmatoloji 

 Göğüs Cerrahisi  Plastik Cerrahi 

 Göz Hastalıkları  Üroloji Kliniği 
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2.4. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİMİZ 

İletişim  

Telefon:  (0 312) 304 20 00 

 Fax: (0 312) 304 27 00      

 Adres: General Dr.Tevfik Sağlam Cd. No:1 Etlik / Ankara Posta Kodu: 06010 

 

Ulaşım  

 

 

 

Kızılay ve Ulustan: 

   284 Hattı ( EGO Otobüsü )    

   263 Hattı Etlik-Aşağı Eğlence-Bakanlık (Meşrutiyet Caddesinden) 

Havaalanından (Esenboğa): 

   HAVAŞ Servisleri ile Ulus'a gelip, EGO veya Özel Halk Otobüsü ile; 

AŞTİ' den: 

   ANKARAY (METRO) ile Kızılay veya Ulus'a gelip, EGO veya Özel Halk Otobüsü ile; 

Tren Garından: 

   EGO Otobüsü veya Dolmuş ile 

Etlik'te bulunan hastanemize ulaşabilirsiniz. 
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2.5. ÇALIŞMA SAATLERİ  

Kurumumuzda kamu personeli haftalık 40 saat, sürekli işçi statüsündeki personel ise 45 saat olarak 

çalışmaktadır. 

Gündüz Mesai Saatleri: 08.00-17.00 arasındadır. Özellikli birimlerde 08.00-16.00 olarak uygulanır. 

Vardiya/Nöbet Mesai Saatleri: Sağlık hizmetleri, kesintisiz 24 saat devam eden sağlık hizmetidir. 

Mesai saatleri dışında, hizmetin sürekliliği vardiya/nöbetle sağlanır. Hastane Başhekimliği, sağlık 

hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya 

ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir. 

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Mesai Saatleri: Kurumumuzun 24 saat hizmet veren kurum olması 

nedeniyle İlgili Müdürlük ve meslek gurubuna göre vardiya mesai saatleri belirlenmiştir. Bu günlerde 

kurumda mesai yapanların çalışmaları; ilgili birim sorumlusunun ilgili müdürlüğe çalışanların çalışma 

gün- saat bildirmesi ile kayıt altına alınır ve bir sonraki ay için fazla mesai ücreti olarak verilir. 

 

2.6. YEMEK HİZMETLERİ 

Yemek Saatleri: 

Çalışanlar için; 

Öğlen: 11.30-13.30 

Akşam: 18.00-19.00 

Gece: 23.00-01.00 (Gece nöbetinde çalışanlar için) 

 

Yemekhaneler 

 Cerrahi Bilimler Binası 8. Kat (Genel) 

 Dahili Bilimler Binası 2. Kat (Genel) 

 Kardiyoloji Kalp Damar Binası (Bina çalışanları için) 

 Psikiyatri Binası (Bina çalışanları için) 

 Acil Servis (Servis çalışanları için) 

 

2.7. HASTANE KURALLARI:  

 Hastane çalışanları, mesleklerinin gereklerini yasalar, yönetmelikler ve talimatlar çerçevesinde 

profesyonelce yerine getirmeli, genel ve hizmet alanına özel olarak yayınlanan mevzuattaki 

kurallara uymalıdır. 

 Yasa gereği çalışanlar amirine karşı sorumlu ve verilen görevi tam ve zamanında yerine getirmekle 

yükümlüdür.  

 Kurumun misyonunu ve vizyonunu bilmeli, kurum çalışmalarından haberdar olmalıdır. 

 Hasta Haklarını bilmeli ve saygılı olmalıdır. 

 Çalışan Haklarını bilmelidir. 
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 Çalışan personel, birbirleriyle, hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimlerinde mesleki vizyonuna 

uygun davranmalıdır. 

 Bütün hastane çalışanlarımız mesai saatlerine uymak zorundadır.  

 Nöbet tutan çalışanlar, nöbet ile ilgili kurallara uymalıdır. 

 Çalışanlar mesai saatleri içerisinde yönetmeliklerin ve Hastane yönetiminin belirlemiş olduğu kılık- 

kıyafetlere uygun olarak çalışmalıdır. 

 Çalışan kendisine teslim edilen Kamu Kurum Malını korumak ve hizmete hazır bulundurmakla 

sorumludur.  

 Çalışan; resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz.  

 Başhekimlik izni olmadan basına bilgi veya demeç veremez.  

 Çalışanlar mesleki risklere karşı koruyucu önlemleri içeren kurallara uymalıdır. 

 Hastane içerisinde sigara içilmemelidir. 

 Hastalık durumlarında ve izinlerde birim sorumlusu/yöneticisi bilgilendirilmelidir. 

 

 Hastanemizde mesai saatleri içerisinde tanıtıcı kimlik kartlarının takılması ve mesai giriş-

çıkışlarında belirlenen istasyonlarda okutmak zorunludur (Hastanemizde göreve başlayan 

tüm personellere tanıtıcı kimlik kartları tanzim edilerek imza karşılığı verilir.). Kimlik kartı 

kullanılarak hizmet veren kartlı kapı, yemekhane gibi yerlerde de kullanılması zorunludur. 

 

 Çalışan her personel verilen hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadır. 

 

2.8. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) 

Hastanemizde verilmekte olan tüm hizmetler Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile takip 

edilmektedir. Muayene randevuları, hasta kabul, yatış ve taburcu işlemleri, laboratuvar sonuçları, 

radyoloji işlemleri, personel özlük bilgileri, e-dosya, cihaz takip sistemi, stok takip ve malzeme istekleri 

gibi tüm resmi işlemler HBYS otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır.  

 

Göreve yeni başlayan personel çalışmakta olduğu Birimde Hastane Otomasyon Sistemine dahil herhangi 

bir modül kullanacak ise Bilgi İşlem Birimine başvurarak kendisine verilecek olan HBYS kullanıcı adı 

ve şifresini almalıdır. 

 

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması  

 Hasta bilgi güvenliğinin sağlanması için HBYS den destek hizmeti alınmaktadır. Hastanemizde cat5 

ve cat6 kablolama sistemi kullanılmakta, kablosuz ağ erişimi kısıtlı bulunmaktadır.  

 Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer Hastane 

prosedürlerine uygun olarak uygular.    



13 

 

 Hastalar ile ilgili bilgilere yalnızca bilmesi gerekenlerin görebilmesi prensibiyle hareket edilir.  Bu 

bireyler gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar ve bu yükümlülüklere uymamaları 

durumunda yasal işlemler başlatılır.   

İnternet erişimi ve e-posta kullanımı:  Hastanemizde başhekimlik tarafından belirlenen birimlere 

sınırlı internet erişimi ve e-posta kullanımı sağlanmaktadır.   

Yetkilendirme   

 Kurumuzda yetkilendirmeler kullanıcıların ilgi alanlarına göre belirlenmekte ve ilgili parça yetkisi 

verilmektedir.  

 Kullanıcılar yönetici, memur, laboratuvar, veri giriş olarak ayrılmakta ve yetkilendirmeleri kullanım 

alanlarına göre yapılmaktadır, aynı görevi icra eden kullanıcılara aynı yetkiler verilmektedir.   

 Her kullanıcıya kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir.  

 Tüm kullanıcıların yaptığı işlemler kayıt altına alınmakta ve bilgi işlem tarafından 

izlenebilmektedir. Veri tabanı ya da tablolara bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler 

ulaşabilmektedirler.  

 Her kademedeki çalışan sadece yetkilendirilmiş olduğu işlemleri yürütebilmektedir.  

 Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin 

tanımlanmış kullanıcısına ait olduğundan, belli bir kullanıcıya ayrılmış şifre hangi şartla olursa 

olsun başkalarına verilemez.   

 Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda;    

 Bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen personelin şifresinin bir an önce iptali esastır.  

 İlişiği kesilen personelin tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri kullanıma kapatılır.  

 Şifrenin 24 saat içerisinde iptali BİLGİ İŞLEMİN sorumluluğundadır.   

 Otomasyon sistemi dâhilindeki her türlü yazılımın kurma,  silme ve düzenleme işlemleri ile işletim 

sistemi ayarlarının yapılması ve değiştirilmesi BİLGİ İŞLEM yetkisindedir.  

 Bilgi İşlem Birimi bilgisi dışında herhangi bir yazılım kurma ve silme işlemi ve işletim sistemi 

ayarları yetkilendirilmemiş bir işlem olarak değerlendirilir ve tamamen ilgili cihazın kullanıcısının 

sorumluluğundadır.  

Genel Kullanım 

 Bütün masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar otomatik olarak 10 dakika içerisinde şifreli ekran 

korumasına geçebilmelidir. Dizüstü bilgisayarlar güvenlik açıklarına karşı daha dikkatle 

korunmalıdır. İşletim sistemi şifreleri aktif hale getirilmelidir.  

 Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Bu bilgisayarlardan 

kaynaklanabilecek, kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (Örneğin; elektronik bankacılık, 

hakaret-siyaset içerikli mail, kullanıcı bilgileri vs.) sistemin sahibi sorumludur. 

 Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunulmamalıdır.  DoS saldırısı,  port-network taraması 

vb. yapılmamalıdır.  

 Kurum bilgileri kurum dışından üçüncü kişilere iletilmemelidir. 



14 

 

 Cihaz, yazılım ve veri; izinsiz olarak kurum dışına çıkarılmamalıdır. 

 Kurumun kullanmakta olduğu yazılımlar hariç kaynağı belirsiz olan programları  (Dergi CD veya 

internetten indirilen programlar vs.) kurmak ve kullanmak yasaktır.  

 Yetkisi olmayan personelin, kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi veya elde etmesi yasaktır. 

 Kurumsal veya kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyetine özel önem gösterilmelidir.  Bu veriler, 

hastanemizin bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla elektronik veya kâğıt 

ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilemez.  

 Bilgi İşlem birimi tarafından atanan yetkili kişiler kullanıcıya haber vermeksizin yerinde veya 

uzaktan, çalışanın bilgisayarına erişip güvenlik, bakım ve onarım işlemleri yapabilir. Bu durumda 

uzaktan bakım ve destek hizmeti veren yetkili personel kişisel bilgisayardaki kişisel veya kurumsal 

bilgileri görüntüleyemez, kopyalayamaz ve değiştiremez.  

 Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı/ kopyalanmamalıdır.  

 Bilgisayarlar üzerinde resmi belgeler,  programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya alışverişinde 

bulunulmamalıdır.  

 Bilgisayarlara herhangi bir şekilde lisanssız program yüklenmemelidir. 

 Gerekmedikçe bilgisayar kaynakları paylaşıma açılmamalıdır, kaynakların paylaşıma açılması 

halinde de mutlaka şifre kullanma kurallarına göre hareket edilmelidir. 

 

Parola Yönetimi ve Kullanımı:  

 Kullanıcı hesaplarına ait parolalar (örnek: e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en geç 6 (altı) ayda 

bir değiştirilmelidir.  

 Sistem yöneticileri, kendi yönetimindeki sistem ve kendi kullanıcı hesapları için farklı parolalar 

kullanmalıdır.  

 Web tarayıcısı ve diğer parola hatırlatma özelliği olan uygulamalardaki "parola hatırlama" seçeneği 

kullanılması bilgi güvenliği açısından sakıncalıdır.   

 Güvenli parolanın özellikleri; 

 Parola en az 8(sekiz) karakterli olmalıdır.  

 İçerisinde en az 1(bir) tane büyük ve en az 1(bir) tane küçük harf bulunmalıdır. 

 İçerisinde en az 1(bir) tane rakam bulunmalıdır.  

 İçerisinde en az 1(bir) tane özel karakter bulunmalıdır. (@, !,?,A,+,$,#,&,/,{,*,-,],=,...)  

 Aynı karakterler peş peşe kullanılmamalıdır. (aaa, 111, XXX, ababab...)  

 Sıralı karakterler kullanılmamalıdır. (abcd, qwert, asdf,1234,zxcvb...)  

 Bir kullanıcı adı ve parolası, birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır.  

 Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır (Örneğin 

12345678, qwerty, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi). 

 Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır. 
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 Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar 

kullanılmamalıdır.  

 

Donanım Arızası Bildirimi   

Kurumumuzda bilgi işleme yönelik Yazılım-Donanım destek birimi 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. 

Arıza bildirimleri, Bilgisayar Arıza Bildirimi otomasyon üzerindeki bilgi işlem istekleri bölümünden 

yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Arızalar Bilgi İşlem Birimine bu yoldan iletilir. 

 

Sosyal Mühendislik Ve Sosyal Medya Güvenliği:  

 İnsanoğlunun zaaflarını kullanarak istediğiniz bilgiyi, veriyi elde etme sanatına sosyal mühendislik 

denir.  

 Taşıdığımız ve işlediğimiz verilerin öneminin bilincinde olunmadır.  

 Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak zararları düşünerek hareket edilmelidir.  

 Özellikle telefonda, e-posta veya sohbet yoluyla yapılan haberleşmelerde şifre gibi özel bilgiler 

paylaşılmamalıdır.  

 Şifre kişiye özel bir bilgidir. Sistem yöneticiniz dâhil telefonda veya e-posta ile şifrenizi 

paylaşmamalısınız.  

 Oluşturulan dosyaya erişebilecek kişiler ve hakları “bilmesi gereken” prensibine göre 

belirlenmelidir.  

 Erişebilecek kişilerin hakları yazma, okuma, değiştirme ve çalıştırma yetkileri göz önüne alınarak 

oluşturulmalıdır.  

 Verilen haklar belirli zamanlarda kontrol edilmeli, değişiklik gerekiyorsa yapılmalıdır. 

 Sosyal Medya hesaplarına giriş için kullanılan şifreler ile kurum içinde kullanılan şifreler farklı 

olmalıdır.  

 Kurum içi bilgiler sosyal medyada paylaşılmamalıdır.  

 Kuruma ait hiçbir gizli bilgi, yazı sosyal medyada paylaşılmamalıdır. 
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BÖLÜM 3. ÖZLÜK HAKLARIMIZ 

 

3.1. İZİNLER 

3.1.1. Yıllık İzin Hakkı 

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre bölünerek kullanılabilir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı personeller; hizmet süresi 1-10 yıl arası olanlara 20 

gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir. Kullanılmayan yıllık izinler 1 yıl sonrasına 

aktarılabilir. 

657/4-B Sözleşmeli Personeller; hizmet süresi 1-10 yıl arası olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 

30 gün ücretli yıllık izin verilir. Kullanılmayan yıllık izinler 1 yıl sonrasına aktarılamaz. 

Sürekli İşçi Kadrosu Personelleri; hizmet süresi 1-10 yıl arası olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 

30 gün ücretli yıllık izin verilir. Kullanılmayan yıllık izinler 1 yıl sonrasına aktarılamaz. 

 

 Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık 

sağlık izni (şua izni) verilir. 

 

3.1.2. Diğer İzinler (Evlilik, Doğum, Analık-Babalık, Ölüm İzinleri) 

Kadın Memura doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere 

toplam 16 hafta analık izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta 

süre eklenir. Doğum yapan kadın memura analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 

3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 saat süt izni verilir. Çalışan 1.doğumda 2 ay, 2.doğumda 4 ay ve 3.doğumda 6 

ay saat 12.00’a kadar (yarım gün) çalışır. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez 

kullanılacağı hususunda, memurun tercihi esastır. Doğum yapan memura analık izin süresinin 

bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bu sürenin tamamı bir defada 

verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev 

yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 24 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar 

aylıksız izin verilir. Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle 10 gün babalık izni 

verilir. Doğum yapan memura doğumdan sonra 24 ay (2 yıl) nöbet verilemez ve gece vardiyasında 

çalıştırılamaz. Memura, isteği üzerine; 

• Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi (7 gün), 

• Eşinin, çocuğunun ölmesi (7 gün), 

• Çalışan erkek memurun çocuğunun doğması halinde (10 gün) 

• Kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde (7gün) mazeret izni verilir. 

 

Sürekli işçi kadrosunda çalışan personel: Doktor raporu ile hamileliğin tespitinden itibaren doğuma 

kadar ve doğumdan sonra bir yıl gece nöbetinden muaf sayılır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik 

açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılamaz. 
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Sürekli İşçi kadrosunda çalışan personel isteği üzerine 5 gün evlilik, Eş ve çocuğun ölümünde 6 gün; 

Anne, baba ve kardeş ölümünde 5 gün, kayınpeder, kayınvalide ölümünde 2 gün ölüm izni verilir. Eşinin 

doğum yapması halinde 5 gün babalık izni verilir. Kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını 

emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izni kullanırken annenin saat seçim 

hakkı vardır. 

 

3.1.3. Resmi Tatil Ve Bayram İzinleri 

19.3.1981 tarih ve 17284 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre; 

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile Yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil 

günleridir. 

A) Resmi bayram günleri şunlardır: 

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

2. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü 

3. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

5. 30 Ağustos günü Zafer Bayramı 

6. 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim’ de 13.00’ ten itibaren 1,5 gündür. 

B) Dini bayramlar şunlardır: 

1. Ramazan Bayramı: Arife günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. 

2. Kurban Bayramı: Arife günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 
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BÖLÜM 4. SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI UYGULAMALARIMIZ 

 

4.1 KALİTE POLİTİKAMIZ, MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ 

Kalite Politikamız: Hoşgörülü, ilkeli, güvenilir, konusunda uzman eğitimli personel ile zamanında, 

doğru teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, sağlıkta kalite 

standartları ve yasal mevzuatlar doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti vermektir. 

Misyonumuz: Birey, aile ve topluma bütüncül yaklaşımı benimseyen, çağdaş, bilim ve teknolojik 

gelişmeler ışığında, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, nitelikli ve evrensel standartlarda 

eğitim, öğretim ve araştırmaları destekleyen, etik ilkelere bağlı, ekip anlayışı içerisinde sağlık hizmeti 

sunmaktır. 

Vizyonumuz: Hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyeye ulaştığı, çağdaş, bilimsel, kaliteli, 

güven duyulan ve uluslararası düzeyde model alınan, en iyi sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. 

Değerlerimiz: 

 Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık 

 Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı 

 Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 

 Zamanlılık 

 Ekip Ruhu 

 Hoşgörü 

 Sürdürülebilirlik 

 Süreklilik 

 Kolay erişim 

 

4.2. HASTANEMİZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RUTİN UYGULAMALARI 

Kalite Yönetim Birimi  

Hastanemiz, Kalite Yönetim Birimi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 

tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)’ na göre Kurumsal Hizmet Yönetimine yönelik 

gerekli düzenleme ve planlamaları yapar. Hizmetlerdeki eksiklik ve aksaklıklar belirlenerek, sorunların 

giderilmesine yönelik çalışmalar ve planlamalar yapar.  

Kalite Yönetim Biriminin görevleri; 

• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.  

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.   

• Öz değerlendirmeleri yönetir.   

• Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.   

• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. 

• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları  (anket uygulamaları,  anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan 

geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.   

• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.   

• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.  

• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.  
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Kalite yönetim sistemiyle ilgili tüm dokümanlar kurumsal ortak alanda “Genel Dokümanlar” içinde 

bulunmaktadır. Birim sorumluları tarafından sistemin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilir. 

Hastanemizde rutin olarak yılda bir kez “çalışan memnuniyeti anketi düzenlenir”. Bu anketler aracılığı 

ile çalışan memnuniyet ve beklentileri tespit edilir. 

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin dört temel yapı taşı bulunmaktadır: 

 Kurumsal Yapı 

 Sağlıkta Kalite Standartları 

 Sağlıkta Kalite Göstergeleri 

 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 

Sağlık Bakanlığı tarafından yılda bir kez sağlıkta kalite standartları doğrultusunda denetimler 

yapılmaktadır. Kalite çalışmalarında her bir çalışanın üzerine görevler düşmektedir. SKS (Sağlıkta 

Kalite Standartları)’ de bölümlere yönelik göstergeler aylık, 3 aylık ve yıllık olmak üzere hesaplanarak 

Hastanemiz web raporlama sayfasından girişi yapılmakta ve Kalite Birimince Bakanlığımıza 

bildirilmektedir. 

SKS rehberi Hastanemiz kurumsal ortak alanında genel dokümanlar içinde bulunmaktadır. Ayrıca 

Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Güvenliği Daire Başkanlığı web sayfası üzerinden SKS doğrultusunda 

oluşturulan tüm rehberlere ulaşılabilmektedir. 

 

Dilek Öneri ve Şikâyet Bildirimi: Hastanemiz çalışanlarının kolayca ulaşabileceği alanlarda 17 adet 

Dilek ve Öneri Kutusu Mevcuttur. Ayrıca web sitemiz üzerinden de bildirim yapılabilmektedir. Dilek 

ve öneri kutuları her ay düzenli olarak ilgili ekip tarafından açılır, site kontrol edilir bildiriler bu ekip 

tarafından değerlendirmeye alınır, değerlendirme sonucu gerekli düzenleyici - önleyici faaliyetler 

planlanır ve gerçekleştirilir. Kişiye özel bildirimlerin sonuçları kendisine bildirilir. 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ 

İstenmeyen Olay; hasta, hasta yakını, çalışanlar ve/veya sağlık hizmeti verilen kuruluşta bulunan diğer 

kişilerin güvenliğini olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olaylardır. 

Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik, transfüzyon güvenliği, 

tesis güvenliği, düşmeler, radyasyon güvenliği, bilgi güvenliği gibi konularda gelişebilir. 

Çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; kesici delici alet yaralanmaları, tesis güvenliği, 

radyasyon güvenliği, mesleki enfeksiyonlar, kan ve vücut sıvıları ile temas gibi konularda gelişebilir. 

Kurumumuzda Bildirim Nasıl Yapılır? 

Bildirimler web sayfası üzerinden yapılır. www.gulhaneeah.saglik.gov.tr web sayfasına girildikten 

sonra Birimlerimiz sekmesi altında Kalite Yönetim Birimi sayfası açılır. İstenmeyen olay bildirim formu 

“tıklayınız” seçilir, ekrana gelen form doldurularak gönder butonuna basılır. 
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4.3. HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ  

Hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının amacı, sağlık hizmeti sunum süreçlerindeki basit hataların 

hasta ve çalışanlara zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek faaliyetleri planlamak, 

uygulamaya koymak, meydana gelebilecek olası hataların hasta ve çalışanlara ulaşmadan önce 

belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır. Hasta ve çalışan 

güvenliği üç ayrı uygulama ile sağlanır:  

Hasta Güvenliği Uygulamaları  

1. Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması  

2. Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması  

3. Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,  

4. İlaç güvenliğinin sağlanması,  

5. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,  

6. Cerrahi güvenliğin sağlanması,  

7. Hasta düşmelerinin önlenmesi,  

8. Radyasyon güvenliğinin sağlanması,  

9. Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması.  

Çalışan Güvenliği Uygulamaları  

1. Çalışan güvenliği programının hazırlanması,  

2. Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,  

3. Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,  

4. Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,  

5. Çalışanlara yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,  

Hasta ve Çalışan Güvenliği Ortak Uygulamaları  

1. Enfeksiyon Güvenliği  

2. Laboratuvar Güvenliği  

3. Renkli Kod Uygulamaları  

4. Güvenlik Raporlama Sistemi  

5. Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri  

6. Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitelerinin Kurulması  

7. Radyasyon Güvenliği İle İlgili Olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda 

koruyucu önlemlerin alınması, 
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4.4. RENKLİ KODLAR  

Beyaz Kod Uygulaması  

Hasta, hasta yakını ve diğer sağlık çalışanları tarafından maruz kalacağı fiziksel, sözlü şiddet esnasında 

daha önceden kurulmuş olan beyaz kod ekibini bilgilendirmek amacı ile 

kurulmuş bir sistemdir. Beyaz kod bildirimi için 1111 numarasını 

aramanız gerekmektedir. Ekip olay yerine geldiğinde çağrının başlatıldığı 

telefondan aynı numara aranır ve “2” rakamı tuşlanarak çağrı sonlandırılır.   

 

 

Mavi Kod Uygulaması  

Mavi kod hastanemizde herhangi bir hasta, hasta yakını veya sağlık 

çalışanının Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon-CPR (kalp ve solunum 

durması halinde yapılan yeniden canlandırma işlemi) ihtiyacı durumunda 

verilen kod durumudur. Hastanemizde böyle durumlara müdahale için ekipler oluşturulmuştur. Mavi 

kod çağrısı için dâhili telefonlarımızdan 2222 numarası aranır ve çağrı başlatılır. Ekip olay yerine 

geldiğinde çağrının başlatıldığı telefondan aynı numara aranır ve “2” rakamı tuşlanarak çağrı 

sonlandırılır.   

 

 

Pembe Kod Uygulaması  

Pembe kod hastanelerden çocuk kaçırılmasının önüne geçilmesi amacı ile 

başlatılmış bir çalışmadır. Bir pembe kod vakası ile karşı karşıya 

kalındığında derhal 3333 numarası aranarak çağrı başlatılır. Ekip olay 

yerine geldiğinde çağrının başlatıldığı telefondan aynı numara aranır ve 

“2” rakamı tuşlanarak çağrı sonlandırılır.   

 

 

Kırmızı Kod Uygulaması 

Hastanemiz binalarında, herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en 

hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek 

ve/veya önlemek amacıyla hazırlanmış acil uyarı kodudur. Kırmızı kod 

bildirimi için 1110 numarasını aramanız gerekmektedir.  

 

 

2222 

3333 

1111 

1110 
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4.5. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/23 

sayılı “Çalışan Güvenliği Genelgesi” doğrultusunda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” 

oluşturulmuştur. Hasta ya da yakını tarafından çalışanlara yönelik sözel/fiili saldırıları önleyebilmek 

adına gerekli önlemleri almak, mevcut durum ortaya çıktığında yasal prosedürleri başlatmak ve takibini 

sağlamakla sorumlu birimdir. Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetleri kabul 

eder, başvuruları değerlendirerek raporlar, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını 

sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur. İlgili genelge ile sağlık çalışanına sağlık hizmeti 

sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere 

hizmetten çekilme talebinde bulunma hakkı tanınmıştır. Genelge bildirim süreci ve hukuki yardım 

şeklini yine aynı başlık altında açıklamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek 

üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve 

“www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur. 

4.6. HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

Hasta Hakları 

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip 

bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına 

alınmış bulunan haklarını ifade eder. 

 Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma hakkı 

 Bilgi isteme, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma ve bilgilerin gizli tutulması hakkı   

 Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı, personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı 

 Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı 

 Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı 

 Mahremiyete saygı gösterilmesi, rıza ve izin hakkı 

 Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 

 Güvenliğin sağlanmasını isteme hakkı 

 Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı 

 İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret 

 Refakatçi bulundurma hakkı 

 Müracaat, şikâyet ve dava hakkı 

 

Hasta Sorumlulukları 

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hastanın Uyması Gereken Kurallar başlıklı 42/A Maddesinde hasta 

sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır: 

 Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir 

yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. 
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 Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa 

halen kullanmakta olduğu ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri eksiksiz ve doğru olarak verir. 

 Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri 

bildirimlerde bulunmalıdır. 

 Randevu tarihine uyar ve değişikliği ilgili yere bildirir. 

 İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı 

gösterir. 

 Personele sözlü veya fiziksel saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz. 

 Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur. 

 

4.7. HASTA MEMNUNİYETİ VE HASTA MAHREMİYETİ 

Hasta Memnuniyeti 

Hasta memnuniyeti genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın 

verilen hizmeti iyi veya kötü olarak algılamalarına dayanmaktadır. Yeterince bilgilendirilen, değer 

verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu 

hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir 

sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

Hasta Mahremiyeti  

Hastanelerde muayene, tetkik, girişimsel işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın sağlık hizmeti 

sunumu sırasında fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyetinin korunmasını sağlamaktır. 

 Hastanın, sosyo-kültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve 

beklentileri dikkate alınmalıdır. 

 Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dâhilinde) 

dışındaki kişilerin ortamda bulunması engellenmelidir. 

 Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir. 

Fiziksel Mahremiyetin Korunması 

 Hasta muayenesi paravan veya perde arkasında, üçüncü kişilerin görmesi engellenerek yapılır. 

 Hastanın izin verdiği kişiler ve hekimin bulunmasında yarar gördüğü yakınları kalabilir. 

 Polikliniklerde, uygulama alanlarında, hasta odalarında kontrolsüz girişlerin önlenmesi gereken 

durumlarda kapının dışarıdan açılması engellenir. 

Tıbbi Mahremiyetin Korunması 

 Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameliyat, girişim, görüntüleme vb.) özel 

mahremiyet bölgesinin açılmasını gerektiren durumlarda hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. 

 Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görevliler dışındakiler bu 

ortamda bulunmamalıdırlar. 
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BÖLÜM 5. PERSONEL EĞİTİMLERİ 

 

Hastalara kaliteli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için çalışanların sahip oldukları nitelikler ve beceriler 

çok önemlidir. Tüm çalışanların işe başlarken veya bölüm değişikliklerinde yapacağı işin 

sorumluluklarına yönelik uyum eğitimi almaları, bunun yanı sıra çalışanların sahip oldukları bilgi ve 

becerileri geliştirmek için periyodik olarak (hizmet içi eğitim) eğitim almaları gerekmektedir. 

 

5.1. HİZMET İÇİ EĞİTİM 

Hastanemizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanan 

zorunlu hizmet içi eğitimler 2020 yılı itibari ile Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem 

Platformu (EKİP) sistemi üzerinden çevrimiçi dersler şeklinde yapılmaktadır. Gerekli durumlarda 

yüz yüze eğitimler de planlanmaktadır. Eğitimlere katılım tüm personel için zorunludur.   

 

Çevrim içi derslere nasıl katılacaksınız? 

EKİP Portal uygulamasına, Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Sağlık Bakanlığı tarafından diploması tescil 

edilmiş olan sağlık çalışanları girebilmektedir.  

 Uygulamaya https://ekipportal.saglik.gov.tr/ adresinden erişilmektedir.  

 Giriş için saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresi ve şifresi veya e-devlet kullanıcı adı ve şifresi 

kullanılabilmektedir.  

 EKİP Portal uygulamasına giriş yaptıktan ve Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra Menü 

çubuğunda bulunan “Uygulamalar” menüsünden “E-Eğitim” seçeneğine tıklayarak E-Eğitim 

modülüne erişilmektedir. 

E-Eğitim modülüne giriş yapıldıktan sonra izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir. 

1. Açılan ekranda menü çubuğunda “Tüm Dersler” seçeneğine tıklayarak tüm kategoriler 

listelenir. 

2. Kategori listesinden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismine tıklanır.  

3. Açılan sayfada hastanemize ait dersler görüntülenecektir. (Hangi derslere katılmanız gerektiği 

ve kayıt için gerekli parola eğitim birimi tarafından resmi yazı ve SMS yoluyla bildirilir)  

4. Derse kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna basılır, şifre alanına eğitim birimi tarafından 

belirlenen ve tarafınıza bildirilen parola girilerek kayıt gerçekleştirilir.  

5. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ders içeriğine erişilebilmektedir. 

Hastane internet sitemizde Eğitim Birimi sayfasında zorunlu hizmet içi eğitimler başlığı 

altında EKİP uygulaması için giriş linki ve konu ile ilgili yardımcı dokümanlar 

bulunmaktadır. 
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5.2. GENEL UYUM EĞİTİMİ  

Hastanemize yeni başlayan çalışana kurumun yapısı, politikası, iş koşulları, sosyal olanakları, sosyal 

hak ve sorumlulukları, kurumun organizasyon yapısı ve temel hedefleri gibi konularda bilgi vermek ve 

hastaneye uyumunun kısa sürede gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan eğitimdir. 2021 yılı 

itibarı ile EKİP portal uygulaması ile çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Hastanemize yeni katılan 

tüm personelin bu eğitimi alması zorunludur. 

 

5.3. ORYANTASYON EĞİTİMİ  

Oryantasyon eğitiminin amacı, işe yeni başlayan personelin görevine, çalışma ortamına, iş 

arkadaşlarına, hastane kurum kültürüne ve yöneticilerine uyumunu sağlamak, böylece çalışanların iş 

tatminini, motivasyonunu, verimini ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmektir. 

Oryantasyon eğitimindeki temel amaçlar; çalışanın işe ve kuruma uyumunu hızlandırmak, iş 

ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya 

çıkmasını önlemek, iş akışına uyumunu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemek ve iş güvenliğini 

sağlamaktır. 

 

5.4. BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ 

Bölüm uyum eğitimleri ek tabloda belirtilen personele, ilgili eğitimciler tarafından verilir. Bu eğitim 

süresince bölümdeki işleyişi, çalışma saatlerini, nöbet ve nöbet değişim saatleri, bölümün fiziki yapısı 

ve işleyişi, bölümde kullanılan cihaz, tıbbi malzeme, hasta başı test cihazları ve demirbaşlar hakkında 

bilgi verilmesi, bölümle ilgili yazılı düzenlemelerin anlatılması, birim çalışanları ile tanıştırılması 

çalıştığı birim sorumlusu tarafından sağlanır. Uyum eğitiminin sona erdirilmesi; çalıştığı birim 

sorumlusu tarafından Bölüm Uyum Eğitim Formuna işlenip, formun eğitim dosyasına koyulması ile 
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tamamlanır. Her birimde görev alan tüm sorumlular kendi bölümünde çalışan personelin bölüm uyum 

eğitiminden, takibinden ve eğitimlerin kayıt altına alınmasından sorumludur.  

 

UYUM EĞİTİMİ SORUMLULARI 

Meslek Grubu 
Genel Uyum  

Eğitimi Sorumlusu 

Bölüm Uyum 

Eğitimi Sorumlusu 

Hekim  Sorumlu Hekim Sorumlu Hekim 

Hemşire- Ebe-Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni 

İlgili Müdürlük 
Çalıştığı Birim 

Sorumlusu 

Röntgen Teknisyeni 

Laboratuvar Teknisyeni 

Anestezi Teknisyeni 

Diğer Teknisyen ve Teknikerler 

Psikolog, Eczacı, Diyetisyen, Fizyoterapist 

Temizlik Personeli 

Hasta Kayıt-Danışma-Karşılama-Yönlendirme 

Memur 

Teknik Servis 

Tıbbi Sekreter 

Mutfak Personeli 

 

5.5. KLİNİK/BİRİM HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ 

Klinik/Birimlerde çalışanların kendi klinik/birimlerine özel planladıkları hizmet içi eğitimler, belirlenen 

gün ve saatlerde yapılır, eğitimler kayıt altına alınır. Her eğitim sonunda düzenlenecek olan Klinik/İdari 

Birim Hizmet İçi Eğitim Sonuç Raporu ve katılımcıların imzaları hizmet içi eğitim dosyasına 

koyulur. Dosyalar Eğitim Birimi tarafından hastane yönetiminin belirlediği zamanlarda yerinde kontrol 

edilmektedir.  

 

5.6. EĞİTİM BİRİMİ  

Hastane çalışanlarının tüm hizmet içi, hizmet kalite standartları ve bilgilendirme eğitimlerini yılbaşında 

planlayarak yıl içinde verilmesini organize eder. Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin kabulünü Staj 

Komisyonu kararları doğrultusunda yaparak iş ve işlemleri yürütür. 

Hastane eğitim faaliyetleri, işe yeni başlayanlar ve mevcut çalışmakta olanlara yönelik olmak üzere 

planlı ve sistematik olarak sürdürülmektedir. Yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 

eğitimler, meslek grupları ve birimlerden gelen taleplerde göz önünde bulundurularak planlanır ve 

yapılır. 


