
Planlanan 

Tarih

Planlanan 

Saat

02.01.2020 16:30

02.01.2020 16:30

08.01.2020 08:30

08.01.2020 08:30

08.01.2020 09:30

08.01.2020 09:30

08.01.2020 14:00

08.01.2020 14:00

29.01.2020 17:00

29.01.2020 17:00

Toplantı 

odası
1 saat

Emre Hasan 

Murathan Çevre 

Mühendisi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
40 dk

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

1 saat

Hasta Kimliğinin 

Doğrulanması ve 

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta kimlik bilekliklerinin 

nasıl kullanılacağı hakkında 

bilgi vermek

Hastaların doğru 

kimliklendirilmesini sağlamak

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt-Kabul 

Personelleri

1 saat

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
30 dk

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Kişisel Koruyucu 

Ekipman Kullanımı

*Bölüm bazında kişisel koruyucu ekipmanlar

*Kullanılmaması durumunda karşılaşılacaklar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Çalışanları mesleki 

enfeksiyonlardan korunması 

adına kişisel koruyucu 

ekipmanlar konusunda 

bilgilendirmek

Toplantı 

odası

Çevre ve Atık 

Yönetimi

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Atık bilgilendirmesi yapmak

Hekimler

Hekimler
Toplantı 

odası

Op. Dr. Mustafa 

Altun

Başhekim

Tüm 

personeller

Op. Dr. Mustafa 

Altun

Başhekim

Projektör

El Hijyeni Uyumu 

Gözlemi

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek
El Hijyeni Ekibi

Kesici Delici Alet 

Yaralanmalarının 

Önlenmesi ve 

Bildirimi

*Kesici delici alet yaralanmasına yönelik 

risklerin azaltılması

*Keisci delici alet yaralanması gerçekleştiğinde 

izlenecek adımlar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hekimlere Kesici Delici Alet 

Yaralanmalarının Önlenmesi 

hakkında bilgi vermek

YILLIK EĞİTİM PLANI

DÖNEM:2020 YILI

Eğitimin Konusu Eğitimin İçerik Başlıkları
Eğitimin 

Aşamaları

Eğitimin 

Süresi

Eğitimin 

Yeri 

Eğitim İçin 

Gerekli 

Materyaller

Etkinlik 

Değerlendirm

e Yöntemi

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Katılacak 

Bölümler/

Kişiler

Eğitimi Veren

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Planlanan/Gerçekleşen



03.02.2020 16:00

13.04.2020

03.02.2020 17:00

16.04.2020 16:00

04.02.2020 16:00

04.02.2020 17:00

05.02.2020 07:30

05/02/2020 15:00

05/02/2020 15:00

1 saat

Toplantı 

odası
1 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta Mahremiyeti
*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 Saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Toplantı 

odası

1 saat
Toplantı 

Salonu

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör 1 saat

1 saatProjektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

Salonu

Projektör

İletişim için gerekli olan kendini 

ifade etme, empati kurma, dinleme 

gibi becerilerin kazandırılmasını 

sağlamak, iletişim kopukluklarının 

olmasını engellemek

Hekimler

Laboratuvar 

Çalışanları

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

Tüm Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt-

Kabul 

personelleri

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

Emine Karadoğan

Başhemşire/

KYD/

Eğitim Hemşiresi

Op.Dr.Mustafa 

Altun

Başhekim

Sağlık 

Çalışanları

Çalışanların hasta 

mahremiyeti hususunda 

bilgilenmesini sağlamak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Tüm Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt-

Kabul 

personelleri

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Olay anında en kısa sürede 

yapılması gerekenler için 

ortak bir kurum anlayışı 

sağlamaktır.

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

İletişim için gerekli olan 

kendini ifade etme, empati 

kurma, dinleme gibi 

becerilerin kazandırılmasını 

sağlamak, iletişim 

kopukluklarının olmasını 

engellemek

Temel 

Eğitim

Teorik 

 Pratik

Sunu

Sağlık 

Personelleri 

(Özellikle Acil 

Servis) 

Morg 

Personelleri

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

*malzeme ve cihazların 

güvenli kullanımını sağlamak

*Cihaz ve Malzemelerin kullanımı

*Miat ve uygunluk kontrolü

*Güvenli kullanım kuralları

*Cihazların bakım ve temizliği

*Cihaz kullanımı sırasında en sık karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunların nasıl giderilmesi 

gerektiği

Çalışanlar arası 

etkili iletişim 

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

Tıp Hukuku(Sözel 

Order,Hastaya Tıbbi 

Müdahalelerde 

Uygunluk Şartları)

*Sözel order uygulanması gereken durumlarda 

uyulması gereken kurallar 

*o Hangi durumlarda sözel istem 

uygulanabileceği

o Sözel order ile uygulanamayacak ilaçlar 

(örneğin, yüksek riskli ilaçlar sözel istem ile 

uygulanamaz)

o Sözel order yapılması ve istem

*tıbbi müdahale uygunluk şartları

*Çalışanlar arası iletişimin temel basamakları

*İletişim etkinliği arttrıma yöntemleri

Malzeme ve 

Cihazların Güvenli 

Kullanımı

* Mavi kod, Pembe Kod, Beyaz Kod, Kırmızı Kod

İletişim 

Becerilerinin 

Geliştirilmesi ve Kriz 

Yönetimi

Acil Durum Kodları

Tıp Hukuku hakkında genel 

bilgilendirme yapmak



05/02/2020 16:00

05/02/2020 16:00

05/02/2020 17:00

06/02/2020 16:00

06/02/2020 16:00

07/02/2020 15:00

07/02/2020 15:00

07/02/2020 16:00

30.04.2020 16:00

11/02/2020 13:00

11/02/2020 13:00

11/02/2020 15:00

11/02/2020 15:00

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Projektör

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

İlgili Personel

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Risk yönetimi hakkında 

bilgilendirme yapmak

Projektör

Projektör

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

Salonu

Toplantı 

odası
Projektör

Projektör

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Mehmet Ergin 

Laboratuvar Sor. 

Tek.

1 saat

 1 saat

 1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

Salonu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Projektör
Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Laboratuvar 

Çalışanları 

Hastalarla empati 

yapabilmeleri için çalışanların 

bilgilenmesini sağlamak

ve hasta memnuniyetini 

artırmak

Sağlık 

Personelleri 

(özellikle Acil 

Servis) 

Sağlık 

Çalışanları

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Acil Durum Kodları Beyaz kod, Mavi Kod, Pembe Kod, Kırmızı Kod,

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

*laboratuvarda yaşanabilecek hasta güvenliği 

hataları

laboratuvarda hasta güvenliğini sağlamak için 

alınan önlemler

*Hasta güvenliği ihlalinde yapılması gerekenler

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Cerrahi aletlerin ön 

temizliği, cerrahi 

setlerin 

hazırlanması ve 

makinelere 

yerleştirilip steril 

edilmesi

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Risk Yönetimi

*Rsik nedir

*Risk yönetimi nedir

*Hastanemizde uygulanan risk yönetimi metodu 

ve aşamaları

*PUKO döngüsü 

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

* Hasta memnuniyet anketleri 

*Çalışan memnuniyeti anketi

Laboratuvarda hasta 

güvenliğinin sağlanması

Memnuniyet anketlerinin 

çalışanlar tarafından doğru 

anlaşılıp doğru yorumlanması, 

kullanıcıların bilgi

düzeylerinin artırılması

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Acil durum kodları hakkında 

bilgilendirme yapmak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

*Hasta memnuniyeti sağlama yöntemleri

*Hasta hakları

*Hasta sorumlulukları

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

Hasta 

memnuniyeti, hasta 

hakları ve 

sorumlulukları, 

iletişim becerileri

Cerrahi setlerin 

hazırlığı, paketleme 

ve kayıt sistemi

Cerrahi setlerin hazırlığı, paketleme ve kayıt 

sistemi

Cerrahi aletlerin ön temizliği, cerrahi setlerin 

hazırlanması ve makinelere yerleştirilip steril 

edilmesi

Laboratuvarda 

Hasta Güvenliğinin 

Sağlanması

Memnuniyet 

Anketleri Uygulama 

Eğitimi

Tüm personel

1 saat

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası



12/02/2020 07:30

12/02/2020 13:00

12/02/2020 13:00

13/02/2020 14:00

13/02/2020 14:00

13/02/2020 14:45

13/02/2020 14:45

14/02/2020 16:00

14/02/2020 16:00

17/02/2020 15:00

17/02/2020 15:00

1  saat

Sağlık 

Çalışanları

Risk Yönetimi

*Rsik nedir

*Risk yönetimi nedir

*Hastanemizde uygulanan risk yönetimi metodu 

ve aşamaları

*PUKO döngüsü 

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Hasta, Hasta yakını, ziyaretçi, 

çalışan ile tesis ve çevre güvenliği 

kapsamında, hastane ve hastanede 

sunulan hizmetlere ilişkin risklerin 

önlenmesiveya alt düzeye 

indirilmesinin sağlamak

Temizlik 

personelleri 

(White Mark)

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sıfır Atık  hakkında bilgilendirme 

yapmak

İletişim Eğitimi
* iletişimin Önemi

* etkili iletişim kurma yöntemleri

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

Salonu 

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirme 

ve etkinlik 

formu

ProjektörSıfır Atık 
*sıfır Atık nedir?

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı ve Hasta 

Kimliğinin 

Doğrulanması

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

Hasta 

Danışmanları

Emre Hasan 

Murathan Çevre 

Mühendisi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta kimlik bilekliklerinin nasıl 

kullanılacağı hakkında bilgi 

vermek

Hastaların doğru 

kimliklendirilmesini sağlamak

İletişim için gerekli olan kendini 

ifade etme, empati kurma, 

dinleme gibi becerilerin 

kazandırılmasını sağlamak, 

iletişim kopukluklarının olmasını 

engellemek

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Ünitenin temizliği, 

tıbbi atıklar, kesici 

delici alet 

yaralanmaları, 

ortam 

temizliği,kişisel 

koruyucu 

ekipmanların 

kullanımı ve yerleri

Ünitenin temizliği, tıbbi atıklar, kesici delici alet 

yaralanmaları, ortam temizliği,kişisel koruyucu 

ekipmanların kullanımı ve yerleri

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

Atık Yönetimi 

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Hekimler

Atık bilgilendirmesi yapmak

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Emre Hasan 

Murathan Çevre 

Mühendisi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Op.Dr.Mustafa 

Altun

Başhekim

Tıbbi Atık 

Sorumluları

Projektör

Projektör

Toplantı 

odası

Toplantı 

Salonu

Toplantı 

Salonu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

45 dk

30 dk

Toplantı 

Salonu 



17/02/2020 16:00

17/02/2020 16:00

18/02/2020 17:00

18/02/2020 17:00

18/02/2020 09:00

18/02/2020 09:00

18/02/2020 13:00

18/02/2020 13:00

Hasta 

Danışmanları

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

Projektör 1 Saat

1 saat

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası
Projektör

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

Hasta Memnuniyeti 

ve Hasta Hakları / 

Sorumlulukları ve 

Uymaları Gereken 

Kurallar

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

İletişim için gerekli olan kendini 

ifade etme, empati kurma, 

dinleme gibi becerilerin 

kazandırılmasını sağlamak, 

iletişim kopukluklarının olmasını 

engellemek

Hastalarla empati yapabilmeleri 

için çalışanların bilgilenmesini 

sağlamak

ve hasta memnuniyetini 

artırmak

*Çalışanlar arası iletişimin temel basamakları

*İletişim etkinliği arttrıma yöntemleri

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan 

hukuki sonuçlar,

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Çalışanlar arası 

etkili iletişim 

Hasta 

Danışmanları

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

*Hasta memnuniyeti sağlama yöntemleri

*Hasta hakları

*Hasta sorumlulukları

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan 

hukuki sonuçlar,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış 

kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
4 saat

4 saat



19/02/2020 09:00

19/02/2020 09:00

19/02/2020 13:00

19/02/2020 13:00

20/02/2020 16:00

20/02/2020 16:00

21/02/2020 14:00

21/02/2020 14:00

Testler hakkında 

bilgilendirme yapmak

4 saat

40 DK

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Projektör
Toplantı 

odası

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Ünitenin temizliği, 

tıbbi atıklar, kesici 

delici alet 

yaralanmaları, 

ortam temizliği

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Ünitenin temizliği, tıbbi atıklar, kesici delici alet 

yaralanmaları, ortam temizliği

Laboratuvar Test 

Rehberi
*Laboratuvarda uygulanan testler nelerdir

Sağlık 

Çalışanları

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan 

hukuki sonuçlar,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan 

hukuki sonuçlar,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

4 saat

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi



21/02/2020 15:00

21/02/2020 16:00

21/02/2020 16:00

24/02/2020 11:00

24/02/2020 11:00

24/02/2020 14:00

24/02/2020 14:00

24/02/2020 15:00

24/02/2020 15:00

1 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

Temizlik 

Personelleri
Emine Gül

Temizliğin nasıl olacağı 

hususunda bilgilendirmek

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Numune Alma, 

Numune Kabul ve 

Red Kriterleri

Cerrahi aletlerin ön 

temizliği, cerrahi 

setlerin 

hazırlanması ve 

makinelere 

yerleştirilip steril 

edilmesi

Cerrahi aletlerin ön temizliği, cerrahi setlerin 

hazırlanması ve makinelere yerleştirilip steril 

edilmesi

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Projektör

*Panik değerler nelerdir

*Panik değer bildirimi nasıl yapılır

*Numunelerin transferi

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Laboratuvar 

Çalışanları

Doğru yöntemle ve belirlenen 

süresinde numune transferi 

hususunda bilgilendirme

* Numune alımı

* Numune kabul ve red kriterleri

Laboratuvar 

Çalışanları

Genel Temizlik 

Eğitimi

Projektör

Laboratuvar 

Çalışanları

* Genel alanların temizlik kuralları

* Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik 

kuralları

* Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri 

* Çalışanlar arası iletişim

* Hasta ve hasta yakınları ile iletişim 

* Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

* Temizlik malzemelerine maruz kalma (göze 

sıçraması, ciltle teması gibi) durumlarında 

yapılacaklar

* Temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliğini bozan 

yapısal sorunlar ve bu sorunlar hakkında 

sorumlulara bilgi verilmesi gerekliliği 

Panik değerler hususunda 

bilgilendirme

Doğru numune alımı hususunda 

bilgilendirme

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Numune Transferi

Panik Değerler ve 

Panik Değer 

Bildirimi

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Projektör

1 saat

1 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

40 DK

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası



24/02/2020 16:00

24/02/2020 16:00

02/03/2020 14:00

02/03/2020 14:00

02/03/2020 15:00

02/03/2020 15:00

04/03/2020 07:30

04/03/2020 08:30

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları

Sağlık 

Çalışanları
Projektör

1 saat

Tüm Hekimler

Toplantı 

odası

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Op.Dr.Mustafa 

Altun

Başhekim

Op.Dr.Mustafa 

Altun

Başhekim

1 saat

1 saat

1 saat

Projektör

Toplantı 

odası
Projektör

*Sözel order uygulanması gereken durumlarda 

uyulması gereken kurallar 

*o Hangi durumlarda sözel istem uygulanabileceği

o Sözel order ile uygulanamayacak ilaçlar (örneğin, 

yüksek riskli ilaçlar sözel istem ile uygulanamaz)

o Sözel order yapılması ve istemin uygulanması 

durumunda dikkat edilecek hususlar

o Sözel orderların en fazla kaç saat içerisinde yazılı 

hale getirilmesi gerektiği

Laboratuvar 

Çalışanları

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

*Analiz öncesi uygulanacak kurallar

Sözel orderın kurallara uygun 

şekilde yapılmasını sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Hasta Mahremiyeti

Sözel Order

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Çalışanların hasta 

mahremiyeti hususunda 

bilgilenmesini sağlamak

Tüm Hekimler

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini 

öğrenmesi

Test Bazında 

Numunelerin Analiz 

Öncesi 

Hazırlanması

Toplantı 

odası

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Numunelerin analiz öncesi 

doğru hazırlanması hususları
Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu



05/03/2020 15:00

05/03/2020 16:00

05/03/2020 16:00

06/03/2020 16:00

07/03/2020 14:00

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Projektör
Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Projektör

Dr.Fahrettin 

Gündoğdu

Dahiliye Uzmanı

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

İdari Personel

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

*Güvenlik Raporlama Sistemi'nin amacı, önemi 

ve sorumluluklar

*Sistemin, çalışanların kendilerini güvende 

hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı

*Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve 

sürekli iyileştirme amacının vurgulanması

*Güvenlik Raporlama Sisteminde hangi olayların 

bildirim kapsamında

ele alınacağı

*Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken 

kurallar ve gizlilik

*Örnek olaylar üzerinden, bildirim formlarını 

nasıl doldurulacağı

*Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz 

edildiğine ilişkin

genel bilgi

Güvenlik 

Raporlama  Sistemi 

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması

İlgili Sağlık 

Çalışanları

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Sağlık çalışanlarını kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu hakkında 

bilgilendirmek

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası
40 DK

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Cerrahi setlerin 

hazırlanması ve 

paketleme sistemi

Cerrahi setlerin hazırlanması ve paketleme 

sistemi

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Güvenlik Raporlama 

Sisteminin çalışanın kendisini 

güvende hissedeceği şekilde 

kurgulanmasını sağlamak

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık 

oluşturmak

Sağlık 

Çalışanları



20/08/2020 15:30

11/03/2020 15:00

11/03/2020 15:00

12/03/2020 14:00

12/03/2020 15:00

19/08/2020 15:00

13/03/2020 14:00

21.05.2020

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

CPR Eğitimi

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Atık bilgilendirmesi yapmak
Sağlık 

Çalışanları

Çevre ve Atık 

Yönetimi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Projektör

Projektör

Temizlik 

Personelleri

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Emre Hasan 

Murathan Çevre 

Mühendisi

Dr.Fahrettin 

Gündoğdu

Dahiliye Uzmanı

Projektör 1 saat

1 saat

2 saat

Toplantı 

odası

Ali Reza 

Soltanzadeh 

Anestezi ve 

Reanimasyon 

Uzmanı

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Toplantı 

Salonu

Toplantı 

odası

1 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

El Hijyeni

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

Hasta Mahremiyeti

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu 

Hasta mahremiyetini sağlamada uyulacak 

kurallar

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Çalışanların hasta mahremiyeti 

hususunda bilgilenmesini 

sağlamak

İlgili Sağlık 

Çalışanları

*Kardiyak Arrest nedir 

*Kardiyak arrest nedenleri nelerdir

*CPR uygulaması nasıl yapılır

*CPR uygulamasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar

Sağlık 

Çalışanları

CPR uygulaması hakkında 

bilgilendirme yapmak

Sağlık 

Çalışanları

Radyoloji 

Personelleri

CPR Ekibi

Sağlık çalışanlarını kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu hakkında 

bilgilendirmek

Toplantı 

odası

Toplantı 

Salonu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek



13/03/2020 15:00

13/03/2020 15:00

13/03/2020 16:00

13/03/2020 16:00

01/04/2020 14:00

01/04/2020 14:00

07/04/2020 09:00

07/04/2020 13:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Projektör

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

1 saat

4 saat

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

El Hijyeni

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

*Kullanılması Özel Teknik /Teçhizat/uzmanlık 

Gerektiren Cihazlar nelerdir

*Kullanılması Özel Teknik /Teçhizat/uzmanlık 

Gerektiren Cihazları kullanırken dikkat edilmesi 

gereken hususlar 

* Ventilatör ve Transport 

Temel 

Eğitim 

Pratik 

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Kullanılması Özel 

Teknik 

/Teçhizat/uzmanlık 

Gerektiren Cihaz 

Kullanımı

Projektör

1 saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

Odası
1 Saat

Morg 

Sorumlusu, 

Morg 

personelleri

Sağlık 

Çalışanları

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini 

öğrenmesi

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Cihazların doğru kullanımını 

sağlamak

İlgili Sağlık 

Çalışanları

ilgili firma 

yetkilisi



08/04/2020 07:30

08/04/2020 09:00

08/04/2020 13:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Hekimler

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
Projektör

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Projektör

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

1 saat

Op.Dr.Mustafa 

Altun

Başhekim

Projektör

4 saat
Toplantı 

odası

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

o İstenmeyen olay bildirim sistemi'nin amacı, önemi 

ve sorumluluklar

o Sistemin yapısı

o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve 

güvenliği 

o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli 

iyileştirme kültürü

o İstenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında yer 

alan istenmeyen olaylar 

o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar 

o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı 

o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz 

edildiğine ilişkin genel bilgi

o İstenmeyen olayların meydana gelmesi 

durumunda, hasta ve hasta yakınının nasıl 

bilgilendirileceği

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Toplantı 

odası

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İstenmeyen Olay 

Bildirimi

İstenmeyen olay 

bildirimlerinin çalışanın 

kendisini güvende 

hissedeceği şekilde 

kurgulanmasını sağlamak

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.



08/04/2020 16:00

08/04/2020 16:00

09/04/2020 14:00

09/04/2020 15:00

09/04/2020 16:00

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
Projektör

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

çalışanları

Hasta 

Danışmanları

Hekimler

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Projektör

Projektör

*Etkililik

*Güvenlilik

*Uygunluk

*Maliyet 

Sağlık 

Çalışanları

Dr.Fahrettin 

Gündoğdu

Dahiliye Uzmanı

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
Projektör

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Toplantı 

odası

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası
Projektör

Ayhan Alpar

Radyoloji 

Uzmanı

1 saat

Hekimler

Dr.Fahrettin 

Gündoğdu

Dahiliye Uzmanı

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

Güvenli ilaç uygulamalarını 

sağlamak

* İlaçların güvenli uygulanması için izlenecek 

yollar

*İlaç uygulamasında dikkat edilecek hususlar

Hasta ve çalışanların 

radyasyon güvenliğinin 

sağlanmasına

yönelik bilgilendirme yapmak

Akılcı İlaç 

Uygulamaları

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Güvenli İlaç 

Uygulamaları 

Eğitimi

*akılcı ilaç uygulamaları yöntemleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

* Radyasyon güvenliğinin sağlanması için alınan 

önlemler

* Radyasyon güvenliği ile ilgili yapılması 

gerekenler

*Hasta ve çalışanların kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı 

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Radyasyon 

Güvenliği 



10/04/2020 14:00

10/04/2020 14:00

10/04/2020 15:00

10/04/2020 16:00

13/04/2020 15:00

13:04.2020 16:00

14/04/2020 09:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Temizlik 

Personelleri

İlgili Sağlık 

Çalışanları

4 saat

40 DK

toplantı 

odası
1 saat

1 saat

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Projektör

Toplantı 

Salonu 

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

*Çalışanlar arası iletişimin temel basamakları

*İletişim etkinliği arttrıma yöntemleri

Hasta kimlik bilekliklerinin nasıl 

kullanılacağı hakkında bilgi 

vermek

Hastaların doğru 

kimliklendirilmesini sağlamak

Çalışanların hasta 

mahremiyeti hususunda 

bilgilenmesini sağlamak

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış 

kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Çalışanlar arası 

etkili iletişim 

Hasta Mahremiyeti

* İlaçların güvenli uygulanması için izlenecek 

yollar

*İlaç uygulamasında dikkat edilecek hususlar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Cerrahi aletlerin ön temizliği, cerrahi set 

yıkanması, hazırlanması

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

Projektör

Projektör

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

1 saat

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Cerrahi aletlerin ön 

temizliği, cerrahi 

set yıkanması, 

hazırlanması

İlaçların Güvenli 

Uygulanması

 Hasta Kimliğinin 

Doğrulanması ve 

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı 

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Hasta 

Danışmanları

Hasta 

Kayıt/Kabul 

Personelleri

Temizlik 

Personelleri

İletişim için gerekli olan 

kendini ifade etme, empati 

kurma, dinleme gibi 

becerilerin kazandırılmasını 

sağlamak, iletişim 

kopukluklarının olmasını 

engellemek

Güvenli ilaç uygulamalarını 

sağlamak



14/04/2020 13:00

15/04/2020 09:00

15/04/2020 13:00

Projektör

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

4 saat

4 saat

4 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Projektör

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış 

kazandırmaktır.

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri



15/04/2020 17:00

16/04/2020 14:00

17/04/2020 13:00

17/04/2020 15:00

17/04/2020 15:00

17/04/2020 16:00

21/04/2020 09:00

1 saat

Temizlik Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

1 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

1 saat

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Toplantı 

odası

*Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık 

çalışanları arasında güvenli şekilde 

devredilmesinin önemi ve devir sırasında 

uyulması gereken kurallar

Temizlik 

Personelleri

 Tüm Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

* Mavi kod, Pembe Kod, Beyaz Kod, Kırmızı Kod

*Transfer esnasında hangi araç kullanılır?

*Güvenli transfer nasıl sağlanır?

*Transfer esnasında sağlık personelinin rolü 

nedir?

Toplantı 

odası
4 saat

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Toplantı 

odası

1 saatProjektör

Tüm Sağlık 

Personelleri

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Hasta Bilgileri ve 

Kayıtlarının Sağlık 

Çalışanları Arasında 

Güvenli

bir Şekilde 

Devredilmesi

Emine Gül
Temizlik 

Personelleri

Hasta mahremiyetinin 

sağlanması

Hastanın güvenli bir şekilde nasıl 

transfer edileceği hususunda 

çalışanların bilgilendirilmesini 

sağlamak

Olay anında en kısa sürede 

yapılması gerekenler için 

ortak bir kurum anlayışı 

sağlamaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

* Genel alanların temizlik kuralları

* Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik 

kuralları

* Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri 

* Çalışanlar arası iletişim

* Hasta ve hasta yakınları ile iletişim 

* Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

* Temizlik malzemelerine maruz kalma (göze 

sıçraması, ciltle teması gibi) durumlarında 

yapılacaklar

* Temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliğini bozan 

yapısal sorunlar ve bu sorunlar hakkında 

sorumlulara bilgi verilmesi gerekliliği 

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

Salonu

Projektör

Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Acil Durum Kodları

Hastaların Güvenli 

Transferi

MSÜ de 

sterilizasyon 

kontrolü (biyolojik 

indikatörleri)

MSÜ de sterilizasyon kontrolü (biyolojik 

indikatörleri)

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Temizliğin nasıl olacağı 

hususunda bilgilendirme

40 DK

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Projektör



21/04/2020 13:00

22/04/2020 09:00

22/04/2020 13:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

4 saat

4 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Toplantı 

odası
Projektör

Projektör

Projektör 4 saat

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Projektör

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri



28/04/2020 09:00

28/04/2020 13:00

29/04/2020 09:00

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

İş Sağlığı ve 

Güvenliği
4 saat

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Toplantı 

odası
Projektör

Toplantı 

odası

Projektör
Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
Projektör

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

4 saat

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

4 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri



29/04/2020 13:00

30/04/2020 15:00

30/04/2020 15:00

06/05/2020 08:30

02/09/2020 09:00

06/05/2020 15:00

06/05/2020 15:00

07/05/2020 10:00

07/05/2020 13:00

Toplantı 

Salonu

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

hekimler

1 saat
Tehlikeli Madde 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Projektör

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim

Yağmur Kır

Tehlikeli Madde 

Güvenlik 

Danışmanı

Toplantı 

odası

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

Toplantı 

odası

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

Projektör

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Projektör

Projektör

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Atık Toplama 

Görevlileri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli 

bir ortamı temin etmek, iş 

kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki 

riskler ile bu risklere karşı 

alınması gerekli tedbirleri 

öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

MSÜ de 

sterilizasyon 

kontrolü (bowidick 

testi-hava kaçak 

testi-kimyasal 

indikatör kullanımı)

MSÜ de sterilizasyon kontrolü (bowidick testi-

hava kaçak testi-kimyasal indikatör kullanımı)

Çalışan Güvenliği 

Eğitimi ve Kişisel 

Koruyucu 

EkipmanKullanımı 

Eğitimi

* Çalışan güvenliğinin sağlanması için uygulanan 

yöntemler

*birimlerde bulunan kişisel koruyucu 

ekipmanlar

*Kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemi 

tehlikeli madde güvenliği hakkında 

çalışanların bilinçlenmesini 

sağlamak

Atıkların 

Toplanması ve 

Taşınması

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından 

korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

* Tehlikeli maddelerin yönetimi

* Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Toplantı 

odası

40 DK

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saatProjektör

4 saat

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Çalışan güvenliğini sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Atıkların Toplanması ve 

taşınması hakkında 

bilgilendirmek

İlgili Personel

Memnuniyet 

Anketleri Uygulama 

Eğitimi

* Hasta memnuniyet anketleri 

*Çalışan memnuniyeti anketi

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Şenay Salman 

İdari İşler 

Müdürü

Memnuniyet anketlerinin 

çalışanlar tarafından doğru 

anlaşılıp doğru 

yorumlanması, kullanıcıların 

bilgi

düzeylerinin artırılması

İlgili Personel



07/05/2020 14:00

08/05/2020 16:00

11/05/2020 16:00

12/05/2020 16:00

HBTC Kullanımı

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

Atık Yönetimi 

Toplantı 

Salonu

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası
Projektör

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

1 saat

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

Projektör

Projektör

Sağlık 

Çalışanları
1 saat

1 saat

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

Temizlik 

Personelleri 

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Atık Toplama 

Görevlileri

 Temizlik 

Personelleri

Sağlık 

Çalışanları

İlgili Sağlık 

Çalışanları

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Toplantı 

odası
Projektör

*Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve 

postanalitik evrelerinde

dikkat edilmesi gereken hususlar

*Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının 

değerlendirilmesi

*Cihazın temizliği ve bakımı

İstenmeyen Olay bildirim  

Sisteminin çalışanın kendisini 

güvende hissedeceği şekilde 

kurgulanmasını sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

İstenmeyen Olay 

Bildirimi

o İstenmeyen olay bildirim sistemi'nin amacı, 

önemi ve sorumluluklar

o Sistemin yapısı

o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve 

güvenliği 

o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve 

sürekli iyileştirme kültürü

o İstenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında 

yer alan istenmeyen olaylar 

o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken 

kurallar 

o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı 

o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz 

edildiğine ilişkin genel bilgi

o İstenmeyen olayların meydana gelmesi 

durumunda, hasta ve hasta yakınının nasıl 

bilgilendirileceği

Atıkların 

Toplanması ve 

Taşınması

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Cihazların doğru 

kullanımını sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Atık bilgilendirmesi yapmak

Sağlık çalışanlarını kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu 

hakkında bilgilendirmek

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Atıkların Toplanması ve 

taşınması hakkında 

bilgilendirmek

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi



13/05/2020 15:00

15/05/2020 15:00

15/05/2020 15:00

18/05/2020 07:30

18/05/2020 14:00

*İç Kalite kontrol süreci

*Hasta memnuniyeti sağlama yöntemleri

*Hasta hakları

*Hasta sorumlulukları

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

Sağlık 

Çalışanları

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Laboratuvar 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

*İtaki düşme riski ölçeğinin kullanımı

*Harizmi düşme riski ölçeğinin kullanımı

*Risk faktörlerinin değerlendirilmesi

*Hasta bakım ekipmanları

*Riskli ilaçlar

*Alınması gereken önlemler

Projektör

Projektör

Hekimler

Mehmet Ergin

Laboratuvar Sor. 

Tek.

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası
Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim

Temizlik 

Personelleri 

Hastalarla empati yapabilmeleri 

için çalışanların bilgilenmesini 

sağlamak

ve hasta memnuniyetini 

artırmak

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

İstenmeyen Olay bildirim  

Sisteminin çalışanın kendisini 

güvende hissedeceği şekilde 

kurgulanmasını sağlamak

İç kalite kontrolünün sağlanması

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Göstergelerin 

İzlenmesi

İstenmeyen Olay 

Bildirimi

Hasta Memnuniyeti 

ve Hasta Hakları / 

Sorumlulukları ve 

Uymaları Gereken 

Kurallar

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

o İstenmeyen olay bildirim sistemi'nin amacı, 

önemi ve sorumluluklar

o Sistemin yapısı

o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve 

güvenliği 

o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve 

sürekli iyileştirme kültürü

o İstenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında 

yer alan istenmeyen olaylar 

o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken 

kurallar 

o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı 

o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz 

edildiğine ilişkin genel bilgi

o İstenmeyen olayların meydana gelmesi 

durumunda, hasta ve hasta yakınının nasıl 

bilgilendirileceği

İç Kalite Kontrol 

Süreci

Düşme riski konusunda 

bilgilendirme 

düşmelerden kaynaklanan 

riskleri azaltmak

Temel 

Eğitim 

Pratik 

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Düşmelerin 

Önlenmesi ve 

Düşme Riski 

Ölçeklerinin 

Kullanımı

Gösterge verilerinin sağlıklı 

bir şekilde toplanmasını ve 

raporlanmasını sağlamak

*Bölüm bazlı göstergeler

*Klinik göstergeler

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Birim 

Sorumluları



18/05/2020 16:00

21/05/2020 14:00

21/05/2020 15:00

21/05/2020 16:00

21/05/2020 17:00

21/05/2020 17:00

02/06/2020 09:00

Kişisel Koruyucu 

Ekipman Kullanımı

*Pembe kod tanımı

*Pembe kod durumunda yapılacaklar

*Pembe kod ekibi

*Pembe kod durumu sonrası yapılacaklar

BEYAZ KOD 

Pembe Kod
Toplantı 

odası
1 saatProjektör

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

1 saat

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Bölüm bazında kişisel koruyucu ekipmanlar

*Kullanılmaması durumunda karşılaşılacaklar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Beyaz kod durumunda yapılacaklar 

hususunda çalışanları 

bilgilendirmek

Çalışanları mesleki 

enfeksiyonlardan korunması adına 

kişisel koruyucu ekipmanlar 

konusunda bilgilendirmek

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Mavi Kod

Pembe kod durumunda 

yapılacaklar hususunda çalışanları 

bilgilendirmek

Projektör

*Mavi kod tanımı

*Mavi kod durumunda yapılacaklar

*Mavi kod ekibi

*Mavi kod durumu sonrası yapılacaklar

*Beyaz kod tanımı

*Beyaz kod durumunda yapılacaklar

*Beyaz kod ekibi

*Beyaz kod durumu sonrası yapılacaklar

Projektör

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Toplantı 

odası

1 saat

1 saat

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma 

prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Mavi kod durumunda 

yapılacaklar hususunda 

çalışanları bilgilendirmek

Projektör

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları

Pembe Kod 

Sorumluları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Mavi Kod 

Sorumluları

Beyaz Kod 

Sorumluları

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

4 saat

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Temizlik 

personelleri

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

El Hijyeni

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek



02/06/2020 13:00

03/06/2020 07:30

03/06/2020 09:00

03/06/2020 13:00

Projektör

Op.Dr. Mustafa 

Altun 

Başhekim

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Toplantı 

odası

1 Saat

4 saat

4 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

SKS hakkında çalışanları 

bilgilendirmek

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma 

prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Projektör

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı
Projektör

Toplantı 

odası

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör
Toplantı 

odası

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma 

prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

Sağlıkta Kalite 

Standartları

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Hekimler

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma 

prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

SKS Versiyon 6
Toplantı 

odası

4 saat



04/06/2020 15:00

08/06/2020 16:00

12/06/2020 14:00

12/06/2020 14:00

12/06/2020 15:00

12/06/2020 16:00

26/06/2020 15:00

26/06/2020 15:00

Cerrahi setlerin 

hazırlanması, 

paketleme ve kayıt 

sistemi

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

*Hasta memnuniyeti sağlama yöntemleri

*Hasta hakları

*Hasta sorumlulukları

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

Kişisel Koruyucu 

Ekipman Kullanımı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Projektör

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

Toplantı 

odası
1 saat

1 saat

Toplantı 

odası
40 DK

Toplantı 

odası

40 dk

1 saat

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

Hasta kimlik bilekliklerinin 

nasıl kullanılacağı hakkında 

bilgi vermek

Hastaların doğru 

kimliklendirilmesini sağlamak

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Laparoskopik 

malzemelerin 

temizliği ve 

kontrolü

Hasta 

memnuniyeti, hasta 

hakları ve 

sorumlulukları, 

iletişim becerileri

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması

Temizlik 

Personelleri 

Hasta 

Danışmanaları

Hastalarla empati 

yapabilmeleri için çalışanların 

bilgilenmesini sağlamak

ve hasta memnuniyetini 

artırmak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

ProjektörHekimler

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı ve Hasta 

Kimliğinin 

Doğrulanması

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

*Bölüm bazında kişisel koruyucu ekipmanlar

*Kullanılmaması durumunda karşılaşılacaklar

Çalışanları mesleki 

enfeksiyonlardan korunması 

adına kişisel koruyucu 

ekipmanlar konusunda 

bilgilendirmek

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık 

oluşturmak

Laparoskopik malzemelerin temizliği ve 

kontrolü

Cerrahi setlerin hazırlanması, paketleme ve 

kayıt sistemi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Sağlık 

Çalışanları

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Tüm Hasta 

Danışmanları 

/Hasta Kayıt 

Kabul 

Personelleri ve 

Morg 

Personelleri

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Projektör
Toplantı 

odası



26/06/2020 16:00

01/07/2020 07:30

03/07/2020 15:00

07/07/2020 11:00

07/07/2020 11:00

07/07/2020 13:00

07/07/2020 14:00

Tanımlanan acil durumlarda 

yapılan planlamanın 

çalışanlara aktarılması

Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt 

Kabul 

personelleri/

 Temizlik 

Personelleri

Tüm Hasta 

Danışmanları/

Temizlik 

Personelleri

Hasta Mahremiyeti

Risk 

Değerlendirmesi 

Eğitimi

Riskli birimlerin 

temizliği ve hastane 

enfeksiyonları

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Riskli birimlerin temizliği ve hastane 

enfeksiyonları

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

*Temel afet bilinci

*Yangın söndürücüleri ve hortumlarının 

kullanımı (uygulamalı)

*Yangın Eğitimi

*YOTA

*UMKE

*KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve 

Nükleer Olaylar)

*Acil Durum ve Afet Triyajı

* Deprem Acil Eylem Planı Eğitimi

40 DK

Projektör

Projektör

İş Güvenlik 

Uzmanı

Gül Külüşlü

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Fahrettin 

Gündoğdu 

Dahiliye Uzmanı 

/ İş Yeri Hekimi

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

2 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

Salonu

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

*Etkililik

*Güvenlilik

*Uygunluk

*Maliyet 

Risk değerlendirmesi 

hakkında bilgilendirme 

yapmak

Çalışanların hasta 

mahremiyeti hususunda 

bilgilenmesini sağlamak

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Akılcı İlaç 

Uygulamaları

Hasta Mahremiyeti

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Rsik nedir

*Risk yönetimi nedir

*Hastanemizde uygulanan risk yönetimi metodu 

ve aşamaları

*PUKO döngüsü 

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Projektör

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Çalışanların hasta 

mahremiyeti hususunda 

bilgilenmesini sağlamak

Hastane Acil Durum 

ve Afet Planı (HAP)

Hekimler Akılcı ilaç uygulamaları yöntemleri

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim
Hekimler

Sterilizasyon birim 

çalışanlarının işleyiş 

konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi



07/07/2020 16:00

08/07/2020 15:00

08/07/2020 16:00

09/07/2020 15:00

10/07/2020 09:30

Tanımlanan acil durumlarda 

yapılan planlamanın 

çalışanlara aktarılması

Sağlık 

Çalışanları 

Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt 

Kabul 

personelleri/

 Temizlik 

Personelleri

Tüm personel

Acil Durum 

Afet Yönetimi 

Ekibi

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

*İtaki düşme riski ölçeğinin kullanımı

*Harizmi düşme riski ölçeğinin kullanımı

*Risk faktörlerinin değerlendirilmesi

*Hasta bakım ekipmanları

*Riskli ilaçlar

*Alınması gereken önlemler

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Türkiye’de Emzirme Durumu, Anne Sütünü 

Teşvik Ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

*Emzirme Politikamız Başarılı Emzirmede Onbir 

Adım

*Anne Sütünün Önemi, Emzirme Ve Anne 

Sağlığı, Emzirme Nasıl Oluyor

*Doğum Süreci ve Emzirme,

*Emzirilen Bebeğin İzlenmesi ve Yetersiz Süt 

Sağımı, Emzirme Değerlendirme

*Emzirme Öyküsü Alma

*Emzirmeyi Destekleyen Uygulamalar

*Temel afet bilinci

*Yangın söndürücüleri ve hortumlarının 

kullanımı (uygulamalı)

*Yangın Eğitimi

*YOTA

*UMKE

*KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve 

Nükleer Olaylar)

*Acil Durum ve Afet Triyajı

* Deprem Acil Eylem Planı Eğitimi

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

Düşmelerin 

Önlenmesi ve 

Düşme Riski 

Ölçeklerinin 

Kullanımı

*Temel afet bilinci

*Yangın söndürücüleri ve hortumlarının 

kullanımı (uygulamalı)

*Yangın Eğitimi

*YOTA

*UMKE

*KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve 

Nükleer Olaylar)

*Acil Durum ve Afet Triyajı

* Deprem Acil Eylem Planı Eğitimi

Acil Durum ve Afet 

Triyajı

* Acil ve Afet durumlarda sosyal hizmet 

uygulaması adımları

Toplantı 

odası
7 saat

Projektör

İş Güvenlik 

Uzmanı

Gül Külüşlü

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

Salonu

2 saat
Toplantı 

Salonu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

2 saat
Toplantı 

Salonu

1saat

İş Güvenlik 

Uzmanı

Gül Külüşlü

Tanımlanan acil durumlarda 

yapılan planlamanın 

çalışanlara aktarılması

Hastane Acil Durum 

ve Afet Planı (HAP)

Acil ve Afet 

Durumlarında 

Sosyal Hizmet 

Uygulamaları

İlgili Sağlık 

Çalışanları

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

Zekeriya Candan

Hastane Muduru

Projektör

Projektör

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Projektör

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Düşme riski konusunda 

bilgilendirme 

düşmelerden kaynaklanan 

riskleri azaltmak

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

1 Saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

Salonu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü

İSG Eğitimi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Hastane Acil Durum 

ve Afet Planı (HAP)

Acil ve Afet Durumlarında 

Sosyal Hizmet Uygulamaları 

hakkında bilgilendirme 

yapmak

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu



13/07/2020 09:30

14/07/2020 09:30

21/07/2020 15:00

21/07/2020 16:00

İlgili 

Personeller
Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Türkiye’de Emzirme Durumu, Anne Sütünü 

Teşvik Ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

*Emzirme Politikamız Başarılı Emzirmede Onbir 

Adım

*Anne Sütünün Önemi, Emzirme Ve Anne 

Sağlığı, Emzirme Nasıl Oluyor

*Doğum Süreci ve Emzirme,

*Emzirilen Bebeğin İzlenmesi ve Yetersiz Süt 

Sağımı, Emzirme Değerlendirme

*Emzirme Öyküsü Alma

*Emzirmeyi Destekleyen Uygulamalar

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Tamamlayıcı Beslenme

*Bebek Beslenmesinde Temel İlkeler, Emme de 

Güçlük Sebepleri

*Ten-Tene Temas (Kanguru Bakımı)

*Bebek Dostu Kuruluş Değerlendirme Süreci

*Hastane Pratiği

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Toplantı 

odası
7 saat

Projektör

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

7 saat

7 saat

(3 saati 

pratik)

Endoskopik 

Cihazların Temizliği, 

Dezenfeksiyon ve 

Sterilizasyon

Dezenfektan 

Kullanımı

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Annelere Sürekli Destek ve Anneye Özgüven 

Kazandırma

*Meme İle İlgili Durumlar

*Emzirilemeyen Bebek (Süt sağlama ve saklama, 

Relaktasyon

*Danışmanlık Becerileri

*Emzirmenin Korunması ve Mama Kodu

*Özel durumlarda (DDA ve Hasta Bebekler) 

Emzirme Yöntemi

*Emzirme Teknikleri ve Pozisyon Verme

*Gebelik Süresince Danışmanlık ve Destek

İlgili Personel

Ameliyathane 

Hemşiresi

Ameliyathane 

Personeli

Sterilizasyon 

Personeli

Projektör

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Projektör

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Projektör

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Endoskopi cihazının doğru 

kullanılmasını ve doğru 

temizlenmesini sağlamak

1 saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

Toplantı 

odası

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

* Dezenfektan etkinliğinin sağlanması için dikkat 

edilecek hususlar

* Gerekli kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı

* Havalandırma koşulları

* Kaza durumunda yapılacaklar

* Dezenfeksiyon etkinliğini bozan durumların 

bildirimi

* Dezenfektanların saklanma koşulları

o Dezenfektan etkinliğinin sağlanması için dikkat 

edilecek hususlar

o Gerekli kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı

o Havalandırma koşulları

o Kaza durumunda yapılacaklar

o Dezenfeksiyon etkinliğini bozan durumların 

bildirimi

o Dezenfektanların saklanma koşulları

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu 

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Dezenfektanların doğru 

kullanımını sağlamak



21/07/2020 16:00

28/07/2020 15:00

28/07/2020 15:00

04/08/2020 15:00

05/08/2020 08:30

05/08/2020 08:30

05/08/2020 15:00

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Sağlık 

Personelleri

Teknik Servis 

Personelleri 

Acil Servis, 

Ameliyathane, 

Radyoloji, 

Laboratuvar 

Sağlık 

Çalışanları

 Tüm Sağlık 

Çalışanları

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Resul Dikmen

Biyomedikal 

Sorumlusu

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Projektör

Hekimler Projektör

*Hasta bilgilendirme ve rıza formu nedir

*Hastanın rızası hangı durumlarda alınmalıdır

*Hasta rızası kim tarafından ve nezaman 

alınmalıdır?

*Hasta rızası alınmasında dikkat edimesi 

gereken hususlar

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Hastanın güvenli bir şekilde 

nasıl transfer edileceği 

hususunda çalışanların 

bilgilendirilmesini sağlamak

Hastanın rızasının alınmasını 

sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Hasta Rızasının 

Alınması

Tıbbi Cihaz 

Güvenliğinin 

Sağlanması

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Hasta Bilgileri ve 

Kayıtlarının Sağlık 

Çalışanları Arasında 

Güvenli

bir Şekilde 

Devredilmesi

*Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları 

arasında güvenli şekilde devredilmesinin önemi 

ve devir sırasında uyulması gereken kurallar

Anne Sütü ve 

Emzirme Eğitimi

Hastaların Güvenli 

Transferi

Dezenfektan 

Kullanımı

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

İlgili Personel

Ameliyathane 

Hemşiresi

Ameliyathane 

Personeli

Sterilizasyon 

Personeli

Sağlık 

Personelleri

*Transfer esnasında hangi araç kullanılır?

*Güvenli transfer nasıl sağlanır?

*Transfer esnasında sağlık personelinin rolü 

nedir?

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Projektör

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

Hasta mahremiyetinin 

sağlanması

o Dezenfektan etkinliğinin sağlanması için dikkat 

edilecek hususlar

o Gerekli kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı

o Havalandırma koşulları

o Kaza durumunda yapılacaklar

o Dezenfeksiyon etkinliğini bozan durumların 

bildirimi

o Dezenfektanların saklanma koşulları

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Bebek dostu hastane uygulamaları

*Emzirme politikası,

* Başarılı emzirmede onbir adım

* Anne sütü ve emzirme

*Özgüven ve Destek Becerileri

*Meme ile ilgili Durumlar

*Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon 

planlarını ve kalibrasyonlarının

yapılması

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu 

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Dezenfektanların doğru 

kullanımını sağlamak

Tıbbî cihaz ve aksesuarlarının 

kullanımı sırasında hastaların, 

uygulayıcıların, kullanıcıların ve 

üçüncü kişilerin sağlık ve 

güvenliği açısından ortaya 

çıkabilecek tehlikelere karşı 

korunmalarını sağlamak 



06/08/2020 15:00

06/08/2020 15:00

07/08/2020 16:00

07/08/2020 16:00

07/08/2020 16:00

11/08/2020 15:00

13/08/2020 15:00

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı ve Hasta 

Kimliğinin 

Doğrulanması

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta 

Danışmanları / 

Hasta Kayıt 

Kabul 

Personelleri

Hasta kimlik bilekliklerinin 

nasıl kullanılacağı hakkında 

bilgi vermek

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

* Güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımı

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

1 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı ve Hasta 

Kimliğinin 

Doğrulanması

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

El Hijyeni 

Güvenli Cerrahi 

Uygulamalarının 

Sağlanması

Sağlık 

Çalışanları

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

Fahrettin 

Gündoğdu 

Dahiliye Uzmanı 

/ İş Yeri Hekimi

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Toplantı 

odası

Projektör

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Hekimler 

Cerrahi uygulamalarda hasta 

güvenliğinin sağlanması

Hasta kimlik bilekliklerinin 

nasıl kullanılacağı hakkında 

bilgi vermek

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Kan ve kan ürünleri 

transfüzyon süreci hakkında 

bilgilendirme yaparak olası 

hataları sıfıra indirmek

Sağlık 

Çalışanları

Sağlık 

Çalışanları



13/08/2020 16:00

20/08/2020 15:00

21/08/2020 14:00

21/08/2020 14:00

21/08/2020 16:00

25/08/2020 09:30

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Tüm Çalışanlar

* Güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımı

İlaç Güvenliği

Ünite temizliği, 

tıbbi atıklar, ortam 

temizliği, kesici 

delici alet 

yaralanmaları

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Risk Yönetimi

Ünite temizliği, tıbbi atıklar, ortam temizliği, 

kesici delici alet yaralanmaları

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Rsik nedir

*Risk yönetimi nedir

*Hastanemizde uygulanan risk yönetimi metodu 

ve aşamaları

*PUKO döngüsü 

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Güvenli Cerrahi 

Uygulamalarının 

Sağlanması

Projektör

Projektör

*İlaçların temini

*İlaçların muhafazası

*İlaç istemleri

*İlaçların hazırlanması

*İlaçların transferi

*İlaç uygulamaları

*Hasta beraberinde gelen ilaçların kontrolü

*İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolü

*Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü

*Advers etki bildirimleri

*İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin 

göstergeler

*Yüksek riskli ilaçların yönetimi

* İlaç imhaları ve ilaç kırılmalarında yapılacaklar

Projektör

Projektör

Toplantı 

odası

Toplantı 

salonu

1 saat

1 saat

40 dk

1 saat

Toplantı 

odası

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Hasta, Hasta yakını, ziyaretçi, 

çalışan ile tesis ve çevre güvenliği 

kapsamında, hastane ve hastanede 

sunulan hizmetlere ilişkin risklerin 

önlenmesiveya alt düzeye 

indirilmesinin sağlamak

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Cerrahi uygulamalarda hasta 

güvenliğinin sağlanması

İlaçların güvenli uygulanması 

hakkında bilgilendirme yaparak 

hasta güvenliğinin sağlanması

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sağlık 

Personelleri

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Projektör

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Toplantı 

odası

Sağlık 

Çalışanları

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

7 saat

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Türkiye’de Emzirme Durumu, Anne Sütünü 

Teşvik Ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

*Emzirme Politikamız Başarılı Emzirmede Onbir 

Adım

*Anne Sütünün Önemi, Emzirme Ve Anne 

Sağlığı, Emzirme Nasıl Oluyor

*Doğum Süreci ve Emzirme,

*Emzirilen Bebeğin İzlenmesi ve Yetersiz Süt 

Sağımı, Emzirme Değerlendirme

*Emzirme Öyküsü Alma

*Emzirmeyi Destekleyen Uygulamalar

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat
Anne Sütü ve 

Emzirme Eğitimi

*Bebek dostu hastane uygulamaları

*Emzirme politikası,

* Başarılı emzirmede onbir adım

* Anne sütü ve emzirme

*Özgüven ve Destek Becerileri

*Meme ile ilgili Durumlar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt 

Kabul 

personelleri/

 Temizlik 

Personelleri

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi



26/08/2020 09:30

26/08/2020 17:00

26/08/2020 17:00

27/08/2020 09:30

08/09/2020 09:00

Temizlik 

personelleri 

(White Mark)

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Toplantı 

odası

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Anne Sütü ve 

Emzirme Eğitimi

*Bebek dostu hastane uygulamaları

*Emzirme politikası,

* Başarılı emzirmede onbir adım

* Anne sütü ve emzirme

*Özgüven ve Destek Becerileri

*Meme ile ilgili Durumlar

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

4 saat
Toplantı 

odası

1 Saat

Toplantı 

odası
Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

7 saat

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Annelere Sürekli Destek ve Anneye Özgüven 

Kazandırma

*Meme İle İlgili Durumlar

*Emzirilemeyen Bebek (Süt sağlama ve saklama, 

Relaktasyon

*Danışmanlık Becerileri

*Emzirmenin Korunması ve Mama Kodu

*Özel durumlarda (DDA ve Hasta Bebekler) 

Emzirme Yöntemi

*Emzirme Teknikleri ve Pozisyon Verme

*Gebelik Süresince Danışmanlık ve Destek

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Türkiye’de Emzirme Durumu, Anne Sütünü 

Teşvik Ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

*Emzirme Politikamız Başarılı Emzirmede Onbir 

Adım

*Anne Sütünün Önemi, Emzirme Ve Anne 

Sağlığı, Emzirme Nasıl Oluyor

*Doğum Süreci ve Emzirme,

*Emzirilen Bebeğin İzlenmesi ve Yetersiz Süt 

Sağımı, Emzirme Değerlendirme

*Emzirme Öyküsü Alma

*Emzirmeyi Destekleyen Uygulamalar

7 saat

Anne Sütü ve 

Emzirme 

Danışmanlığı

*Tamamlayıcı Beslenme

*Bebek Beslenmesinde Temel İlkeler, Emme de 

Güçlük Sebepleri

*Ten-Tene Temas (Kanguru Bakımı)

*Bebek Dostu Kuruluş Değerlendirme Süreci

*Hastane Pratiği

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Çalışanların anne sütü ve 

emzirme hakkında 

bilgilenmesini sağlamak

Karma Servis , 

Kadın Doğum 

Servisi ve 

Doğumhane, 

Yenidoğan 

Y.B.Ü. 

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Projektör

Projektör

Toplantı 

odası

7 saat

(3 saati 

pratik)



08/09/2020 13:00

09/09/2020 09:00

09/09/2020 13:00

10/09/2020 14:00

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Toplantı 

odası

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

4 saat

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Projektör

Projektör

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

4 saat

4 saat

4 saat
Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini 

öğrenmesi

Sağlık 

çalışanları

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği



10/09/2020 15:00

10/09/2020 16:00

11/09/2020 11:00

11/09/2020 13:00

11/09/2020 14:00

Atık bilgilendirmesi yapmak

Toplantı 

odası

Temizlik 

Personelleri       

İdari Personel 

Hasta 

Danışmanları 

Sağlık 

Çalışanları

Projektör

Projektör

Projektör

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Tüm Çalışanlar

1 Saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

İlgili 

Personeller

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Yağmur Kır      

Tehlikeli Madde 

Güvenlik 

Danışmanı

Projektör

Toplantı 

Odası

Toplantı 

Salonu

Toplantı 

Salonu

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Atıkların toplanması 

ve taşınması

Atık bilgilendirmesi yapmak

Sağlık Çalışanlarına Kesici Delici 

Alet Yaralanmalarının 

Önlenmesi hakkında bilgi 

vermek

* Tehlikeli maddelerin yönetimi

* Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler

Tehlikeli Madde 

Güvenliği

Tüm Sağlık 

Çalışanları

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

*Geçici atık deposu veya konteynerin temizliği 

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Projektör

Projektör

40 dk

1 saat

1 saat

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini 

öğrenmesi

Sağlık 

çalışanları

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

tehlikeli madde güvenliği 

hakkında çalışanların 

bilinçlenmesini sağlamak

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Kesici delici alet yaralanmasına yönelik 

risklerin azaltılması

*Keisci delici alet yaralanması gerçekleştiğinde 

izlenecek adımlar

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Kesici Delici Alet 

Yaralanmalarının 

Önlenmesi ve 

Bildirimi

Buhar otoklav, Gaz 

plazma 

yerleştirilmesi, 

kullanımı,kayıt 

sistemi

Buhar otoklav, Gaz plazma yerleştirilmesi, 

kullanımı,kayıt sistemi

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

Atık Yönetimi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu



11/09/2020 15:00

11/09/2020 16:00

15/09/2020 09:00

15/09/2020 13:00
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

*Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

*Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli 

önlemlerin alınması

*Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin 

azaltılması

*Kesici delici alet yaralanmasına yönelik 

risklerin azaltılması

*Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin 

azaltılması

*Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği 

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Projektör

Sağlık 

Çalışanları 

/Hekimler/ 

İdari Personel 

* Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

4 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Risk Yönetimi

İstenmeyen Olay 

Bildirimi

Sağlık 

Çalışanları

Toplantı 

odası

1 saat

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

 Sağlık 

Çalışanları

4 saat

Toplantı 

salonu

Toplantı 

odası

Projektör

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Toplantı 

odası

Güvenlik Raporlama 

Sisteminin çalışanın kendisini 

güvende hissedeceği şekilde 

kurgulanmasını sağlamak

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Tüm Çalışanlar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Rsik nedir

*Risk yönetimi nedir

*Hastanemizde uygulanan risk yönetimi metodu 

ve aşamaları

*PUKO döngüsü 

o İstenmeyen olay bildirim sistemi'nin amacı, önemi 

ve sorumluluklar

o Sistemin yapısı

o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve 

güvenliği 

o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli 

iyileştirme kültürü

o İstenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında yer 

alan istenmeyen olaylar 

o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar 

o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı 

o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz 

edildiğine ilişkin genel bilgi

o İstenmeyen olayların meydana gelmesi 

durumunda, hasta ve hasta yakınının nasıl 

bilgilendirileceği

Hasta, Hasta yakını, ziyaretçi, 

çalışan ile tesis ve çevre güvenliği 

kapsamında, hastane ve hastanede 

sunulan hizmetlere ilişkin risklerin 

önlenmesiveya alt düzeye 

indirilmesinin sağlamak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu



15/09/2020 13:00

16/09/2020 09:00

16/09/2020 13:00

17/09/2020 16:00

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sağlık 

Çalışanları 

/Hekimler/ 

İdari Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Toplantı 

odası

4 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

4 saat

Toplantı 

odası

4 saat

4 saat

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Projektör

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sağlık çalışanlarını kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu 

hakkında bilgilendirmek

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Projektör



22/09/2020 09:00

22/09/2020 13:00

23/09/2020 09:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Projektör

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sağlık 

Çalışanları/ 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

4 saat

4 saat

4 saat

Projektör

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

Kan ve Kan Ürünleri 

Transfüzyonu

* Kan teminine ilişkin süreçler ve işleyişle ilgili 

kurallar

*Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde 

hazırlanması

* Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde 

muhafazası

*Kan ve kan ürünleri istem süreci

* Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi

*Transfüzyon uygulaması sırasında hasta 

güvenliğinin sağlanması

*Transfüzyona bağlı olarak gelişen 

reaksiyonların izlenmesi

*Kan ve kan ürünlerinin imhası

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Sağlık çalışanlarını kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu 

hakkında bilgilendirmek

Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

Projektör



23/09/2020 13:00

24.09.2020 14:00

24/09/2020 15:00

25/09/2020 15:00

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Projektör

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

CPR Eğitimi

Sağlık 

Çalışanları

Radyoloji 

Personelleri

CPR Ekibi

Ali Reza 

Soltanzadeh 

Anestezi ve 

Reanimasyon 

Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

CPR uygulaması hakkında 

bilgilendirme yapmak

*Kardiyak Arrest nedir 

*Kardiyak arrest nedenleri nelerdir

*CPR uygulaması nasıl yapılır

*CPR uygulamasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

2 saat
Toplantı 

odası

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğiimi

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

Kalite Yönetimi ve 

Dokümantasyon

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında 

güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Hasta Güvenliği 

Eğitimi

Projektör

Projektör

Kalite Yönetimi 

Birimi 

Personelleri 

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Projektör

Hastanemizde hazırlanan 

dokümanların kullanımını sağlamak

Toplantı 

Odası

1 saat

4 saat

1 Saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Formların kullanımı

*Talimat, prosedür, plan, rehber, yardımcı 

dokümanların tanıtılması

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Toplantı 

odası

4 saat

Hasta 

Güvenliği 

Komite 

Üyeleri/Kalite 

Yönetimi Birimi 

Personelleri

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Hasta güvenliğini hakkında 

bilgilendirme yapmak



28/09/2020 15:00

29/09/2020 09:00

29/09/2020 13:00

30/09/2020 09:00

Toplantı 

odası
4 saat

Toplantı 

odası

4 saat

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

CPR Eğitimi

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Sağlık 

Çalışanları

Radyoloji 

Personelleri

CPR Ekibi

Ali Reza 

Soltanzadeh 

Anestezi ve 

Reanimasyon 

Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Dr. Fahrettin 

Gündoğdu

İşyeri Hekimi

*Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

*Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli 

önlemlerin alınması

*Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin 

azaltılması

*Kesici delici alet yaralanmasına yönelik 

risklerin azaltılması

*Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin 

azaltılması

*Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

CPR uygulaması hakkında 

bilgilendirme yapmak

*Kardiyak Arrest nedir 

*Kardiyak arrest nedenleri nelerdir

*CPR uygulaması nasıl yapılır

*CPR uygulamasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

2 saat
Toplantı 

odası

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği 
Projektör

Projektör

Çalışan sağlığı 

ve güvenliği 

komite üyeleri

4 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Projektör

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu



30/09/2020 13:00

02/10/2020 15:00

02/10/2020 16:00

06/10/2020 15:00

06/10/2020 16:00

4 saat

Toplantı 

odası
4 saat

Toplantı 

odası

Sağlık 

Çalışanları 

Hekimler/ İdari 

Personel 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

İş Sağlığı ve 

Güvenliği

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, 

kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin 

bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla 

çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık 

riskleri ve benzeri)  

Projektör
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

çalışanları yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli 

tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilincini oluşturarak 

uygun davranış kazandırmaktır.

Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

Acil ve Afet 

Durumlarında 

Sosyal Hizmet 

Uygulamaları

*Acil ve afet durumlarında sosyal hizmet 

uygulamaları nelerdir

Hasta 

Danışmanı/Has

ta Kayıt Kabul/ 

Temizlik 

Personelleri

Tüm personel

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık 

oluşturmak

Sağlık 

Çalışanları

Acil ve Afet Durumlarında 

Sosyal Hizmet Uygulamaları 

hakkında bilgilendirme yapmak

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık 

oluşturmak

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

*Hastane acil durum ve afet planı nedir
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

Salonu

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması

Hastane Acil Durum 

ve Afet Planı (HAP) 

Tatbikat Öncesi 

Eğitimi

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması 

 Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt 

Kabul

Zekeriya Candan

Hastane Muduru
Tüm personel

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası
Projektör

Tatbikata hazırlık

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu



07/10/2020 14:00

07/10/2020 15:00

07/10/2020 16:00

07/10/2020 17:00

09/10/2020 16:00

13/10/2020 15:00

Projektör

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Yangın halinde ne kısa sürede 

müdahaleyi sağlamak
Tüm Personel

Kalite Birim 

Sorumluları

Malzemelerin güvenli 

transferini sağlamak

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik

önlemleri

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu 

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık 

oluşturmak

* SKS Versiyon 6

Malzeme 

Transferi 

Yapan 

Personeller

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı
Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

Toplantı 

odası

1 saat

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması 

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

 Hasta 

Danışmanları/

Hasta Kayıt 

Kabul

Projektör

Projektör

Projektör

*Malzemelerin Güvenli transferi

* özel, teknik ve tehlikeli malzemeler hakkında 

bilgilendirme

Malzemelerin 

Güvenli Transferi

El Hijyeni

Toplantı 

Salonu

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası
40 dk

1 saat

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

*Ön test

*Son test

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Sağlıkta Kalite 

Standartları ve 

Kalite Yönetim 

Sistemi

Temel 

Eğitim

Teorik 

 Pratik

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

SKS hakkında çalışanları 

bilgilendirmek

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Temizliğin nasıl olacağı 

hususunda bilgilendirmek

Yangın Söndürme 

Eğitimi

*Yangın nedir?

*Yangın sınıfları nelerdir?

*Yangın sınıflarına göre kullanılması gereken 

yangın söndürme cihazları nelerdir?

*yangın söndürme  cihazı nasıl kullanılır?

Saha 

uygulamalı

El hijyeni ve eldiven kullanımı 

hk. Çalışanları bilgilendirmek

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

Steril malzeme 

boşaltma, 

yerleştirme ve 

dağıtımı (Kayıt 

sistemleri)

Steril malzeme boşaltma, yerleştirme ve 

dağıtımı (Kayıt sistemleri)

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Genel Temizlik 

Eğitimi

* Genel alanların temizlik kuralları

* Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları

* Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri 

* Çalışanlar arası iletişim

* Hasta ve hasta yakınları ile iletişim 

* Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

* Temizlik malzemelerine maruz kalma (göze sıçraması, 

ciltle teması gibi) durumlarında yapılacaklar

* Temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliğini bozan yapısal 

sorunlar ve bu sorunlar hakkında sorumlulara bilgi 

verilmesi gerekliliği 

Hakan Pata 

Yangın Eğitmeni

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Temizlik 

Personelleri

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Sinem Yılmaz

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Temizlik 

Personelleri

Toplantı 

odası

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu



14/10/2020 15:00

15/10/2020 15:00

19/10/2020 16:00

20/10/2020 16:00

22/10/2020 16:00

İlaçların Güvenli 

Transferi ve 

Tehlikeli İlaç 

Kırılmalarına 

Müdahale 

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

İlaç 

transferinde 

bulunan tüm 

personeller

Malzemelerin güvenli 

transferini sağlamak

Çalışanları mesleki 

enfeksiyonlardan korunması adına 

kişisel koruyucu ekipmanlar 

konusunda bilgilendirmek

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Atık toplama ekipmanının kullanımı

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Atık bilgilendirmesi yapmak
Hasta 

Danışmanları

Hasta 

Danışmanları

Malzeme 

Transferi 

Yapan 

Personeller

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Projektör
Kişisel Koruyucu 

Ekipman Kullanımı

Atık Yönetimi 

*Bölüm bazında kişisel koruyucu ekipmanlar

*Kullanılmaması durumunda karşılaşılacaklar

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

*Malzemelerin Güvenli transferi

* özel, teknik ve tehlikeli malzemeler hakkında 

bilgilendirme

Malzemelerin 

Güvenli Transferi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

* İlaçların güvenli transaferinin sağlanması için 

dikkat edilmesi gereken hususlar

*Tehlikeli ilaç kırılması durumunda yapılması 

gerekenler

Projektör

Toplantı 

Salonu

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Toplantı 

odası

Projektör
Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Temel 

Eğitim

Teorik 

 Pratik

Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Postpartum 

Kanama ve 

Doğumun Üçüncü 

Evresinin Aktif  

Yönetimi

Temel 

Eğitim

Teorik 

 Pratik

Sunu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Kadın Doğum 

Servisi Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

Toplantı 

odası
1 saat

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Doğumda Ağrıyla 

Mücadele 

Yöntemleri

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Kadın Doğum 

Servisi Sağlık 

Çalışanları

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

ilaçların güvenli transferini ve 

çalışan güvenliği sağlamak



27/10/2020 16:00

03/11/2020 15:00

03/11/2020 16:00

05/11/2020 15:00

10/11/2020 16:00

Projektör 10/11/2020 17:00

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Tatbikata hazırlık

Projektör
Toplantı 

odası

Hasta 

Danışmanları

Radyoloji 

Çalışanları 

Ameliyathane 

Sağlık 

Çalışanları

Projektör

Radyoloji 

Teknikerleri/

Teknisyenleri

Hilal Çelikcan 

Radyoloji Sor. 

Tek.

Sağlık Çalışaları

Hasta 

Danışmanları/

Hasta 

Kayıt/Kabul 

personelleri

ameliyathanede radyasyon 

güvenliğini sağlayarak hasta ve 

çalışan güvenliğini sağlamak

Patoloji numunelerinin güvenli 

şekilde trasnferini ve teslimini 

sağlamak

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak 

kurallar

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre 

ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici 

depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri 

yaralanma ve

hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak 

tedbirler

*Atık toplama ekipmanının kullanımı

Temel 

Eğitim 

Teorik 

Sunu

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Tanı amaçlı alınan dokuların güvenliğini 

sağlamak

Radyoloji çalışanlarının çekim 

protokollerini öğrenmesini 

sağlamak

Emine 

Karadoğan

Başhemşire/KYD

/

Eğitim Hemşiresi

Atık bilgilendirmesi yapmak
Hasta 

Danışmanları

Ameliyat

hane

Hilal Çelikcan 

Radyoloji Sor. 

Tek.

Emine 

Karadoğan 

Başhemşire/KYD

/Eğitim 

Hemşiresi

*Çekim protokolünü otomatik belirleyen 

cihazların varlığı durumunda da kullanıcılara, 

çekim protokollerinin amacı, önemi, temel 

prensipleri, kullanılan cihazın teknik özellikleri 

ve dikkat edilmesi gereken hususlar

 Radyolojik 

İşlemlere ait Çekim 

Protokolleri Eğitimi

Ameliyathanede 

Radyasyon 

Güvenliği

Atık Yönetimi 

Emre Hasan 

Murathan

Çevre Mühendisi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Hasta kimlik bilekliklerinin nasıl 

kullanılacağı hakkında bilgi 

vermek

Projektör

Temel 

Eğitim 

Pratik 

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Kimlik 

Tanımlayıcılarının 

Kullanımı ve Hasta 

Kimliğinin 

Doğrulanması

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Patoloji 

Numunelerinin 

Etiketlenmesi, 

Transferi  ve 

Laboratuvara 

Teslimi

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

*Hastane afet ve acil durum planı hakkında 

bilgilendirme yapmak

Hasta Mahremiyeti

1 Saat

Projektör

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Toplantı 

Odası

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

*Ameliyathanede radyasyon güvenliğinin 

sağlanması için yapılması gerekenler 

Projektör

Çalışanların hasta mahremiyeti 

hususunda bilgilenmesini 

sağlamak

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat
Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

1 saat

HAP tatbikatı 

öncesi eğitimi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

HAP Hazırlama 

KomisyonuÜye

leri,

OYE ve 

katılmak 

isteyen diğer 

personeller



12/11/2020 16:00

16/11/2020 16:00

17/11/2020 15:00

17/11/2020 16:00

18/11/2020 15:00

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim
1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Projektör

Suat Çakır

Bilgi İşlem Sorm.

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Tatbikata hazırlık

Projektör

Hekimler
İstenmeyen Olay 

Bildirimi

o İstenmeyen olay bildirim sistemi'nin amacı, önemi ve 

sorumluluklar

o Sistemin yapısı

o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve güvenliği 

o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli 

iyileştirme kültürü

o İstenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında yer alan 

istenmeyen olaylar 

o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar 

o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı 

o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine 

ilişkin genel bilgi

o İstenmeyen olayların meydana gelmesi durumunda, 

hasta ve hasta yakınının nasıl bilgilendirileceği

Hasta 

Danışmanları 

Hasta Kayıt 

Kabul 

Personelleri

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Güvenlik Raporlama Sisteminin 

çalışanın kendisini güvende 

hissedeceği şekilde kurgulanmasını 

sağlamak

Bilgi güvenliğinin sağlanması 

hususunda farkındalık oluşturmak

Projektör

Masa Başı Tatbikatı

Bilgi Güvenliği ve 

Bilgi Yönetim 

Sisteminin Etkin 

Kullanılması

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

İlaç Güvenliği ve 

Order Eğitimi

*İlaçların temini

*İlaçların muhafazası

*İlaç istemleri

*İlaçların hazırlanması

*İlaçların transferi

*İlaç uygulamaları

*Hasta beraberinde gelen ilaçların kontrolü

*İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolü

*Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü

*Advers etki bildirimleri

*İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin 

göstergeler

*Yüksek riskli ilaçların yönetimi

* İlaç imhaları ve ilaç kırılmalarında yapılacaklar

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

İalç güvenliği ve order hakkında 

bilgilendirme yaparak hasta 

güvenliğini sağlamak
Hekimler

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim

Projektör

HAP Hazırlama 

Komisyonu 

Üyeleri,OYE,Ac

il durum Afet 

Yönetimi Ekibi 

Üyeleri

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Toplantı 

odası
1 saat

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

1 saat

MSÜ nün diğer 

ünitelerle iletişimi-

Konsinye malzeme 

yönetimi

MSÜ nün diğer ünitelerle iletişimi-Konsinye 

malzeme yönetimi

Temel 

Eğitim

Teorik

Pratik

Sunu

Sterilizasyon birim çalışanlarının 

işleyiş konusunda eğitilmesi

Sterilizasyon 

Birimi 

Çalışanları

1 saat

Zümrüt Tuğtepe 

Sterilizasyon 

Sorumlu 

Hemşiresi

Toplantı 

odası

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

40 dk



19/11/2020 15:00

19/11/2020 10:00

26/11/2020 16:00

02/12/2020 07:30

15/12/2020 16:00

22/12/2020 16:00

1 saat
Temizlik 

Personelleri

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

Projektör

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini öğrenmesi

Toplantı 

odası
1 saat

* Nütrisyonel destek nedir

*Hastaların Nütrsyon değerlendirmesi nasıl 

yapılır

*Nütrisyonel destek ihtiyacı nasıl belirlenir

Op. Dr. Mustafa 

Altun Başhekim

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası

Toplantı 

odası

Diyetisyen

Şeyda Aydın

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

Projektör

İlgili Birim 

Sorumlusu

Diyetisyen

Şeyda Aydın

Projektör

Projektör

Toplantı 

odası

Projektör

Hastanede 

Göreve yeni 

başlayan 

Personel 

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini öğrenmesi

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Genel uyum 

eğitimi 

sorumlusu

Sağlık çalışanlarına hastaların 

nütrisyonel destek ihtiyacının 

belirlenmesi hakkında bilgilendirme 

yapmak

Bölümde 

Göreve yeni 

başlayan 

Persone

Hekimler

Sağlık çalışanlarına hastaların 

nütrisyonel destek ihtiyacının 

belirlenmesi hakkında bilgilendirme 

yapmak

Başladığı ilk hafta

Başladığı ilk haftaBölüm Uyum 

Eğitimi

İlgili Hekimler

Temel 

Eğitim 

Genel Uyum Eğitimi

Temel 

Eğitim 

* Nütrisyonel destek nedir

*Hastaların Nütrsyon değerlendirmesi nasıl 

yapılır

*Nütrisyonel destek ihtiyacı nasıl belirlenir

*Destek İhtiyacının Karşılanması ve izlemine 

yönelik süreçler

Hastaların 

Nütrisyon Destek 

İhtiyacının 

Belirlenmesi

Hastaların 

Nütrisyon Destek 

İhtiyacının 

Belirlenmesi

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

Temel 

Eğitim

Teorik

Sunu

Enfeksiyonların 

Kontrolü ve 

Önlenmesi

Temel 

Eğitimi 

Teorik Sunu

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

* TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

İlgili Sağlık 

Çalışanları

HAP Hazırlama 

Komisyonu 

Üyeleri,OYE,Ac

il durum Afet 

Yönetimi Ekibi 

Üyeleri

1 saat

1 saat

Toplantı 

odası

Temel 

Eğitim 

Teorik Sunu

HAP tatbikatı
*Hastane afet ve acil durum planı hakkında 

bilgilendirme yapmak
Tatbikata hazırlık

Gül Külüşlü 

İSG Uzmanı

Sinem Yılmaz 

Enfeksiyon 

Hemşiresi

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Çalışanların enfeksiyonlardan 

korunma yöntemlerini öğrenmesi

Sağlık 

Çalışanları

Morg 

Personelleri

Projektör

*Ön test

*Son test

*Eğitim 

değerlendirm

e ve etkinlik 

formu

Toplantı 

odası
1 saat

1 saat



Başhemşire/KYD/Eğitim Hemşiresi

Başhekim Yrd. / Dahiliye Uzm.

Başhekim Yrd. / Radyoloji Uzm.

Klinik Psikolog

Mali İşler Sor.

Hastane Müdürü

Acil Ser. Sor.

K.D.S. Sor.

Kalite Yönetimi Birimi Sor.

İdari İşler Müdürü

İlgili Birim 

Sorumlusu

Bölümde 

Göreve yeni 

başlayan 

Persone

Bilgilendirme Eğitim Yeri Kayıt (Eğitim Sonrası) Etkinlik Değrlendirme 

* Eğitim değerlendirme ve etkinlik 

formu

* Eğitim günü 1 saat önce telefonla hatırlatma

* İlgili birim * Oryantasyon (genel uyum) ve bölüm 

oryantasyon (uyum) eğitimleri takip formu
* Alan 

* 1 ve ya 2 gün önce iç yazışma ile

* Eğitim değerlendirme ve ölçüm 

formu

* SKSPro Sistemi üzerinden en az 1 gün önce sms yoluyla hatırlatma

* Toplantı odası * Eğitim katılım formu

Eğitim Komitesi Üyesi Zübeyde Köse

Eğitim Komitesi Üyesi Dr. Fahrettin Gündoğdu

Eğitim Komitesi Üyesi Dr. Hasan Pouralizadeh

2020 yılı yıllık eğitim planı Eğitim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim Komitesi Başkanı

Eğitim Komitesi Üyesi Şenay Salman

Eğitim Komitesi Üyesi Birgül Karadaş

Eğitim Komitesi Üyesi

Eğitim Komitesi Üyesi Buket Öztürk

Zekeriya Candan

Bölüm Uyum 

Eğitimi

Eğitim Komitesi Üyesi Ezgi Semerci

Eğitim Komitesi Üyesi Ümitcan İlgar

Emine Karadoğan

Temel 

Eğitim 


























































































