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Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname 02 Kasım 2011 tarihli ve 28103 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan KHK çerçevesinde;
a.
Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik şefi ve şef yardımcılığı
ibareleri eğitim görevlisi olarak değiştirildiğinden, eğitim ve araştırma hastanelerine atanmış ve
bakan onayı ile görevlendirilmiş klinik şef ve şef yardımcıları eğitim görevlisi olarak anılacak ve
görev yapacaklardır.
b.
Aynı dalda, Şeflik kadrolarına bağlı olarak şekillenen birden fazla klinik/birim
olma durumu yeni düzenleme ile geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle bir hastanede aynı dalda tek
birim/klinik olacak ve o daldaki tüm eğitim personeli bu birim/klinikte görevlerini
sürdüreceklerdir.
c.
Eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent ve eğitim görevlileri ile bu kadrolarda en az bir yıl
çalışmış olmak kaydıyla yardımcı doçent ve başasistanlar tarafından verilecektir.
d.
Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane
yöneticisi/başhekimi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak
görevlendirilecektir. Eğitim sorumlusu birimin eğitim programının hazırlanması, yürütülmesi ve
denetiminden sorumlu olup; 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' ile birim
sorumlusuna verilen diğer görevleri de yürütür.
e.
Eğitim sorumlusu olarak görevlendirilen kişi ya da ilgili daldaki uzmanlar
arasından bir kişi, hastane yöneticisi/başhekimi tarafından bir yıl süre için idari sorumlu olarak
görevlendirilecektir. İdari sorumlu eğitim faaliyetleri dışında, birimin sağlık hizmetleri
sunumundan ve diğer idari, teknik iş ve işlemlerinden sorumludur. İlgili birimde muayene, tetkik,
teşhis, tedavi, konsültasyon ve hasta bakımı hizmetlerinin yürütülmesi için, personelin görev
dağılımı, poliklinik ve servis çalışma programı, nöbet çizelgelerinin hazırlanması, kayıtların
düzenli tutulması, istatistik ve bildirimlerin yapılması, gerekli alet, malzeme ve ekipmanın temini
ve uygun kullanımı, fiziki mekânın bu hizmetlere uygun hale getirilmesi idari sorumlunun görev
alanındadır.
f.
Eğitim ve sağlık hizmet sunumu faaliyetlerinin birbirleriyle uyum içinde
yürütülmesi esastır. Bu uyumun sağlanması hastane yöneticisi/başhekiminin sorumluluğundadır.
g.
"Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin
Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre
üniversitelerle işbirliği çerçevesinde ortak kullanılan hastanelerde eğitimden dekanlık sorumlu
olacağından eğitim sorumlusu dekan, idari sorumlu ise hastane yöneticisi/başhekimi tarafından
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görevlendirilecektir. Bu kurumlarda da aynı kişi eğitim sorumlusu ve idari sorumlu olarak
görevlendirilebilir.
Bilgilerinizi ve ilgililere tebliğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar
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