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içi e¤itim; özel ve tüzel kiﬂilere ait iﬂ yerlerinde ücret karﬂ›l›¤›nda iﬂe al›nm›ﬂ
H izmet
ve çal›ﬂmakta olan bireylere görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumlar› kazanmalar›n› sa¤lamak üzere yap›lan e¤itimdir.
Hizmet içi e¤itim; üretim ve hizmette etkilili¤in, verimin, kalitenin yükseltilmesi,
ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hatalar›n ve kazalar›n azalt›lmas›, maliyetlerin düﬂürülmesi, sat›ﬂ ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden geliﬂmenin sa¤lanmas›, kârlar›n yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruflar›n›n art›r›lmas› amac›yla iﬂ gücüne verilen temel meslek ve beceri e¤itimi yan›nda iﬂ görene çal›ﬂma hayat› süresince de bilgi, beceri ve davran›ﬂ ve verim düzeyini yükseltici planl› e¤itim etkinlikleridir.
Hizmet içi e¤itimin amaçlar›;
1. ‹ﬂe baﬂlayan çal›ﬂan›n bölüme uyumunu sa¤lamak,
2. Çal›ﬂana kurumun amaç, ilke ve politikalar›n› bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazand›rmak,
3. ‹ﬂin gerektirdi¤i temel meslek becerilerini kazand›rman›n yan› s›ra e¤itim eksikliklerini tamamlamak.
Geliﬂen ve de¤iﬂen bilgi teknolojileri, bilgi art›ﬂ› ve sunumundaki çeﬂitlilik, sa¤l›k
politikalar›, bireylerin sa¤l›k gereksinimlerinin de¤iﬂmesi gibi pek çok etken, hemﬂirelikte sürekli e¤itimin önemini daha da art›rmaktad›r. Hizmet içi e¤itim, yaﬂam boyu e¤itim
içinde yer alan bir alt süreçtir. Hizmet içi e¤itim, çal›ﬂanlar›n hizmetteki verim ve etkinliklerinin art›r›lmas›n›, bilgi, beceri ve tutumlar›n zenginleﬂtirilmesini amaçlayan sürekli e¤itimdir. Çal›ﬂanlara, ilgi ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda, kurum olanaklar› do¤rultu-
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sunda düzenlenen hizmet içi e¤itim programlar›; iﬂ kazalar› ve hatalar›n›n önlenmesi,
bireysel ve kurumsal verimlili¤in art›r›lmas›, çal›ﬂanlar›n mesleki güven duygusunun geliﬂmesi, kurum içi iliﬂkilerin güçlenmesi gibi pek çok konuda yarar sa¤lar.
Hizmet içi e¤itim, bireyin mesle¤e aday ya da asil olarak giriﬂinden itibaren baﬂlayan ve mesle¤inden ayr›lana kadar geçen süre içinde bilgi, beceri ve davran›ﬂlar›nda de¤iﬂiklik yapmaya yönelik etkinliklerin tümü olarak da tan›mlanabilir. Bir kurumda göreve atanan her çal›ﬂan için mesle¤i ile ilgili geliﬂmelerin gerisinde kalmamak önemlidir
ve bu ihtiyaç ancak hizmet içi e¤itimi de kapsayan sürekli e¤itim programlar› ile giderilebilir.
Kurumlarda düzenlenen e¤itim faaliyeti; e¤itimin yap›ld›¤› yere, amac›na, kapsam›na ve e¤itime kat›lan personelin niteli¤ine ba¤l› olarak, çeﬂitli biçimlerde düzenlenebilir.
‹ﬂe al›ﬂt›rma da denilen oryantasyon e¤itimi; iﬂe yeni al›nan çal›ﬂana kurumun amaç
ve politikas›n›, görev, yetki ve sorumluluklar›n› tan›tmak, iﬂi, iﬂ arkadaﬂlar›, yöneticileri
hakk›nda bilgi vermek ve kuruma uyumunu sa¤lamak amac›yla yap›lan e¤itimlerdir. Oryantasyon e¤itimi, iﬂe yeni giren ya da farkl› bir göreve geçiﬂ yapan meslek üyesinin iﬂ
hayat›nda gereksinim duyaca¤› bilgi, beceri ve tutumu kazanmas›na, istenilen etkinlik
düzeyine en k›sa sürede ulaﬂmas›na yard›m eden bir süreçtir. Oryantasyon e¤itimi için
çal›ﬂan›n geliﬂimini takip etmek amac›yla bir form oluﬂturulmal›d›r.
Oryantasyon e¤itiminin amaçlar›;
• Çal›ﬂana “kuruma hoﬂ geldin” diyerek kuruma ba¤l›l›¤›n› sa¤lamak,
• Organizasyonun yap›s›, amaçlar›, felsefesi konular›nda çal›ﬂana bilgi vermek,
• Çal›ﬂanda kendine güven duygusunu yaratmak,
• Çal›ﬂanda ait olma duygusunu geliﬂtirmek, verimli olma iste¤i uyand›rmak,
• Çal›ﬂana içinde bulundu¤u ﬂartlar› tan›tmak,
• Çal›ﬂan›n kullanaca¤› cihaz ve aletleri ö¤renme zaman›n› k›saltmak,
• Çal›ﬂan›n motivasyonunu art›rmak,
• Deneme yan›lma yöntemi ile ö¤renmesine f›rsat vermemek,
• Hizmet verirken risk oluﬂturabilecek konularda bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamak,
• Çal›ﬂan› görev yetki ve sorumluluklar› konular›nda bilgilendirmek,
• Kurum misyon ve vizyonunu çal›ﬂana benimsetmek.
Oryantasyon e¤itiminde kullan›lan yöntemler;
• Kurum içi geziler,
• Kurumu tan›t›c› yaz›lar,
• Bölümle ilgili yaz›lan prosedür ve talimatlar,
• Astlarla yap›lan görüﬂmeler.
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Farkl› kurumlarda yap›lan oryantasyon program›, amac›na ve kapsam›na göre kullan›lan yöntemler farkl›l›k gösterebilir
Oryantasyon sürecinde çal›ﬂanla belirli periyotlarda sorumlu hemﬂire ile birlikte
görüﬂme yap›lmal›d›r. Çal›ﬂan›n verilen bilgilerle kendini ne kadar geliﬂtirdi¤i gözlenmelidir. Çal›ﬂan›n beklenilen düzeyde olmad›¤› saptan›rsa “Kiﬂisel Geliﬂim Plan›” yap›lmal›d›r.
SONUÇ
Çal›ﬂanlar›n kendi istekleriyle iﬂten ayr›lmalar› en fazla ilk alt› ayda görülmektedir,
bu süre kuruma ve iﬂe uyum sa¤lamada önemli bir dönemdir. ‹yi organize edilmiﬂ bir
oryantasyon e¤itimi, iﬂe yeni baﬂlayan ya da bölüm de¤iﬂtiren çal›ﬂanlar›n beklentilerinin gerçekçi olmas›n› sa¤lar. Düzensiz bir e¤itim program› ya da programs›zl›k ilk günden itibaren hayal k›r›kl›¤›na yol açar ve anlaﬂmazl›klar›n baﬂlang›c› olur.
Baﬂar›l› bir oryantasyon program›; yetiﬂkin e¤itimi ilkelerine temellendirilmeli, ö¤renenin bireysel gereksinimlerine göre esnek olmal›, ö¤renenin anksiyetesini en aza indirmeli, disiplinler aras› bir yaklaﬂ›mla haz›rlanmal› ve sürekli güncelleﬂtirilmelidir.
Oryantasyon e¤itimlerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›nda, e¤itim program›n›n ve kat›l›mc›lar›n beklentilerinin de¤erlendirilmesinin önemi büyüktür. Geri bildirimler do¤rultusunda, programda düzenlemeler ve de¤iﬂiklikler yap›larak etkinli¤i art›r›labilir.
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