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Birimi             :İnsan Kaynakları 

Görev  Adı      :    V.H.K.İ 

Amiri                :Birim Sorumlusu 

Üst Amiri         :İdari Mali Hizmetler Müdürü  

Görev Devri     : Diğer görevlendirilen memur 

 

GÖREV AMACI:Sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek, Kadirli Devlet Hastanesi‘nin personellerinin 

özlük işlemleri hizmetlerini yerine getirmek 

 

TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Tüm personelin sicil kayıtlarının tutar. Gerekli gizlilik koşullarını sağlar. 

 Tüm personelin ayrılış-başlayış işlemlerini eksiksiz yapar. 

 Tüm personelin görevlendirme yazılarını yazar. İlgili kişiye tebliğ eder. 

 Tüm personelin özlük işlemleri için gerekli yazışmaları ilgili kurum ile yapar. 

 Hastane faaliyetleriyle ilgili insan kaynaklarını ilgilendiren tüm belgelerin dosyalanmasını, 

saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak. 

 Öncelikle hastane içinde olmak üzere ve gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme, 

yazışma, raporlama ve bilgi alış verişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. Bu amaçla gelen giden evrakla 

ilgilenmek, ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda 

tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. 

 Tüm personelin yıllık, mazeret ve diğer izinlerinin kayıtlarını tutar. 

 Tüm personele ait Personel Bilgi Formu’nu ilgili personelin dosyasında muhafaza eder. 

 Resmi evrakları bilgisayar ortamında hazırlamak, imzalanmasını, arşivlenmesini takip ve kontrol etmek 

 Çalışma ve görev alanlarına giren, amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak. 

 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

 Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 

 

 

ETİK İLKELER  

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir.  

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

 yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna  

 odaklı olmayı hedefler.  

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

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

 ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır.  

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır.  

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

 görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve  

 benzeri sebeplerle ayrım yapamaz.  

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu  

 davranışlarıyla gösterir.  

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

 ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.  

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

 dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren  

 menfaatlerden kendilerini uzak tutar.  

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır;  

 mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır 
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 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği 

durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, 

çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  

 

 

  


