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1. BİRİM: Özlük İşleri 

2. GÖREV ADI: Özlük İşleri Birim Sorumlusu 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:Başhekim,.  

4. YATAY İLİŞKİLER: Yazı İşleri,Tüm Hastane Personeli 

5. GÖREV DEVRİ:Diğer Özlük İşleri Personeli 

6. GÖREV   AMACI:Kalite   standartları   çerçevesinde   yasal   mevzuatlara   uygun   olarak   kurum personelinin özlük 

işlemlerini yürütmek. 

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR: 

7.1.Özlük İşleri Birim Sorumlusu 7.1.1.Personele ait 

yazışmaları yapmak, 

7.1.2.Personellerin izin formunu düzenlemek, sisteme işlemek ve kayıtlarını tutmak, 7.1.3.Personellere ait sağlık 

raporlarının takibini yapmak ve ilgili yöneticilere sunmak, 7.1.4.Açıktan veya naklen atanan personellerin göreve 

başlama evraklarını düzenlemek, 

7.1.5.Kurumdan ayrılan veya başka bir kuruma atanan personelin görevden ayrılma 

evraklarınıdüzenlemek, 

7.1.6.Personellerin terfi ve intibak işlemlerini maaş mutemetliği birimine iletmek, 

7.1.7.Onaydan çıkan personel evraklarını ilgili personel ve birimlere göndermek, personellerle ilgili tüm tebligatları 

yapmak, 

7.1.8.Hakkında  savunma  istenen  veya  soruşturma  açılan  personellerin  gizlilik  içerisinde  disiplin soruşturma 

işlemlerinde görev verilmesi halinde, yeminli kâtiplikgörevini yürütmek. 

7.1.9.Personelle ilgili her türlü yazıların elektronik ortamda tutulmasını sağlamak, 

7.1.10. Personellerle ilgili yazışmaları kontrol ederek yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak, 

7.1.11.Personel mesailerinin sistem üzerinden takibini yapmak, 

7.1.12. Hastanemizde görev yapmakta olan kadrolu, sözleşmeli ve şirket çalışanlarına ait personel listelerinin 

hazırlanması, güncellenmesi ve istenilen bilgiler doğrultusunda idari amirlere sunulması, 7.1.13.Personele ait evrakların 

dosyalama işlemini yapmak, 

7.1.14.Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

7.1.15.Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

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 

 

 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. 
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