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1.AMAÇ:
Personelin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini vehak edişlerinin iadesininyerinde
ve zamanında sağlanması.
2.KAPSAM.
3.SORUMLULAR:Başhekim, Başhekim Yrd., Personelden Sorumlu Hastane Müdürü,Birim
Sorumlusu
4.FAALİYET AKIŞI:
4.1. Personel İzin Hazırlamaİşlemi:
İnsan Kaynakları Müdürlüğüne müracaat edenpersonelin, ihtiyacı doğrultusunda HBYS’denhak
etmiş olduğu izini hesaplanır.
Personel izinformu hazırlanır ve personelin birim sorumlusunun imzalaması için tekrar
personele verilir.
İmzadan gelen izinformu daha sonra İnsan Kaynakları Müdürü-Hastane Müdürüve Başhekimlik
Makamına imzaya çıkartılır.
İmzadan sonra Müdürlüğümüze ulaştırılanizin formları tarihleri debelirtilerek “mesai giriş çıkış takip
sistemi” ne işlenir.
İmzalanan form personel izinden dönünceye kadar “İzin Klasöründe saklanır.”
Personelizindendöndüktensonra,izindönüşünüimzalarveformpersonelözlükdosyasına kaldırılır.
4.2. PersonelHastalık (Rapor) İzinFormuHazırlamaİşlemi:
PersonelinhastalığınedeniilealmışolduğuraporMüdürlüğümüzeulaştıktansonra“Hastalık İzinFormu”
doldurularakilgilibirimsorumlusuvebağlıbulunduğuMüdürlüktarafındanimzalanması sağlanarak “rapor
ve iş göremezlik” belgeleri de iliştirilip, Müdürlüğümüzce teslim alınır.
MaaşTahakkukveDönerSermayeİşletmeMüdürlüğünebildirilmeküzerekonuyailişkinyazı hazırlanarak
İnsan Kaynakları Müdürü-Hastane Müdürü ve Başhekimlik Makamına imzaya çıkartılır.
Rapor tarihleri personel mesai giriş çıkış takip sistemine işlenir.
Personel hastalıkizinden döndükten sonra, izin dönüşünü imzalar ve rapor personel özlük dosyasına
kaldırılır.
4.3. Personel Giriş– ÇıkışTakip İşlemleri
Göreve yenibaşlayan personele zimmet karşılığı verilen ve HBYS’yekaydedilerek mesai başlangıcı
ve bitişi doğrultusunda kartını nasıl kullanacağı bilgisi verilir.
İnsanKaynaklarıMemurutarafındaHBYS’dentakipedilerekmesaiyegeçkalanvegelmeyen
personel tespit edilir.
Her haftaİnsan Kaynakları Müdürlüğü memuru tarafından HBYS den çıktı alınarak İnsan
Kaynakları Müdürüne teslim edilir.
Mesaiye uymayan personel, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır.
4.4. PersonelGöreve Başlama İşlemi
Göreve başlayacak olan personel atama onayı ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurur.

Personelin imzasıalınır, Özlük dosyasını hazırlamak için belgelerin temini sağlanıp, özlük dosyası
hazırlanarak arşivlenir.
Personelin görev yerinin belirlenmesi için ilgili Müdürlük ile görüşülür.

Personelin internetortamında sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenip, imzalanmak üzere
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Başhekimlik Makamına sunulur.
HBYS kaydı yapılır.
Mesai giriş çıkış takip kartı düzenlenip, personele teslim edilir.
Personelin görevebaşladığıRektörlük Makamına-Döner Sermaye İşletmeMüdürlüğüne veMaaş
Tahakkuk Birimine yazılı olarak bildirilir.
Personel listelerine “göreve başlayan” olarak eklenir.
4.5. Personel Görevden Ayrılmaİşlemi
AyrılacakolanpersonelinistifadilekçesiveyaatamaisteğiileilgilibelgelerİnsanKaynakları
Müdürlüğüne ulaşır.
Personelin bağlı olduğu Birim Sorumlusundan görüş sorma yoluna gidilir.
Birim sorumlusu ve İdari amir görüşü alındıktan sonra personele “İlişik Kesme Formu” verilir.
Ayrılacakolan  personelin,ilişik  kesmeformundabelirtilentümbirimleribilgilendirmesive
üzerinezimmetliolanmalzemelerindüşülmesisağlandıktansonrailgili  belgeveMaaşTahakkuk Birimince
3nüshaolarakdüzenlenennakilbildirimformlarından 2nüshasıMüdürlüğümüzce teslim alınır, diğer
nüshası personele teslim edilir.
Sigortalıiştenayrılışbildirgesiinternetortamındahazırlanıp,imzalanmaküzereBaşhekimlik
Makamına sunulur.
Personel Listelerine “görevden ayrılan” olarak eklenir.
4.6. Personel ile İlgili Diğer Tüm Yazıların Yazılması İşlemi
Personel tarafındandüzenlenip Müdürlüğümüze ulaştırılan dilekçelere, personelin talepleri
doğrultusunda ivedilikleri de dikkate alınarak cevap yazıları hazırlanır.
Personelileilgilidiğer kurumiçive kurumdışındanMüdürlüğümüzeulaştırılanyazılarıngereği
yapılarak,cevapyazılarıhazırlanıp,imzalanmaküzereİnsan KaynaklarıMüdürü-HastaneMüdürüve
Başhekimlik Makamına sunulur.
İmzası tamamlana yazılara tarih ve sayıları verilerek ilgili birimlere dağıtımı sağlanır.
Yazılan her yazının bir nüshası arşivlenerek saklanır.
4.7. SözleşmeliPersonelin Sözleşmelerinin Hazırlanma İşlemi
 657SayılıKanunun4-bmaddesinegöresözleşmeliolarakgörevyapanpersoneliçin,mevcut
sözleşmedeyeniyasalarçerçevesindeyapılandeğişikliklerleilgiliolarakHukukMüşavirliğinin de görüşleri
doğrultusunda her yılın Ocak  ayı başında yıllık sözleşmeler 4 nüsha olarak hazırlanır.
Hastanemizde sözleşmeli olarak görev yapan tüm personele duyurulur ve imzalanması sağlanır.
Personel tarafından imzalanan sözleşmeler imzalanmak üzere Başhekimlik Makamına sunulur.
İmza işlemi tamamlanan sözleşmeler sicil numarasına göre sıralanır.
Sözleşmenin; 1 nüshası personele, 1 nüshası Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne, 1 nüshası

DönerSermayeİşletmeMüdürlüğüneteslimedilirve1nüshasıilgilipersonelinözlükdosyasında saklanır.


