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1.AMAÇ: Genel olarak uygun sayıda, uygun nitelikte personeli, uygun yerde ve zamanda 

bulundurma şeklinde değerlendirilebilir. Hastanemizdeİnsan Kaynağının sağlanması, politika 

oluşturma ve insan kaynakları planlaması amaçlanmaktadır. 

2.KAPSAM: Hastanemize İnsan Kaynağı sağlanması faaliyetleri, Hastanemize ve işe uygun 

kişilerin tespiti, onların seçimi ve işe adapte edilmesi ile ilgili ilke ve teknik çalışmaların tümünü 

kapsar 

3.TANIMLAR:  

4.KISALTMALAR: 

5.FAALİYET AKIŞI: 

Hastanemiz bünyesinde insan kaynakları birimi en önemlibirimlerdendir. İnsan Kaynakları 

yönetimi kurumlarının omurgasını oluşturmaktadır. Kurumların imajı, gelişimi, hizmet politikaları, 

standartları, eğitim politikaları, oryantasyon süreci, ücretlendirme, kariyer planlama, performans 

ölçümleri, özlük hakları ve sosyal etkinlik gibi bir çok önemli konuyu insan kaynakları kendi 

bünyesinde toplamaktadır. 

Hastanemizde İnsan Kaynakları Yönetimi; Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı bir Kamu kurumu 

olarak faaliyet gösteren hastanemiz kadrolu personel ihtiyaçlarını Devlet personel Başkanlığı 

nezdinde kamu personeli seçmek için  merkez bir sınavla sağlık kuruluşlarına personel temin 

etmektedir. Yeterli puanı alan sağlık personeli(Hemşire, Laborant, Fizik tedavi, Sağlık Memuru, 

Hizmetli vb.) belirtilen kadrolara atanmaktadırlar. Ayrıca bu kadrolara sözleşmeli statüde (4/b) 

memurlarda alınmaktadır. 

Hastanemizde personel hizmet alımı yoluyla çalışan personeller 696 sayılı KHK ile Sürekli işçi 

kadrosuna geçirilmişlerdir. Sürekli işci statüsündeki personel temini için Üniversitemiz Personel 

Dairesi başkanlığı ile Maliye Bakanlığı izin ve onayına göre istenen unvan ve nitelikler İş ve İşci 

bulma kurumundan talep edilip buna göre istihdamları sağlanmaktadır.  

İnsan kaynakları yönetim planlamasında, personellere her yıl hizmet içi eğitimler uygulanmakta 

personel gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. İlk atanan sağlık personeli alıştırma süreci 

(oryantasyon) tabi tutulmaktadır. Burada hastanemiz, insan kaynakları yönetim planını uygularken 

hizmet kalite standartlarına göre hareket eder ve uygulamalarında da bu standartları gözetir. Etkili 

bir insan kaynakları planlamasının en temel amacı doğru zamanda, doğru yerde, doğru sayıda ve 

yetenekte insanları sağlamak olarak belirtilebilir. 
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İnsan Kaynakları Birimi Yönetim İlkeleri: 

 Liyakat İlkesi 

 İşe girişte Eşitlik İlkesi 

 Güvence İlkesi 

 Yansızlık İlkesi 

 Halef Yetiştirme ilkesi 

 Yönetim Geliştirme ilkesi  

Liyakat İlkesi: İşin niteliklerine en uygun işgörenin seçilmesidir. Liyakat: “adama göre iş” değil 

“işe göre adam”. Anlayışıdır. 

Eşitlik İlkesi:Dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin 

hiç bir kişiye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık verilmemesidir. 

Güvence İlkesi:Çalışanın ağır kusuru bulunmadıkça işten uzaklaştırılmaması ve haklarının 

korunmasıdır. 

Yansızlık İlkesi:Çalışanlara eşit biçimde yaklaşılması; terfi, ücretlendirme, ödüllendirme ve 

cezalandırmada çalışanlar arasında ayrım yapılmaması. 

Halef Yetiştirme İlkesi:Yöneticilerin, astlarını yönetsel pozisyonlar için hazırlamaları anlamına 

gelir.   Yetki devri en iyi halef yetiştirme yoludur. 
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Yönetim Geliştirme İlkesi: Yönetimde kusursuzluk mümkün değildir. Bir yönetici için gelişme 

daima izlenecek bir hedef olmalıdır. Bunun için sürekli eğitim ve gelişmeyi teşvik edecek hastane 

ikliminin yaratılması gereklidir. 

İnsan Kaynaklarında İşe Alım Süreci;  

Personel İhtiyacı: Hastanemiz kadrolarında çeşitli nedenlerle meydana gelen azalmalar, yeni 

birimlerin ve servislerin açılması durumunda personel açığı oluşmaktadır. Hastanemizde 4/A 

kadrosunda görev yapan personellerin alımı KPSS sınav sonucuna göre Üniversitemize tahsis 

edilen unvan ve sayılarda olmaktadır. Hastanemiz her yıl Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığına ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve unvanlarını bildirmektedir. 4/B Sözleşmeli 

personel temini de Maliye Bakanlığının tahsisi ettiği sayı ve unvanlarda KPSS göre Üniversitemiz 

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından alım işlemleri yürütülmektedir. 

Hastanemizde personel hizmet alımı yoluyla çalışan personeller 696 sayılı KHK ile Sürekli işçi 

kadrosuna geçirilmişlerdir. Sürekli işci statüsündeki personel temini için Üniversitemiz Personel 

Dairesi başkanlığı ile Maliye Bakanlığı izin ve onayına göre istenen unvan ve nitelikler İş ve İşci 

bulma kurumundan talep edilip buna göre istihdamları sağlanmaktadır.  

 

Referans Araştırması; Hastanemizde personel alımında ihtiyaç duyulan alanda özel nitelik 

,tecrübe vb. isteniyorsa alım ilanlarında tanımlanmaktadır.(4/B Sürekli işçi)  

 

Diploma Yeterlilik Kriterleri: 

Hastanemiz tarafından personel alımı yapılacak olan branş ve alanlarda adayların hangi diploma 

yeterliliklerine sahip olması gerektiği belirlenmektedir. 

1. Hemşire: Öncelik olarak lisans düzeyinde Yüksek Hemşirelik bölümü mezunları, Meslek 

Yüksek Okullarının Hemşirelik bölümü mezunları, Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümü 

mezunları başvurabilmektedir. 

 

2.  Ebe, Acil tıp Teknisyeni, Sağlık Memuru, Paramedik: İlgili alanlarda mezun veren Öncelik 

Lisans mezunları olmak üzere,Meslek yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar, 

sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvurabilmektedir. 
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3. Laboratuvar Teknisyeni: Üniversitelerin Biyoloji ve Kimya, Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi 

Laboratuar ve Laborant ve Sağlık Meslek Liselerinin Laboratvuar Teknisyenliği bölümü mezunu 

olanlar başvurabilmektedir. 

 

4. Anestezi Teknisyeni: Meslek Yüksek Okullarının Anestezi bölümlerinden veya Sağlık Meslek 

Liselerinin Anestezi bölümü mezunu olanlar başvurabilmektedir. 

 

5. Fizik Tedavi Teknisyeni: Meslek Yüksek Okullarının veya Sağlık Meslek Liselerinin Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olanlar başvurabilmektedir. 

 

6. Fizyoterapist: Üniversitelerin Fizyoterapi bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar 

başvurabilmektedir. 

7. Odyometrist/Odyolog:Odyometrist, üniversitelerin ilgili önlisans bölümlerinden, Odyolog, 

üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilmektedir. 

 

8. Radyoloji Teknisyeni: Öncelikle üniversitelerin ön lisans düzeyinde Radyoloji ve Tıbbi 

Görüntüleme bölümü mezunu olanlar, sağlık meslek liselerinin radyoloji bölümü mezunu olanlar 

başvurabilmektedir. 

 

9. Radyoterapi Teknisyeni: Üniversitelerin Radyoterapi bölümü mezunu olanlar 

başvurabilmektedir. 

 

10. Tıbbi Radyofizik Uzmanı: Üniversitelerin fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji 

mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği 

dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve IMRT ve IGRT alanlarında en az 2 yıl tecrübeli 

olanlar başvurabilmektedir. 

 

11. Tıbbi Sekreterlik: Öncelikle Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü 

mezunu olanlar, Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanlar başvurabilmektedir.  

12. Teknik Bakım Ünitesi Teknisyen/Yardımcı Personel: Teknisyenler Meslek Yüksek 

Okullarının veya Endüstri Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır.  
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13. Özel Güvenlik Personeli: Tercihen yüksekokulların Özel Güvenlik ile ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar, ihtiyaç karşılanamaması üzerine en az ilkokul, ortaokul lise ve 

dengi okul mezunu Özel Güvenlik Sertifikası ve Özel Güvenlik kimliği sahibi olanlar 

başvurabilmektedir. 

14. Temizlik Personeli: En az ilkokul mezunu olanlar ve iş tecrübesi olanlar başvuru 

yapabilirler. 

Oryantasyon Eğitimlerinin Verilmesi: Hastanemize kabul edilen adaylara insan kaynakları 

birimitarafından Sağlık bakanlığı kalite yönetim sistemi tarafından belirlenen konular üzerinden 

oryantasyon eğitimi verilmektedir.  

Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşam Boyu Eğitim ve Gelişim;Eğitimler “Kurum içi ve dışı ve 

Kurumsal Oryantasyon” olarak üçe ayrılmaktadır. Kurum içi eğitimler “zorunlu ve seçimli 

eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, Hizmet Kalite Standartları 

tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve 

oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler, yöneticilerin çalışanlarının gelişimi için 

önerdikleri eğitimlerdir. Kuruma yeni başlayan sağlık personeli, kurumsal oryantasyon 

çerçevesinde; kurum tanıtımı, kültürü, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitimleri almaktadır. 

Ücret politikası ve Ek imkânlar;  

Ücret: Hastanemizde 4/A ve 4/B statüsünde çalışanların ücretleri Maliye bakanlığının belirlediği 

rakamlar üzerinden ödenmektedir.Sürekli işçi statüsünde çalışanlar ise 696 sayılı KHK hükümlerine 

göre ücret ödenmektedir. 

Yasal düzenlemelere uygunluk: Hastanemiz çalışanların kanuni hak ve özgürlüklerine tecavüz 

etmeden iş ortamında güvenli koşullarda çalışılmasını garanti altına almaya çalışmaktadır. 

Gıda: Hastanemiz kendi bünyesinde tüm personelin öğle yemeğive nöbet esnasında verilmesi 

gereken ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  

Kalacak Yer: Hastanemiz çalışanları için lojman imkânı bulunmamaktadır. Üniversitemiz 

yerleşkesi çevresinde barınma imkânı temin edilebilmektedir. 

Giyim: Hastanemiz çalışan tanımlanmış  kadrolu personel Maliye Bakanlığı tarafından her yıl 

belirlenen oranlarda nakdi giyim yardımı yapılmaktadır. personeline, işin özelliğine göre forma 

veya iş elbisesi verilmektedir. 

Sosyal Etkinlikler: Hastanemiz, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için sosyal etkinlikler 

düzenlemektedir. 
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Hastanemizde Kariyer Planlaması; Sağlık personelinin, ileriye yönelik başarı ve eğitimine paralel 

olarak bir üst basamağa ilerlemesi insan kaynakları eğitim planı ve kariyer hedefi doğrultusunda 

personelin konusunda daha ileriye gitmesi sağlanmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. 

Hastanemizde Performans Yönetimi; Hastanemizde sağlık personellerine ve diğer personellere 

yıl içerisindeki performanslarını ölçmek, “Kariyer Planlamalarını” “Eğitim-Gelişim İhtiyaçlarını” 

belirlemek amacı ile her yıl değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler ( Mesleki, Yönetsel 

ve Temel) olarak belirlenmiştir. Hastanemiz insan kaynakları yönetiminde performans 4C yaklaşımı 

benimsenmektedir. 

 Yeterlilik (Competence) 

 Bağlanma (Commitment) 

 Uyum (Compliance) 

 Maliyet Etkililik (CostEffectiveness) 

Yeterlilik: Kurumun etkili ve üretken üyesi olabilme derecesidir. 

Bağlanma: Bireysel amaçlarla kurumsal amaçlar arasında tutarlılık sağlanması. 

Uyum: Personelin kuruma karşı bağlılığı ve sadakati. 

Maliyet Etkililik: Personele yönelik harcamaların istenilen sonuçları vermesidir. 

İş Akdinin Feshi: Kadrolu çalışanların işten çıkarılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda  

tanımlanmış hükümlere göre mümkün olmaktadır. Sürekli işçi kadrosunda çalışanlar ise 4857 sayılı 

iş kanunda belirlenmiş hükümlere fesih hükümleri yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 


