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1.BİRİMİ: İnsan Kaynakları 

2. GÖREV ADI: Sicil Ve Özlük İşleri Memuru  

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başmüdürü 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen memur yerine birimdeki 

diğer çalışanlardan biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

Amirinin  talimatları  doğrultusunda,  ilgili  kanun  ve  yönetmeliklere  uygun  olarak  hastane 

personeline ait tüm özlük ve sicil işlemlerini eksiksiz ve doğru biçimde yürütmek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Hastane  personeline  ait  atama,  adaylık  süresi,  terfi,  istifa  ve  emeklilik  gibi  tüm  özlük  ve  sicil 

işlemlerini yürütmek. 

 Personelin  özlük  ve  sicil  işlemleri  ile  ilgili,  görev  alanına  giren  yazışmaları  gerçekleştirmek, 

yazışmalarda gizlilik esaslarına özen göstermek. 

 Ataması yapılan personele ait belgeleri hazırlamak, adaylık süresi dolan çalışanlarla ilgili gerekli 

işlemleri yapmak, asaleti tasdik edilenlere durumun tebliğ edilmesine ilişkin çalışmaları yapmak. 

 Hastaneye başlayan her personele ait belgelerin muhafaza edileceği sicil dosyasını açmak. 

 Hastane personeline ilişkin terfileri tahakkuk şubesine göndermek. 

 Personelin işten ayrılma ve emeklilik konularına ilişkin işlemlerini yürütmek, gerekli yazışmaları 

hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek. 

 Hastane  personelinin  yıllık, mazeret,  sağlık  ve  ücretsiz  izinlerini mevzuatın  öngördüğü  tarz  ve 

sürelerde kullanabilmesini sağlayacak şekilde işlemleri yürütmek. 

 Sicil ve özlük işleri bürosunun faaliyetleri ile ilgili tüm işlem ve kayıtları tam ve doğru bir şekilde 

zamanında yapmak. 

 Kayıtların dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

 Faaliyetleri  ile  ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri  takip etmek, bunlarda meydana gelebilecek 

değişiklikleri uygulamak. 

 Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 Sözleşmeli  personel  alımlarında  müracaat  evraklarını  kabul  etmek,  kontrollerini  yapmak, 

sonuçlandırılmak üzere komisyona sunmak, 

 Atanmaya  hak  kazanan  sözleşmeli  personellerin  sözleşmelerini  imzalatarak  göreve  başlama 

işlemlerini yapmak, 

 Göreve başlayan sözleşmeli personelleri Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bildirmek, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 
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7. 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. 

8. 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. 

 
 


