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1. BİRİMİ: Firma İnsan Kaynakları 

2. GÖREV ADI: Firma İnsan Kaynakları Memuru 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başmüdürü 

4.  GÖREV  DEVRİ:  Yıllık  izin  veya  herhangi  bir  sebepten  görevine  gelemeyen  firma  insan  kaynakları 

sorumlusu 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. 

 Firma  İnsan  Kaynakları  Birimi;  4857  Sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  göre  çalışıp  hareket  eder. 

Personelin işe başlamasından itibaren işten hangi sebeple olursa olsun ayrılmasına kadar ki süreçte, 

tüm  personelin  ihtiyacına  en  iyi  şekilde  cevap  verip,  en  verimli  şekilde  çalışmasını  yapar.  İşe 

başlayan  personele  hastane  hakkında  detaylı  bilgi,  çalışacağı  pozisyon  ve  bununla  ilgili  her  türlü 

prosedür  oryantasyon  eğitimi  sürecinde  insan  kaynakları  birim  Sorumlusu  tarafından  personele 

detaylı bir şekilde anlatılır.  

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

 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. 

 Personellerin  izin  hakkı,  ücret  hakkı,  çalışma  saatleri,  tatil  günleri,  hastanemizin  sağladığı  tüm 

yasal haklar ve 4857 sayılı iş kanununun tüm yasal hakları personele harfiyen uygulanır/verilir. 

 Firma  İnsan  Kaynakları;  4857  sayılı  iş  kanununa  tabi  çalışan  tüm  personelin  istatiki  verilerini 

gizlilik  içerisinde muhafaza  eder  ve  bu bilgileri  üst  yönetim  ile  sürekli  iletişim halinde bu  bilgileri 

sunar. 
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 Personelin  yer  değişikliği  (rotasyon  uygulaması)  ve  görev  değişikliği  Başmüdürlükçe  belirlenip 

İnsan  Kaynaklarınca  en  doğru  şekilde  düzenlenip  işleme  konulur.  Yer  ve  görev  değişikliği  resmi 

olarak üst yazı ile personele imza karşılığı mutlaka tebliğ edilir.  

 Tüm personelin bilgileri İnsan kaynakları birimince gizlilik içerisinde muhafaza edilir ve gerektiği 

takdirde yöneticilerle bu bilgiler paylaşılır.  Dışarıya herhangi bir bilgi kesinlikle verilmez. 

 Personelin  evlilik,  ölüm,  emeklilik  ve  başka  nedenlerden  dolayı  işten  ayrılması  söz  konusu 

olduğunda gerekli yardım sağlanır ve kıdem tazminatı ve ikramiyesi kişiye en kısa zamanda takdim 

edilir. 

 Dış  birimlerle  olan  ilgili  yazışmalar;  İş‐kur,  İş  mahkemesi,  Sosyal  Güvenlik  Kurumu,  Hukuk 

müşavirliği,  Bakanlıklar,  İl  Müdürlükleri,  Rektörlük,  Dekanlık,  Çevre  Hastaneleri  ve  buna  benzer 

kurumlarla olan tüm yazışmalar İnsan Kaynakları Birimince yapılır ve zamanında cevap verilir. 

 Hastanenin  insan  kaynakları  gücünden  ve  hizmet  alımından  en  iyi  ve  en  verimli  şekilde 

faydalanmasını sağlamak firma insan kaynaklarının en asli görevidir.  

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

 

 

 

 

 

 

 


