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1. BİRİMİ: Sağlık Kurulu 

2. GÖREV ADI: Sağlık Kurulu Çalışanı 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdür Yardımcısı 

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

görevlendirilir.   

5.  GÖREV AMACI: Kurum amaç ve politikaları doğrultusunda engelli sağlık kurulu, normal sağlık kurulu ve 

maluliyet için sağlık kurulu raporlarının müracaatlarının alınarak sonuçlandırılması, kişisel dilekçe  veya resmi yazı 

ile gelen 3 hekim imzalı durum bildirir rapor (sağlık kurulu raporu) taleplerine göre gelen evrak kaydı yapılarak ilgili 

branşlara havale edilmesi ve sonuçlarının kişisel başvuru sahiplerine elden, resmi kurumlara yazıyla gönderilmesi, 

tüm işlem sonuçlarının dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Resmi kurumlardan gelen resmi yazıları veya vatandaşları usulüne göre yönlendirmek. 

 Bölümlerden gelen raporları istendiği resmi kurumlara üst yazı ile göndermek.  

 Birime gelen ve giden resmi yazıların kaydını yapmak. 

 Her yılın son ayında bir sonraki yılda sağlık kuruluna dekanlık tarafından görevlendirilecek olan başkan ve 

öğretim üyeleri isim listeleri başhekimlik kanalıyla istenir. 

 Engelli raporu almak için kişisel veya resmi yazıyla birimimize müracaat eden hastaların Ulusal Özürlüler 

Veri  Bankasından  engelli  rapor  sorgulaması  yapıldıktan  sonra  uygunsa,  gerekli  belge  ve  ücretlendirme 

konusunda  bilgilendirme  yaparak  müracaatını  almak  ve  muayeneler  için  yetişkin  ise;  standart  (KBB‐ 

PSİKİYATRİ‐ GÖZ HASTALIKLARI‐ GENEL CERRAHİ‐ DAHİLİYE– NÖROLOJİ  –  FTR),  çocuksa;  (KBB‐ÇOCUK 

PSİKİYATRİ  –  GÖZ  HASTALIKLARI  –  ÇOCUK  CERRAHİSİ  –  ÇOCUK  SAĞLIĞI  VE  HASTALIKLARI–  ÇOCUK 

NÖROLOJİSİ – F.T.R. ) ,bölümlerden gerekli görülen ve varsa hastalığıyla ilgili diğer branşlara yönlendirilir. 

Muayeneleri  bittikten  sonra  evraklar  düzenlenerek  hastaya  heyet  günü  verilir.  Heyetten  bir  gün  önce 

toplantıya  katılacak  öğretim  üyelerine  telefon  ile,  heyet  günü  mesaj  ile  toplantı  yer  ve  saati  bildirilir. 

Heyet günü hastaların da katılımıyla oluşturulan heyette verilen kararlar daha sonra bilgisayar ortamında 

yazılarak  toplantıya  katılan  öğretim üyelerine  imzalattırılır.  En  son mühürleme  işlemi  yapıldıktan  sonra 

kişisel müracaat ise hasta veya birinci derece yakınına elden, resmi yazıyla müracaat ise ilgili kuruma üst 

yazıyla bir adet rapor aslı gönderilir.  

 Malulen emeklilik  için SGK’ dan resmi yazıyla gelen hastalar   gerekli belge ve ücretlendirme konusunda 

bilgilendirme yaparak  müracaatını almak, muayene için standart (KBB‐ PSİKİYATRİ‐ GÖZ HASTALIKLARI‐ 

DAHİLİYE‐  NÖROLOJİ‐  ORTOPEDİ),  varsa  hastalığı  ile  ilgili  branşlara  yönlendirilir. Muayeneler  bittikten 

sonra gelen hastalara evrakları düzenlenerek heyet günü verilir. Heyetten bir gün önce toplantıya atılacak  
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öğretim üyelerine telefon ile, heyet günü mesaj ile toplantı yer ve saati bildirilir. Heyet günü hastaların da 

katılımıyla  oluşturulan  heyette  verilen  kararlar  daha  sonra  bilgisayar  ortamında  yazılarak  toplantıya 

katılan öğretim üyelerine imzalattırılır. En son Başhekimlik onayı ve mühürleme işlemi yapıldıktan sonra 

ilgili kuruma üst yazıyla bir adet rapor aslı gönderilir.  

 İşe  girebilme,  silah  ruhsatı  temini,  araştırma  görevlisi,  silahlı  ve  silahsız  özel  güvenlik  görevlisi 

olabilmek  vb.  gibi  müracaatları  gerekli  gerekli  belge  ve  ücretlendirme  konusunda  bilgilendirme 

yaparak  müracaatını  almak  ve  muayeneler  için  standart  (KBB‐  PSİKİYATRİ‐  GÖZ  HASTALIKLARI‐ 

DAHİLİYE‐  NÖROLOJİ‐  ORTOPEDİ)  kliniklerine  yönlendirilir.  Muayeneler  bittikten  sonra  gelen 

hastalara  evrakları  düzenlenerek  heyet  günü  verilir.  Heyetten  bir  gün  önce  toplantıya  katılacak 

öğretim üyelerine telefon ile, heyet günü mesaj ile toplantı yer ve saati bildirilir. Hastaların katılımıyla 

oluşturulan  heyette  verilen  kararlar  daha  sonra  bilgisayar  ortamında  yazılarak  toplantıya  katılan 

öğretim üyelerinin imzasına sunulur. En son başhekimlik onayı ve mühürleme işlemi yapıldıktan sonra 

kişi veya birinci derece yakınına teslim edilir. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


