
YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

MAKĐNE MÜHENDĐSĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı     : Makine Mühendisi 
Hizmet Sınıfı        : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi              :  II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı        : 1 
Maaş         : Barem 13-14-15 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden Bakım-Onarım Şube Amirine, Đdari yönden Başhekime 
veya hastanede görevlendirilmesi halinde ilgili Hastanenin Başhekimine 
karşı sorumlu olarak amirlerinin vereceği görevleri yerine getirmek veya 
yerine getirilmesini sağlamak; 

(2) Araç, gereç, tesisat, teçhizat ve tıbbi aletlerin eksiksiz olmasından ve  
elektrik,   elektronik  ve  mekanik  yönden   emniyetli   şekilde 
çalışmalarından sorumludur; 

(3) Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık bakım programlarının 
hazırlamak veya hazırlatmak ve ilgililere sunmak; 

(4) Teknik personelin ilgili oldukları sahalarda becerilerinin geliştirilmesi 
için programlar hazırlamak, bunların uygulanmasını izlemek; ve 

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin dengi bir yüksek öğretim kurumunun Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đngilizce   teknik   literatürü    okuyup   anlayabilecek   yeterlikte   
dilbilgisine sahip olmak; 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 

 

 

 

 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

ELEKTRONĐK MÜHENDĐSĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Elektronik Mühendisi 
Hizmet Sınıfı        : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi       :  II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı        : 1 
Maaş          : Barem 13-14-15 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden Bakım-Onarım Şube Amirine, Đdari yönden Başhekime 
veya hastanede görevlendirilmesi halinde ilgili Hastanenin Başhekimine 
karşı sorumlu olarak amirlerinin vereceği görevleri yerine getirmek veya 
yerine getirilmesini sağlamak; 

(2) Araç, gereç, tesisat, teçhizat ve tıbbi aletlerin elektronik emniyetli 
şekilde çalışmasını sağlamak; Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık 
bakım   programlarını  hazırlamak veya   hazırlatarak ilgililere sunmak; 

(3) Çeşitli tıbbi alet, aygıt, araç ve gereçlerin bakım ve onarımı için yeterli 
parça stokunu saptamak veya saptatarak ilgililere sunmak; 

(4) Elektronik atölyesiyle teknik (elektronik) personelin çalışmalarına yön 
vermek; 

(5) Teknik     (elektronik)     personelinin     ilgili     oldukları     sahalarda 
becerilerinin geliştirilmesini, sağlamak; Atölyesindeki alet ve aygıtların 
eksiksiz ve çalışır durumda olmasından Amirlerine yardımcı olmak; ve 

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Elektronik 
Mühendisliği bölümünden mezun olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đngilizce teknik literatürü  okuyup  anlayabilecek  yeterlikte  dilbilgisine 
sahip olmak; 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

HASTANE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı     : Hastane Amiri 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi       : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş          : Barem 13-14-15 
 

 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Hastane Şube Amiri ile bir üst amirine söz konusu kadroların 
Hastanede bulunmaması halinde Hastane Başhekimine karşı sorumlu 
olarak hastanenin idari, teknik ve mali işlerin  yürütülmesinde amirlerine  
yardımcı olmak; 

(2) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde Amirleri tarafından 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek; 

(3) Hastanenin  her türlü gereksinimini zamanında saptamak ve bu 
gereksiniminin  sağlanmasında  bütün  işlemleri yapmak,  satın alma, 
depodan çıkış, envanter ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince 
yapılıp yapılmadığını denetlemek; 

(4) Hastanelerde görev yapmaları  halinde, servislerinden gelecek istatistiki   
bilgileri  derlemek veya derletmek. Başhekimin onayı ile müdürlüğe 
sevkine yardımcı olmak; 

(5) Hastanenin her türlü motor, aygıt, eşya ve bina onarımı gibi işlerin 
ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak; 

(6) Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi 
çerçevesinde uygulamak veya uygulatmak; 

(7) Gerektiği hallerde Bakanlık veya Dairede idari, teknik ve mevkiine 
uygun görevde görevlendirilebilirler; ve 

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık 
Đdareciliği ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 



 
YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

GENETĐK UZMANI KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı           : Genetik Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi           : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş           : Barem 16 
 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Đdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Thalassemia ve 
Genetik Laboratuvarı Şube Amirine karşı sorumlu olarak, sağlık 
servislerinde genetik hastalıklarla ilgili Laboratuvarda hizmet yapmak; 

(2) Diğer ilgili Laboratuvar sorumluları ve teknisyenlerle işbirliği yapmak; 
(3) Genetik laboratuvarındaki reaktif ve tıbbi malzemenin harcamasını 

izlemek, ilgililere bildirmek ve aylık ihtiyaçlarını sağlamak; 
(4) Laboratuvarındaki    aygıtların    eksiksiz    ve    çalışır    durumda 

olmalarından sorumlu olmak; 
(5) Laboratuvarı ile ilgili istatistikleri tutmak; 
(6) Maiyetinde çalışan personeli eğitmek; 
(7) Adli vakalarında gerektiğinde ücretsiz şahadette bulunmak;ve 
(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Biyoloji, 
Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Kimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) Genetik konusunda uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 

(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

DĐYETĐSYEN KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 

 
Kadro Adı     : Diyetisyen 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi       : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş          : Barem 13-14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak ve amirlerinin yönergesi 
uyarınca yatılı hastalar ile mülakat yapmak ve hekimin teşhisine ve 
hastanın istemine uygun olarak Hastane olanaklarını dikkate aldıktan 
sonra diyetlerin gıda ve yemek türünden planlamasını yapmak; veya 
yapılmasında amirlerine yardımcı olmak; 

(2) Normal yemek listelerini düzenleyip üst amirinin onayına sunmak; 
(3) Poliklinik hastalara uygun beslenme yöntemlerini öğretmek; 
(4) Yiyeceklerin tür, miktar ve kalitesini saptamak, satın alınması ile ilgili 

şartnamelerin hazırlanmasına yardımcı olmak; 
(5) Özel diyetlerin pişirilmesi ve hazırlanmasında ilgililere yönerge vermek 

ve mutfağı denetlemek; temizlik ve hijyen esaslarına uygunluğu   ve 
düzenliği sağlamak; 

(6) Gerektiğinde özel diyetleri amirlerinin yönerisi uyarınca bizzat 
hazırlamak; 

(7) Diyetlerin maliyet hesapları  ile  istatistiklerin yapılmasında savurganlığı 
önleyici  önlemlerin alınmasında  hazırlanmış ve çiğ yiyeceklerin hijyen 
standartlarına uygun olarak saklanmasında üst amirine yardımcı olmak 
ve denetimini yapmak; 

(8) Đlgili doktorun tavsiyesine uygun olarak süt çocukları ile küçük çocuklar 
için mama ve özel diyetlerin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması 
esaslarını saptamak, ilgililere yönerge vererek hazırlatmak; ve 

(9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Beslenme 
ve Diyetetik  ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

TIBBĐ FĐZĐKÇĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Tıbbi Fizikçi 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi               : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş          : Barem 16 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Đdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Radyasyon 
Onkolojisi Servisi Klinik Şefine karşı sorumlu olarak Radyasyon fiziği 
dalında görev yapmak; 

(2) Bölümü ile ilgili aylık ve yıllık istatistiki bilgileri düzenleyerek ilgililere 
sunmak; 

(3) Radyolojik aletlerin güvenilir bir şekilde çalışmalarını sağlamak; günlük, 
haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık bakım programlarını hazırlamak veya 
hazırlatıp Klinik Şefinin onayına sunmak; 

(4) Radyolojik aletlerin bakım ve onarımı  için yeterli yedek parça stokunu 
saptamak ve ilgililere sunmak; 

(5) Radyasyon sağlığı ve güvenliği Đle ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli 
raporları Klinik Şefi veya Uzman Doktor aracılığı ile ilgililere sunmak;ve 

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun fizik 
bölümünden  lisans diplomasına sahip olmak ve Radyasyon Fiziği 
dalında eğitim görmüş olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Yabancı bir dil bilmek; 
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

KLĐNĐK PSĐKOLOĞU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı      : Klinik Psikoloğu  
Hizmet Sınıfı        : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi              : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı        : 1 
Maaş            : Barem 13-14-15 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimine karşı sorumlu 
olarak Psikiyatri Klinik Şefinin   ve   diğer   uzmanların   yönerge   ve   
sorumluluğu   altında Bakanlıkça görevlendirildiği kuruluşlarda hastalara 
zeka testi, kişilik testi  yapmak ve Psikoterapi  uygulamaları  ile diğer 
araştırmaları yapmak; 

(2) Psikoloji laboratuvarının çalışmasından sorumlu olmak; 
(3) Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izlemek, bulguları ilgili 

uzman hekime vermek; 
(4) Hasta-Personel ilişkilerini tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde 

gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak; servisindeki tıbbi aygıt, 
alet ve  malzemelerin  eksiksiz çalışır durumda  olmasında  Klinik 
Şefine yardımcı olmak; 

(5) Servisteki test malzemelerinin iyi kullanılmasından, bakımından ve 
diğer Psikologlar arasında işbirliği sağlanmasından sorumlu olmak; 

(6) Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin düzenli bir biçimde tutulmasını 
sağlamak ve ilgililere sunmak; ve 

(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Psikoloji veya 
Sosyoloji   bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) Klinik Psikoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak; 
(3)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 

(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 



 
YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

FĐZYOTERAPĐST KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı     : Fizyoterapist   
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi       : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş     : Barem 13-14-15 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Teknik yönden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefine, idari 

yönden Baş Fizyoterapiste karşı sorumlu olarak görev yapmak ve Fizik 
Tedavi ile ilgili programlamayı yapmak ve uygulamak veya uygulatmak; 

(2)  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve ilgili doktor tarafından teşhisi 
konmuş ve  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefliğine 
iletilmiş yeterli tıbbi bilgiyi içeren reçeteli hastalara Baş Fizyoterapist ile 
istişare halinde Elektroterapi,  Mekanoterapi, yüzeysel   ısı   tedavisi,   
derin   ısı   tedavisi,   su   banyoları,   parafin banyoları, eksersizler, 
masaj ve diğer uygulamaları yapmak; hastaları rehabilite etmek, teşhise 
yardımcı bazı testler yapmak; 

(3) Servisindeki tıbbi araç ve aletlerin bakımlı ve çalışır durumda 
olmasından ve denetiminden sorumlu olmak; 

(4)  Hastaların durumları hakkında rapor hazırlamak; aylık ve yıllık istatistiki 
bilgileri düzenli olarak tutmak ve bir üstüne iletmek; ve 

(5)  Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Fizyoterapi ile 
ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

DĐŞ BAKIM VE TEKNĐSYENĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı     : Diş Bakım ve Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi       : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş          : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Diş Hekimliği Servisi Klinik Şefi ve Diş Protezi Uzmanına karşı sorumlu 
olarak diş protez laboratuvarında ve diş hekimliğine bağlı servislerinde 
protetik diş tedavisi ile ilgili laboratuvar teknisyenliği hizmetlerini 
yürütmek; 

(2) Protez Laboratuvarındaki  veya  bulunduğu  servisteki aygıt ve aletlerin 
eksiksiz çalışır durumda olmasını sağlamak; 

(3) Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, aylık ve yıllık istatistikleri hazırlayıp 
ilgililere sunmak; 

(4) Bulunduğu serviste çalışan personeli eğitmek; ve 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu 
bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun 
olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek 
mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

    (2)   (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 
kamu görevindesürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

NÜKLEER TIP TEKNĐSYENĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Nükleer Tıp Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi               : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş  : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Đdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Nükleer Tıp 
Uzmanına karşı sorumlu olarak, Nükleer Tıp Laboratuvarı hizmetlerinde 
görev yapmak; 

(2) Laboratuvar aletlerinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak; ve  
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1)(A) Bir Üniversitenin veya  dengi bir  yüksek öğretim kurumunun 
Radyoloji ile ilgili  iki    yıllık     önlisans    bölümünden   mezun    
olmak;    

(B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi 
bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta 
öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen 
hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

     (2)   (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 

kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli personel olarak en azdört yıl çalışmış olmak; 

                 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

TEKNĐSYEN KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı  : Teknisyen  
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş   : Barem 12-13 

 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 

Đdari yönden Hastane Başhekimine, Teknik yönden Bakım-Onarım Şube 
Amirine ve diğer Amirlerine karşı sorumlu olarak; 

(1) Makine bölümünde görevlendirildiği taktirde;  
(A) Bakım-Onarım Şubesi Atölye Şefi (Makine) denetimi altında, monte 

edilecek    ve bakım veya onarımı yapılacak mekanik aygıtlar ile 
ilgili işlemleri gözetmek; 

(B)   Personelin doğru ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak; 
(C) Aygıtların   mekanik   yönlerinin   bakım   ve   onarımını   diğer 

teknisyenlerin yardımı ile yürütmek; 
(Ç) Maiyetindeki personelin kendi sahalarında  ilerlemelerinde, 

yetiştirilmelerinde    ve eğitimlerinde bir üst amirine yardımcı 
olmak; 

(D) Kazanların bakım ve onarımını bilfiil yürütmek; ve 
(E)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek; 
 

(2) Elektrik ve Elektronik bölümünde görevlendirildiği taktirde; 
(A) Bakım-Onarım Şubesi Atölye Şeflerinin (Elektronik) ve (Elektrik)  

denetimi altında monte edilecek ve bakım ve onarımı yapılacak 
elektrik ve elektronik aygıtlar ile ilgili işlemleri gözetmek; 

(B)  Personelin doğru ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak; 
(C) Tesislerin elektrik yönlerinin bakım  ve onarımını diğer 

teknisyenlerin yardımı ile yürütmek. 
(Ç)Maiyetindeki personelin kendi sahalarında  ilerlemelerinde, 

yetiştirilmelerinde    ve eğitimlerinde bir üst amirine yardımcı olmak; 
(D) Buralardaki aygıtların bakım ve onarımını bilfiil yürütmek; ve 
(E)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 

(1) Mesleki veya teknik bir orta öğretim kurumunun Makine, Elektrik veya 
Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 

kamu görevindesürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 



 
 

YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

AMBULANS ŞOFÖRÜ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Ambulans Şoförü  
Hizmet Sınıfı: Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı:10 
Maaş   : Barem 7-8-9-10-11-12 

 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Hastane Başhekimi ile Hastane Amirine karşı sorumlu olarak hastane 
ve sağlık servislerine ait ambulans ve seyyar dişçilik üniti dahil her çeşit 
aracı sürmek; 

(2) Ambulans sürdüğü zaman hastanın arabaya taşınıp yerleştirilmesi, 
arabadan çıkarılıp ilgili servise veya yere götürülmesi işlerini yapmak; 

(3) Seyyar dişçilik üniti arabasını sürdüğü zaman taşıma, indirme, yükleme 
işleri yanında diğer herhangi işi de yapmak; 

(4) Kullandığı    araçların    bakımından,   temizliğinden    ve    kayıtların 
tutulmasından sorumlu olmak ve gerektiği zaman Bakanlığa bağlı taşıt 
araçlarını da kullanmak; ve 

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

(1) Ortaokul veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Ağır ve hafif araç sürücülüğü için gerekli sürüş ehliyetine sahip olmak; 

     (3)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 

kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(4)Đlk yardım sertifikasına sahip olmak; 
(5)Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 


