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AMAÇ: Suruç Devlet Hastanesinde istihdam edilecek personelin ne şekilde temin edileceğinin belirlenmesi
KAPSAM : Tüm hastane personeli
SORUMLULAR: Hastane yönetimi
UYGULAMA: 
Suruç Devlet Hastanesi´nde istihdam edilecek personel sayısı, 3 ayda bir yapılan toplantıda personel temin planıyla tespit
edilir.

1. Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alımı
Kadrolu ve sözleşmeli çalıştırılacak personel için Bakanlık atamaları yapılacağı sırada kamu hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği´ne  planda tespit edilen personel ihtiyacı bildirilir. ve atama usulüyle alımlar gerçekleştirilir. 

1.1. Kadrolu Ve Sözleşmeli Alınan Personelin Çalışacağı Birimin Belirlenmesi
Atamaları yapılan personeller diploma, sertifika, özel alan yetki belgesi gibi yetkilendirmeler dikkate alınarak yasal 
düzenlemeler çerçevesinde hastane yönetimi kabul ve onayıyla uygun birimlerde istihdam edilir. 

2. Hizmet Alımı İle Personel Alımı
Hizmet alımı ile personel alımı sırasında istihdam edilecek personel sayısı  hastane yüzölçümüne göre belirlenir ve 
istihdam edilir.

2.1. Bilgi İşlem Personeli: 
Hastaneye istihdam edilecek  bilgi işlem personelinin en az lise mezunu olması ve bilgisayar sertifikasının bulunması 
şartları aranmaktadır.

2.2. Güvenlik Personeli: 
Hastaneye istihdam edilecek  güvenlik personelinin en az lise mezunu olması ve güvenlik sertifikasının bulunması şartları 
aranmaktadır.

2.3. Temizlik Personeli: 
Hastaneye istihdam edilecek  temizlik  personelinin en az ilkokul mezunu olması şartı aranmaktadır.

2.4. Elektrik Teknisyeni:
Hastaneye istihdam edilecek  elektrik teknisyeninin en az ilkokul  mezunu olması ve elektrik sertifikasının/ ustalık 
belgesinin  bulunması şartları aranmaktadır.

2.5. Şoför:
Hastaneye istihdam edilecek  ambulans şoförünün  en az lise mezunu olması ve B sınıfı ehliyetinin  bulunması şartları 
aranmaktadır. 
Hizmet alımı ile kiralanan araçların şoförü araç şirketi tarafından belirlenmekte olup en az B sınıfı ehliyet şartı 
aranmaktadır.
2.6. Yemekhane Personeli:
Hastaneye istihdam edilecek  yemekhane personelinin  en az ilkokul mezunu olması ve ustalık belgesi (aşçılık)   
bulunması şartları aranmaktadır.

2.7. Hizmet Alımı İle İstihdam Edilen Personelin Çalışacağı Birimin Belirlenmesi
Hizmet alımı ile alınan personeller yetkinlik durumları göz önünde bulundurularak  hastane yönetiminin kabul ve onayı 
ile gerekli birimlere istihdam edilirler.


