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BÖLÜM İŞ TANIMI

BAKANLIK ATAMASIYLA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL

1 İÇ HASTALIKLARI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

2 GENEL CERRAHİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

3 KARDİYOLOJİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

4 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

5 KBB Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

6 ÇOCUK HASTALIKLARI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

7 RADYOLOJİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

8 TIBBİ BİYOKİMYA Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

9 DERİ VE ZÜHREVİ HAST. Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

10 ÜROLOJİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

11 GÖZ HASTALIKLARI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

12 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

13 ANESTEZİ VE REANİMASYON Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

14 NÖROLOJİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

15 GÖĞÜS HASTALIKLARI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

16 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

17 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

18 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Tıp fakültesi mezunu olup alanında uzmanlık yapmış hekim olmalıdır.

19 PRATİSYEN HEKİM Tıp fakültesi mezunu hekim olmalıdır.

20 DİŞ HEKİMİ Diş hekimliği fakültesinden mezun hekim olmalıdır.

21 DİŞ TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi diş teknisyenliği bölümü, önlisans yada lisans diş 
teknisyenliği bölümünden mezun olmalıdır.

22 HEMŞİRE Sağlık meslek lisesi, yüksekokul, fakülte mezunu olup hemşirelik ünvanı 
almış olmak.

23 ECZACI Eczacılık fakültesi mezunu olmalıdır.

24 EBE Sağlık meslek lisesi, yüksekokul, fakülte mezunu olup ebelik ünvanı almış
olmak.

25 İLK VE ACİL YARDIM TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi, lisans ya da ön lisans mezunu olup ilk ve acil yardım 
teknisyeni ünvanı almış olmalıdır.

26 FİZYOTERAPİST Fakülte ya da yüksekokul lisans mezunu olup fizyoterapist ünvanı almış 
olmalıdır.

27 FİZYOTERAPİ TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup fizyoterapi teknisyeni ünvanı almış olmalıdır.

28 DİYETİSYEN Fakülte ya da yüksekokul mezunu olup diyetisyen ünvanı almış olmalıdır.

29 ODYOMETRİ TEKNİSYENİ Sağlık meslek yüksekokulu önlisans mezunu olup odyometri teknisyeni 
ünvanı almış olmalıdır.

30 ANESTEZİ TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup fanestezi teknisyeni ünvanı almış olmalıdır.

31 LABARATUVAR TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup laboatuvar teknisyeni ünvanı almış olmalıdır.

32 RADYOLOJİ TEKNİSYENİ Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup röntgen teknisyeni ünvanı almış olmalıdır.

33 ORTEZ PROTEZ(ORTOPEDİ TEKNİSYENİ) Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup ortopedi teknisyeni ünvanı almış olmalıdır

34 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 

35 BİYOLOG Fakültelerin biyoloji bölümünden mezun olup biyolog ünvanı almış 
olmalıdır.

36 SOSYAL ÇALIŞMACI Üniversitelerin Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzm.Lisans mezunu 
olmalıdır.

37 PSİKOLOG Üniversitelerin psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmalıdır.

38 TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ Üniversite Lisans mezunu olup toplum sağlığı teknisyeni ünvanı almış 
olmalıdır.
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39 DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ Üniversitelerin diyaliz teknikerliği bölümü ön lisans mezunu olmalıdır.

40 EVDE BAKIM TEKNİKERİ Üniversitelerin evde bakım teknikerliği bölümü ön lisans mezunu 
olmalıdır.

41 TIBBİ TEKNOLOG Üniversitelerin tıbbi teknolog bölümü ön lisans mezunu olmalıdır.

42 AMBULANS ŞOFÖRÜ En az B sınıfı ehliyeti bulunmalıdır.

43 HİZMETLİ PERSONEL En az ilkokul mezunu olup göreviyle ilgili eğitimleri almaya açık 
olmalıdır.

44 TEMİZLİK PERSONELİ En az ilkokul mezunu olup göreviyle ilgili eğitimleri almaya açık 
olmalıdır.

45 TEKNİSYEN En az ilkokul mezunu olup göreviyle ilgili eğitimleri almaya açık 
olmalıdır.

HİZMET ALIMI İLE İSTİHDAM

46 TEKNİSYEN En az ilkokul mezunu olup elektrik konusun yetkinlik belgesine sahip 
olmalıdır.

47 LABORANT Sağlık meslek lisesi ya da sağlık meslek yüksekokulu  önlisans mezunu 
olup laboatuvar teknisyeni ünvanı almış olmalıdır

48 BİLGİ İŞLEM PERSONELİ En az lise mezunu olup bilgisayar yekinlik belgesi bulunmalıdır.

49 GÜVENLİK PERSONELİ En az lise mezunu olup güvenlik  sertifikası bulunmalıdır.

50 TEMİZLİK PERSONELİ En az ilkokul mezunu olup, göreviyle ilgili eğitimleri almaya açık 
olmalıdır.

51 YEMEKHANE PERSONELİ-AŞÇI en az ilkokul mezunu olup, aşçılık konusunda yetkinlik belgesi 
bulunmalıdır.

52 ŞOFÖR (kiralanan araçla beraber) En az B sınıfı ehliyeti olmalıdır.

53 Ambulans şoförü En az B sınıfı ehliyeti olmalıdır.

*** Yukarıda iş tanımları belirtilmiş meslek gruplarına ait görev tanımları  kurumsal hizmetler bölümünde 

tanımlanmıştır.


