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1. SORUMLULUK VE İLİŞKİLER 

Yapılan Organizasyon Şemasında birim sorumluları ve çalışanlar dikey koordinasyondaki üstteki tüm birimlere 

karşı sorumludur. Yatay koordinasyondaki sorumlular dikey koordinasyona karşı sorumludur. 

2. DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI 

Yatay koordinasyondaki sorumlular entegre çalışırlar. Dikey ve yatay entegrasyon noktası Müdürlükler ve 

Başhekimdir. 

3. GEREKTİĞİNDE YETKİ DEVRİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Geçici ( yıllık izin vb. ) yetki devirlerinde izin talep yazına yetki devri yapacağı kişi yazılır ve imzalatılır. 

Kişinin sürekli sorumlu olduğu işler için yetki devri resmi görevlendirme ile yapılır.  

 

Organizasyon yapısı kapsamında çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı görev tanımları 

hazırlanmıştır. 

Görev tanımları, ilgili birimdeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde etik ilkeler ve ekip anlayışı içerisinde 

tanımlanmıştır. 

Birim ve kişilere verilen yetki ve sorumluluklar denkliği sağlanır. 

4. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA İZLENECEK YOL 

Sağlık çalışanları arasındaki yetki ve görev dağılımı eşit bir biçimde gerçekleştirilir. Böylelikle sağlık çalışanlarının 

birbirleri ile olan ilişkileri güçlenir, bilgi aktarımı ve uyum için iyi bir seviyeye ulaşılmış olur. Çatışma yaşanması 

durumunda bölüm sorumlusuna konu iletilerek bölüm sorumlusunun belirlediği yol izlenir. 

Organizasyon yapısında yer alan tüm birimlerde hastane politika, prosedür, süreç ve planlarının uygulanması 

sağlanır ve birim ziyaretlerinde, öz değerlendirmelerde uygulanırlığı yerinde değerlendirilir. 

 

5. BİRİM: HASTANE ÜST YÖNETİMİ 

BAŞHEKİM 

Hasta ve çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği 

ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 

BAŞHEKİM YARDIMCISI 

Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği 

ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 

Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer 

birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 

Ġdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler 

ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 

Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur. 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR YARDIMCISI 

Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur. 

6. BİRİM: 1. BASAMAK ACİL SERVİS 

Kurum taşra teşkilatında görevli her derece ve unvandaki personel, kendi yetkileri dâhilindeki iş ve 

işlemlerin yürütülmesinde ve hizmet sunumunda, hasta ve çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı ilkeleri 

çerçevesinde, kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın, performans hedeflerine uygun, etkin, verimli ve 

kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca Acil servise başvuran her hastaya sağlık hizmeti 

vermektir. Bu hizmet 24 saat esasında kesintisiz verilmektedir. 

7. BİRİM: POLİKLİNİKLER 

Polikliniklere hasta müracaatları, hasta kabulü, poliklinik faaliyetleri, muayene sonlandırma, hasta takip, sevk v.b. 

faaliyetlerin gerçekleşmesi sağlanır.   
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8. BİRİM: GÖRÜNTÜLEME  

Servis ve polikliniklerden hekimlerin istem yaparak gönderdikleri hastaların gerekli radyolojik tetkiklerini 

yapmakla sorumludurlar. Hasta ve çalışanların sağlık hizmetinden kaynaklanan radyasyon maruziyetlerini 

azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak. 

9. BİRİM: PATOLOJİ LABORATUVARI 

Hastanelerde patoloji alanında sunulan hizmetlere ilişkin tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlamak ve çalışanlar 

için sağlıklı bir laboratuvar çalışma ortamı sağlamak. 

 

10. BİRİM: BİYOKİMYA LABORATUVARI 

Hastanelerde biyokimya alanında sunulan laboratuvar hizmetlerine ilişkin tüm süreçlerde hasta güvenliğini ve 

çalışanlar için sağlıklı bir laboratuvar çalışma ortamını sağlamak. Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri 

öncelikli olarak bekletilmeden çalışır.  Laboratuvar 24 saat hizmet vermektedir. 

11. BİRİM: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

Hastanelerde mikrobiyoloji alanında sunulan laboratuvar hizmetlerine ilişkin tüm süreçlerde hasta güvenliğini ve 

çalışanlar için sağlıklı bir laboratuvar çalışma ortamını sağlamak. Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri 

öncelikli olarak bekletilmeden çalışır. Testlerde üreme görüldüğü zaman test sonuçları 24-72 saat içinde 

sonuçlanır. 

12. BİRİM: AMELİYATHANE VE ANESTEZİ 

Uzmanlık alanı ile ilgili hastanın ameliyat, ameliyat öncesi (ameliyat ve anestezi ile 

ilgili) ve sonrasına kadar hastanın takibini yapmak. 

13. BİRİM: STERİLİZASYON BİRİMİ 

Hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş malzemeleri dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu sağlamak üzere 

toplayıp ve tekrar kullanıcıya teslim eden birimdir. 

14. BİRİM: 1. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

Yoğun bakım hizmeti alan hasta grupları ve bu gruplara hizmet verilen bölümlere özgü bakım uygulamalarının, 

bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardize edilerek mümkün olan en iyi klinik 

sonuçlara ulaşılmak. 

15. BİRİM: DOĞUMHANE 

Doğum eyleminin bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmesi ile anne ve bebeğe 

hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda gerekli bakım, yönlendirme ve eğitim hizmetlerini sunmak. 

16. BİRİM: YATAKLI SERVİSLER 

Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve 

yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli yapılması. 

17. BİRİM: DİYALİZ ÜNİTESİ  

Hemodiyaliz hizmetine ihtiyacı olan hastalara uygulamakla yükümlü olduğumuz yönetmelikler dahilinde, hasta 

odaklı bir anlayışla, kalite standartlarına uygun ve güvenilirlikte Hemodiyaliz hizmeti sunulur. 

18. BİRİM: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ 

Ünitemiz randevu sistemi ile hizmet verilir. Fizik Tedavi Polikliniğinde muayene olan fizik tedavi görecek 

hastalara  uzman hekimimiz tarafından tedavi planlanır, bunun üzerine  Fizik Tedavi ünitesine başvuran hastalara 

tedavi formları verilerek planlanan tarihte tedavileri gerçekleştirilir. 

19. BİRİM: TRANSFÜZYON MERKEZİ 

Kan Transfüzyon Merkezi; acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini 

bağlı bulunduğu Bölge Kan Merkezi (BKM)’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match), 

ABO,  Coombs,  ELĠSA Rutin  - Marker ve diğer testleri yapan birimdir. Hastaların kullanımı için hazırlanan kan 

ve kan bileşenlerinin transfüze edilinceye kadar saklanması, kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının 

takibinden güvenlik ve etkinlik temel prensibi çerçevesinde sorumludur. 

 

20. BİRİM: EVDE SAĞLIK BİRİMİ 
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Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev 

ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş 

hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitimi sağlanır. 

 

21. BİRİM: ECZANE BİRİMİ 

Hastane eczanesinde bulundurulması gereken ilaçlar ve sarf malzemeler bulundurulur. Hastanede ilacın dahil 

olduğu tüm süreçlerde etkin yönetim sağlanır. 

 

 

22. BİRİM: KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

Sağlıkta Kalite Standartlarının hastane içerisinde uygulanmasını sağlayan, bölüm sorumluları ile birlikte hastane 

kalite sistemini sürekli geliştirmekle ve kalite çalışmalarını koordine eder. Kurulan komiteler: Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Radyasyon Güvenliği 

Komitesi, Transfüzyon Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Kurulan Ekipler: Ġlaç Yönetimi Ekibi, 

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi, Bina Turu Ekibi, Nütrisyon Destek Ekibi.  

23. BİRİM: EĞİTİM BİRİMİ 

Hastanemiz her kademesinde çalışan tüm personelin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, 

çağdaş sağlık bakım sistemlerini tanıtmak, kuruma ve birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için eğitim 

materyallerini ve bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı eğitimler yapmak ve 

sürekliliğini sağlamak. 

24. BİRİM: ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ 

Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol 

altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı 

tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere enfeksiyon kontrol komitesi 

kurulmuştur. 

25. BİRİM: SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ 

Sosyal Hizmet Birimi; hastanemizde ayaktan muayene olan veya yatan hastaların, uygulanan tıbbi tedaviden etkin 

bir biçimde yararlanmaları amacıyla, sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülen ekonomik, sosyal, psikolojik, 

eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında, hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, 

hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin de 

yürütüldüğü birimdir.  

26. BİRİM: HASTA HAKLARI BİRİMİ 

Sağlık hizmeti alımında hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin 

giderilmesine çalışan birimdir. Bu birime başvurular doğrudan veya Sağlık Bakanlığı Ġletişim Merkezi (SABĠM) 

yolu ile yapılır. Bu birim şikayetlere anında çözüm yolları aramaya çalışır. Eğer  çözüm bulunamaz ve hasta hakları 

ihlali şüphesi durumunda Hasta Hakları Komisyonu’nu toplayarak bu konunun komisyon huzurunda çözülmesini 

sağlar. 

27. BİRİM: ODYOMETRİ 

işitme testleri ve değerlendirilmesi ile yenidoğan bebeklerin işitme taraması konularında hizmet vermektedir. 

Hastanemizde Odyometre ,Tympanometre, Otoakustikemisyon testleri yapılmaktadır. 

28. BİRİM: İDARE / ÖZLÜK / YAZI İŞLERİ / GENEL EVRAK 

Yataklı sağlık kuruluşunda çalışan bütün personelin  ; kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, 

disiplin, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar konularındaki iş ve işlemlerini  mevzuata uygun olarak yapılmasının 

sağlar. Ġstirahati gerektiren hastalık halinde istirahat verilen personelin istirahat işlemlerini Ġl Sağlık müdürlüğüne 

bildirmek, kişisel dosyasına işlemek  ve  yönetmenliğinin kendisine yüklediği görevler ile Hastane Müdürünün 

kendisine verdiği diğer hizmetleri yapar. Disiplin soruşturmaları yazışmalarını yürütür. Başhekimin ve Hastane 

Müdürünün vereceği diğer benzer görev ve yetkileri yerine getirir. EBYS üzerinden gelen / giden evrakları kontrol 

eder. Kurumun diğer kurumlar ve şahıslar ile ilgili yazışmalarını yapar. Başhekimin ve Hastane Müdürünün 

vereceği diğer benzer görev ve yetkileri yerine getirir. 
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29. BİRİM: SAĞLIK KURULU 

Bu birim kurul raporu (Silah ruhsatı, sağlık durum bildirir raporu, malulen emeklilik, gemi adamı, sürücü, 

radyoterapi raporları vb.), engelli sağlık kurulu raporları ( sakatlık vergi indirimi raporu, özürlü kimlik kartı vb.) 

almak için yapılan başvurularla ilgili çalışmaktadır. 

30. BİRİM: BİLGİ İŞLEM 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, 

bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dahilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum 

içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa 

zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu 

sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin 

edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi Ġşlem Sorumlusu ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun 

uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem 

tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. 

31. BİRİM: VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ 

VEZNE 

Sosyal Güvencesi bulunmayan hastaların hastaneden almış oldukları hizmetlerin ücretlerinin tahsil eden birimdir. 

KAT SEKRETERLİĞİ 

Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz yapıldıktan  ve  doktorunuz  yatışınıza  karar verdikten  sonra, 

yatış işlemlerinin yapıldığı birimdir. 

POLİKLİNİK SEKRETERLİĞİ 

Polikliniğe başvuran ayaktan hastaların kayıtlarının yapıldığı, hastaların tetkik ve tedavi işlemlerinin kayıt edildiği 

birimdir. 

32. BİRİM: MUTEMET 

Hastanede çalışan personellerin her türlü maaş, ek ödeme, yolluk ve nöbet   gibi personel ücretlerinin hesaplandığı, 

ödeme evraklarının ve listelerinin hazırlandığı ve bunların banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı işlemlerinin 

takibinin yapıldığı birimdir. Ayrıca bu birim emekli sandığı ve  sigorta keseneklerinin hesaplanıp bildirildiği 

birimdir. Bu birim Döner sermaye ek ödeme komisyonunun sekretaryasını da yapmaktadır. 

33. BİRİM: İSTATİSTİK 

Sağlık Bakanlığı’nın aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla istemiş olduğu hastane çalışmalarına ilişkin 

istatistiki bilgileri hazırlayarak gönderir. 

34. BİRİM: SATIN ALMA 

Hastanenin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri ve 

mevzuatına göre alımlarını yapıldığı birimdir. 

35. BİRİM: GİDER TAHAKKUK 

Depo girişi yapılan veya alımı gerçekleştirilen hizmetlerin alış faturalarına göre ödeme evraklarının hazırlandığı 

birimdir. Bu birim ayrıca bütçe takibi yaparak Ġdari ve Mali Ġşler Müdürüne bilgi verir. 

36. BİRİM: GELİR TAHAKKUK 

Hastanede ayaktan veya yatarak hizmet alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hastaların faturalarının kontrol 

işlemleri yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine gönderilmesi işlemlerini sağlar. Ayrıca sosyal güvencesi 

olmayan  hastaların yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına yatırılması ve bu ödemeleri gerçekleştirmeyen 

hastalara ait işlemlerin takibinden bu birim sorumludur. 

37. BİRİM: ARŞİV BİRİMİ 

Tıbbi arşiv ve idari arşiv olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi arşivde hasta dosyaları ve diğer tıbbi belgelerin 

bulunduğu arşivdir. Ġdari birim arşivinde ise idari birimde yıl içinde yapılan yazışma ve çalışmalara ilişkin tüm 

belge ve klasörlerin saklandığı arşivlerdir.  

Hastane idaresine dilekçe ile başvurduğunuz ve Başhekim tarafından onayladığınız takdirde, epikriz raporunuzu 

yeniden bilgi işlem merkezinden alabilirsiniz. Başvurduğunuz dilekçeniz arşivdeki hasta dosyanıza eklenecektir. 
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Yatış süresince yapılan tetkikler ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz  arşivinde ve HBYS’ de  

muhafaza edilir. 

38. BİRİM: ULAŞIM HİZMETLERİ 

TRSM, Evde Sağlık ve Diyaliz hastalarının hastaneye gidiş-geliş transferleri ve hastanenin her türlü ulaşım 

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu birimdir. 

 

39. BİRİM: ÇAMAŞIRHANE 

Çamaşır yıkama hizmetleri hastaneye ait sanayi tipi çamaşır makinesi aracılığıyla yapılmakta olup, çamaşırlar 

geldikleri birimlere göre sınıflandırılarak yıkanmaktadır. 

 

40. BİRİM: MUTFAK VE YEMEKHANE 

Yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri hizmet alımı yolu temin edilmektedir.  

41. BİRİM: MORG BİRİMİ 

Hastanenin morg kapasitesi dokuz olup, bir adet otopsi tezgahı bulunmaktadır. 

42. BİRİM: MALZEME VE CİHAZ YÖNETİM BİRİMİ 

Taşınır ve taşınmaz Malzemelerin, Biyomedikal Depoya Kayıtlı Tüketim Malzemelerinin ve Klinik Mühendislik 

Birimine Kayıtlı Tıbbi Cihazların yönetiminin uygun biçimde yapılmasını sağlayan birimdir. 

43. BİRİM: TEKNİK SERVİS BİRİMİ 

Tesis altyapısı  ile ilgili her türlü bakım  ve onarım işleri ile hastane de bulunan her türlü tıbbi cihaz veya 

makinelerin bakım ve onarımından sorumlu olan birimdir. 

44. BİRİM: SİVİL SAVUNMA / AFET YÖNETİMİ BİRİMİ 

Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi, risk ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, 

hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir 

yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn bir mücadele sürecidir. Bütünleşik afet 

yönetimi, mevcut ve muhtemel tüm afet tehlike ve risklerini, afet yönetiminin tüm temel evrelerini (önleme/zarar 

azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/ iyileştirme) kapsayan, tüm sektörlerden (kamu, özel, sivil, akademik) 

kurum ve kuruluşların, toplumun afet yönetimi süreçlerine katılımını ve tüm kaynakların seferber edilmesini ifade 

eden bir yaklaşımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HAZIRLAYAN 

           KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

KONTROL EDEN  

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 

ONAY 

BAŞHEKİM 

   

 


