
YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

TIBBİ KİMYAGER-BİYOLOG-BİYOKİMYAGER-MİKROBİYOLOG 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Tıbbi Kimyager-Biyolog-Biyokimyager- Mikrobiyolog 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş : Barem 16 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden görevlendirildiği Hastanenin Başhekimine, teknik yönden Klinik 
Şefine ve   Şube   Amirine   karşı sorumlu olarak hastanede  mevcut 
laboratuvarın Hematoloji, Mikrobiyoloji,    Biyokimya, Thalassemia, Genetik 
ve Endokrinoloji bölümlerinde Klinik Şefi ve Şube  Amirleri   ile  Uzmanların  
gözetiminde  tahliller  yapmak veya yapılmasını sağlamak; 

(2) Görevli bulunduğu laboratuvarın teknik ve idari işlerini Klinik Şefinin veya 
Şube Amirinin genel ya da özel olarak vereceği yönergeler uyarınca 
gerçekleştirmek; 

(3) Görev yaptığı bölüm veya bölümlerde mevcut laboratuvar reaktif ve 
serumların bakım ve muhafazasından sorumludur, mevcut tıbbi aygıt ve 
demirbaş eşyanın denetimini yapmak, arıza ve noksanları zamanında 
amirlerine bildirmek; 

(4) Laboratuvar ihtiyaçlarını saptamak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, 
aylık ve yıllık istatistiki raporları zamanında derleyip ilgililere sunmak; ve 

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

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Biyoloji, 
Mikrobiyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya veya 
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden 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) Yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ KADROSU 

HİZMET 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, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden Bakım-Onarım Şube Amirine, İdari 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 N İTELİKLER: 
 

(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) İngilizce teknik literatürü  okuyup  anlayabilecek  yeterlikte  dilbilgisine sahip 
olmak; 

İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 


