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SAĞLIK BAKANLIĞI 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ 

YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN 

AÇIKLAMASI 

 

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmette 

verimliliğin artırılması için personelin performansının değerlendirilmesi, başarılı personelin 

ödüllendirilmesi ve hizmet içi eğitime alınacak personelin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

KISALTMALAR: 

 

(T) :  TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN 

(V) :  VERİ GİRİŞ PERSONELİ İÇİN 

(G) :  GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN      

(Ş) :  ŞOFÖR PERSONELİ İÇİN    

(TKN) :  TEKNİK PERSONELİ İÇİN 

(O)  :  ORTAK PERSONEL İÇİN 

(HES) :  HASTANE EĞİTİM SİSTEMİ 

(RFID): RADYO FREKANS İLE TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ 

 

1. MESLEKİ YETERLİLİK 

1.1. İş Bilgisi (Yaptığı işe ilişkin teorik ve pratik bilgi düzeyi) 

 (O) Tüm teknik ve profesyonel iş bilgisine sahip olmak 

 (O) İşine yakın alanlarda da geniş bilgiye sahip olmak 

 (V) Hizmet kalite standartları kapsamında veri giriş ve hasta karşılama 

süreçleri konusundaki genel bilgisi 

 (V) HBYS’yi etkili kullanım durumu, zamanında ve doğru veri girişi yapabilme 

becerisi 

 (T) Temizlik hizmetleri sırasında kullanılan kimyasallar ve diğer aparatların 

kullanımı konusundaki bilgisi 

 (T)  Hasta odası temizliği, ofis ortamı temizliği ve ameliyathane ya da yoğun 

bakım gibi özellikli alanların temizlik bilgisi 

 (T) Hizmet kalite standartları kapsamında hastane temizlik hizmetleri süreçleri 

konusundaki genel bilgisi 

 (G)  Güvenlik önlemleri ve güvenlik hizmetleri hakkında genel becerisi 

 (G) 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümleri çerçevesindeki 

yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi ve becerisi 

 (G) Kritik noktalarında tur kontrol ve devriye sistemine sadakat ve raporlarının 

hazırlanma becerisi 

 (G)  Koruma ve güvenlik hizmetinin gereği olarak; sağlık tesisi giriş ve 

çıkışlarında denetim ve kontrolleri sağlayabilme Becerisi 

 (G) Ziyaret saatleri doğrultusunda gerekli kontrollerin yapılması ve servislerin 

düzenli takibi ile güvenliğin sağlanması hususundaki becerisi 



 (G) Güvenlik görevlisi tarafından sağlık tesisi çevresinde ve içinde hasta, hasta 

yakını ve çalışan güvenliğini tehdit eden alanların tespit edilmesi konusundaki 

dikkat ve hassasiyeti 

 (TKN) Sağlık tesisi teknik hizmetleri konusunda, görev alanlarına hâkimiyet ve 

iş becerisi 

 (TKN)  Sağlık tesisi teknik bakım ve onarım hakkında genel bilgi seviyesi ve 

becerisi 

 (TKN)  İlgili branşı kapsamında teknik bilgi seviyesi ve becerisi 

 (O)  Hizmet sunumu sırasında gösterilen özen ve nezaket hali 

 (Ş)  Sağlık tesisi şoför hizmetleri ile ilgili görev alanları ve görevlerine hâkimiyet 

ve iş becerisi 

 (Ş)   Araç kullanımı konusunda becerisi 

 (Ş)   Aracı göreve hazır hale getirmesi (Deponun doldurulması, Lastiklerin 

bakımı, Aracın Temizliği) 

 

1.2.Verimlilik ve Programlı Çalışma, Tasarruf Yapabilme Becerisi  (Çalışmalarını önem 

ve aciliyetine göre sıraya koyarak bitirebilme becerisi) (Görevini kurallara uygun, 

istenilen zamanda ve miktarda yapabilme. 

 Tüm istenilen görevleri vaktinde tamamlamak (İlk Madde Çalışanların 

Lighthouse kullanım oranlarının değerlendirilerek puan verilecektir.) 

 İş akışını önceden tahmin etme, sıkışık veya az yoğun iş saatlerine uyum 

sağlama 

 Sık sık gönüllü olarak yeni işlere talip olmak 

 İş yoğunluğunu iyi planlamak ve ekstra çıkabilecek işlerde de hazır olabilmek 

 Çalıştığı işe dikkatini verme, uzun süre konsantrasyonunu bozmadan verimli 

çalışabilme 

 Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uyma 

 Planlanan iş takvimine göre hareket etmek 

 Görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve 

bakımında dikkatli ve düzenli davranma 

 Sağlık tesisinde kullanılan tüm malzeme ve sistemleri koruma, aksaklıkları 

ilgililere iletme 

 

 

 

1.3. İş Kalitesi (İşini standartlara uygun olarak yapabilme) 

 Çalışma mevzuatı ile hastane yönetimi tarafından çıkarılan tamim, tebliğ veya 

ilan edilen emir ve talimatlara uygun hareket etmek 

 İşinin her zaman hatasız ve tam olup olmadığını kontrol ederek bitirmek 

 Yaptığı işi olağan beklentilerin üzerinde kaliteli ve prosedürlere uygun 

yapabilme  

 Hizmet verdiği birimlerdeki amirlerinin yaptığı işlerdeki memnuniyetin yüksek 

olması 

 

1.4.Sorumluluk ve Organizasyon Becerisi (Görev sorumluluğuyla araç ve gereçleri 

doğru kullanma ve sonuçları üstlenme) 

 Aldığı görevleri istenilen şekilde tamamlamak 



 Kendi başına iş başlatabilmek  

 Üzerindeki işi tamamlayınca başka işlerin peşine düşmek (İlk 3 madde 

Çalışanların Lighthouse kullanım oranlarının değerlendirilerek puan 

verilecektir.) 

 Başkasından bağımsız olarak işinin önceliklerini doğru şekilde tayin etmek 

 İnisiyatif gerektiren işler için güvenilir bir kişi olmak 

 Kendisine verilen bir görevi organize ederek ve bitirerek bu görevin 

sonuçlarının neler olduğunu bilmek 

 

 

1.5. Kılık kıyafet ve Kişisel Hijyene uyumu 

 Kamu Personeli Kılık kıyafet Mevzuatına uygun olmalı 

 Kılık kıyafet ve kişisel bakıma gösterdiği özen 

 Saçları bakımlı olmalı veya Eşarbı kıyafetleriyle uyumlu olmalı, saçları ya da 

eşarbı işleri yapmasına engel olmamalı 

 Kurum tarafından verilen kıyafetleri giymeli 

 Kıyafetler ütülü ve temiz, ayakkabılar bakımlı olmalı 

 Çalışma masasını temiz ve düzenli tutmalı 

 İş sonrası el hijyenine özen göstermeli 

 İş yaparken kirlilik oluşmasını engelleyerek önlemler alır. İş sonrası ortamı 

dağınık bırakmaz 

 

 

1.6. Çalışma Saatlerine Gösterdiği Uyum 

 Mesai saatlerine ve mesai kurallarına riayet etmeli 

 Mola saatlerine uyum göstermeli, İhtiyaçlarını mola saatlerinde gidermeye özen 

göstermeli 

 Mesai başlamadan işine gelir, mesai bitmeden iş yerinden ayrılmamalı 

 Görevlendirildiği alanı izinsiz terk etmemeli 

 

1.7. Problem Çözme ve Üretkenlik (Karşılaştığı problemleri hızlı ve doğru biçimde 

çözme, fikir geliştirme, araştırma, farklı düşünceler ortaya koyma becerisi) 

 İş süreçlerine olumlu katkı sağlamalı 

 Sorun olduğunda fark etmesi ve büyümeden çözmeye çalışmalı 

 Sorun çözmeyi günlük işinin bir parçası olarak görmeli 

 Bir sorun çıktığı zaman müracaat edilecek kişi olmalı 

 Karmaşık sorunlarda pratik ve işe yarayan çözümler sunmalı 

 

1.8.Çalışma Masası veya Mekânı Temiz ve Tertipli Tutma Görev Alanı Temizliği ve 

Sağlık Tesisi Temizliğine Gösterdiği Özen (İşlerini yaparken çevresini düzenli, temiz 

tutma becerisi) 

 Görev alanı temizliği ve sağlık tesisi temizliğine özen göstermeli 

 Kullandığı alanın kurumun bir parçası olduğunu ve düzenli bir şekilde 

kullanması gerektiğini bilmeli ve ona göre davranmalı 

 

 

 



2. DAVRANIŞSAL YETERLİLİK 

2.1. İnsan ilişkileri (Üstleri, astları, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve 

sağlıklı iletişim kurma) 

 Ahlaki Kurallara Aykırı, Argo, Küfür vb. Uygunsuz Konuşmalar Yapmamalı 

 Astlarına ve üstlerine karşı saygılı, insanlar arasındaki iletişimi geliştirme 

temayülü olan yapıda olmalı 

 İnsan ilişkileri konusunda son derece duyarlı ve anlayışlı olmak 

 Diğer kişilerin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı, kendini 

onların yerine koyarak çözüm odaklı yaklaşmalı. 

 Görevi başında, iş arkadaşlarına ve amirlerine karşı saygılı davranmalı, itibar ve 

güven duygusu telkin etmeli, 

 

 

2.2. Öğrenmeye Yatkın Olma * (Hizmet içi eğitimlerde ve görev aldığı çalışmalarda 

başarılı bir performans gösterebilme becerisi, HES’e katılım ve başarı düzeyi 

değerlendirilerek puanlandırılır.) 

 Vermiş olduğu Hizmeti Geliştirmeye Yönelik Etkinlik ve Faaliyetlere Katılma 

(Kurs, Seminer, Sertifika) gibi eğitimler katılım sağlaması 

 Sağlık tesisindeki mavi kod-pembe kod-beyaz kod uygulamaları eğitime 

katılımı ve bilgisi (İlk 2 madde için Çalışanların Lighthouse kullanım 

oranlarının değerlendirilerek puan verilecektir.) 

 İletişim eğitimine katılımı ve bilgisi 

 Hijyen eğitimine katılımı ve bilgisi 

 El hijyeni eğitimine katılımı ve bilgisi 

 İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılımı ve bilgisi 

 Hasta ve çalışan hakları eğitimine katılımı ve bilgisi 

 Sivil savunma ekipleri ve diğer ekip ihtiyacına yönelik beceriler 

 

2.3. Girişimcilik ve Yeniliklere Yatkın Olma (Yaptığı işlerle ilgili olarak güncel olayları 

takip edebilme, yönetime işlerin işleyişiyle ilgili yeni öneriler sunabilme becerisi)  

 Görevini yaparken işlerini kolaylaştıracak yeni uygulamaları takip ederek 

kullanmalı 

  Teknolojik yeniliklere açık olma 

 Yönetim ya da amirlerince sunulan yenilikleri benimseyip kullanması (İlk 3 

madde Çalışanların Lighthouse kullanım oranlarının değerlendirilerek puan 

verilecektir.) 

 Aktif olarak yeni fikirleri ve gelişmeleri izlemeli 

 İşi ile ilgili gelişmelerden haberdar olmalı 

 Talimatları okumalı, takip etmeli, bilinmeyen konuları yetkililerden sorarak 

öğrenmeli 

 Yapılan işlerle ilgili olarak yöneticilere öneriler sunmalı 

 

 

2.4. Takım Çalışması (Takım üyeleri ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışma, bilgiyi 

paylaşma) 

 Takım çalışması gerektiren işlerde koordinasyon sağlama, kendine düşen işleri 

zamanında tamamlama ve arkadaşlarına yardımcı olma. 



 İş ortamı içinde çalışanların motivasyonunu ve iş barışını bozacak davranışlarda 

bulunmama durumu 

 Üstleri, ekip arkadaşları ve diğer çalışanlar ile olan uyumu ve iletişimi 

 

 

2.5. Hizmete Odaklılık (Görevini diğer birimlerdeki çalışanlarımız ile toplumun arzu ve 

beklentileri doğrultusunda yerine getirebilme becerisi) 

 Kurumun hitap ettiği gerek birim çalışanlarının gerekse de diğer personelin 

öğrencilerin (stajyerlerin) arzu ve beklentilerini karşılamada etkili ve 

memnuniyet oluşturacak şekilde çözüm odaklı çalışmak 

 Yaptığı işin verilen Sağlık Hizmetlerinin bir parçası olduğuna inanarak yapması 

 

3. BİREYSEL YETERLİLİK BECERİSİ 

3.1. Karar Alma (Kendisini ilgilendiren konularda karar alabilme, insiyatif kullanabilme) 

 Bir konuda karar vermeden önce gerekli tüm bilgileri öğrenmeye çalışmalı 

 Gerekli kararları tereddüt etmeden vermeli 

 Aldığı kararın sorumluluğunu üzerine almalı 

 Aldığı kararlar görev ve sorumluluklarıyla çelişmemeli 

 

3.2. Esneklik (Yöneticisinin bilgi ve izni doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri 

yerine getirebilme becerisi) 

 İhtiyaca göre lider olarak veya bireysel bir katılımcı olarak hareket edebiliyor 

olmalı 

 Zor durumda yol gösterici olmalı, faydalı fikirler üretmeli ve tatbik etmeli 

 Görev yeri dışında, görevlendirildiği farklı birimlerdeki başarısı 

3.3.Temsil Yeteneği (Dış görünüş, tavır ve davranışları ile temsil yeteneği)      

 Bilgi güvenliği ve hasta mahremiyetine uygun görev yapmalı 

 Davranış, tutum ve ilişkilerde gösterdiği kalite ile hastanemizi temsil etmeli 

 Hasta ve Hasta Yakını ile iş çerçevesinde saygılı ilişkiler kurma, itimat telkin 

etmeli 

 Kurum içinde ve kurum dışında gerek dış görünümü gerekse de tavır ve 

davranışlarıyla kurumu temsil edebilmeli 

 Dikkatli güvenilir ve saygın bir izlenim oluşturmalı. 

 Tanıtıcı kimlik kartı boynunda takılı olmalı 

 

3.4. İletişim Becerisi (İşlerini yaparken kullandığı yazılı ve sözlü iletişim becerisi ile beden 

dilini kullanabilme yeteneği) 

 Kriz ve çatışma yönetimi becerisi, Stres Yönetimi ve Zor Hasta İle Başa 

çıkabilme Becerisi yüksek olmalı 

 Hasta ve Yakınları ile Uygun iletişim Tekniği Kullanması (Kendini tanıtma, 

nezaket, iyi dilekte bulunma, Karşılama, Uğurlama ve sözel iletişim becerileri 

ile beden dilini etkin kullanma) 

 Olayları ve düşünceleri doğru kelimelerle, yazılı ve sözlü olarak, anlaşılır bir 

şekilde aktarma ve ikna etme. 

 


