
KODU ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HE01 Hemşire 250* - Fakülte veya 
Yüksekokulların 

Hemşirelik Bölümü Lisans 
mezunu olmak. (Yoğun 

Bakım, Yenidoğan, 
Dâhiliye ve Cerrahi 

servisleri gibi kliniklerde 
çalışmaya engel 

   bir durumu olmamak.) 
BY01 Biyolog 2 -Biyoloji Bölümü lisans 

mezunu olup, 
Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalında yüksek lisans 

yapmış olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla, 
Moleküler laboratuvarında 
en az 5 (beş) yıl çalışmış 
olmak ve aynı süre kadar 

sigorta primi yatırılmış 
olması gerekmektedir. 

BY02 Biyolog 1 -Biyoloji Bölümü lisans 
mezunu olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla, 
Biyokimya 

laboratuvarında en az 5 
(beş) yıl çalışmış olmak 

ve aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması 

gerekmektedir. 

DY01 Diyetisyen 3 -Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü lisans mezunu 

olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla 
“Obezite ve/veya Diyabet 
Tedavisi” üzerine eğitim 

almış olmak. 

EB01 Ebe 5* - Ebelik lisans 
programından mezun 

olmak. 

   (Doğumhane Ünitesinde 
çalışmasına engel bir 

durumu olmamak.) 



EB02 Ebe 5 - Ebelik lisans 
programından mezun 

olmak. 

   -Yataklı tedavi hizmeti 
sunan hastanelerin 

Doğumhane Ünitesinde 
en az 5 (Beş) yıl çalışmış 
olmak ve aynı süre kadar 

sigorta primi yatırılmış 
olması gerekmektedir. 

EC01 Eczacı 5 -Eczacılık Fakültesi lisans 
programı mezunu olmak. 

FZ01 Fizyoterapist 3 -Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans 
programından mezun 

olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla, 
Rehabilitasyon 
Merkezlerinde 

“Fizyoterapist” olarak 
çalışmış olmak ve çalıştığı 

süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması 
gerekmektedir. 

   -Ürojinekolojik 
Rehabilitasyon ve 

Kinezyolojik Bantlama 
eğitimi almış olmak. 

FZ02 Fizyoterapist 3 - Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans 
programından mezun 

olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla, 
Rehabilitasyon 
Merkezlerinde 

“Fizyoterapist” olarak 
çalışmış olmak ve çalıştığı 

süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması 
gerekmektedir. 

   -Osteopati ve Skolyoz 
Manuel Terapisi 

sertifikalarına sahip olmak 



PS01 Psikolog 2 -Psikoloji Bölümü lisans 
mezunu olmak. 

RT01 Röntgen 
Teknisyeni 

5* -Radyoloji, Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri 
önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

   -Belgelendirmek kaydıyla 
en az 1 (bir) yıl yataklı 
tedavi kurumlarında 

çalışmış olmak ve aynı 
süre kadar sigorta primi 

yatırılmış olması 
gerekmektedir. 

ST01 Sağlık 
Teknikeri 

8* -Ameliyathane 
Teknikerliği, Cerrahi 

Teknikerliği, Ameliyathane 
Hizmetleri, Cerrahi 

önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

ST02 Sağlık 
Teknikeri 

12* -Anestezi, Anestezi 
Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden 
mezun olmak. 

   (Anestezi Yoğun Bakım, 
Ameliyathane, Algoloji, 
Palyatif Bakım Merkezi, 

Ameliyathane dışı 
Anestezi uygulama 

alanlarında çalıştırılmak 
üzere) 

ST03 Sağlık 
Teknikeri 

7* -Diyaliz Programı önlisans 
programından mezunu 

olmak. 

ST04 Sağlık 
Teknikeri 

6* -Eczane Teknikerliği, 
Eczane Hizmetleri 

önlisans programlarının 
birinden mezunu olmak. 

ST05 Sağlık 
Teknikeri 

6* -Elektronörofizyoloji 
önlisans programından 

mezunu olmak. 

ST06 Sağlık 
Teknikeri 

3* -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, 
Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon önlisans 
programlarının birinden 

mezun olmak. 



ST07 Sağlık 
Teknikeri 

1* -Optisyenlik veya 
Optometri önlisans 

programlarının birinden 
mezun olmak. 

ST08 Sağlık 
Teknikeri 

1* -Perfüzyon veya 
Perfüzyon Teknikleri 

önlisans programlarının 
birinden mezunu olmak. 

ST09 Sağlık 
Teknikeri 

14* -Sağlık Laboratuvarı, 
Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri 
önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

   -En az 1 (bir) yıl süre ile 
tıbbi laboratuvarda 

çalışmış olmak ve aynı 
süre kadar sigorta primi 

yatırılmış olması 
gerekmektedir. 

ST10 Sağlık 
Teknikeri 

25* -Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik önlisans 

programı mezunu olmak. 

   -“Hasta Kabul Sekreterliği” 
sertifikasına sahip olmak. 

   -Yataklı tedavi hizmeti 
sunan hastanelerde “Tıbbi 
Sekreter” olarak en az 2 
(iki) yıl çalışmış olmak ve 
aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması 
gerekmektedir. (Hasta 

Kabul birimlerinde 
görevlendirilmek üzere) 

ST11 Sağlık 
Teknikeri 

13* -Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik önlisans 

programı mezunu olmak. 

   -“Resmi Yazışma 
Teknikleri” sertifikasına 

sahip olmak. 



   -Yataklı tedavi hizmeti 
sunan hastanelerde “Tıbbi 
Sekreter” olarak en az 2 
(iki) yıl çalışmış olmak ve 
aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması 

gerekmektedir. 
(Raporlama ve Yazı İşleri 

birimlerinde 
görevlendirilmek üzere) 

LA01 Laborant 5* -Sağlık Laboratuvarı, 
Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri 
önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

   -En az 2 (iki) yıl süre ile 
mikrobiyoloji 

laboratuvarında çalışmış 
olmak. 

DS01 Diğer Sağlık 
Personeli 

12* -Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik önlisans 

programı mezunu olmak. 

   -“Resmi Yazışma 
Teknikleri” sertifikasına 

sahip olmak. 

   -Yataklı tedavi hizmeti 
sunan hastanelerde “Tıbbi 
Sekreter” olarak en az 2 
(iki) yıl çalışmış olmak ve 
aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması 

gerekmektedir. 
(Raporlama ve Yazı İşleri 

birimlerinde 
görevlendirilmek üzere) 

DS02 Diğer Sağlık 
Personeli 

1 -Dil ve Konuşma Terapisi 
lisans programı mezunu 

olmak. 

DS03 Diğer Sağlık 
Personeli 

1 -Ergoterapi (İş ve Uğraşı 
Terapisi) lisans 

programından mezun 
olmak. 

DS04 Diğer Sağlık 
Personeli 

1 -Odyometri veya 
Odiometri önlisans 

programlarının birinden 
mezun olmak. 



 


