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1- AMAÇ 
Kurumsal amaçlara ulaşmak için görev, yetki, sorumluluk ve iletişim mekanizmalarının 

tanımlanarak, kurumun iş akışının belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesi ve 
denetlenmesinin sağlanması, kurumda sunulan sağlık hizmetleri ve diğer destek hizmetlerinin sadece 
ülke mevzuatı kapsamında yetkilendirilmiş kişi ve kurumlarca sunulması ile bu hususun etkin şekilde 
kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlanması, kurumun temel politika ve değerlerinin belirlenmesi suretiyle 
kurumun faaliyetleri ve stratejik kararları noktasında yöneticilere ve çalışanlara rehberlik edecek 
ilkelerin tanımlanmasıdır. 

 

2- KAPSAM  
 Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin misyonu, vizyonu, değerleri, organizasyon yapısı    
ve görev tanımlarını kapsamaktadır. 

 

3- KISALTMALAR 
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 

 

4- TANIMLAR 
Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığı 
Müdürlük: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 

 

5- SORUMLULAR 
Bu prosedürün uygulanmasından üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur. 
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6- MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER 

6.1- MİSYONUMUZ 

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerini toplumun her kesimine insan gücünün ve teknolojinin verdiği imkanlarla 
veriyoruz. Herkesin sağlık hizmetlerini eşit  ve kaliteli bir şekilde almaya hakkı olduğuna inanıyoruz. Tüm 
çalışanlarımızla bu ilke doğrultusunda çalışıyoruz. 

 

6.2- VİZYONUMUZ 

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla hasta memnuniyeti ve tedavi başarısını üst seviyelerde 
tutmak istiyoruz. 

 

6.3- DEĞERLERİMİZ 

Güvenilirlik 

Hastalarımıza yakınız, onlara uygun tedavi hizmeti sunarız. 

Hastalıkları ve tedavileri konusunda hastalarımızı bilgilendiririz. 

Hasta ve hasta yakınlarının karar ve tutumlarına saygı duyarız. 

 

Adanmışlık 

Çalışanlarımız insan sağlığının önemi konusunda bilinçlidirler ve hastalarımızın sağlığını her şeyden 
üstün tutarlar. 

 

Verimlilik 

Verimliliği sadece mali kaynakların kullanımı olarak görmeyiz. Bizim için hasta ve çalışan memnuniyeti 
en büyük verimlilik göstergesidir. 

 

Yenilikçilik 

Ağız ve Diş Sağlığı konusunda güncel ve güvenilir tedavi yöntemlerini kullanmaktan çekinmeyiz. Ayrıca 
tedavi konusunda teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederiz. 
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BAŞHEKİM

Kalite Yönetim 
Direktörü

Bölüm Sorumluları

SKS Komisyonları

Başhekim 
Yardımcısı

Servis

Ameliyathane

Evde Sağlık

Sterilizasyon

Hasta Hakları

Sabim-Bimer-
Cimer

Sivil Savunma

Ulusal Renkli 
Kodlar

Web- Basın Yayın

Çalışan Hakları ve 
Güvenliği - İSG

Enfeksiyon

Eğitim

MHRS

Bilgi Yönetimi ve 
Güvenliği

Eczane

Görüntüleme

Diş Protez 
Laboratuvarı

Poliklinikler

Mesai Dışı Çalışma 
ve Nöbet

İdari ve Mali İşler 
Müdürü

İdari ve Mali işler 
Müdür Yard.

Özlük

Yazı İşleri

Satın Alma

Muhasebe

Mutemetlik

Faturalama

Vezne

Arşiv

Teknik Hizmetler

Güvenlik

Bilgi İşlem

Stok-Ambar

Hasta Karşılama

Hasta Kabul

Ulaştırma

Öğrenci Staj İşleri

Çamaşırhane

Engelli Bireylere 
Yönetil Hizmetler

Temizlik ve Atık

Yemekhane

Başhekim 
Sekreteri
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 7- KOORDİNASYON ve ENTEGRASYON NOKTALARI 

• Başhekim 
Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü arasındaki koordinasyon 

ve entegrasyon noktasıdır. 
 

• Başhekim Yardımcısı 
Kendisine bağlı birimler ve sorumluluk alanları ile, Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite 

Yönetim Direktörü arasındaki koordinasyon ve entegrasyon noktasıdır. 
 
 

• İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kendisine bağlı birimler ve sorumluluk alanları ile, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim 

Direktörü arasındaki koordinasyon ve entegrasyon noktasıdır. 
 

• İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı 
Kendisine bağlı birimler ve sorumluluk alanları ile İdari ve Mali İşler Müdürü arasındaki koordinasyon 

ve entegrasyon noktasıdır. 
 
 

• Kalite Yönetim Direktörü 
Bölüm Kalite Sorumluları ile Başhekim, Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü arasındaki 

koordinasyon ve entegrasyon noktasıdır. 
 
 

8- YETKİ DEVRİ 
Kurumdaki tüm yetki devirleri Başhekimin onayıyla yapılacaktır. Başhekimin onayı olmadan bölümler 

arasında iş ve sorumluluk değişikliği yapılamaz. Yetki devri Başhekim ve İdari ve Mali İşler Müdürünün 
sorumlu olduğu iş ve işlemlerde yapılabilir. İdari ve Mali İşler Müdürü yetki devri yapacağı iş ve işlemleri 
Başhekimin onayıyla gerçekleştirir. Başhekim Yardımcıları yetki devri yapamazlar. 
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9- KOORDİNASYON ve ENTEGRASYON NOKTALARI HİYERARŞİSİ 
Bölüm Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon 

Üst Hiyerarşi Alt Hiyerarşi 
Başhekimlik İl Sağlık Müdürü Başhekim Yardımcısı 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Direktörü 
Başhekim Sekreteri 

 

Başhekim 
Yardımcısı 

Başhekim Organizasyon Yapısında 
Belirtilen Bölümler 

İdari ve Mali İşler Müd. 
Kalite Yönetim 
Direktörü 

İdari ve Mali İşler 
Müdürü 

Başhekim Organizasyon Yapısında 
Belirtilen Bölümler 

Başhekim Yardımcısı 
Kalite Yönetim 
Direktörü 

İdari ve Mali İşler 
Müdür Yardımcısı 

İdari ve Mali İşler 
Müdürü 
Başhekim 

Organizasyon Yapısında 
Belirtilen Bölümler 

Başhekim Yardımcısı 
Kalite Yönetim 
Direktörü 

Kalite Yönetim 
Direktörü 

Başhekim SKS Bölüm Sorumluları Başhekim Yardımcıları 
İdari ve Mali İşler 
Müdürü 
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10- BÖLÜMLER HİYERARŞİSİ 
Bölüm Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon 

Servis Serviste çalışan tüm personel servisin işleyişi 
konusunda Servis Sorumlu Hekimine karşı 
sorumludur.  
Servis Sorumlu Hekimi ilgili Başhekim Yardımcısına 
karşı sorumludur. 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Birimi 
Ameliyathane 
Bilgi İşlem 
Sterilizasyon 
Arşiv 

Ameliyathane Ameliyathanede çalışan tüm personel birimin işleyişi 
konusunda Ameliyathane Sorumlu Hekimine karşı 
sorumludur.  
Ameliyathane Sorumlu Hekimi ilgili Başhekim 
Yardımcısına karşı sorumludur. 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Birimi 
Servis 
Evde Bakım Hizmetleri 
Bilgi İşlem 
Sterilizasyon 
Arşiv 

Evde Sağlık Evde Sağlık Biriminde çalışan tüm personel birimin 
işleyişi konusunda Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu 
Hekimine karşı sorumludur.  
Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi ilgili Başhekim 
Yardımcısına ve İl Koordinasyon Merkezine karşı 
sorumludur. 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Faturalama 
Kalite Yönetim Birimi 
Ameliyathane 
Bilgi İşlem 
Sterilizasyon 
Arşiv 

Sterilizasyon Sterilizasyon Biriminde çalışan tüm personel 
Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlusu ve Başhekim 
Yardımcısına karşı sorumludur. 

Poliklinikler 
Servis 
Ameliyathane 
Kalite Yönetim Birimi 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
Diş Protez Laboratuvarı 

Hasta Hakları Hasta Hakları Birimi ilgili Başhekim Yardımcısı ve İl 
Koordinatörlüğüne karşı sorumludur. 

Kalite Yönetim Birimi 
Poliklinikler 
Ameliyathane 
Servis 
İdari ve Mali İşler Müdürü 

Atık ve 
Temizlik İşleri  

Atık ve Temizlik İşlerinde çalışan tüm personel Atık 
ve Temizlik İşleri Sorumlusuna karşı sorumludurlar. 
Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu İdari ve Mali İşler 
Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

Kalite Yönetim Birimi 
Poliklinikler 
Servis 
Ameliyathane 

Mavi Kod Mavi Kod ekibi üyeleri Mavi Kod”tan sorumlu 
Hekime ve Başhekim Yardımcısına karşı 
sorumludurlar. 

Tüm Hastane Birimleri 

Bilgi İşlem İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı 
İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
Poliklinikler 
Servis 
Kalite Yönetim Birimi 
Arşiv 
Faturalama 
Özlük 
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Bölüm Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon 
Enfeksiyon 
Kontrol 
Komitesi 

Enfeksiyon Kontrol Hekimi 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Birimi 
Poliklinikler 
Ameliyathane 
Servis 
Sterilizasyon 
Diş Protez Laboratuvarı 

MHRS İlgili Başhekim Yardımcısı Poliklinikler 
İdari ve Mali İşler Müdürü 

Çalışan 
Hakları Birimi 

Çalışan Hakları Birimi ilgili Başhekim Yardımcısı  
Başhekim  

Hastanedeki Tüm Birimler 

Eczane İlgili Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Poliklinikler 
Servis 
Ameliyathane 
Stok 
Kalite Yönetim Birimi 

Röntgen Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Poliklinikler 
Servis 
Depo 
İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Birimi 

Diş Protez 
Laboratuvarı 

Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Poliklinikler 
İdari ve Mali İşler Müdürü 
Kalite Yönetim Birimi 

Poliklinikler Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Kalite Yönetim Birimi 
Depo 
Röntgen 
Diş Protez Laboratuvarı 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Hastanedeki Tüm Birimler 

Hasta 
Karşılama 
Hasta Kabul 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
Kalite Yönetim Birimi 
Poliklinik 
Evde Bakım 
Röntgen 
Diş Protez Laboratuvarı 
Vezne 

Sivil Savunma 
ve Renkli Kod 
Ekipleri 

Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

Hastanedeki Tüm Birimler 
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Bölüm Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon 
Mesai Dışı 
Çalışma 
Nöbet 
Hizmetleri 

Başhekim Yardımcısı 
Başhekim 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Mutemetlik 

Yemekhane İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Satın Alma Birimi 

Özlük İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
Tüm Personel 

Yazı İşleri İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Hastanedeki Tüm Birimler 

Satın Alma İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Stok Birimi 
Depo 
Eczane 

Muhasebe İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Satın Alma 
Stok Birimi 

Mutemetlik İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
 

Faturalama İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Başhekim Yardımcısı 
Poliklinikler 
Servis 
Ameliyathane 

Vezne İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Poliklinikler 

Arşiv İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Poliklinikler 
Faturalama 
Servis 
Evde Bakım Hizmetleri 
Kalite Yönetim Birimi 

Teknik 
Hizmetler 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Poliklinikler 
Servis 
Röntgen 
Diş Protez Laboratuvarı 

Güvenlik İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Hastanedeki Tüm Birimler 

Sivil Savunma İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Kalite Yönetim Birimi başta 
olmak üzere Hastanedeki Tüm 
Birimler 

Staj İşleri İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Poliklinik 
Servis 
Satın Alma 
Muhasebe 

Stok 
Ambar 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Satın Alma 
Kalite Yönetim Birimi 
Poliklinikler 
Servis 
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Bölüm Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon 
Çamaşırhane İdari ve Mali İşler Müdürü 

Başhekim 
Başhekim Yardımcısı 
Servis 
Ameliyathane 
Kalite Yönetim Birimi 

Engelli 
Bireylere 
Yönelik 
Hizmetler 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Kalite Yönetim Birimi 
Hasta İletişim Birimi 

Ulaştırma İdari ve Mali İşler Müdürü 
Başhekim 

Yazı İşleri 
Evde Bakım 
Satın Alma 
Mutemetlik 

 
     Yukarıda belirtilen koordinasyon tanımları birim bazlıdır. Bölümlerde çalışan personel idari işlerin 

uygulanması yönünde disiplin amirine bağlı hareket edecektir.  
 
11- GÖREV TANIMLARI 
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BİRİM   : Başhekimlik. 
GÖREV ADI   : Başhekim. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İl Sağlık Müdürü 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İl Sağlık Müdürü belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp 

etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
 
(1) Başhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından Sağlık Müdürlüğüne karşı sorumludur. 
(2) Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin    
geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur. 
(3) Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 
a) Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve 

verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve 
gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 

b) Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet 
konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, 
gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak. 

c) Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak 
karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları 
yürütmek. 

ç) Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu 
değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak müdürlüğe verilmesini sağlamak. 

d) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının 
yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek. 

e) Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve 
planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek. 

f) Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar 
ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini 
sağlamak. 

g) Hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 
ğ) Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli tedbirleri almak ve uygulamasını 

takip ederek denetlemek. 
h) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak müdürlüğe sunmak. 
ı) Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 
i) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yaparak faaliyet raporu 

düzenlemek. 
j) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek. 
k) Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri 

belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak müdürlüğün onayına sunmak. 
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I) Tıbbi hizmet sunum u kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde 
müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç 
tespitini yaparak müdürlüğe bildirmek. 

m) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının 
usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak Sağlık Müdürlüğüne aktarılmasını sağlamak. 

n) Bakanlığın belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim sistemlerine veri 
gönderimlerini sağlamak. 

o) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi 
hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak. 

ö) Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane enfeksiyonunun 
engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak. 

p) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve 
esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

r) Görev alanındaki personelin; 
ı. Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak. 
ll. Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak. 
ııı. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip, takip ve 

kontrolünü sağlamak. 
ıv. Planlanması, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri yürütmek. 
s) Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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BİRİM   : Başhekimlik. 
GÖREV ADI   : Başhekim Yardımcısı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim, İl Sağlık Müdürü. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
 
GÖREV AMACI 
Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp 

etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1. Başhekim Yardımcısı, Başhekimin vereceği görevleri yürütür. 
2. Birden çok Başhekim Yardımcısı olması durumunda görev bölümü yapılır. 
3. Her başhekim yardımcısı kendisine verilecek görevi yapmakla görevlidir. 
4. Başhekim Yardımcısı, Başhekimin görevlendirmesi halinde ilgili komisyonlara katılır. 
5. Kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken, birimlerle yatay ve dikey ilişkiler 

kurarak faaliyetlerini sürdürür. 
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BİRİM   : İdari ve Mali İşler Müdürlüğü. 
GÖREV ADI   : İdari ve Mali İşler Müdürü. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim, İl Sağlık Müdürü. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla 

sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet 
planlaması, teknik destek ,bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, 
muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin yürütülmesi, sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden 
ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 
hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri 
çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişimin 
kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin sunumunu sağlamak. 

 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
(1) İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, mali kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve 

tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür. 
(2) İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) 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. 
b) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç 

duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 
c) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, 
bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek. 

ç) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda 
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep 
edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek. 

d) Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
e) Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve 

işlemlerini yürütmek. 
f) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin 

stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli 
olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 

g) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet 
analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına 
yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistiki verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili 
birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak. 

ğ) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve 
değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

h) İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer 
birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini 
sağlamak. 
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ı) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli 
miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 

i) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı 
personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak. 

j) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde 
yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak. 

k) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, 
evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların başhekimliğe zamanında ve doğru 
olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak. 

I) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek. 
m) Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak. 
n) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta 

yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
o) Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, iletişim, bahçe ve çevre düzenlemesi ve otopark gibi 

hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 
ö) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek. 
p) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık 

tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını 
yürütmek. 

r) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek. 
 
(3)- Sağlık Bakım Hizmetlerine ait görevleri 
a) 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. 

b) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak. 
c) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve 

cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç 
ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir 
şekilde tutulmasını sağlamak. 

ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası 
sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak. 

d) Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve 
verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak. 

e) İlgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve 
denetlenmesi işlemlerini yürütmek. 

f) Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi 
uygulamalarını idari ve mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak. 

g) Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik 
kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak. 

Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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BİRİM   : İdari ve Mali İşler Müdürlüğü. 
GÖREV ADI   : İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla 

sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet 
planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, 
akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin yürütülmesinde İdari ve 
Mali İşler Müdürünün iş yükünü hafifletmek. 

 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1. İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürünün vereceği görevleri yürütür. 
2. Birden çok Müdür Yardımcısı olması durumunda görev bölümü yapılır. 
3. İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı, Üst Yönetimin görevlendirmesi halinde ilgili komisyonlara 

katılır. 
4. Kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken, birimlerle yatay ve dikey ilişkiler 

kurarak faaliyetlerini sürdürür. 
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BİRİM   : Kalite Yönetim Birimi. 
GÖREV ADI   : Kalite Yönetim Direktörü. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim, İl Sağlık Müdürü. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite 

standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ         

1- Sağlıkta Kalite Standartlarında belirtilen komisyonlara katılmak. 
2- Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon,vizyon ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik 

politikalar geliştirmek ve bu politikalara uygun stratejik planlamalar yapmak.  
3- Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, 

belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirmek, uygulamaya koymak, hizmetin 
kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak. 

4- Çalışmalardan elde edilen aksaklıklar için düzenleyici/önleyici faaliyetler başlatmak ve sonuçlarını takip 
etmek. 

5- Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, kurum 
kültürünün oluşturulması için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapmak. 

6- Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde 
kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak. 

7- Yapılan çalışmaları değerlendirmek ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına ve amirlerine bilgi vermek. 
8- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
9- Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetmek ve değerlendirmek. 
10- SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip 

etmek. 
11- Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirmek. 
12- Üst yönetim ve bölüm sorumluları ile birlikte SKS kapsamında hedefleri belirlemek. 
13- Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
14- Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek. 
15- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek.  
 
  
        
        
        
  
 
 
 
 
 



 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: KU.PR.01 

Yayın Tarihi      : 08.01.2018 

Revizyon Tarihi:  

Revizyon No     : 00 
KURUMSAL YAPI ve GÖREV TANIMLARI PROSEDÜRÜ 

 

Sayfa 17 / 63 

 

BİRİM   : Kalite Yönetim Birimi. 
GÖREV ADI   : Kalite Birim Çalışanı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim Yard., Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite 

standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1- Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında kurulan komisyonların toplantılarını organize etmek, 

komisyonların sekreteryasını yapmak. 
2- Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin kaydını tutmak. 
3- Anketlerin yapılmasını sağlamak ve kaydını tutmak. 
4- Gösterge verilerinin analizini yapmak. 
5- Kalite Yönetim Direktörünün belirlediği diğer işleri yapmak. 
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BİRİM   : Kalite Yönetim Birimi. 
GÖREV ADI   : Bölüm Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müd, Sağ. Bak.Hizm. Müd., Başhekim Yard., Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Hizmetin verildiği bölümlerde , sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin 

uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız 
yapılmasını sağlamak. 

 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Bölüm Sorumluları Sağlıkta Kalite Standartlarını dikkate alarak uygulamaların etkililiğini, sürekliliğini ve 
sistematikliğini sağlayacak şekilde Kalite Yönetim Direktörüyle koordineli olarak çalışmak.  

2- Bölümündeki eksiklik ve aksaklıklara çözüm önerileri getirmek. 
3- Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak, 
4- SKS ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek, 
5- Düzenleyici ve önleyici çalışmaları takip etmek. 
6- SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri 

bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak, 
7- Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek, 
8- Bölümünde çalışmaya yeni başlayan personele Bölüm Uyum Eğitimi vermek. 
9- Öz Değerlendirme süreçlerine katılmak. 
10- Üst yönetim ve Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte SKS kapsamında hedefleri belirlemek. 
11- Bölümüyle alakalı hedeflere ilişkin yapılan analizleri değerlendirmek. 
12- Bölüm çalışanlarının bilgi ve becerilerine katkı sağlayacak eğitimleri eğitim sorumlusuyla birlikte 

planlamak. 
13- Bölüm çalışanlarının sağlık taramalarını enfeksiyon hemşiresi ile birlikte planlamak gerektiğinde farklı 

uygulamalar için teklif sunmak. 
14- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek.  
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BİRİM   : Kalite Yönetim Birimi. 
GÖREV ADI   : Eğitim Hizmetleri Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim Yard., Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel 

programları yerine getirmek.  
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hastaların ve çalışanların ihtiyaçların doğrultusunda, bölüm sorumluları, kalite yönetim direktörü ve üst 
amirleriyle koordine kurarak eğitim planı hazırlamak. 

2- Kuruma yeni başlayan personele genel uyum eğitimi vermek. 
3- Verilen eğitimleri kayıt altına almak ve eğitim analizleri yapmak. 
4- Eğitim materyallerini (kitap, broşür, afiş, slayt vb) hazırlamak. 
5- Eğitim salonunu hazırlamak ve eğitimle ilgili duyuruları yapmak. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek.  
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BİRİM   : MHRS Birimi. 
GÖREV ADI   : MHRS Birim Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Hastaların zamanında hizmet almaları konusunda etkili çalışmaların sürdürülmesi ve MHRS sisteminin 

güncelliğinin sağlanması. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
 

1- Hastanenin MHRS işleyişlerinin takip etmek ve analizler yapmak. 
2- Hekimlerin çalışma cetvellerini kontrol etmek, düzenlemek. 
3- İzin ve rapor bilgilerini girerek cetvellerin güncelliğini sağlamak. 
4- Hekimleri MHRS işleyişi konusunda bilgilendirmek. 
5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: KU.PR.01 

Yayın Tarihi      : 08.01.2018 

Revizyon Tarihi:  

Revizyon No     : 00 
KURUMSAL YAPI ve GÖREV TANIMLARI PROSEDÜRÜ 

 

Sayfa 21 / 63 

 

BİRİM   : Hasta İletişim Birimi. 
GÖREV ADI   : Hasta İletişim Birim Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık 

hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin arttırmak. 

 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu 
yapmak. 

2- Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak, başvuru 
sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak. 

3- Ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek. 
4- Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek. 
5- Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek. 
6- Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak. 
7- Hasta hakları uygulamaları ile ilgili Hasta/Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim 

gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer, 
uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında Eğitim Birimi ile işbirliği 
yapmak. 

8- Görüş ,öneri ve şikayetlerini, ne şekilde, kimler, hangi birimler aracılığıyla ya da hangi araçları 
kullanarak yapabilecekleri gibi konularda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek. 

9- Dilek-Öneri kutularından çıkan bildirimlerin takibini yapmak . 
10- Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak. 
11- Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun 

etmeye ve alınan kararlara hastaları da dâhil etmeye yönelik uygulamalar başlatmak. Hasta hakları 
ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare 
tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek. 

12- Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak. 
13- Dokümantasyon ile ilgili değişiklik ve yenilikleri ihtiyaç doğduğunda kalite birimiyle koordineli 

olarak hazırlamak. 
14- Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine 

getirmek. 
15- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim 

planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
 
 
 
 
 
 



 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: KU.PR.01 

Yayın Tarihi      : 08.01.2018 

Revizyon Tarihi:  

Revizyon No     : 00 
KURUMSAL YAPI ve GÖREV TANIMLARI PROSEDÜRÜ 

 

Sayfa 22 / 63 

 

BİRİM   : Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi. 
GÖREV ADI   : Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Mevzuat çerçevesinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi gereğince hastanemizde; 

kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü 
veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Çalışan hakları ve güvenliğine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapmak. 

 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- İlgili mevzuat gereğince hastanemiz de; kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının 
önlenmesi amacıyla Çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görüş, öneri ve 
şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapmak. 

2- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetleri kabul etmek. 
3- Başvuruları değerlendirerek raporlamak, gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını 

sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunmak. 
4- Şiddet olaylarını mevzuatta belirtilen birimlere bildirmek. 
5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip etmek.  
6- İşiyle alakalı olarak amirlerine rapor sunmak. 
7- Gerektiğinde, şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması 

halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğunu 
vatandaşlara bildirmek.  

8- Vatandaşın sağlık çalışanının,   sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde mutlaka 
yargılanacağı konusunda (pano/afiş/broşür giydirme vb)gibi vasıtalarla bilgilendirilmesini sağlamak. 

9- Talep halinde ve gerektiğinde personelin zarar görmesiyle alakalı risk değerlendirmesi yapmak ve konuyla 
alakalı çalışmalara ve komisyonlara katılmak. 

10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Eczane. 
GÖREV ADI   : Eczacı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede kullanılan ilaçların temini, saklanması ve sevkiyatının mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde 

yapmak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Serviste yatan hastaların ilaç ve malzemelerini temin etmek. 
2- Birimlerin günlük ilaç ve tıbbi malzemelerinin hazırlanmasını sağlamak. 
3- Günlük yatan hastalara ait ilaçların kaydını yapmak veya eczane çalışanlarına yaptırmak. 
4- Yeşil – kırmızı ve diğer reçete ilaçlarının günlük olarak takibini yapmak ve kayıt altına almak. 
5- İhtiyaçları belirleyip kritik seviyenin altına düşen ilaç – malzemeleri ve diğer ihtiyaçları belirleyip ilgili 

birim, sorumlu ve komisyonlara sunmak 
6- Eczane ve Ecza deposunda bulunan tıbbi cihaz, alet, ilaç sıhhi malzeme ve kimyevi maddelerin 
7- muhafaza ve sarfını takip etmek. 
8- İlaçların saklanması, depolanması, doğru etiketleme, doğru zamanlama ve hatasız dağıtımını sağlamak. 
9- Gerektiğinde yeni ilaç ve tedaviler hakkında hekimlere bilgi vermek. 
10- Akilci ilaç kullanım ilkelerine uygun hareket etmek. 
11- Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir sekilde 

izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi,  taraflar 
arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararı en alt düzeye indirilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması hususlarında,   farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği 
görevleri yerine getirir. 

12- İlaç etkileşimleri,   uyumsuzluk ve kontrendikasyonları,    yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama 
konuları  ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık  hizmeti vermek. 

13- İIlaçların kullanım,   saklanması  ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine   karşı hasta, toplum ve 
çevre bilinci oluşturulmasını  sağlamak ve sorunların  çözümünde  görev almak. 

14- Tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili birim, kişi ve komisyonlara bildirmek ve düzenleyici-önleyici faaliyet 
başlatmak. 

15- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Başhekimlik. 
GÖREV ADI   : Başhekim Sekreteri. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü ve Başhekim belirler. 
 
 
GÖREV AMACI 
Başhekimlikteki sekreterlik hizmetlerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Sekreterliğin düzen ve bakımını sağlamak. 
2- Birimlerden gelen evrakları Başhekime sunmak. 
3- Başhekimin yerinde bulunmadığı zamanlarda gelen telefonları ve aldığı notların eksiksiz olarak Başhekime 

iletilmesini sağlamak. 
4- Başhekimliğe danışmak için gelenleri dinlemek, başka birimleri ilgilendiriyorsa ilgili birimlere 

yönlendirmek, Başhekimle görüşmesi gerekenlerin ise Başhekimle görüşmesini sağlamak. 
5- Başhekimin randevularını düzenlemek. 
6- Hekim saatlik izinleri ve tüm personelin yıllık izinlerini ve raporlarını başhekime iletip, imzalattıktan sonra 

ilgili birime iletmek. 
7- Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak. 
8- Başhekimin talep ettiği toplantıların ilgililere duyurulmasını sağlamak. 
9- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Görüntüleme Birimi. 
GÖREV ADI   : Röntgen Teknisyenliği. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi Bölüm Sorumlusu ile İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Teşhis ve tedavi için gerekli olan görüntüleme hizmetlerini hasta ve çalışan güvenliğinden taviz vermeden 

yerine getirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygulamak. 
2- Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirmek. 
3- Cihazların kalibrasyonunu kontrol etmek, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için Bölüm 

sorumlusuna bilgi vermek. 
4- Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi vermek. 
5- Radyolojik görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapmak. 
6- Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesini mevzuata uygun olarak yapmak. 
7- Birimdeki cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. 
8- Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak. 
9- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Diş Protez Laboratuvarı. 
GÖREV ADI   : Diş Protez Teknisyenliği. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Bölüm Sorumlusu ile İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumda tedavisi yapılan hastaların kullanacağı diş protezlerini yapmak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Diş hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği 
kurallara bağlı kalarak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle istekleri dikkate alarak, ağız protezleri, çene yüz 
protezleri, ortodontik aygıtları yapmak ve gerektiğinde yapılmış protezlerle aygıtları onarmak. 

2- Mumlama, mufla, tesviye, cila, kron köprü yapmak. 
3- Kullandığı aletlerin temizlik ve bakımını yapmak, yapamadığını teknik birim aracılığıyla yaptırmak. 
4- Görevini Hizmet Kalite Standartlarından taviz vermeden yapmak.  
5- Gerekli görülen hallerde diş hekimine yardım etmek.        
6- Görevini  Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.   
7- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Merkezi Sterilizasyon Ünitesi. 
GÖREV ADI   : Sterilizasyon Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Bölüm Sorumlusu, İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Bölüm Sorumlusu ile İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hasta ve çalışan güvenliğini göz önünde bulundurarak, kurumda teşhis ve tedavi için kullanılan aletlerin 

etkin sterilizasyonunu sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- MSÜ’ de tüm uygulamalar için planlanan eğitimleri almak, tanımlanmış işleri bilmek ve uygulamak. 
2- Bölüm sorumlusunun düzenlediği çalışma listesi doğrultusunda çalışmak. 
3- Çalışma alanlarında bulunan cihazların temizlik bakım ve kontrollerini düzenli yapmak. 
4- Çalışma alanının temizliğini yapmak. 
5- Sterilizasyon uygulamaları sırasında kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak. 
6- Ünitede bulunan cihazları kullanma talimatına göre kullanmak 
7- Ameliyathaneden ve diğer bölümlerden gelen kirli aletleri, motor aksesuarları ve diğer malzemeleri 

sayarak teslim almak. 
8- Teslim alınan tüm malzemeler kullanılsın yada kullanılmasın enfekte olarak işleme tabi tutmak. 
9- Teslimde eksik varsa malzemeyi teslim eden personele ve sekretere  bilgi vermek. 
10- Teslim alma sırasında  arızalı alet takibi için sekreteri bilgilendirip kayda geçmesini sağlamak 
11- Steril olacak alet set ve malzemelerin kontrolünü ve paketlenmesini sağlamak. 
12- Alet set ve malzemelere uygun sterilizasyon yöntemi kullanmak ve kullanılmasını sağlamak. 
13- Merkez Depo ve diğer bölümlere istekleri doğrultusunda steril alet, alet seti ve malzeme vermek. 
14- Sterilizasyon içinde bulunan steril alet, alet seti ve malzemelerin raf ömürlerini kontrol etmek ve envanter 

sayımını yapmak. 
15- Arızaları sorumluya bildirmek ve  arızalı cihazla çalışmamak. 
16- Teslim alınan malzemenin paketlenmeden önce temizliğini ve kuruluğu kontrol etmek, uygun malzeme ile 

paketlemek, doğru kimyasal ve biyoloji indikatörü kullanmak ve uygun yöntemle steril etmek. 
17- Malzemenin  aciliyeti  söz konusu olduğunda  personele ayrıca bilgi vermek. 
18- Kimyasal indikatörü  setin içerisine düzgün bir şekilde koymak. 
19- Elektronik test sistemlerini  ve vakum kaçak testlerini uygulamak. 
20- Buhar sterilizatörlerden ve diğer sterilizatörlerden çıkarılan steril olmuş malzemeleri oda sıcaklığına 

döndükten sonra steril malzee depolama raflarına yerleştirmek 
21- İlk steril edilen malzemeyi ilk kullanıma verecek şekilde depolamak 
22- Malzemelerin tarihlerini kontrol etmek, son kullanım tarihi geçmiş malzemeleri tekrar steril edilmek üzere 

paketleme alanına göndermek 
23- Paketleme türüne göre malzemelerin miyadlarına göre steril alanda depolamak 
24- Rafların düzenine ve sterilizasyon sürelerine önem vererek uygun şekilde depolamak 
25- MSÜ Uygulamaları yenilikleri hakkında birimde verilen hastane içi ve hastane dışındaki  eğitimlere 

katılmak 
26- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Evde Sağlık Hizmetleri Birimi. 
GÖREV ADI   : Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 

rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik 
destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi 

 
  İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
 

1- Hastanın kapsamlı olarak tıbbi değerlendirmesini yapmak. 
2- Kendisinden başka hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan hekimi ile bağlantı kurarak, gerekli bilgi 

ve önerileri doğrultusunda tedavi planını hazırlamak. 
3- Hastaları belli aralıklarla ziyaret ederek, hastaların durumuna ve bakımına ilişkin bilgi toplayarak, 

gereksinimlerini ve bakım sonuçlarını sürekli değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara 
yönelik hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan hekimi ile görüşerek yeni  tedavi planı düzenlemek. 

4- Hastaya evde bakım hizmeti veren sağlık personeli ile bağlantı kurarak hastanın durumuna göre bakım 
planındaki değişikliklere yönelik rapor hazırlama ve gerektiğinde hastanın tanısını koyup ve tedavisini 
planlayan diğer hekimlere bildirmek. 

5- Hasta bakım planları, hasta dosyası ve diğer kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında tutulmasını sağlamak. 
6- Bakım hizmeti veren personele bilgi ve eğitim vermek, danışmanlık sağlamak, hizmetleri geliştirmeye 

yönelik kararlar almak ve sorunları tartışmak üzere toplantılar düzenlemek. 
7- Tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallara uyularak, hasta hakları doğrultusunda yapılmasını sağlamak. 
8- Tedavi sırasında kullanılacak ilaçların, tıbbi malzeme ve cihazların sağlanması, uygun koşullarda 

saklanması, yanlış kullanımının önlenmesi, tıbbi atıkların toplanması ve imhası, bulaşıcı hastalıklardan 
korunma, bildirimi zorunlu hastalıklar ile adli vakaların bildirimi konularında evde bakım ekibi üyeleri ile 
hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek. 

9- Evde bakım hizmeti verdikleri kişilere uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yapılan işlemlerin hasta dosyalarına 
işlenmesinden, sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak 
üzere gördüğü bütün aksaklıkları mesul müdüre/birim sorumlusuna bildirmek. 

10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Evde Sağlık Hizmetleri Birimi. 
GÖREV ADI   : Evde Sağlık Hizmetleri Hemşiresi ve Sağlık Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Evde Bakım Hizmetleri Sorumlu Hekimi ve Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 

rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik 
destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi. 

 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hekimin tedavi için yazılı ve imzalı istemini almak, hemşire formlarına kaydetmek ve uygulamak, 
uygulama sonuçlarını kaydetmek. 

2- Hasta için gerekli özel işlemlerin uygulanmasında hekime ve diğer ekip üyelerine destek sağlamak. 
3- Hasta bakım planındaki işleri yapmak, yaşamsal bulgularını değerlendirmek, kaydetmek, değişiklikleri 

hekime rapor etmek. 
4- Tedavi planına göre hastaya oral, parenteral ve haricen verilecek ilaçlarını vermek ve kaydetmek, 

uygulanan ilaçların etki ve yan etkilerini gözlemek, kaydetmek. 
5- Hizmetlerde gerekli olacak araç-gereç, malzemeler için  istek yapmak, bunların yeterli ve çalışır şekilde 

bakımı için  görüş bildirmek. 
6- Araç-gereçleri kullandıktan sonra temizlemek, dezenfekte eder ve gerektiğinde sterilizasyon için 

hazırlamak. 
7- Hasta ve ailesine, hastalık ile tedavi ve bakımına ilişkin, sınırları önceden hekimi ile birlikte belirlenmiş 

olarak bilgi vermek. 
8- Hasta ve ailesine, gereksinimlerine göre, hastalığa özel, kendi kendine bakım ya da yardımla bakım 

teknikleri gibi konularda ve genel sağlık konularında eğitim yapmak. 
9- Tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallarına uyarak, hasta hakları doğrultusunda uygulamak. 
10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ameliyathane. 
GÖREV ADI   : Ameliyathane Sorumlu Hekimi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hasta ve çalışan güvenliğinden taviz 

vermeden, ameliyathanenin işleyişini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda ameliyathanedeki hizmetlerin 
yerine getirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 

2- Gerekli araç-gerecin teminini ve Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını 
sağlar ve gerekli kontrolleri yapmak. 

3- Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasının kontrolünü sağlamak. 
4- Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlamak. 
5- İlgili birimlere geri bildirimde bulunmak. 
6- Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, 

steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak. 
7- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve sterilizasyon bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin uygulanmasını sağlamak. 
8- İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlamak. 
9- Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol eder, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlamak. 
10- Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye kabulünü sağlar, mahremiyetine özen gösterilmesini 

Sağlamak. 
11- Hastanın ilgili bölüme güvenli bir biçimde taşınmasını sağlamak. 
12- Ameliyat odalarının tertip ve düzeninin sağlanması, ameliyat cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol 

eder, bozuk olanların tamirinin yaptırılmasını sağlamak. 
13- Ameliyat ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak. 
14- Ameliyathanede asepsi ve antisepsinin sağlanmasına dikkat etmek. 
15- Biriminde kendisi, hasta ve yakınları için gerekli güvenlik önlemlerini almak. 
16- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ameliyathane. 
GÖREV ADI   : Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Ameliyathane Sorumlu Hekimi, İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda sorumlu hekim ve anestezi uzmanının 

direktiflerine uyarak ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve 
uygulamak. 

2- Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirerek, alet ve malzeme ile ilgili 
hazırlık yapmak. 

3- Cerrahi işlem süresince ekipte yer almak. 
4- Cerrahi el antisepsisini uygulamak. 
5- Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olmak. 
6- İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlamak. 
7- Hastanın ameliyata hazır hale getirilmesini sağlamak. 
8- Hastanın bulguları hakkında ameliyat ekibini bilgilendirmek. 
9- Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenlemek ve işlemin tipine göre hekimin ihtiyacı olan 

malzemeyi önceden belirleyerek vermek. 
10- Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak 

kullanıma hazır hale getirmek. 
11- İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları saymak. 
12- Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak almak ve ilgili birime sevkini sağlamak. 
13- Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril 

edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak. 
14- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Servis. 
GÖREV ADI   : Servis Sorumlu Hekimi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hasta ve çalışan güvenliğinden taviz 

vermeden, ameliyathanenin işleyişini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimseyerek, hemşireleri bu 
konularda bilgilendirmek, uygulamaları izlemek ve önerilerde bulunmak. 

2- Servis demirbaş ve tüketim malzemelerinin muhafazasını, bakım ve onarımını yaptırma ve alet ve 
cihazların yerinde kullanılmasını sağlamak. 

3- Servisin temizliğini, aydınlatılmasını, havalandırılmasını ve düzenini sağlamak. 
4- Hastaların bakım gereksinimlerine göre uygun oda ve yatak ayrımını yapmak. 
5- Servis hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapmak. 
6- İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek, uygunsuzlukları Farmakovijilans sorumlusuna haber 

vermek. 
7- Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta dosyasında 

muhafaza edilmesini sağlamak. 
8- İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri almak. 
9- Enfeksiyon belirtileri saptandığında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bildirmek. 
10- Hasta ziyaretçileri ve refakatçiler ile ilgili yapılacak düzenlemelere katılmak. 
11- Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini 

sağlamak. 
12- Hastaların öneri dilek ve temennilerini dinlemek. 
13- Hastanın eğitim ve danışmanlık ihtiyacını belirleyerek yerine getirilmesini sağlamak. 
14- Yatan hastalara ve hasta yakınlarına eğitim verilmesini sağlamak ve verilen eğitimleri kontrol etmek. 
15- Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak 
16- Günlük hasta tedavi ve hizmetlerinin eksiksiz yapılmasını ve gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak. 
17- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Servis, Poliklinik. 
GÖREV ADI   : Hemşire ve Klinik Yardımcılar 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda sorumlu hekimin ve anestezi uzmanının 

direktiflerine uyarak servisteki hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hemşirelik hizmetlerinin belirlenmiş politika, hedef ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, bunları 
hasta/hasta yakınlarına açıklamak ve benimsetmek. 

2- Servisinde bulunan hasta bakımında çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iş  bölümünü  yapmak,  
bunların  çalışmalarını  izlemek.  İş  verimliliği  ve  kıyafet  uyumu  gibi  konuları denetlemek ve 
devamlılığını sağlamak. 

3- Servis demirbaş ve tüketim maddelerini teslim almak, bunların muhafazasını ve yerinde kullanılmasını 
sağlamak. 

4- Hasta  bakım  kalitesini değerlendirmek,  sürekliliğini  sağlamak,  sorun  ve  gereksinimlerini  belirlemek 
üzere; hemşirelik vizitlerini yapmak, verilen bakımı gözlemek ve değerlendirmek, hemşirelik hizmetlerine 
ilişkin kayıtları kontrol etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak. 

5- İlgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. 
6- Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapmak. 
7- Hasta bakımı ile ilgili tüm hemşirelik faaliyetlerini izlemek, sorunlarını saptamak ve çözüm için gerekli 

çalışmaları yapmak. 
8- Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirmek, birimlerin 

temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlere ilişkin gerekli birimlerle işbirliği yapmak. 
9- Hemşirelerin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapmak, iş doyumu ve 

motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapmak 
10- Servis faaliyetlerine ilişkin istatistik verilerini toplamak, düzenlemek ve ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak. 
11- Personelin iş kazalarına karşı korunması için gerekli önlemleri almak. 
12- Hasta ziyaretçileri ve refakatçiler ile ilgili yapılacak düzenlemelere katılmak. 
13- İhtiyaç duyulan hallerde hastanın bakımını üstlenmek. 
14- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Poliklinik. 
GÖREV ADI   : Diş Hekimi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yard., Başhekim 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hasta mahremiyeti, sağlıkta kalite 

standartları ve tıbbi etikten taviz vermeden diş hekimliği hizmetlerini yerine getirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hastaların ağız, diş ve çene sağlığı durumunu belirlemek için ağız içi ve ağız dışı muayene yapmak, 
hastalar ve aileleri ile görüşmek. 

2- Ağız, diş ve çenelere ilişkin hastalık veya bozuklukların durumun tespit edebilmek amacıyla laboratuvar 
testleri, röntgen ve diğer teşhis yöntemlerini istemek ve bulguları analiz etmek; gerektiğinde radyografi 
tekniklerini bizzat uygulamak. 

3- Tıbbi yetkileri kapsamında reçete yazmak, ilaç vermek, önerilerde bulunmak, iyileştirici tedavi ve önleyici 
tedbirleri gözlemlemek dahil hastalara sürekli tıbbi bakım sağlamak. 

4- Diş hekimliği eğitim müfredatı çerçevesindeki tüm cerrahi ve klinik işlemleri yerine getirmek. 
5- Bireylere, ailelere ve topluma ağız, diş ve çene hastalıklarını önleyici veya tedavisine yardımcı olan sağlık, 

beslenme ve yaşam tarzı hakkında önerilerde ve uygulamalarda bulunmak. 
6- Hastaları ve aileleri hastanelere, rehabilitasyon merkezlerine ve diğer sağlık bakım merkezlerine uzmanlık 

gerektiren tedavi hizmetleri için sevk etmek. 
7- Diş Hekimliği kapsamındaki tedaviler öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında karşılaşılan 

komplikasyonları saptamak, müdahale ve sevk etmek. 
8- Hastalara ait tıbbi bilgileri ve öyküleri kaydetmek; uzman doktorlar, uzman diş hekimleri ve diğer sağlık 

çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunmak. 
9- Diş tabipliği eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri 

uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri 
almak. 

10- Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunmasına 
yönelik önleyici ve koruyucu tabiplik çalışmalarına katılmak. 

11- Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının hastalıklarının ve 
düzensizliklerinin teşhis ve tedavisinin uzman diş tabibinin müdahalesini gerektirdiği durumlarda hastaları 
ilgili uzman ve/veya merkeze sevk etmek. 

12- Gerekli gördüğü durumlarda, diğer diş tabibi, uzman diş tabibi, tabip, uzman tabip, veya birimden 
konsültasyon istemek. 

13- Yasal mesleki gereklilikleri yerine getirmek için bildirilmesi zorunlu hastalıkları ve adli durumları yetkili 
birimlere rapor etmek. 

14- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Poliklinik. 
GÖREV ADI   : Uzman Diş Hekimi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Başhekim belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hasta mahremiyeti, sağlıkta kalite 

standartları ve tıbbi etikten taviz vermeden uzman diş hekimliği hizmetlerini yerine getirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
Diş hekimlerinin iş, sorumluluk ve yetkilerine ilaveten Uzman Diş Hekimlerinin İş ve Sorumlulukları ve 

Yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 
1- Uzmanlık dalı ile ilgili genel ve özel nitelikteki tedavileri ve ameliyatları yapmak. 
2- Sevk eden hekim veya diğer sağlık uzmanı tarafından verilen tıbbi ve dental bilgiyi dikkate alarak 

uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara 
göre uygulamak. 

3- Uzmanlık dalı ile ilgili hastalık veya bozuklukların durumunu tespit etmek için özel teşhis testleri istemek 
ve uygulamak. 

4- Uzmanlık dalı ile ilgili tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrası komplikasyonlara müdahale etmek. 
5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Özlük. 
GÖREV ADI   : Özlük Birim Çalışanı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda çalışan mahremiyeti, sağlıkta kalite 

standartları ve güncel mevzuat kapsamında insan kaynakları hizmetini yürütmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1-  Nöbet çizelgelerini tanzim etmek. 
2-  Personelin izin, rapor, kongre, askerlik, hizmet birleştirme işlemleriyle ilgili evrakları tanzim etmek,  

gerekli yazışmaları yapmak ve bilgileri otomasyon sistemine işlemek. 
3- Kurumda göreve başlayanlara özlük dosyası açmak, ayrılanlara ayrılış evrakı tanzim etmek. 
4- Görevlendirmeleri ilgili kişiye tebliğ etmek ve gerekli birimlere konu ile ilgili bilgi vermek. 
5-  Mal bildirim beyanlarının belirlenen sürelerde tanzim edilmesini sağlamak. 

6- Kurumdan ayrılan personelin özlük dosyasını usulüne uygun bir şekilde arşivlemek. 
7- Gizli yazıları gizlilik derecesine riayet ederek kayıt, sevk ve idaresini yapmak. 
8- Dosyalama ve arşivleme işlemini Standart Dosya Planına uygun yapmak. 
9- Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek. 
10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Genel Evrak Birimi. 
GÖREV ADI   : Genel Evrak İşleri Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda çalışan mahremiyeti, sağlıkta kalite 

standartları ve güncel mevzuat kapsamında hastanedeki yazı işleri hizmetini yürütmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kuruma gelen evrakları Gelen Evrak Defteri ya da otomasyona kayıt ederek Başhekime sunmak. 
2- Başhekimce havale edilen yazıları ilgili birimlere teslim etmek. 
3- Başka kurumlara giden yazıları Başhekimin onayından sonra Giden Evrak Defterine ya da otomasyona 

kayıt etmek ve ilgili posta görevlisine imza karşılığında teslim etmek. 
4- Onay yazılarını Onay Defterine kayıt etmek. 
5- Gizli yazıları gizlilik derecesine riayet ederek kayıt, sevk ve idaresini yapmak. 
6- Yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek. 
7- Dosyalama ve arşivleme işlemini Standart Dosya Planına uygun yapmak. 
8- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Satın Alma Birimi. 
GÖREV ADI   : Satın Alma Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kurumun çıkarlarını gözeterek, tarafsızlık 

ilkesinden taviz vermeden hastanenin ihtiyaçlarını Kamu İhale Kanunu kapsamında satın almak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün emirlerine göre, satın alma ile 
ilgili işlemleri yapmak. 

2- Satın alınacak mal ve hizmetler için piyasa araştırması yapmak. 
3- Kamu İhale Kanununa göre İhale Usulü ile alımı yapılacak olan ve birimlerin ihtiyacı olan bütün alımların 

ihale dokümanını hazırlamak. 
4- İhalelerin yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesini sağlamak. 
5- İhale ilanının yapılmasını sağlamak. 
6- İhalede tutulacak olan tutanakları düzenlemek. 
7- İhale komisyonunun almış olduğu kararlarla ilgili yazışmaları yapmak.   
8- Kesinleşen ihalelerle ilgili sözleşmeleri düzenlemek.   
9- Dosyalama ve arşivleme işlemini Standart Dosya Planına uygun yapmak. 
10- Görevini Hizmet Kalite Standartlarından taviz vermeden yapmak. 
11- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Muhasebe Birimi. 
GÖREV ADI   : Muhasebeci. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda muhasebe işlerini yürütmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Mevzuata uygun olarak tahakkuku yapılmış giderlerin kanıtlayıcı evrak ve belgelerinin tam ve eksiksiz 
olması halinde verilen emirlerini düzenlemek.          

2- Ödemeye esas olan yetkili imzaların tam ve eksiksiz olması sağlandıktan sonra verilen emirlerin ödeme 
işlemlerine tabi tutmak üzere KHB Muhasebe Birimine teslim etmek.         

3- Hak ediş raporlarını incelemek, bölümüyle ilgili uygunluğu sağladıktan sonra ödenmek üzere verilen 
emirleri düzenlemek ve KHB Muhasebe Birimine teslim etmek.           

4- Avans mahiyetindeki ödeme işlemlerini yapmak, avans işlemlerini yürütmek ve yasal süreleri içerisinde 
dosyaların kapanmasını sağlamak.            

5- İcra kesintilerini kaydetmek ve kesintilerin İcra Dairesi’ne yatırılmasını sağlamak. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Maaş Mutemetliği. 
GÖREV ADI   : Mutemet. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda mutemetlik işlerini yürütmek. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kurumda çalışan bütün personelin kadro, terfi, nakil, sigorta, vekalet, sosyal yardımlar, maaş, ücret, fazla 
mesai, nöbet tazminatı gibi mali ödemelerinin yapılması hususunda gerekli evrakları hazırlamak. 

2- Harcırah işlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlamak. 
3- Ödemelerle alakalı dosya ve evrakların düzenli ve gizli olarak saklanmasını sağlamak. 
4- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ek Ödeme Birimi. 
GÖREV ADI   : Ek Ödeme Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler ile güncel yasal mevzuat doğrultusunda ek ödeme 

işlerini yürütmek. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kadrolu ve geçici görevle kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan 
personellerin performansa dayalı döner sermaye ek ödemesinin bordrolarını hazırlamak. 

2- Kadrolu ve geçici görevle kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan 
Personellerin ve hekimlerin peşin ödemeleri ile ek ödemelerinin bordrosu ve farklarını hazırlamak 

3- Hekimlerin ve Diş Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının iade bordrosunu hazırlamak. 
4- İcra borcu olan personellerin Ek ödemeden icra kesintilerini yapmak ve hazırlamak, Döner sermaye 

muhasebe birimi ile irtibatlı olarak ilgili İcra Müdürlüklerine paraların havalesini takip etmek. 
5- Sağlık Bakanlığı Performans Bilgi Sistemine veri girişi yapmak. 
6- Personellere yapılan eksik ödemeler için fark bordroları tanzim etmek. 
7- Personellere yapılan fazla ödemeler için iade bordroları tanzim etmek. 
8- Döner sermaye muhasebe birimine düzenlenen bordroların teslim etmek. 
9- Personellere ödemeler ile ilgili bilgi vermek. 
10- Elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ödeme emri belgesini düzenlemek ve bu verileri Sağlık 

Bakanlığının web üzerindeki modüllerine girmek. 
11- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ayniyat Birimi. 
GÖREV ADI   : Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Harcama yetkililerince, taşınır kayıt ve işlemlerini ilgili yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde 

yapmak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, 
tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 
sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

2- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü 
yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

3- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve 
taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 

4- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 
5- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli 

tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 
6- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine 

bildirmek. 
7- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına 

düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 
8- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve 

yaptırmak. 
9- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 
10- Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 
11- Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya 

tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 
12- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden 

görevlerinden ayrılamazlar. 
13- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ayniyat Birimi. 
GÖREV ADI   : Ambar Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Harcama yetkililerince, taşınır kayıt ve işlemlerini ilgili yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde 

yapmak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, 
bunların güncel mevzuat hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapmak.  

2- Erzak, eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara 
uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması 
için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine zamanında haber vermek. 

3- Ambardan çıkan maddeleri otomasyon sistemine kaydetmek.  
4- Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi girişlerini yapmak. 
5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Atık ve Temizlik İşleri Birimi. 
GÖREV ADI   : Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede verilen hizmetler sonucu ortaya çıkan atıkların minimizasyonunu sağlamak, mevzuata uygun 

şekilde, insan ve çevreye zarar vermeden toplamak, taşımak, depolamak ve transferini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Atıkların çeşidine göre ( Tıbbi atık, tehlikeli atık, pil, yağ, civa, flouresan, amalgam,ambalaj atığı vb) 
kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve 
araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve 
dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu 
personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Ünite İçi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak 
ve uygulamak. 

2- Kurumun temizlik çizelgelerini hazırlamak ve belirlenen periyotlarda kontrol etmek. 
3- Eğitim komitesine atıklar ve temizlikle ilgili eğitim taleplerini iletmek. 
4- Evsel, geri dönüşüm, tıbbi ve tehlikeli atıkları ilgili kuruluşlara usulüne göre vermek ve kayıtlarını tutmak. 
5- Atıklarla ilgili veri girişlerini Bilgi Yönetim Sistemine girerek gerekli analizleri yapmak. 
6- Kurum ve kuruluşlardan istenen belgeleri tanzim etmek. 
7- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Atık ve Temizlik İşleri Birimi. 
GÖREV ADI   : Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu, İdari ve Mali İşler Müdürü. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastane tıbbi atıklarının düzenli bir şekilde toplanması ve depolanmasını sağlamaktır 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Aldığı özel eğitime uygun olarak çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve 
özel koruyucu turuncu renkli elbise giymek. 

2- Tıbbi atık taşınması için üretilmiş turuncu konteynır ile servislerden sadece tıbbi atık amblemli atıkları 
taşıma şartlarına uygun ağzı sıkıca bağlı etiketi yapıştırılmış ve kilosu makul (6-8 kg.) ayrıca konteynırın 
kapağı tam kapanacak şekilde topladığı tıbbi atıkları geçici atık deposuna teslim etmek. 

3- Tıbbi atık poşetlerini kontrol ederek konteynır kapak seviyesini geçmeyecek şekilde toplayıp geçici atık 
deposuna teslim etmek, toplama esnasında hiçbir suretle kıyafetini ve teçhizatını çıkarmamak. 

4- Tıbbi atık poşetlerinden kilosu ağır, yırtık ve sızdıranlar olursa derhal taşıma için uygun hale getirilmesini 
sağlamak. 

5- Tıbbi atık toplama ve sevk işlemleri esnasında oluşabilecek kesici ve delici alet yaralanmalarında derhal 
atık ve temizlik işleri sorumlusuna haber vererek Enfeksiyon Kontrol Komitesine müracaat edilmesini 
sağlamak. 

6- Tıbbi atık toplama işlemi bittikten sonra ve gün sonunda temizlik talimatlarına uygun olarak konteynırı, 
kıyafetlerini ve kullandığı ekipmanları dezenfekte etmek. 

7- Atık depolama alanlarının temizliğini yapmak. 
8- Hizmetin her aşamasında ,uygunsuzluk ortaya çıktığında Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu başta olmak 

üzere üst amirlerime bildirimde bulunmak. 
9- Atık yönetimi konusunda  düzenli eğitimlere katılmak. 
10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Atık ve Temizlik İşleri Birimi. 
GÖREV ADI   : Temizlik Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu, İdari ve Mali İşler Müdürü. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi Atık ve Temizlik İşleri Sorumlusu belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, hastane enfeksiyonlarını önlemek ve atık 

tahliye işlemlerini yürütmektir. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Temizlik  gözetmenlerinden  ve  birim  sorumlularından aldıkları  emir  ve talimatlar doğrultusunda 
temizlik hizmetlerini yapmak. 

2- Sorumlu olduğu yerin temizliğinin temizlik planı doğrultusunda yapmak.  
3- Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte etmek. 
4- Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda yerinde ayrıştırarak 

yerine getirmek. 
5- Evsel atık deposunun temizliğini yapmak. 
6- Temizlik malzemelerini kurumca belirtilen depolarda muhafaza etmek. 
7- Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. malzemeleri 

kullanım ve bakım talimatına göre kullanmak, muhafaza etmek. 
8- Görevini yerine getirirken kişisel koruyucu ekipman kullanmak.  
9- Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek. 
10- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Faturalama Birimi. 
GÖREV ADI   : Faturalama Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumda tedavileri tamamlanan hastalara ait faturaların tam, zamanında, mevzuata uygun olarak ilgili 

kurumlara gönderilmesini sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Faturalama birimine gelen tahakkuklarının TC Maliye Bakanlığı’nın en son yürürlüğe giren Bütçe 
Uygulama Talimatına ve konu  ile ilgili kurumlarla yapılan protokollere uygun olarak kontrolleri yapmak. 

2- Kontrolleri yapılan tahakkukların internet üzerinden medula sistemine göndermek ve medula sisteminden, 
gönderilen tahakkuklarla ilgili onay geldikten sonra fatura kesmek. 

3- Kesilen faturaların tasnifini yapmak gerçek ve tüzel kişilere iletmek. 
4- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Bilgi İşlem Birimi. 
GÖREV ADI   : Bilgi İşlem Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin etkin kullanılmasını sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kuran firma ile hastane arasındaki iletişimi sağlamak. 
2- Yüklenici   firmanın   ihtiyaç   duyduğu   talepleri  ve   malzemelerin   ilgili  makamlara aktarılmasını 

sağlamak. 
3- Terminal kullanıcılarının programa müdahale yetkisi ve şifre verilmesini sağlamak. 
4- Arıza ve teknik sorunların şartnamede belirtilen koşullarda çözümünü sağlamak. 
5- Kullanıcı hatalarının değerlendirmesini yapıp çözüm üretmek.  
6- İdareci ve birim sorumlularının otomasyonla ilgili talep ve isteklerini (Programın daha verimli kullanılması 

açısından) karşılanmasını sağlamak ve takip etmek. 
7- Kanun,  yönetmelik ve genelgelerde belirtilen yenilik ve  gelişmeler  doğrultusunda programı 

güncellenmesini sağlamak. 
8- Hastanenin ihtiyaç duyduğu istatistiki verileri bilgi yönetim sistemi aracılığı ile verilmesini sağlamak. 
9- Bilgisayar donanımları ile ilgili arızaları gidermek. 
10- Görevini Sağlıkta Kalite Standartları politikasına, hedeflerine ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
11- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Vezne. 
GÖREV ADI   : Vezne Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede tedavileri yapılan hastalara ait katkı paylarının ve diğer idari işlemlerden doğan alacakların 

tahsilini yapmak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1- Hastane yataklı servisler ve poliklinik işlemlerinde ücretli hastalardan kayıtlarını kontrol edip 

makbuz karşılığında nakit veya kredi kartıyla ücreti tahsil etmek . 
2- Hastane ihalelerinin (Şartname Bedelleri – Kat-i İhale Teminatları – Geçici İhale Teminatları) 

ücretleri nakit olarak tahsil edilip karşılığında makbuz vermek 
3- Özel muayene ve özel ameliyatlarda hastalardan makbuz karşılığında nakit veya kredi kartıyla 

tahsil etmek 
4- Hastane çalışanlarının yersiz yatan Döner sermaye ücretlerinin makbuz karşılığında nakit olarak 

tahsil etmek 
5- Özel olarak Hasta nakil işlemlerinde kilometre hesaplanarak makbuz karşılığında nakit olarak 

ücreti tahsil etmek 
6- Hastanemize sağlık raporu almak için başvuran hastalardan makbuz karşılığında ücret tahsil 

etmek 
7- Hastanemize gelen sosyal güvencesi olmayan veya özel muayene olan hastaları 

karşılaşabilecekleri ücretler hakkında önceden bilgi vermek ve yönlendirmek 
8- Hastanede uygulanan muayene tahlil tetkik vb. her türlü işlemin ücretini sistemden kaynaklanan 

hatalara karşı kontrol edip eğer varsa sistemsel bir hata bilgi işlem aracılığıyla hatayı gidermek 
9- Yapılan tahsilatların dökümlerini her gün en ince ayrıntısıyla saymanlığa ulaştırmak 
10- Gün içinde yapılan tahsilatı mesai bitiminde bankaya teslim etmek 
11- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluk yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
12- Birimiyle ilgili amirlerinin verdiği diğer işlemleri yapmak. 
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BİRİM   : Hasta Kabul Birimi. 
GÖREV ADI   : Hasta Kabul Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastaneye tedavi için başvuran vatandaşların hastaneye kabulü için gereken işlemlerin tam, zamanında ve 

hasta memnuniyetini ilke edinerek gerçekleştirmek.. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hasta ve aileleri, ekip üyeleri ve çalışanlarla her zaman iyi ilişkiler kurmak. 
2- Kullanımında bulunan tüm sarf ve ekipmanların uygun kullanmak ve korumak. 
3- Bulunduğu çalışma alanının düzeninin sağlamak.  
4- Hasta kayıtlarını doğru ve eksiksiz yapmak. 
5- Hasta kayıtlarını güncellemek. 
6- Hasta başvurularını kabul etmek ve hastaları ilgili birimlere yönlendirmek. 
7- Randevusuz gelen hastanın durumunun aciliyetini saptayarak ilgili birime yönlendirmek. 
8- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Hasta Karşılama ve Yönlendirme Birimi. 
GÖREV ADI   : Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastaneye gelen vatandaşların kurum ve tedavi süreçleriyle ilgili sorularını cevaplamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- İdarenin uygun göreceği yerlerde bulunarak hasta ve hasta yakınlarının kurum ve tedavi süreçleriyle ilgili     
    sorularını cevaplamak. 

2- Kurumun belirlediği iş kıyafetini giymek. 
3- Hastaları uygun birimlere yönlendirmek. 
4- Engelli bireylere yardımcı olmak. 
5- Broşür standlarınının takibini yapmak. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında    
    belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: KU.PR.01 

Yayın Tarihi      : 08.01.2018 

Revizyon Tarihi:  

Revizyon No     : 00 
KURUMSAL YAPI ve GÖREV TANIMLARI PROSEDÜRÜ 

 

Sayfa 52 / 63 

 

BİRİM   : Tercümanlık Birimi. 
GÖREV ADI   : Tercüman. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
    Hastanemize başvuran yabancı uyruklu kişilerle sağlık personeli arasında etkin iletişimi sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kuruma başvuran yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınlarına kurumla ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi 
vermek. 

2- Yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınları ile sağlık personeli arasında iletişimi sağlamak. 
3- Tercümanlık hizmetini yerine getirirken edindiği bilgileri, hasta mahremiyetini gözeterek üçüncü şahıslarla 

paylaşmamak. 
4- İhtiyaç duyulması halinde çağrı yapılan birime vakit kaybetmeden intikal etmek. 
5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Sivil Savunma Birimi. 
GÖREV ADI   : Sivil Savunma Amiri 
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
    Hastanenin sivil savunma seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet acil durum hizmetlerinin 

koordinasyonunu sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek, 
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek, 
3- Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak, 
4- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve 

teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini 
yapmak, 

5- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine 
ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak, 

6- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek, 
7- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine 

getirmek, 
8- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
9- Hastane binasının yangından korunması uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini 

denetlemek, 
10- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin 

işlemleri yürütmek, 
11- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu 

güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline 
eğitim vermek, 

12- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya 
hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, 

13- Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, 
seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek, 

14- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, 
15- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak, 
16- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri 

adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, 
17- İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak. 
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BİRİM   : İdare 
GÖREV ADI   : Araştırmacı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Amirlerin görev verdiği konularda ilgili birimlerle koordinasyon kurarak araştırma yapmak ve ilgili  

raporları hazırlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1- Birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda görev verilmesi halinde, araştırma, inceleme yapmak ve 

bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve 
danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını 
hazırlamak ve verilen görevler hakkında araştırma yapmak. 

2- Yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak. 
3- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Arşiv Birimi. 
GÖREV ADI   : Arşiv Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Kurumdaki arşivlik malzemeyi sistematik bir şekilde saklamak, gerekli durumlarda kullanıma sunmak ve 

imha edilecek malzemelerin imhasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Dosyalara ait dosya içerik formları ile döküm formlarını kontrol etmek, hatalı ve eksik durumlarda ilgili 
birim arşiv sorumluları ile çalışarak eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak. 

2- Kontrol işlemleri bittikten sonra evrakları arşiv klasörleri şeklinde tasnifleyerek, klasörlerin etiketleme 
işlemlerini yapmak. 

3- Arşivde bulunan arşivlik malzemenin saklanması, korunması ile ilgili fiziksel şartların devamlılığını 
kontrol etmek. 

4- Arşivden yapılan talepleri, evrakların ödünç verme işlemlerini ve takibin yapmak. 
5- Arşiv odasının ısı ve nem takibini yapmak. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Ulaştırma Servisi. 
GÖREV ADI   : Şoför. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
    İdari hizmetler, patoloji laboratuvarına malzeme sevki ve evde bakım hizmetlerindeki hizmetler için 

ulaşımı sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hastanemizin her türlü ulaştırma faaliyetlerini yapmak. 
2- Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmamak. 
3- Kullandığı aracın bakımını takip etmek. 
4- Kullandığı aracın temizliğini yapmak.  
5- Aracı resmi hizmet dışında kullanmamak. 
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Teknik Hizmetler 
GÖREV ADI   : Teknik Hizmetler Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede elektrikle çalışan cihazların bakım ve kalibrasyonlarını yapmak ve planlamak. Ayrıca arızalara 

zamanında müdahale etmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 
1- Küçük çaplı bina tadilatlarında ilave edilecek elektrik ve telefon tesisatlarını yapmak. 
2- Hastanenin aydınlatma ile ilgili tesisatların tamir ve bakımını yapmak. 
3- Bozuk telefon makinelerinin ve telefon hatlarının tamirini yapmak. 
4- Elektrik işlerinde kullanılan elektrik malzemelerinin tespitini yapmak ve bu malzemelerin taleplerinin 
yapılmasını sağlamak. 
5- Asansör, jeneratör, trafo, ups, komprosör gibi bakım sözleşmeli cihazların arızalanması halinde ilgili 
firmayı haberdar etmek. 
6- Asansör, jeneratör, trafo, ups, komprosör gibi bakım sözleşmeli cihazların bakım kayıtlarını tutmak. 
7- Bahçe aydınlatması tesisatlarının bakımını yapmak. 
8- Kalorifer ve su tesisatlarında kullanılan elektrik motorlarının tamirinin yapılmasını sağlamak. 

9- Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelmek. 

 10- Hastane içerisinden bildirilen arızalara aciliyetlerine göre müdahale etmek. 

12- Jeneratörlerin günlük, haftalık kontrollerini yapmak. Arıza durumunda ilgili firmayla iletişim kurmak. 

13- Güç Kaynağı ( UPS ) günlük, haftalık kontrollerini yapmak. Arıza durumunda ilgili firmayla iletişim   

 kurmak.  

14- Havalandırma ve İklimlendirme sisteminin  bakım arıza ve onarımını yapmak/yaptırmak. 

15- Otomatik kapıların  bakım onarımlarını yapmak/yaptırmak. 

16- Trafonun periyodik kontrollerini yapmak. 

17- Kompanzasyon Panosunun günlük kontrollerini yapmak. 

18- Kış aylarında ısı kazanının günlük kontrolerini yapmak. 

19- Hastanede kısmi marangoz ( kapı kolu, kapı kilidi değişimi v.b ) işlerini yapmak.  

20- Hastane içinde Sıhhi tesisat işlerini yapmak/yaptırmak. 

21- Bağlı olduğu birim yöneticisinin verdiği ek görevleri yerine getirir. Görev, yetki ve sorumluluklarının 

çalıştığı birimin ihtiyaçlarına göre revize edilebileceğini bilir. 
22- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Klinik Mühendislik. 
GÖREV ADI   : Biyomedikal Hizmetleri Sorumlusu. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Biyomedikal cihazların bakım ve kalibrasyonlarını yapmak ve planlamak. Ayrıca arızalara zamanında 

müdahale etmek. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

a. Tıbbi cihazların envanterini çıkartır. 
b. Tıbbi cihazların bakım ve kalibrasyon planlarını çıkartır ve kayıtları güncel tutar. 
c. Bakım zamanı gelen cihazların bakımını yapar / yaptırır 
d. Kalibrasyon zamanı gelen cihazların kalibrasyonlarını yaptırır. 
e. Hastane içerisinden bildirilen arızalara aciliyetlerine göre müdahale eder. 
f. Hastane içerisindeki birimlerden gelen cihaz ya da buna bağlı parça istemlerinin gerekliliğini, 

eldeki mevcut cihaz ya da parçaları da değerlendirir ve analiz eder. 
g. Ameliyathane gaz sistemlerinin günlük bakım onarım kontrollerini yapıp kayıt altına alır.  
h. Dinamik el aletleri bakım onarımını yapar. Arıza personelin yapamayacağı türden ise, Birim 

Sorumlusu takibinde yaptırır. 
i. Su arıtma cihazının bakım onarımını yapar. Arıza personelin yapamayacağı türden ise, Birim 

Sorumlusu takibinde yaptırır. 
j. Kompresör cihazlarının kontrollerini ve bakım onarımlarını yapar/yaptırır. 
k. Kurutucu cihazının kontrollerini ve bakım onarımlarını yapar/yaptırır. 
l. Vakum cihazının kontrollerini ve bakım onarımlarını yapar/yaptırır. 
m. Tıbbi cihaz alımı sırasında gerekli araştırmaları yapar. 
n. Hastaneye yeni alınan her türlü medikal cihazın Biyomedikal Birimi’nde kontrolünü yapar. 
o. Cihazların ömrünü uzatmak için birim çalışanlarına cihazların kullanımı ve temizliği ile ilgili 

hizmet içi eğitim verir. 
p. Cihazların arıza maliyetleri, teknoloji yenileme araştırmaları vb konularda rapor hazırlar. 
q. Akreditasyon sistemi gerekliliklerini hastane misyon ve politikaları gereği yerine getirir. 
r. Bağlı olduğu birim yöneticisinin verdiği ek görevleri yerine getirir. Görev, yetki ve 

sorumluluklarının çalıştığı birimin ihtiyaçlarına göre revize edilebileceğini bilir. 
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BİRİM   : Güvenlik Birimi. 
GÖREV ADI   : Güvenlik Görevlisi. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                  getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hasta, hasta yakını ve çalışanların huzurunu sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kurumda çalışan doktor, personel, hasta, hasta yakınlarının can, mal güvenliği korumak ve kollamak. 
2- Nöbet değişimi sırasında kurumun iç ve dış kontrollerini yapmak.  
3- Kurum içinde ve dışındaki elektrik , su , pencere ve kapı arızalarını ve benzeri olumsuzlukları idareye 

bildirmek. 
4- Hastane sınırları içerisine dilenci, seyyar satıcı, madde bağımlısı gibi kişileri sokmamak.  
5- Hastane yönetimi tarafından izinsiz reklâm, video çekimleri, broşür dağıtımı yaptırmamak.  
6- Kullandığı telsiz, çağrı cihazı, şarj aleti, anahtar ve benzeri eşyaları korumak ve sağlam bir şekilde 

devretmek. 
7- Amirlerinden izinsiz görev bölgesini terk etmemek.  
8- Renkli Kod uyarılarında olay yerine gitmek. 
9- Hastane duyuru panolarına ve camlara hastane yönetiminin izni olmadan herhangi bir broşür, afiş ve 

duyuru astırmamak. 
10- Bina girişine ve engelli otoparkına gereksiz araç park ettirmemek. 
11-  Ziyaret saatlerinde,  sağlık tesislerince belirlenmiş ziyaret kurallarına uyulmasını temin etmek. 
12- Görev alanlarında bir suçla karsılaştığında müdahale etmek,   sucun devamını önlemek,   sanığı tespit ve 

yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili kolluğa teslim etmek. 
13- Girilmesi izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek,   bu amaçla kurulmuş 

teknik donanım varsa kullanılmasını sağlamak, 
14- Çeşitli görevler yapan (temizlik,  yemek,  teknik,  toptancı kargo vb.) tüm yüklenicilerin sağlık tesisine ait 

malzeme,  cihaz ve altyapı sistemlerine zarar vermelerini,   huzur,  disiplin ve asayişi bozmalarını 
engellemek 

15- Binada içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa, sabotaja ve eyleme karşı dikkatli ve 
duyarlı olmak,  gerekli denetimleri yapmak şüpheli durumları sağlık tesisi idaresine bildirmek ve tutanak  
altına  almak. 

16- Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini gerçekleştirmek,   ilgilisi bulunmayan kayıp eşyaları sağlık 
tesisi yönetimine veya belirleyeceği birim sorumlularına tutanakla teslim etmek. 

17- Sağlık tesisi idaresince belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak,   maddi ve manevi kayıplara yol 
açabilecek hadiseleri önlemek ve yetkilileri bilgilendirmek. 

18- Sağlık tesisi bahçe ve park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olmak,  trafik blokajını 
önlemek,  trafik düzenini sağlamak ihtiyaç halinde trafik ekiplerini çağırmak 

19- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Santral. 
GÖREV ADI   : Santral Memuru. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede etkili iletişimi sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini sağlamak. 
2- Herhangi bir konuda bilgi almak için telefonla arayan vatandaşlara bilgi vermek veya ilgili birime 

yönlendirmek. 
3- Hastanenin anons sistemini iç haberleşme talimatına uygun kullanmak. 
4- Hastane Başhekimi, İdari ve Mali İşler Müdürü, Teknik Hizmetler Sorumlusu, Sivil Savunma Amiri ve 

Bilgi İşlem Sorumlusunun güncel iletişim bilgilerini santralde görülebilecek şekilde yazılı olarak 
bulundurmak. 

5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 
belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Yemekhane. 
GÖREV ADI   : Aşçı. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. Hizmet alımı yoluyla                
                                                 çalışıyor ise yetkili firma tarafından belirlenir. 
 
GÖREV AMACI 
Yemeklerin hijyen kuralları çerçevesinde saklamak, dağıtmak ve ekipmanların etkili bir şekilde temizliğini 

sağlamak. 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Yemekhane ile Mutfağın genel temizliğini yapmak, yaptırmak ve dağıtılmak üzere kendisine teslim edilen 
gıda maddelerini temiz bir halde ve bozulmayacak şekilde saklamak. 

2- Yemekhane ile mutfakta kullanılan tüm araç-gereçlerin temiz ve düzenli bir şekilde kullanımını ve 
muhafazasını sağlamak. 

3- Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmayacak şekilde muhafazasını sağlamak. 
4- Yemek yiyen personelin, hasta ve hasta yakınlarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 
5- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: KU.PR.01 

Yayın Tarihi      : 08.01.2018 

Revizyon Tarihi:  

Revizyon No     : 00 
KURUMSAL YAPI ve GÖREV TANIMLARI PROSEDÜRÜ 

 

Sayfa 62 / 63 

 

BİRİM   : Çamaşırhane. 
GÖREV ADI   : Çamaşırhane Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastanede kullanılan tekstil malzemelerinin etkili bir şekilde yıkamak, ütülemek, tasnif etmek ve dağıtmak. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Enfekte çamaşır, kirli çamaşır ve önlükleri ayrı ayrı yıkamak ve kurutmak. 
2- Yıkanan çamaşırları kuruduktan sonra ütülemek. 
3- Çamaşır makinelerinin, kurutma makinelerinin, ütülerin ve diğer alet ve teçhizatın bakımını takip etmek.  
4- Arızaları zamanında, teknik birime ve/veya amirine bildirmek. 
5- Görevini yaparken kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve kendi güvenliğini tehlikeye atmamak. 
6- Çamaşırhanenin tertip ve düzenini sağlamak. 
7- Yıkanan çarşafları, masa örtüsü, ve kendisine verilen diğer çamaşırları muntazam ütülemek ve zamanında 

sahiplerine verilmek üzere depo alanında düzgün bir şekilde muhafaza etmek.  
8- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında 

belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. 
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BİRİM   : Kantin. 
GÖREV ADI   : Çay Ocağı, Kantin Personeli. 
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim. 
GÖREV DEVRİ  : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine   
                                                 getirecek ilgili firma yetkilisi belirler. 
 
GÖREV AMACI 
Hastane kantininde hasta, hasta yakını ve çalışanlara hijyen kuralları çerçevesinde hizmet etmek. 
 
 
İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ 

1- Hizmetine verilen teçhizatın temizliğini ve bakımını yapmak. 
2- Hizmetlerini hijyen kurallarından taviz vermeden yapmak. 
3- Yüz yüze ve telefonla kurduğu iletişimde nezaketi bırakmamak. 
4- Kendisinden istenen sağlık taramalarını zamanında yaptırmak ve sonuçlarını ilgili birime teslim etmek. 
5- Verilen siparişleri zamanında teslim etmek. 
6- Gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat etmek. 

 
 
 
 
 

11- YÜRÜRLÜK 
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 

 

 

 


