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Birimi: Başhekimlik 

Görev Adı: İdari Mali Hizmetleri Müdür Yardımcısı 
Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri: İdari Mali Hizmetleri Müdürü 

Görev Amacı: Fethiye Devlet Hastanesi’nde 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 hizmetleri yerine getirmek 

Bağlı Birimler: İdari Mali Hizmeti Verilen Tüm Birimler 

 

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Fethiye Devlet Hastanesi’nde 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 hizmetleri yerine getirmek 

 Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve 

ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 

 Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin 

çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.  

 Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.  

 Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içinde 

yürütülmesini ve her an çalışır durumda bulunmasını sağlamak. 

 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 hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru 

olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.  

 Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.  

 Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını 

memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.  

 İdari ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır 

varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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