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Görev Adı: Sağlık Otelciliği Hizmetleri Birim Sorumlusu 

Üst Amirler: İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  

Görev Devri: İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı 

Görev Amacı: Veri hazırlama, Temizlik hizmetleri, güvenlik, teknik  hizmetlerinde çalışan personellerinin işleyişini 

sağlamak. 

Bağlı Birimler: Tüm birimler  

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Veri hazırlama, Temizlik hizmetleri, güvenlik ve teknik destek hizmetlerinde çalışan personellerin mesaiye geliş 

gidişlerinin denetlenmesi ve kontrollerinin sağlanması. 

 Temizlik personeli tarafından yapılan temizliğin günlük takip edilmesi. 

 Hasta karşılama yönlendirmede çalışanların takip edilmesi ve hastalara iyi davranmaları yönünde eğitim verilmesi. 

 Çamaşırhane ile ilgili işlerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi. 

 Yemekhanenin temizliğinin ve yemek sunumunun kontrol edilmesi ve denetlenmesi. 

 Yemekhanenin temizliğinin ve yemek sunumunun kontrol edilmesi,  yemekhanede çatal,  tabak, kaşık, bardak ve peçete 

gibi eksikliklerin kontrol edilmesi. 

 Yataklı servislerdeki çarşaf,  nevresim, yastık, battaniye gibi mefruşatın kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi. 

 Servislerdeki hastalara yemek dağıtımının kontrol  edilmesi. Bahçe bakım ve çevre temizliğinin kontrol  edilmesi. 

 Hastanemizin santral hizmetlerinin kontrol edilmesi. 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 

 Kütüphane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini 

sağlamak. 

 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. Binaların tadilat, bakım ve 

onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek. Sağlık tesisinin tıbbi 

hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari ve mali işler müdürü ile 

birlikte planlamak.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER : 

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar.  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını 

kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder.  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı 

gösterir. Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu 

hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve 

sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları 

temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik 

ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel 

bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine 

saygı gösterir.  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 

  Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel 

değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. Sağlık hizmet sunumunda; birey 

ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar 

aracı olarak kullanmaz. 

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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