
 

 
Birimi                        : Temizlik Hizmetleri Birimi 
Görev                        : Temizlik Hizmetleri Personeli 
Amiri                          : Temizlik Şefi 
Üst Amiri                   : İdari ve Mali İşler Müdürü 
Görev Devri              : Görevledirilen diğer temizlik personeli 

       
 

GÖREV AMACI: 
Kadirli Devlet Hastanesinde, kritik alan ve tıbbi cihazların temizliğini yapma, , temizlik hizmetlerinin etkin bir 
şekilde yapılmasını sağlamak, hastane enfeksiyonlarını önlemek ve atık tahliye işlemlerini yürütmektir. 
 
TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Hastanemizdeki Temizlik Hizmetleri Tedarikçi Firma tarafından sağlanmaktadır. Hastane içindeki birimleri 
özelliklerine göre temizlik hizmetleri ihale şartnamesinde belirlenen sayıdaki işçi ve malzeme ile şartnameye 
göre ifa edilir. 

 
 Temizlik  gözetmenlerinden  ve  birim  sorumlularından aldıkları  emir  ve talimatlar  doğrultusunda 

çalışırlar.Kat sorumlu hemşirelerinin temizlik ile ilgili talep ve isteklerini de yerine getirirler 

 Temizlik hizmetleri hastanemizde kesintisiz hizmet verildiğinden dolayı sürekli olarak yapılır, denetlenir 
ve gerektiğinde tekrarlanır. 

 Sorumlu olduğu yerin temizliğinin temizlik planı doğrultusunda yapılmasından ve kayıtlarının tutulmasından 
birinci derecede sorumludur 

 Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte ederler . Temizlik imzalarını atar. 

 Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda yerinde ayrıştırarak yerine 
getirirler 

 Atık deposuna, görev yerinden getirdiği tıbbi atık ve evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve 
dezenfeksiyonundan sorumludurlar 

 Görev yerlerindeki havalandırma ve kokuların önlenmesinden sorumludurlar 

 Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi,     kendilerine belirtilen gün ve saatlerde temizlik 
gözetmenlerinden haftalık olarak alırlar. Bu malzemeleri görev yerlerinde kendilerine gösterilen depoda 
muhafaza ederler 

 Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. malzemelerin kullanım ve 
bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak bulundurulmasından sorumludurlar 

 Görevini yerine getirirken mutlaka eldiven ile çalışacaklardır  

  Hasta ve hasta yakını şikâyetlerinin kontrolünü yapmak. 

 Steril birimlerde temizlik Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ayrıca izlenir. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak. 

 Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildireceklerdir.   Kalite 
Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

      
      ETİK İLKELER  

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir.  

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini  

 yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna  

 odaklı olmayı hedefler.  

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle  

 ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır.  

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır.  

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAZIDAĞI DEVLET HASTANESİ 

TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI  

DOK.KODU:KU.YD.17 YAYIN TARİHİ:29.04.2016 REVİZYON NO:01 REVİZYONTARİHİ:01/02/2021 SAYFA NO:1 



 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler,  

 görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve  

 benzeri sebeplerle ayrım yapamaz.  

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu  

 davranışlarıyla gösterir.  

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli  

 ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.  

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda  

 dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına 

giren  

 menfaatlerden kendilerini uzak tutar.  

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır;  

 mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır 

 

GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI 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. 

 

 


