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Görev Devri            : İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlendirdiği diğer personel 

 

 

GÖREV AMACI: 

Görevini ilgilendiren tüm konularda (YUKSEK RISKLI –ORTA – DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA  ) 

gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları 

yapmak. 

 

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

•     Kendisine bağlı personelin uygun bir şekilde göreve gelip gelmediğini kontrol etmek. 

•     Birimlerde kontrole çıkmak, görülen uygunsuzlukları kayıt altına alarak gerekli düzenlemeleri 

yapmak ve bu konuda idari mali hizmetler müdürüne bilgi vermek. 

•     Kendisine teslim edilen makine, malzeme ve teçhizatın, amaca uygun olarak kullanılmasını ve 

korunmasını sağlamak. 

•     Personel  şikâyetlerinin kontrolünü yapmak. 

•     Hizmet verilen kurum yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunmak. 

•     Çevreye zarar vermeden faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

•     Personel ve kurumdan faydalanan tüm insanların sağlığını koruyucu önlemleri almak. 

•     Personellerin koruyucu ekipmanları kullanmasını sağlamak. 

•     Bölgesindeki kayıtları tutmak ve kontrolünü yapmak. 

•     Atıkların değerlendirilmesini veya uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. 

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

•    Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş 

kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmak. 

 

 

yapmak. 

üniteleri, 

izolasyon odaları temizlik standartlarına uygun yapmak. 

 

 

 

 

 temizliğini günlük, haftalık ve aylık temizlik programı doğrultusunda yapar. 

 

ayrıştırarak 

biriktirilen çöpleri birbirine karıştırmamak) yerine getirir. 
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TC. 

konteynırında 

biriktirir. 

konteynırlarının yıkanmasından ve 

dezenfeksiyonundan sorumludur. 

 

 

ği ile ilgili malzemeyi, kendilerine belirtilen gün ve saatlerde 

temizlik 

deposundan haftalık olarak alır. 

 

kullanım ve 

bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak bulundurulmasından sorumludur. 

şmalıdır. 

yerde 

kullanmaz. 

sorumluları veya 

gözetmenlere) 

 

tuşları, 

telefonluk, uzaktan kumandalar, cam kenarları, kapı kolları, elektrik düğmeleri vs, çöpleri toplama, kirli 

çöp 

kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme). 

 

cek 

her 

yerin tozu alınacak), çöpleri toplama, kirli çöp kovalarının yıkanması, yeni çöp poşeti geçirme. 

 

 

, temini (tuvalet kağıdı, sabun vb.) 

 

üzerine 

asla ilave edilmemeli. 

yıkama, 

yeni çöp poşeti geçirme) 

tuşları, 

uzaktan kumandalar vb.) uygun kimyasal madde ile dezenfekte eder. 
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-depolama. 

 

 

 

 

 

ıları silinir. 

 

 

 

 

 

 rafa dizilir. 

 

 

Sağlığı 

Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine 

getirmek. 

İŞİ GEREĞİ KULLANDIĞI ARAÇ/ GEREÇ/ MAKİNE/ DONANIMLAR 

• Dört renk kodlu temizlik bezleri ve kovaları 

•Fırça, faraş, çekçek, mop,ıslak paspas 

• Paspas arabası, 

• Çöp torbaları, 

• Islak-kuru vakumlu elektrik süpürgesi, 

•Yer yıkama makinesi, 

• Cila makinesi, 

•Parlatma makinesi 

• Dış alan temizleme makinesi, 
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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.  

 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. 
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