
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.BİRİM: Temizlik Hizmetleri 

 

2. GÖREV ADI: Çevre Düzen ve Temizliğ i Personeli 

 

3.   AMİR   VE   ÜST   AMİRLER:   Hastane   Temizlik   Denetmeni,Temizlik   Birim   Personel 

 

Sorumlusu,Hastane Müdürü 

 

4.YATAY İLİŞ KİLER: Tüm Temizlik Personelleri 

 

5. GÖREV DEVRİ:Bir Diğ er Bahçe Görevlisi 

 

6.GÖREV AMACI:Amiri tarafından verilen talimatlar doğ rultusunda, hastane bahçesinin genel temizlik  ve  

düzenini  sağ lamak,  bitki  ve  ağ açların  ekimi,  dikimi,  sulanması,  budanması  ve bakımlarını gerçekleştirmek. 

7.TEMEL İŞ  VE SORUMLULUKLAR 

 

7.1.Hastane bahçesinin genel temizlik ve düzenini sağ lamak. 

 7.2.Hastane bahçesinin günlük mıntıka temizliğ ini yapmak.  

7.3.Bahçede mevcut ağ aç ve gülleri zamanında budamak, ilaçlamak.  

7.4.Bahçeye ekilecek çiçekleri serada yetiştirmek. 

7.5.Yaz mevsiminde çiçekleri dikmek, sulamak, gerekli bakımlarını yapmak.  

7.6.Belli aralıklarla çimleri biçmek. 

7.7.Bahçe bakımında estetik görüntüyü sağ lamak. 

 

7.8.Görev alanı ile ilgili olarak amirinin verdiğ i diğ er işleri yapmak.  

7.9.İyi kişisel ilişkiler kurmalı ve iyi iletişim yeteneğ ine sahip olmalı 

8.YETKİLER:Tanımlanan görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, 

yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

       

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  
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 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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