
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAZIDAĞI DEVLET HASTANESİ 

MAAŞ MUTEMETLİĞİ SORUMLUSU  GÖREV TANIMI  

DOK.KODU:KU.YD.69 YAYIN TARİHİ:29.04.2016 REVİZYON NO:01 REVİZYONTARİHİ:01/02/2021 SAYFA NO:2 

 

BİRİM : Maaş Mutemetliği.   

GÖREV ADI : Mutemet.   

AMİR VE ÜST AMİRLER: İdari ve Mali İşler Müdürü, Başhekim.   

GÖREV DEVRİ : Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine 

  getirecek kişiyi İdari ve Mali İşler Müdürü belirler.   
 

GÖREV AMACI  
Kurumun belirlediği hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda mutemetlik işlerini yürütmek. 

 

İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ  
 Kurumda çalışan bütün personelin kadro, terfi, nakil, sigorta, vekalet, sosyal yardımlar, maaş, ücret, 

fazla mesai, nöbet tazminatı gibi mali ödemelerinin yapılması hususunda gerekli evrakları 

hazırlamak.  
 Harcırah işlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlamak. 

 Ödemelerle alakalı dosya ve evrakların düzenli ve gizli olarak saklanmasını sağlamak.  
 Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim 

planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmek. Birimimiz 

mutemetlerince ilgili aya ait değişikliklerin belgeleri toplanarak güncellenir. 

 Yeni bilgiler Say sistemi ve KBS sistemi üzerinde güncel hale getirildikten sonra hesaplama 

yapılır.Daha sonra gerekli evrakların çıktıları alınır. 

 Alınan çıktılarla birlikte e bütçe sistemi üzerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek ekli belgeleri 

ile birlikte gerçekleştirme görevlisine gönderilir. 

 Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine kontrol 

edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülerek imzalanarak Harcama  yetkilisine 

gönderilir.İmzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığına 

gönderilir. 

 Tüm maaş işlemleri tamamlandıktan sonra personelin maaşından kesilen SGK kesintileri internet 

üzerinden Kesenek Bilgi Sistemine girişi yapılarak onaylanır. 

 Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları Gerekli Belgeler Tamamlanır (Atama Onayı Nakil) 

 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici görev yolluklarında Görevlendirme (Rektörlük onayı) Yolluk bildirimi 

varsa kalınan yer için fatura ödeme emrine bağlanır. 

 Yolluk Bildirimleri Ödeme Belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi 

tarafından imzalanır 

 Hastane Personellerinin Ek Ödeme(Denge Tazminatı) Bordroları, Performans bordroları, Sabit 

ödeme,akademik ve idari personel  nöbetleri,akademik ve idari icap nöbetleri mutemetlik 

tarafından yapılır. 

 Mutemetlik tarafından yapılan ek ödeme(denge tazminatı) her ay personel maaşları ile birlikte 

yapılır 

 Her ay bilgi işlem tarafından hesaplaması yapılan performans bordroları mutemetlik tarafından 

ilgili aya ait vergileri hesaplanarak yapılır. 

 

 Hastanede tutulan akademik ve idari personellere ait icap ve nöbet ücretleri ilgili aya ait nöbet 

çetelemeleri kontrol edilerek bordroları damga vergisi kesintisi yapılarak düzenlenir. 
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 Mutemetlik birimi tarafından yapılan bordrolar üst yazı ekinde Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğüne ödemesi yapılması için gönderilir. 

 

ETİK İLKELER: 

  

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel 

Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 

sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 

  

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; 

Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, 

toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik 

ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek 

örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle 

birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ 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. 2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI 

GÖSTERİR  
• 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, sosyadurumu, 

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.  

 

4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE 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 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. 

 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  
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