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BİRİM : Muhasebe Birimi.   

GÖREV ADI : Muhasebeci.   

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 muhasebe işlerini 

yürütmek. 

 

İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ  
1- Mevzuata uygun olarak tahakkuku yapılmış giderlerin kanıtlayıcı evrak ve belgelerinin 

tam ve eksiksiz olması halinde verilen emirlerini düzenlemek.  
2- Ödemeye esas olan yetkili imzaların tam ve eksiksiz olması sağlandıktan sonra verilen 

emirlerin ödeme işlemlerine tabi tutmak üzere KHB Muhasebe Birimine teslim etmek.  
3- Hak ediş raporlarını incelemek, bölümüyle ilgili uygunluğu sağladıktan sonra 

ödenmek üzere verilen emirleri düzenlemek ve KHB Muhasebe Birimine teslim 

etmek.  
4- Avans mahiyetindeki ödeme işlemlerini yapmak, avans işlemlerini yürütmek ve yasal 

süreleri içerisinde dosyaların kapanmasını sağlamak.  
5- İcra kesintilerini kaydetmek ve kesintilerin İcra Dairesi’ne yatırılmasını sağlamak.  
6- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve 

iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini 

sürdürmek. 

 

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.  
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 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. 

 

 


