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BİRİMİ : Ek Ödeme Birimi.   

GÖREV ADI : Ek Ödeme Memuru. 

AMİRVEÜSTAMİRLER:İ.M.H.M 

/BAŞHEKİM   

  

           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 ile güncel yasal mevzuat doğrultusunda ek 

ödeme işlerini yürütmek. 

 

 

İŞ VE SORUMLULUKLARI, YETKİLERİ  
1- Kadrolu ve geçici görevle kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan 

personellerin performansa dayalı döner sermaye ek ödemesinin bordrolarını hazırlamak.  
2- Kadrolu ve geçici görevle kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan 

Personellerin ve hekimlerin peşin ödemeleri ile ek ödemelerinin bordrosu ve farklarını hazırlamak  
3- Hekimlerin ve Diş Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının iade bordrosunu hazırlamak.  
4- İcra borcu olan personellerin Ek ödemeden icra kesintilerini yapmak ve hazırlamak, Döner sermaye 

muhasebe birimi ile irtibatlı olarak ilgili İcra Müdürlüklerine paraların havalesini takip etmek.  
5- Sağlık Bakanlığı Performans Bilgi Sistemine veri girişi yapmak.  
6- Personellere yapılan eksik ödemeler için fark bordroları tanzim etmek.  
7- Personellere yapılan fazla ödemeler için iade bordroları tanzim etmek.  
8- Döner sermaye muhasebe birimine düzenlenen bordroların teslim etmek.  
9- Personellere ödemeler ile ilgili bilgi vermek.  
10- Elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ödeme emri belgesini düzenlemek ve bu verileri 

Sağlık Bakanlığının web üzerindeki modüllerine girmek.  
11- 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.  

 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  
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 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. 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM 

DİREKTÖRÜ 

BAŞHEKİM  

 


