
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

1. BİRİMİ: Maaş Tahakkuk Birimi 

 2.GÖREV ADI: Maaş Tahakkuk Sorumlusu 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdürü 
 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen memur yerine birimdeki diğer 
 

memurlardan biri görev alır. 
 

5. GÖREV AMACI: 
 

İlgili mevzuat ve amirinin direktifleri doğrultusunda, personel maaşları ile diğer özlük hak ve alacaklarının 
 

tahakkuklarının zamanında hazırlanıp yasal süresi içinde personele ödenmesini sağlamak. 
 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 
 

Üst yönetim tarafından ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri 

doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan faaliyetlerin, birimin plan, program ve bütçe kuralları 

çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Kurumda çalışanların maaş,  ek ödeme, sabit ödeme, yönetici payı, özel çalışma, özel hastane çalışmaları, yabancı 

uyruklu araştırma görevlileri ek çalışmaları, fazla mesai ücretleri, özel gider indirimi, yolluk alacakları, giyim   yardımları,   

kısıtlı   bordrolar   gibi   özlük   hakların   tahakkukunu   gecikmeye   meydan   vermeden gerçekleştirilmesini sağlamak. 

İlgili dairelerden gelen talimatlar doğrultusunda maaştan kesilmesi gereken icra, hizmet borçlanması ve 
 

aylıktan kesme cezası gibi kesintileri takip etmek. 
 

Göreve yeni başlayan personeli bordroya dahil etmek ayrılan personeli bordrodan çıkarmak, personelin 
 

yıllık terfilerini değerlendirip bordroda değişiklik yapılmasını sağlamak. 
 

Özlük hakları ile ilgili kanun kararname tebliğ ve genelgeleri, konu ile ilgili diğer yayınları takip etmek. 
 

Personelin maaşları ile ilgili yıllık yük tabloları hazırlamasını, yıllık yan ödeme ve özel hizmet tazminatı listelerinin  

hazırlanmasını  sağlamak,  bütçe  uygulama  talimatı  doğrultusunda  maaşla  ilgili  yıllık  bütçe hazırlamak. 

Yılsonunda personelin yıllık emekli keseneği listelerini, aylık ve yıllık fiili hizmet tazminatı bordrolarını 
 

hazırlayıp emekli sandığına gönderilmesini sağlamak. 
 

Özlük hakları konusunda personeli bilgilendirmek, istendiği taktirde maaş pusulası vermek. 
 

Astları arasında dengeli bir iş bölümü sağlamak, yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, 
 

işlerin yapılmasına nezaret ederek zamanında ve eksiksiz biçimde sonuçlanmasını sağlamak. 
 

Şefliğinde yürütülen faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli araç, gereç, malzeme, personel vb. 

ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek, takip edip teminini sağlamak. 

Yeni alınan personelin işe uyum sağlamasına yardımcı olmak; grup çalışmalarını, yardımlaşmayı teşvik 
 

etmek, uyumlu bir çalışma ortamını sağlamak. 
 

Gelen ve giden evrakları takip ederek gereğini yapmak. 
 

Maliye Bakanlığı bütçe hazırlama. 
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Kendi görev alanı içinde ve diğer bölümler ile olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını 

sağlamak. 

Ek ödeme, katkı payı hazırlanırken puanları incelemek. 
 

Ek ödeme dağıtım tutarı ve oranlar hakkında Hastane Yönetim Kurulu ile görüşmek. 
 

Döner Sermaye gelirlerinde yapılacak ek ödemelerin dağıtılmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları 
 

hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak. 
 

Akademik ve idari pesonel vergi matrahlarını kontrol etmek. 
 

Faaliyetleri ile ilgili dış temaslarda bulunmak, söz konusu temaslarda verilen talimatlar içinde davranmak 
 

gelişme ve sorumlulukları amirine bildirmek. 
 

İhtiyaç duyulduğunda görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak. 

Biriminde  kullanılan  araç,  gereç  ve  malzemenin  korunmasını,  temiz  ve  bakımlı  tutulmasını  sağlamak, kullanılan 

kırtasiye ve diğer malzemelerin yerinde kullanılıp israfa meydan verilmemesi için bu konuda azami itina göstermek. 

Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 
 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği 

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

 

. 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, sosyal durumu, 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.   
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 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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