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1. BİRİMİ: Maaş Tahakkuk Birimi 

2.GÖREV ADI: Maaş Tahakkuk Sorumlusu 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdür Yardımcısı 

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. 
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 Gelen ve giden evrakları takip ederek gereğini yapmak. 

 Maliye Bakanlığı bütçe hazırlama. 

 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. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 
 

7. 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. 
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 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. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


