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Görev: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Amiri: Başhekim

Görev devri: İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları

Nitelik Profili: Sağlık yönetimi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk ve sağlık alanında eğitim veren 
dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu ve en az 8 yıl hastane müdür yardımcılığı görevinde veya Bakanlık 
teşkilatında şube müdürü olarak çalışanların 6 yıl, daha üstü görevlerde bulunanların ise an az 2 yıl bu görevlerde 
çalışmış olması veya Belirtilen alanlarda doktora eğitimi yapmış olması.

Görev amacı: bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine 
getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1)Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca 
yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.
2)Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için 
gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.
3)Satınalma depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
4)Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, dışarıdan gelecek gıda maddelerinin vaktinde ve uygun bir şekilde mutfağa 
teslimini sağlar.
5)Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.
6)İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan 
kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle 
yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur.
7)Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları 
gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.
 8)Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak 
düzenleterek merciine gönderir. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında 
düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar.
9)Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve günlük yiyecek ve 
içeceklerin tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki niteliklere uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar
görürse baştabibe bilgi vererek düzeltilmesini sağlar. Uygun nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin maddelerini 
baştabibin izniyle geri çevirir.
10)Hastanenin çevre düzeninden sorumludur.
11)Hastane Binasının koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.
12)15 günde 1 defa sağlık bakım hizmetleri müdürü ile birlikte hastanemizin tüm birimlerini denetlemekten ve denetim 
formlarının başhekimliğe bildirilmesinden sorumludur.
13)Günlük hasta ve personel iaşelerini yaparak Başhekime teslim eder.


