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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve çıkışlarda personel kimlik 
kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler Başhekim yardımcısından alınır. Yıllık izinler Başhekimliğin izniyle sicil 
biriminden izinden 1 hafta önce yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun şekilde giyinilmesi 
gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak  

yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ Web :samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod (2222) -Beyaz kod (1111) -Pembe kod:3333-Kırmızı kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah..Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi       
İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun numarası 2038dir. Her türlü bilgi yönetimi 
bu sistem(otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini 
kapsayan şifre verilmektedir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği tarafından ,aşılamalar ise 
Enfeksiyon Komitesi tarafından takip edilmektedir. 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

Hastanemizde çalışan   tüm memurlar İdari Mali Hizmetler Müdürüne bağlı olarak 
çalışırlar. Hastanemizde Sicil , Satın Alma, Teknik Servis, Kalite Birimi, Arşiv, 
Vezne,Depo, Mutemetlikte  memurlar çalışmaktadır. 



      BİRİMİN FİZİKİ YAPISI 

       Hastanemizde sicil birimi zemin katta, Satın Alma zemin katta, Teknik Servis 
zemin katta, Kalite birimi zemin katta, Arşiv birimi zemin katta, Mutemetlik zemin 
katta yer almaktadır. Ayrıca zemin katta Eczane, Depo ve Tıbbı Sarf deposu 
bulunmaktadır. Depo ve Tıbbı Sarf deposunda da memur çalışmaktadır. 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

1. PANOLARA ASILACAK DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ 

2. HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

3. GÜVENLİK RAPORLAMA FORMU 

4. 2012 KALİBRASYON PLANI 

5. TIBBİ CİHAZ ENVANTERİ  

6.  EĞİTİM KATILIM FORMU 

7. BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ 

8. BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

9.BAKIM-ONARIM BİLDİRİM 

10.EĞİTİM TALEP FORMU 

.DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 

İSTENEMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların 
benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan raporlama sistemidir. 

 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay 
yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt 
altına almasıdır. Gerçekleşen olaylar telefonla (1111) aranarak 5i tuşlayıp beyaz kod 
başlatılır.Güvenlik görevlisi olay yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay 
yerinde aynı telefondan 1111 aranıp güvenlik görevlisi beyaz kodu sonlandırır. 



 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde solunum veya 
kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir şekilde resusitasyonunu   
(yeniden canlandırma) sağlamak,   resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin 
kurallarını tanımlamak   ve kardiyopulmonerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi üyelerini 
tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  2222 aranıp mavi 
kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür ,olay yerine intikal ederek vakaya 
müdahale eder. Her vakaya Güvenlik Görevlisi de gelerek mavi kod verilen 
telefondan 2222 aranıp mavi kodu sonlandırır. 

 

 

  PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir bebeğin yada 
çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 nolu telefon aranıp pembe kod 
başlatılır..Olay yerine hemen 1 güvenlik görevlisi ve bir müdür yardımcısı 
gelir.Güvenlik görevlisi çağrıyı alır almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya 
ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak başlatılır.Güvenlik 
amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek duruma göre itfaiyeyi arar.Bu 
arada Sivil Savunma Sorumlusu ve Başhekimliğe haber verilir. 

 

TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜ 

 

❖ Teknik servise başlayan personel çalışma arkadaşları ile tanıştırılır. 

❖ Çalışacağı tüm alanlar gösterilir, hastane binası gezilir. 

Kardiyak Arrest: Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 



❖ Teknik serviste bulunan malzemeler ve tüm birimlerdeki cihazlar birim sorumlusu 
tarafından tanıtılır. 

❖ Sıhhi tesisat, sudeposu, elektrikpanoları, termosifonlar. Klimalar, çağrı sistemleri, 
telefon hatları, havalandırma sistemleri, asansörler, doğalgaz kazanı, yangın tüpleri 
ve yangın dolapları vb. hastanedeki tüm teknik işler hakkında birim sorumlusu 
tarafından bilgi verilir. 

❖ Peryodik bakım gerektiren cihazlar hakkında bilgi verilir. 

❖ Bakım onarım taleplerinin nasıl yapıldığı ve işleyişin nasıl olduğu anlatılır. 

        TEKNİK SERVİS FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

❖ Hasta servisleri ve idari servislerden bildirilen bakım ve onarım talepleri ilgili servis 
tarafından bakım onarım bildirim  formu  düzenleyerek teknik servise  gönderilir.            

❖ Acil arızalar çıktığında arıza giderildikten sonra bakım onarım formu düzenlenir. 

❖ Düzenlenen bakım onarım formu arızanın niteliğine göre başteknisyen tarafından 
branş teknisyenine gönderilir. 

❖ Arıza Teknik servis imkanları ile yapılabiliyorsa ilgili yedek parça teknik servis 
deposundan temin edilir ve arıza giderilir. 

❖ Yedek parça teknik servis deposunda mevcut değilse birim sorumlusuna bildirilir. 
Birim sorumlusu istenen malzeme ile ilgili raporu baştabipliğe sunar. 

❖ Arıza teknik servis imkanları ile yapılamıyorsa rapor tutulur. 

❖ Tutulan rapor baştabibin onayına sunulur.  

❖ Teknik servis tarafından hastanedeki mevcut aletlerin, makinelerin yıllık bakım planı 
hazırlanır. Bu plana göre bakım yapılır.  Aylık bakım formu doldurularak yapılan 
bakımlar takip edilir. 

❖ Teknik personel görev tanımlarında belirtilen görev ve yetkilerine uygun olarak 
çalışmalarını sürdürür. 

❖ Teknik atölyede bulunan makineler ilgili makine talimatlarına göre çalıştırılır. 

❖ Mesai saatleri dışında çıkan  arızalar ve teknik kontroller nöbetçi teknisyen 
tarafından yapılır. 

TEKNİSYEN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

GÖREV TANIMI: 



Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi  bünyesinde; Müdür 
Yrd.,Müdür, Baştabip Yrd.,Baştabip’in vereceği  hizmetle ilgili emirlere göre görev 
yapmakla yükümlüdür. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1.Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 

2.Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 165’te kendisine verilen 

görev ve yetkilerini kullanmak. 

3.Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 

4.Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 

5.Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 

6.Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 

7.Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 

8.Müdür’ün direktifleri doğrultusunda çalışmak. 

 

 

 

KALİBRASYON UYGULAMALARI 

❖ Hastanemizdeki  ilgili birimlerde  muayene ve tedavi için  kullanılan cihazların 
kalibrasyonunun  yapılması için kalibrasyon planında; techizatın adı, markası, 
bulunduğu yer, kalibrasyon sıklığı,  kalibrasyon yapıldığı ve yapılacağı tarih gibi 
bilgiler bulunur. 

❖ Cihaz ve teçhizatın kalibrasyon sıklığı ,  teçhizatın; prospektüs, el kitabı, üretici 
firmanın tavsiyesi, kalibrasyon  yapan kuruluşun tavsiyesi, teçhizatın kullanma 
sıklığı ve amacı ile kullanıldığı çevre  koşulları göz önünde  bulundurularak tespit 
edilir. 

❖ Kalibrasyonlar uluslararası izlenebilirliği olan (Türkak’a akredite edilmiş) 
kalibrasyon kuruluşlarına  yaptırılır. 

❖ Kalibrasyon  yapan kuruluşların kalibrasyon etiketi ,cihaz teçhizatın  üzerine 
yapıştırılır.Kalibrasyon raporunun bir örneğide kullanılan birime gönderilerek buna 
göre çalışması sağlanır. 



❖ Cihaz ve teçhizatın kalibrasyon durumlarını gösteren tanımlamalar yapılabildiği 
takdirde etiketlerle,  etiketlenmeyenler ise cihazın marka/model ve adı ile 
tanımlanmış olan cihaz sicil kartlarına kayıt   edilerek yapılır. 

❖ Tamir ve bakım gerektiren muayene  cihazı ve teçhizatı için cihaz sicil kartı 
hazırlanmış olup, yapılan  kalibrasyon/doğrulama, bakım veya tamir işlemleri bu 
forma kaydedilir.Muayene teçhizatına ait cihaz sicil kartları teknik servis sorumlusu 
, tarafından muhafaza edilir. 

❖ Bakım gerektiren muayene teçhizatın bakımı, teçhizatı kullanan ilgili bölüm 
sorumlusu veya bölüm  çalışanları tarafından yapılır ve kalibrasyon cihaz sicil 
kartına kayıt edilir. 

❖ Kullanım sırasında teçhizat ölçümlerinde sapma görüldüğünde veya 
şüphelenildiğinde ilgili personeltarafından teknik servise  bilgi verilerek cihazın 
bakımı, tamiri ve kalibrasyonu yaptırılır. 

❖ Yeni alınan muayene cihazları teknik servis sorumlusu  tarafından cihaz ve  teçhizat 
listesi   kalibrasyon   planına  ilave edilir. 

❖ Cihaz veteçhizat, kalibrasyon işlemi sonucunda tolerans dışı çıktığında bu teçhizatla 
daha önceden  yapılmış olan muayeneler, değerlendirmeye tabi tutulur.Numune 
var ise yapılması mümkün  olan  muayeneler, tekrarlanır.Numune yok ise daha 
önce yapılan deneylerde cihazın sapması ilave edilir.             

❖ Hurdaya ayrılacak cihaz ve  teçhizatın kararı , ilgili birim sorumlusu,teknik birim 
sorumlusu,hastane  müdürü ve baştabip tarafından verilir.Hurdaya ayrılan cihaz ve 
teçhizat  kalibrasyon planından  çıkarılır, gerekçesi ve tarihi yazılır. 

ARŞİV BÖLÜMÜ  FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

❖ Arşivin temizliği Yrd.personel tarafından yapılıp, havalandırılması sağlanır.          

❖ Yatan hasta dosyaları faturalama birimine imza karşılığında teslim alınır.  

❖ Dosya üzerindeki belirlenen arşiv numarasına göre yerleştirilir       

❖ Hastanemizin diğer birimlerinden (eczane, sicil, satın alma vb) gelen dosyaları 
teslim tutanağıyla alınıp arşiv numarası verilerek daha önceden belirtilen bölüme 
yerleştirilir 

❖ Yatan hasta dosyaları arşiv numarası verilerek sıraya koyulup raflara yerleştirilir. 

❖ Sağlık bakanlığı arşiv yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılır. 



❖ Arşivdeki dosya saklama imha usul ve esasları Başbakanlık ve Sağlık bakanlığı arşiv  
yönetmeliğine göre yapılır.   

❖ Yatan hasta dosyası geriye dönük istendiğinde hasta yatış birim sorumlusu 
tarafından dosyanın üzerinde yazan barkot numarasına göre imza karşılığı verilir.       

❖ Hastanemizin diğer birimlerinden geriye dönük evrak istendiğinde birim 
sorumlularına imza karşılığında teslim edilecektir                            

 

ARŞİV MEMURU GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ: 

GÖREV TANIMI : 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde; Arşiv 
hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. 

SORUMLULUK ve YETKİ:  

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak, 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 157’ de kendisine verilen görev 

ve yetkilerini kullanmak, 
3. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlamak, 
4. İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını 

tamamlattırılıp düzenli bir şekilde yerleştirmek, 
5. Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirmek  ve istatistikle ilgili bir görevli 

yoksa istatistik yaparak  bunları uluslar arası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve 
ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirmek, 

6. Tabiplerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi 
çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olmak, 

7. Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. 
8. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak, 
9. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak, 
10. Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak, 
11. Kalite sistemi ile ilgili verilerin   toplanmasını takip etmek, 
12. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak, 

 
 

 

 

SATIN ALMA BÖLÜMÜ 



GELİR SERVİSİ - SATIN ALMA   MEMURLARI GÖREV, 
SORUMLULUK ve YETKİLERİ: 

GÖREV TANIMI: 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde hastaneye 
müracaat eden resmi ve sivil hastalara yapılan sağlık hizmetlerinin Bütçe Uygulama 
Talimatları doğrultusunda faturalandırılması, ön muhasebesinin yapılması, 
kurumlardan fatura karşılıklarının tahsilinin takibini ve yürürlükteki mevzuata uygun 
olarak hastane müdürünün emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapar. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 155 ‘te kendisine verilen görev ve 
yetkileri kullanmak 

2. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-
önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak. 

3. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
4. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
5. Kalite yönetim sistem prosedürlerin de sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
6. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
7. Düzeltici  faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 

 
BÖLÜM FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 
 
TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ 

❖ Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış   yasaklı firmalar dışındaki kuruluşlar 
ile kamu ihalelerine katılması yasaklanmamış olan kuruluşlar bizim  onaylı 
tedarikçilerimizi oluşturur. 

❖ Hastanemiz mal ve hizmet alımlarında tedarikçilerin kamu ihalelerine 
girmekten yasaklı olup olmadıkları Kamu İhale Kurumundan yazılı veya kurumun 
web sayfasından    Müdür yardımcısı tarafından öğrenilir.  

❖ İhale yoluyla satın alımı yapılacak mal veya hizmet sunan tedarikçilerin 
hangisinden alım  yapılacağı ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre tespit edilir. 

❖ Satın alma yaptığımız tedarikçilerin performansları eğer alımda teknik veya 
idari şartname var ise tedarikçinin yeterliliği teknik ve idari şartnamedeki kriterleri 
karşılama yeteneğine göre yapılır. 

❖ Bu değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılırsa ilgili 
tedarikçiye yazılı  ikazda bulunulur ve sözleşmede belirtilen gerekli cezalar 
uygulanır. 

❖ Doğrudan alım yapılan mal ve hizmetlerin çalıştığımız tedarikçilerle ilgili satın 
almada herhangi bir teknik veya idari şartname yoksa tedarikçi performansı  



baştabibin görevlendirdiği muayene kabul komisyonun  hazırladığı  rapora göre  
değerlendirilir.   

❖ Malzeme ve satın alma servisi tedarikçi firma ile görüşüp eksikliklerin 
hastanemizce kabul edilebilir duruma getirilmesi sağlanır. 

❖ Bu arada acil bir durum var ise alternatif tedarikçilerden yine ilgili kanun ve 
yönetmeliklere göre alım   yapılır. 

❖ Teknik ve idari şartnamelere uyma kabiliyetlerine göre değerlendirilir. 
Uymama durumunda ise yine  aynı şartnameye göre yatırımlar uygulanır. 

❖ Çalıştığımız tedarikçilerin performanslarının olumsuz olduğu durumlarda 
tedarikçilere bir ikaz yazısı yazılarak tedarikçilerin bu konuyla ilgili dikkatleri çekilir. 
Aynı tedarikçinin tutum ve davranışlarının devam etmesi halinde sözleşmelerde 
belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

❖ Bu talimat sonucu oluşturulan kayıtlar ; kayıtların kontrolü prosedürüne göre 
muhafaza edilir. 

İHALE SÜRECİ 

İHALE YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR İÇİN BİLGİSYAR ÜZERİNDEN YAPILAN 
İŞLEMLER: 

  1– Kamu İhale Kurumu tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihale yoluyla 
satın alınmasının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için oluşturulan EKAP ( 
Elektronik Kamu Alımları Platformu ) sistemi platform sorumluları ve kullanıcıları 
tarafından T.C Kimlik No, EKAP şifresi ve güvenlik kodu girilerek kullanılmaktadır. 

 2 – İhale öncesi ihtiyaç raporu işlemleri bölümünden ihtiyaç raporu oluşturulur. 

 3 – Yapılması planlanan ihale sisteme kaydedilir. 

 4 – İhale işlemleri bölümünden ihale kayıt numarası alınır. İhale dökümanları 
oluşturulur, teknik şartname yüklenir ve ihaleye onay verilir. 

 5 – İlan işlemleri bölümünden ihale ilanı hazırlanır ve sevk ve işlem formu 
oluşturularak gönderilir. 

 6 – İhale komisyonu işlemleri bölümünden komisyon üyelerinin bilgileri girilerek 
ihale komisyonu oluşturulur. 

 7 – Doküman satış işlemleri bölümünden doküman satışları yapılır. 

8 – Teklif kabul işlemleri bölümünden son başvuru saatine kadar gelen isteklilerin 
zarflarının kabulü yapılır. 

 9 – Teklif işlemleri bölümünden isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar girilir. İhale 
komisyon üyelerince buradan teklif değerlendirilmesi yapılır. 



10 – Sözleşme öncesi bölümü teyit doldurma,  sorgulama, mevzuat uyum  kontrolü 
ve yasaklı sorgulama işlemleri yapılır. 

11 – Sonuç işlemleri bölümünden sözleşme devir işlemleri, doğrudan temin ve ihale 
sonuç formları gönderilir. 

12 – Platform işlemleri bölümünden de kullanıcı atama, ekleme ve bunlara ait 
rollerin atanması kullanıcı ekleme ve idare bilgileri işlemleri gerçekleştirilir. 

 

 

 

İHALE SÜRECİNDE EVRAK İŞLEMLERİ: 

1. Teknik şartname ile birlikte birimler tarafından belirlenen ihtiyaçlar, ihtiyaç tespit 

komisyonu tarafından değerlendirilir. Alımı uygun görülen ihtiyaçlar, satın alma 

birimine iletilir. 

2.  Piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir. 

3. İhale usulü belirlenir ihale onayı hazırlanır. 

4. İhale dokümanları hazırlanır 

5. KİK satın alma platformundan ihale kayıt numarası alınması 

6. İhale ilanı hazırlanır ve yayınlanır 

7. İhale komisyonu üyelerinin belirlenmesi ve ihale yetkilisinin onayına sunulması 

8. Onay alındıktan sonra ihale komisyonu üyelerine görevleri tebliğ edilmesi  

9. İsteklilere ihale dokümanının gösterilmesi ve satışı 

10. İhale komisyonunca gerekli kayıtların ve tutanaklarının tutulması, ihale komisyon 

kararının alınması, 1.ve 2. Olan isteklilerin yasaklı teyidi alınması ve ihale yetkilisinin 

onayına sunulması  

11. Onayın alınmasının ardından isteklilere kesinleşen ihale kararı tebliğ edilir. 

12. Karara İtirazın olup olmadığı beklenir. Eğer itiraz varsa itiraz incelenir. İtirazın 

yerinde olması halinde düzeltici işlem uygulanır. 



13. İtirazla ilgili alınan gerekçeli karar istekliye iletilir ve sürecin işlemesi beklenir. 

14. Sözleşmeye davet tebliği sözleşme için istenilen evrakların kontrolü, kesin teminatın 

alınması  

15. Sözleşme damga vergisi ve karar pulunun ödenmesinin sağlanması sözleşme öncesi 

yasaklı teyidinin alınması 

16. Sözleşmenin düzenlenmesi ve imzalanması 

17. İhale sonuç formunun KİK’na  gönderilmesi 

DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ: 

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN 
YAPILAN İŞLEMLER: 

Doğrudan teminde Satın Alma Programı kullanılmaktadır. 

İhtiyaç tespit komisyonunda görüşülüp alımına karar verilen ihtiyaçlar elimize 
ulaştıktan sonra satın alma programında her ihtiyaç için bir dosya açılır. 

Dosyanın açılma sırası kısaca şu şekildedir; 

1. Satın alma programına kullanıcı adı ve şifre girilerek ulaşılır. 

2. Açılan sayfada doğrudan temin sekmesi seçilir. Seçilen sekmede alt sekme olarak 

açılan satın alma dosyası seç tıklanır. 

3. Gelen pencerede dosya için isim belirlenir. İsim belirlendikten sonra alınacak işin 

türü seçilir. (Mal – Yapım – Hizmet) İşin türü seçildikten sonra doğrudan temin usul 

maddesi olan 22/d parasal limitler seçilir. Bu işlemden sonra teklif değerlendirme 

yöntemi seçilir.(Tamamı –Kalemler) Bu işlemlerin sonunda dosya kaydedilir ve 

doğrudan temin işi için dosya oluşturulmuş olur. 

4. Dosyayı oluşturduktan sonra ihtiyacın listesi oluşturulur. 

5. İhtiyaç listesi oluşturulduktan sonra satın alma programında ödenek bloke işlemi 

yapılır. Hangi kalemden malın temin edileceği seçilir. 

6. Bu işlemden sonra onay belgesi çıkarılır. Onay belgesinde alınacak malzeme için 

piyasa araştırma görevlileri ve muayene kabul komisyonunda bulanacak kişilerin 

görevlendirilmeleri yapılır. 



7. Onay belgesi çıkarıldıktan sonra piyasadan fiyat alabilmek için teklife çıkılır. 

8. Tekliflere işin aciliyetine göre geri dönüş tarihi belirlenir. Telifler piyasa 

araştırmasıyla görevli memurlar tarafından dağıtılır ve toplanarak satın alma 

programına girişi yapılır. 

9. Satın alma programının piyasa araştırması sekmesine her firmanın ismi girilerek 

vermiş olduğu fiyatlar yazılır. 

10. Piyasa araştırması sonucu en düşük fiyatı veren firmaya sipariş mektubu çekilir. 

11. Sipariş mektubunda yazan tarihe kadar firmanın malı teslimi üzerine muayene 

komisyonu toplanarak alınan malın istenilen nitelikler doğrultusunda olup olmadığı 

kontrol edilir. 

12. Muayene kabul komisyonun malın istenilen nitelikte olduğunu bildirmesinin 

ardından firmadan faturası istenir. 

 

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA EVRAK İŞLEMLERİ: 

1-Teknik Şartname ile birlikte ihtiyacın belirlenmesi 

2-İhtiyacın İhtiyaç Tespit Komisyonuna sunulması ve alımına karar verilmesi 

3-Harcama yetkilisi tarafından satın alma görevlilerin belirlenmesi 

4-Onay alınması 

5-Görevli personellerce piyasa fiyat araştırması yapılması, tutanağın hazırlanması ve 
harcama yetkilisinin onayına sunulması 

6-Alımın yapılan işin muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesinin 
yapılması ve kabul işleminin gerçekleştirilmesi. 

 

 

TAHAKKUK SÜRECİ 

1. Kabulü gerçekleşen mal veya hizmet alımının muayene raporu ve faturası tahakkuk 

birimine gelmesi 



2.  Mal veya hizmetin faturası alımı yapılan mal veya hizmet kalemleri, birim fiyat ve 

toplam fiyatları, birim fiyat teklif cetveli ve muayene raporuna göre incelenmesi 

3. Hatalı fatura veya kesik evrak için gerekli düzenlemelerin yapılması için yükleniciye 

gönderilmesi 

4. Mal veya hizmet alımı bir sözleşmeye bağlı ise sözleşme imzalanması 

5. Sözleşmeli Mal veya hizmet alımına ait hak ediş düzenlenmesi 

6. Hak edişler Excel programında oluşturulan formatında firmadan gelen fatura 

miktarı girilerek oluşturulur 

7. Hak ediş Miktarına göre Excel programında oluşturulmuş olan ödeme emri 

hazırlanarak gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisi tarafından imza olması 

için hazırlanır. 

8. Sözleşemeye tabi olmayan mal ve hizmet alımları için hak edişe gerek duyulmadan 

Excel programında oluşturulan formatında ödeme emri fatura miktarına göre 

girilerek hazırlanır 

9. Ödeme emrinin imzalanmasından sonra oluşan dosyadan(ihtiyaç müzekkeresi, 

ihtiyaç tespit komisyon tutanağı, onay belgesi, piyasa araştırma tutanağı, muayene 

raporu, fatura,ödeme emri )  bir adet kopya hazırlanır ve birimimizdeki dolaba 

kaldırılır. 

10. Oluşturulan asıl dosya ödemenin yapılması için döner sermaye saymanlığı ve 

Muhasebe müdürlüğüne gönderilir. 

11. Satın alma programında fatura tutarı ödenek bloke sekmesine girilerek bloke edilir. 

12. Bloke edildikten sonra ödeme emri hazırlanır. 

13. Ödeme emri fatura bilgilerinin girilmesiyle oluşturulur. Damga vergisinin 

hesaplanması firmanın eline geçecek ücret otomatik olarak programdan belirlenir. 

14. Ödeme emri hazırlandıktan sonra çıktısı alınarak dosyasına konur. 

15. En son olarak arşiv değerlendirme sekmesinde dosya tamamlandı seçilerek dosya 

tamamlanır. 

 



SİCİL BİRİMİ FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

EVRAK KAYIT (Gelen Evrak) 

❖ Hastanemize gelen tüm evrakların gelen evrak defterine kaydı yapılır. 

❖ Gelen evraklar imzaya sunulur. 

❖ Gelen evraklar imzadan sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı dağıtılır. 

❖ Hastanemiz personel birimi ile ilgili olan evraklar cevaplandırılır. 

EVRAK KAYIT (Giden Evrak)  

❖ Hastanemizden giden evrakların, giden evrak defterinden tarih ve sayısı 

verilerek, ilgili kurumlara dış zimmet defteri ile imza karşılığı verilir. 

EVRAK KAYIT (Posta)  

❖ Hastanemizde yapılan yazışmaların giden evrak defterinden tarih ve sayı 

verilerek, il içi ve il   dışına posta ile gönderilmesi sağlanır. 

TÜM PERSONELİN ÖZLÜK VE SİCİL İŞLERİ 

❖ 657 sayılı devlet memurları kapsamında ki  çalışanların özlük işlemleri ÇKYS 

üzerinden yapılmaktadır.  (ayrılış ,başlayış, izin ,emeklilik, askerlik)  

❖ Hastanemizde çalışan tüm kadrolu personelin izin ve raporları, ayrılış ve 

başlayışları Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne yazılır. 

❖ Hastanemize tayin gelen personeller göreve başlatılır ve Samsun Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  bilgi verilir. 

❖ Hastanemizden başka bir kuruma tayini çıkanların ayrılışları yapılarak 

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  bir üst yazı  ile gönderilir. 

❖ Hastanemize geçici görevle gelen personellerin başlatılması, görev süreleri 

biten personellerin geçici görevinin uzatılması ile ilgili dilekçeler Başhekimin “ 

uygundur” onayı Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine üst yazı ile 

gönderilir. Geçici görev süresi uzatılmayanların ayrılışları üst yazı ile  Samsun Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bildirilir.   



❖ Hastanemizden diğer sağlık kuruluşlarına geçici görevle giden personellerin 

ayrılışları ve geçici görevini tamamlayanların görevine başlayışları yapılır. 

❖ Hastanemizde tüm kadrolu çalışan sağlık personellerinin Sağlık 

Bakanlığı’ndan, vilayet memurlarının ise Sağlık Müdürlüğü’nden gelen kadro derece 

ve terfileri ile ilgili kademe ilerlemeleri 

❖ idaremizce  yapılarak  bir nüshası şahsi dosyalarına kaldırılır, bir nüshası ise 

maaş mutemetliğine verilir. 

❖ Hastanemizde kadrolu çalışan tüm personellerin Devlet Memurları sicil 

raporu her yılın Aralık ayının    ikinci yarısı içinde doldurulur.31 Aralık günü tatile 

rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati  sonuna kadar Sağlık 

Müdürlüğü’ne teslim edilir. 

❖ Hastanemize aday memur olarak atananların sicil raporları başladıkları tarih 

itibariyle, birinci yıl tamamlandıktan sonraki 15 gün içinde başlayarak ikinci yıl 

bitimine kadar doldurulur ve Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. 

❖ Hastanemiz Başhekimliği’ne verilen şikayet dilekçelerinin ve Sağlık 

Müdürlüğü’nden gelen soruşturma  yazılarının neticesindeki gerekli yazışmalar 

yapılır. 

❖ Hastanemizde kadrolu çalışan tüm personellerin yapılan yazışmaları 

sonucunda bir nüshası şahsi dosyalarına kaldırılır. 

❖ Hastanemizin tüm kadrolu çalışanlarının izin ve raporları takip çizelgesinde 

takip edilir. 

       DOSYALAMA SİSTEMİ 

❖ Gelen ve giden evraklar dosyalara  kaldırılır. 

❖ 18.11.2002 tarih ve 25299 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın yönergesine göre 

döner sermaye ek ödeme    kesintileri,   yapılacak personel kesintileri tespitleri 

yapılır.Yapılacak kesintiler, tespit sonrası maaş mutemetliğine bilgi  verilir.              

İDARE ve PERSONEL BİRİMİNDE YAPILAN DİĞER YAZIŞMALAR 

❖ Hastanemiz bakım ve onarım ile ilgili Bayındırlık ve Sağlık Müdürlüğü’ne 

yazılması gereken yazılar yazılır.  



❖ Her ay hastanemizde nöbetli çalışan personellerin nöbet listeleri ayın 

sonunda Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. 

KADRO DERECE TERFİ İŞLEMLERİ 

❖ Her memurun, göreve başlama tarihi itibariyle bir terfi tarihi vardır. Her yıl 

personelin terfi ayına göre  düzenli olarak kademe ilerlemesi yapılır ve bir nüshası 

maaş mutemetliğine, bir nüshası kişinin  şahsi dosyasına, bir nüshası da Sağlık 

Müdürlüğü’ne gönderilir. 

❖ Personelin tahsil durumuna göre memuriyete başlayış ve yükselebileceği 

derece, kademe, terfi tavanlarına göre her yıl terfi çalışmaları yapılır. 

 

İDARİ BİRİM ARŞİVİ   

❖ Her yıl sonu itibariyle tayini çıkan, emekli olan personel ve geçici görevi sona 

eren personele ait şahsi   dosyalar  ayrılır. 

❖ Ayrılan dosyalar her yıl Ocak ayı başında sicile ait arşive kaldırılır. 

❖ Personel dosyaları ve genelgeler dışındaki yazışmalar da aynı şekilde arşive 

kaldırılır. 

   ATAMALAR (Giden Personel)  

❖ Hastanemizden başka bir kuruma tayin edilen personelin tayin kararının 

gelmesiyle tayin kararına istinaden personelin bir ay içerisinde ilişik kesmesi zorunlu 

olduğundan (bu süreye rapor ve izinler dahil  değildir)  bu sürede ayrılışı yapılır. 

❖ Ayrılışı  yapılacak personel için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır. 

❖ Ayniyat Saymanlığından onaylı, hastaneye ait ilişik kesme formu; personel 

üzerinde kayıtlı zimmetinin  olmadığı ayniyat saymanınca onanıp hastane 



müdürünce tasdik edilir. Bu formun aslı ayniyat   saymanlığında, nüshası arşivlenen 

personel şahsi dosyasında tutulur.  

❖ Tebliğ, tebellüğ yazılır ; ayrılış üst yazısı ile Samsun Hastaneler Birliği 

Genel Sekreterliğine   bildirilir. 

❖ Tayin kararı fotokopisi maaş mutemetliğine gönderilir. Mutemetçe 

hazırlanacak maaş nakil ilmühaberine esas olacak; personelin kalan izinleri , 

kullandığı raporlar terfi tarihi  bildirilir. Mutemetlik  maaş   nakil ilmühaberini (3) 

üç nüsha hazırlar ve Başhekim ve Defterdar onaylı ilmühaberin, bir nüshası  

mutemetlik,   bir nüshası şahsi dosya, bir  nüsha da personele verilir. 

ATAMALAR(Gelen Personel ): 

❖ Hastanemize tayin edilen personelin İlkadım Sağlık Grup Başkanlığı’na 

tayin kararının gelmesi 

❖ Tayinle gelen personelin maaş nakli ilmühaberiyle kurumumuza 

müracaatı Eski ve yeni görev mahalleri arası tarihler(yasal mehil süreleri il dışı (15) 

gün; il içi aynı gün) kontrol   edilerek başlayış işlemleri yapılır ve aşağıdaki belgeler 

dosyasına konur. 

 İl Dışı Gelen 

❖ Tebliğ-Tebellüğ Belgesi 

❖ Personel Bilgi Formu  

❖ Aile Beyannamesi 

❖ Mal Bildirim Beyannamesi  

❖ Kimlik Bildirim Formu  

❖ Personel Maaş Nakil İlmühaberi  



❖ Kimlik Fotokopisi 

❖ Adet Fotoğraf  

❖ İl dışı gelen personelden (3-a)’daki evraklar istenerek ;üst yazı ekine personel bilgi 

formu,  mal bildirim beyanı, 2 Adet fotoğraf , tebliğ-tebellüğ belgesi eklenir ve 

İlkadım Sağlık Grup  Başkanlığı’na gönderilerek ilgili kişi göreve başlatılmış olur.     

❖ Yeni başlayan (atanan) personelin alınan evrakları ve yazılan yazıları nüshalarıyla  

dosyası  (personel şahsi dosya) oluşturularak, sicil odasına kaldırılır. 

 

 

GEÇİCİ GÖREVLER (GELEN PERSONEL ) 

❖ Hastanemize geçici görevle görevlendirilen personel için İlkadım Sağlık Grup 

Başkanlığı’ndan görevlendirme   yazısının kurumumuza intikalinden sonra bu 

belgeye istinaden geçici görevli  personele tebliğ-tebellüğ  (yeni süreli görev onayına 

istinaden) yapılarak geçici göreve devam  eder. 

GEÇİCİ GÖREVLER (GİDEN PERSONEL) 

❖ Sağlık Müdürlüğü’nce kurumumuz personeli, başka bir kuruma geçici görevle 

görevlendirilmişse;  geçici görev onayı Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanemize 

bildirilir. 

❖ Sağlık Müdürlüğü onayındaki görevlendirme süresi itibariyle personele tebliğ 

tebellüğ yapılarak, aynı   gün ayrılışı yapılır. Ayrılış bilgisi üst yazı ile Sağlık 

Müdürlüğüne bildirilir. 

❖ Geçici görevlendirilen personelin, görev süresi uzatılmış ise Sağlık Müdürlüğünce 

görev   uzatma  onayı yazısı kurumumuza bildirilir. Aynı yazı görevlendirme yapılan 



birime de bildirilmiş olup, personel orada    tebliğ tebellüğ yazılarıyla başlatılır ve 

bilgi için Sağlık Müdürlüğü’ne üst yazı ile   gönderilir. 

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ 

❖ Personel emeklilik talebini bir dilekçe ile Başhekimlik Makamına bildirir. 

❖ Dilekçeye “uygunluk” şerhi Başhekimlikçe düşülünce Emeklilik Formu tanzim edilir. 

Bu form bakanlık  personeli için 4, vilayet personeli için 3 nüsha doldurulur. Üst 

yazıyla Samsun Hastaneler Birliği  Genel Sekreterliğine  gönderilir. 

❖ Sağlık Müdürlüğünce personelin hizmet yılı hesaplanarak Sağlık Bakanlığı kanalıyla 

Emekli Sandığıyla   gerekli yazışmalar yapılır. 

❖ Personelin Emeklilik hakkı kazanması halinde durum bir yazı ile Sağlık Müdürlüğünce 

hastanemize bildirilir. Emekliye sevk edilecek personel 1 ay içerisinde kurumla 

ilişiğini keser.(Şayet emeklilik hakkı   gerçekleşmez ise durum personele bilgi 

şeklinde iletilir.) Ayrılış için aşağıdaki işlemler yapılır.     

❖ 2 Adet ikametgah belgesi (Muhtar veya kurum onaylı fotoğraflı) 

❖ Son 3 yıllık emekli keseneği tutarlarını gösterir belge.(Bu belge mutemetlikçe 

hazırlanır.) 

❖ En son bitirdiği okul belgesi(Bakanlık personelinden isteniyor.)         

❖ 3 Adet Fotoğraf  

❖ Tebliğ tebellüğ yazıları  

❖ İlgili belgeler bir üst yazı ekinde Sağlık Müdürlüğü’ne sunulur. Emekliye sevk edilen   

personelin sicil dosyası “EMEKLİ” şerhi düşülerek arşive kaldırılır.             

RESMİ YAZIŞMALAR (Giden Evrak)  



❖ Hastane adına yapılacak tüm yazışmalar Başhekim ve Müdür onayı ile 

gerçekleştirilir. 

❖ Tüm yazışmalar Samsun Hastaneler Birliği Genel  Sekreterliği kanalıyla yapılır. 

Özellikle  arz eden durumlarda ilgili kurumlarla direkt  yazışılabilir. 

❖ Yazı metni hazırlandıktan sonra memur  kontrol ederek metni paraflar. 

❖ Müdür tarafından da paraflanan yazı Başhekime sunulur. 

❖ Evrak kayıt biriminden (giden evrak) protokol sayısı ilgili deftere evrak kayıt edilerek 

verilir. 

❖ Evrak posta ile gitmesi gereken evrak ise, sicil memuru tarafından posta zimmet 

defteri ile  postaneye  imza  karşılığı teslim edilir. 

❖ Evrak elden gidecekse, yine sicil memuruyla Sağlık Müdürlüğü evrak kayıt birimine 

posta zimmet  defteriyle imza karşılığı teslim edilir. 

❖ Evrak “gizli” ibareli ise ayrı bir zarf içine konur. Tarih ve sayı verilerek anılan 

işlemlere uygun  olarak yerine ulaştırılır. 

❖ Gizlilik arz eden evraklar için ayrı olarak gelen evrak- giden evrak ,iç zimmet- dış 

zimmet defterleri mevcuttur. 

RESMİ YAZIŞMALAR (Gelen Evrak)  

❖ Hastane evrak kayıt birimine gelen evraklar “Gizli “özellikli ise Başhekimce açıldıktan 

sonra kayıt   altına  aldırılır. Cevaplanacak ise yukarıdaki talimat hükümlerince 

yanıtlanır. 

❖ Diğer evraklar ise evrak kayıt birimince açılır, kayıt edilir. Müdür gördükten sonra 

Başhekim (veya)  adına görevli Başhekim Yardımcısı) tarafından ilgili birimlere 

havalesi yapılır. 



❖ Havale edilen evrak, evrak kayıt memurunca iç zimmet karşılığı ilgili birime ulaştırılır. 

❖ Şayet gelen evrak cevaplanacaksa ilgili birimce yanıt verilir. Giden evrak yazışma 

talimatı hükümlerince yazışması yapılır. 

YILLIK PERSONEL SİCİL İŞLEMLERİ 

❖ Hastanemizde kadrolu çalışan tüm personelin Devlet Memuru sicil raporu her yıl 

Aralık ayınınikinci yarısı içinde doldurulur 31 Aralık günü tatile rastladığı takdirde 

müteakip çalışma günü  mesai saati sonuna  dek İlkadım Sağlık Grup Başkanlığı’na 

teslim edilir.  

❖ Hastanemize aday memur olarak atananların Sicil raporları başladıkları tarih 

itibariyle 1.yılındolmasından  sonra 15 gün içersinde , 2.yıl bitimine kadar Sağlık 

Müdürlüğünün yaptığı hazırlık kursundan sonra 2 ay  uygulayıcı 1 ay hazırlayıcı 

eğitim sonunda 2 yıl içinde  asaletleri tasdik olur.  Bu esnada sicil raporu , staj  

değerlendirme formu, hazırlayıcı eğitim formu doldurulur, İlkadım Sağlık Grup 

Başkanlığı’na gönderilir. 

İZİNLER  

Yıllık izinler: 

❖ 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun 102 ve 103.maddelerine göre kullanılır. 

❖ Geçen yılın izinleri, içinde bulunulan yılın Aralık ayı itibariyle toplu olarak tüm 

personel için(hangi    ay izinlerini kullanmak istiyorlarsa)belirtilerek İlkadım Sağlık 

Grup Başkanlığı’na ve Valiliğe onaylatılır.           

❖ Personel iznine onay aldığı ay, izin kullanmak isterse bir gün önceden izin belgesini  

hazırlatır ve iznini  yazdırıp ayrılabilir. 



❖ Personel acil ve ivedi durumlarda, onay alınmış ayın dışında izin kullanmak 

isterse Başhekimliğe 1 hafta   önceden dilekçeyle müracaat eder. Uygunluk ve onay 

alındıktan sonra Sağlık Müdürlüğüve Valilik onayı  alınarak izin kullanabilir. 

❖ İçinde bulunulan yıldan önceki yıla ait izinler , en geç içinde bulunulan yılın 

Aralık ayı sonuna kadar     bitecek şekilde kullanılır.Aksi halde bir önceki yıla ait olan 

izin, içinde bulunulan yılın bitimi sonucu    geçersiz sayılır. 

❖ Mazeret izinleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104.maddesinde 

ifade edilmiştir. 

❖ Hastalık İzinleri:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105.maddesinde 

belirtilmiştir. 

❖ Aylıksız İzinler: 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunun 108.maddesinde 

belirtilmiş olup, bunauygun  şekilde kullandırılır. 

İDARE MEMURLARI ve TIBBİ SEKRETERİN  GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ 

GÖREV TANIMI:  

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları  bünyesinde; idari  yazışma, evrak 
işleri ve personel özlük hakları ile ilgili işlemlerin en iyi şekilde yürütülmesini 
sağlamak. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

❖ Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin Madde 160’ta kendisine verilen 
görev ve yetkileri kullanmak 

❖ Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-
önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak. 

❖ Gelen ve giden (tayin olan) personel işlem yazışmalarını yapmak, dosya 
oluşturmak. 

❖ Personelin izin işlemleri için yıllık izin onayını almak üzere evrakları hazırlamak.  
❖ Yıllık izinlerin kullanımını personelin dosyasından takip etmek. 
❖ Hastalık izinlerini takip edip,aylık döner sermaye ek ödemelerinde hastalık 

izinlerini hesaplayıp, döner sermaye ücret düşümü için mutemetliğe bildirmek. 
❖ Ücretsiz izinlerin, gerekçesine göre yazışmasını yapıp süresini kontrol edip maaş 

mutemetliğine bildirmek. 



❖ Mazeret izinlerini, mazerete göre  yazmak. 
❖ Geçici görevli personelin ayrılış, başlayış işlemlerini, onaylı bildirim yazısına 

istinaden kontrol edip hazırlamak. 
❖ Personelin kadro derece-terfî işlemlerini zamanında yerine getirmek. 
❖ Yıllık personel sicil evraklarını yıl sonunda (Aralık) hazırlamak. 
❖ Emekliliği gelen personelin emeklilik işlemlerini yapmak. 
❖ Her tür gelen-giden evrakları, evrak kayıt defterine kayıt etmek ve imza klasörü ile 

ilgili birimlere sunmak. 
❖ Başhekimlikçe yapılan evrak havalesini ilgili birimlere iç zimmet ile teslim etmek. 
❖ Gönderilecek dış evrakları, ilgili kurumlara elden teslimatta dış zimmet defteriyle 

teslim etmek. 
❖ Posta pulu ile gönderilecek evrakları, postaneye posta zimmet defteriyle teslim 

etmek 
❖ Personel ve yakınlarına sevk kağıdı verilmesi işlemlerini yapmak. 
❖ Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
❖ Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
❖ Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
❖ Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
❖ Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 
❖ Tüm hastane çalışanlarının ayaktan aldığı hastalık raporunun bir yıl içerisinde, yedi 

günden fazlasını aylık  olarak takip etmek ve rapor izinleri ile diğer izinleri her ay 
sonu personel maaşından ve döner sermaye ek    ödemeden  kesilmek üzere  maaş 
mutemetliğine vermek.        

❖ Tüm hastane çalışanlarının personel özlük işleri ile ilgili yapılan yazışmaların 
sonunda evraklarını personelin  şahsi dosyasına her gün düzenli olarak kaldırmak ve 
dosya kapakçığındaki personel fihristine işlemek.  

❖ Hafta içi her gün heyet raporlarını hazırlamak. 

MUTEMETLİK BİRİMİ FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

❖ Her ayın başında Genel Bütçeden maaş alan personelin maaşlarını muhasebe 
müdürlüğünde güncelleştirerek onaylatır. 

❖ Her ayın başında 4 b genel bütçeden maaş alan personelin maaş evraklarını 
düzenleyip muhasebe müdürlüğüne teslim eder 

❖ Her ayın başında 4 c işçi maaş evraklarını düzenleyip muhasebe müdürlüğüne teslim 
eder 

❖ Her ayın başında 4 d işçi maaş evraklarını düzenleyip muhasebe müdürlüğüne teslim 
eder 

❖ Her ayın başında döner sermayeden maaş alan personelin maaş evraklarını 
düzenleyip döner sermaye saymanlığına teslim eder 



❖ Her ay başhekim yardımcısı ve başhemşire tarafında gönderilen nöbet listelerine 
istinaden nöbet bordrolarını yapıp döner sermaye saymanlığına teslim eder 

❖ Her ay döner sermaye ek ödeme bordrosunu döner sermaye kurulu tarafından 
alınan kararlara istinaden düzenleyip döner sermaye saymanlığına teslim eder 

❖ Her ay düzenli olarak çalışanlara ödenen döner sermaye sabit ödemesi evraklarını 
düzenleyip döner sermaye saymanlığına teslim eder 

❖ Personelin yurt içi  geçiçi görev yolluklarını yapar 

❖ Yeşilkart tahakkuk evraklarını düzenleyip muhasebe müdürlüğüne teslim eder 

❖ Personelin ödeme tarihlerinde muhasebe müdürlüğü ve döner sermayeden 
gönderilen paraların ödenmesi için bankaya internet ortamında maille listelerin 
gönderir.(1 nüsha imzalı olarak bankaya teslim eder) 

❖ Personelin terfi,doğum,ölüm v,b. Ödemelerini yapar 

❖ Her ay düzenli olarak 4 b personelerininssk primlerini ssknın internet sayfasında 
internet ortamında yatırıp internet çıktısını muhasebe müdürlüğüne teslim eder 

❖ Her ay düzenli olarak 4 c personelerininssk primlerini ssknın internet syafasında 
internet ortamında yatırıp internet çıktısını muhasebe müdürlüğüne teslim eder 

❖ Her ay düzenli olarak 4 d personelerininssk primlerini ssknın internet sayfasında 
internet ortamında yatırıp internet çıktısını muhasebe müdürlüğüne teslim eder 

❖ Her ay düzenli olarak genel bütçeden maaş alan personelin emekli keseneklerini 
sgknin internet sayfasında internet ortamında ortamında yatırıp internet çıktısını 
muhasebe müdürlüğüne teslim eder.   

❖ Her ay düzenli olarak döner sermaye sabit ödeme alan hekimlerin emekli 
keseneklerini sgknin internet sayfasında internet ortamında ortamında yatırıp 
internet çıktısını döner sermaye saymanlığına  teslim eder.   

❖ Ek ödeme bordrosunun matrahlarını her ay düzenli olarak muhasebe müdürlüğünün 
internet sayfasına girip muhasebe müdürlüğünde onaylattırır 

❖ Muhasebe müdürlüğünden maaş alan personelin işe giriş ve işten ayrılış 
bildirgelerini sgknın internet sayfasında yapar 

❖ 4b- 4c 4d sözleşmeli personelin işe başlayışlarını 1 gün önceden işten ayrılışlarını 10 
gün içerisinde ssk internet sayfasında yapar 

❖ Sağlık bakanlığının internet sayfasında yönetici birim performans katsayısını düzenli 
olarak her ay girer 



❖ Döner sermaye ek ödeme bordrosunu her ay düzenli olarak sağlık bakanlığının pbys 
sistemine aktarır 

 

 MUTEMET GÖREV SORUMLULUK VE YETKİLERİ 

GÖREV TANIMI : 

❖ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde; kurumun tüm 
devlet mallarını kapsayan ayniyat işlemlerini, personele ait maaş, yolluk, tasarruf 
giderleri, döner  sermaye, nöbet ücretleri, eczane ödemelerini mevcut kanun, tüzük 
ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir. 

SORUMLULUK ve YETKİ : 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Madde 152’de verilen görev ve yetkilerini 

kullanmak. 
3. Hastaneye gelen bütçe, dernek ve bağış yoluyla alınan demirbaşların demirbaşları 

demirbaş defterine kayıt etmek, 
4. Alınan demirbaş eşyalarını sorumlu personele zimmet etmek. 
5. Hek’e ayrılması gereken demirbaş eşyaların hek işlemlerini takip etmek, hek’e ayrılan 

demirbaş eşyaları+demirbaş defterinden düşürmek. 
6. Yıl sonunda ayniyat hesaplarını yaparak Bakanlığa zamanında sunulmasını sağlamak. 
7. Yıl başında envanter formlarını düzenleyerek zamanında bakanlığa sunulmasını 

sağlamak. 
8. Tüm hastane çalışanlarının maaş, terfi farkı, ek ödeme, ve nöbet ücretleri, tedavi, 

geçici görev, sürekli görev yolluklarını ve icmallerini , vergi iadelerini hazırlamak. 
9. Tasarruf dökümanlarını ve ücretlerini hazırlamak. 
10. Personel eczane tahakkukları ve kurumlara ait tahakkuk evraklarının hazırlanması ve 

evrakların doğruluğunu kontrol etmek ve imzaya hazırlamak, 
11. Yapılan tahakkuk evrakının bir nüshasını alarak arşive kaldırmak. 
12. Tahakkuk kayıt defterini düzenli şekilde tutmak.  
13. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
14. Kendisine verilen verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
15. Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
16. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
17. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 

 

 



DEPO FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde;, ayniyatla 
hastaneye alınan mal ve malzemelerin girişi ve çıkışını sağlamak. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 153’te kendisine verilen görev 

ve yetkilerini kullanmak. 
3. Ayniyat tesellüm makbuzu ile alınan mal ve malzemenin girişini yapmak. 
4. Depo defterine giriş yapmak. 
5. Talep ve çıkış belgesiyle depo defterinden çıkış yapmak. 
6. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
7. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
8. Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
9. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
10. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 

HİZMETLİ PERSONEL GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ: 

GÖREV TANIMI: Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi  
bünyesinde; hizmetlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 135’te kendisine verilen 
görev ve yetkilerini   kullanmak. 
3.  Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
4.  Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
5.  Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
6.  Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
7.  Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 
 
 

 

ÜTÜCÜ-TERZİNİN  GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ 

GÖREV TANIMI: 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi  bünyesinde; hastane 
çamaşırlarını çamaşır makineleri ile, makine yoksa elle yıkamak ve kurutmak 



terzihane ile ilgili işlerin en iyi şekilde yürümesini sağlamak, çamaşırların cinsine göre 
ayırt edilmesi ve uygun ütüde ütülenmesi işini yapmakla yükümlüdür. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 171 ve 172’de kendisine verilen 

görev ve yetkilerini kullanmak. 
3. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
4. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
5. Kalite yönetim sistem prosedürlerinde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
6. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
7. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 

 
 
 
 
BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:2038 dur. Her türlü bilgi yönetimi 
bu sistem (otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini 
kapsayan şifre verilmektedir. 

Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar ( numune alma ve 
numune işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, 
mutemetlik ve vezne hizmetleri otomasyon programı üzerinden takip edilmektedir 

Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem Birimi tarafından 
takip edilmekte ve hizmetin devamlılığı bu birim tarafından sağlanmaktadır.  
Bilgisayar ve otomasyon sistemleri üzerinde oluşabilecek her türlü soruna müdahale 
bu birim tarafından yapılır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 



1 
 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
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ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ 

ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 
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HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI 

BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 
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