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Ünvanı :Hayvan Hastanesi Yöneticisi
Bağlı Olduğu Pozisyon: Dekan
Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilmiş Veteriner Hekim
Nitelikleri:
Klinik bilimleri bölümü tam zamanlı veteriner fakültesi mezunu öğretim üyesi olmak.

•

Görev ve Sorumlulukları:
1- Hayvan Hastanesi Yöneticisi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hayvan hastanesine gelen hastalarla ilgili çalışmalarda anabilim dalları ile koordinasyonu sağlamak
ve 24 saat süre ile devam eden acil hizmet sürecini izlemek ve yönlendirmek
21. 12 .2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlamış olan “Hayvan Hastaneleri
Yönetmeliği” doğrultusunda ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.
Anabilim Dalları ile koordineli olarak hastanede görevli akademik personel’in (Öğretim üyesi,
araştırma görevlisi) çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek,
Hastaneye bağlı klinikler, ameliyathaneler, merkez laboratuarı, eczane, hasta kabul ve veznede
görevli idari ve teknik personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak,
Hastanenin acil, poliklinik, laboratuar ve ameliyathanelerinin kaliteli ve verimli çalışmasını sağlamak,
Hastanenin temizlik, çevre düzenlemesi, onarım, bakım, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları
tespit etmek ve yönetim kuruluna getirmek,
Hastane kayıt işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Hastanenin ihtiyacı olan her türlü sarf malzemesi, eczanenin ilaç, serum, kimyasal madde v.s.
ihtiyaçlarını tespit ederek yönetim kuruluna sunmak
Hastanenin acil biriminde nöbetçi ve icapçı olarak ihtiyaç duyulan akademik ve idari personelin
(öğretimÜyesi, araştırma görevlisi, lisansüstü öğrenci, kadrolu veteriner hekim, veteriner teknisyen ve
ihtiyaç duyulan diğer idari personel) aylık rotasyon listelerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,
yönetim kurulunca görevlendirilen personelin çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek,
Veteriner Fakültesi staj komisyonunca uygun görüldüğünde öğrencilerin Hastanede staj yapmalarını
sağlamak,
Gezici ve Ambulatorik klinik hizmetlerinin hastane yönetim kurulu kararları doğrultusunda
yürütülmesini sağlamak
Eczane ve Laboratuvar sorumlularını belirlemek ve önermek
Kendi görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesinde doğrudan yönetim kuruluna karşı sorumlu
olmak.
Yönetim kurulunda alınmış diğer kararları yerine getirmek,

2-BKYS Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
• Sorumlu olduğu birimlerde üniversitenin misyon, vizyon ve kalite politikasının tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesini sağlamak
• Sorumlu olduğu birimlerde üniversitenin, stratejik planının, hedeflerinin ve hedeflere ulaşmak için
yapılacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
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• BKYS kapsamında yapılacak çalışmaların desteklenmesi ve gerekli kaynakların temin edilmesini
sağlamak, ihtiyaç durumunda farklı görevler için görevlendirme ve bunlara ait yetki ve sorumlulukları
belirmek
• BKYS’nin performansının gözden geçirilmesi toplantılarına katılmak
• Üniversitedeki çalışmaların BKYS kapsamında bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesine katkı
sağlamak.
Yetkileri:
•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği’nde (RG 21 Aralık 2011 tarih
ve 28149 sayılı yayın) belirtilen yetkiler.
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