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BİRİM:  Bilgi İşlem  

GÖREV ADI : Bilgi İşlem Teknik Personelinin Görev Tanımı  

   AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü  

   GÖREV DEVRİ : İzinli olduğu durumlarda İdari ve Mali İşler Müdürü tarafından çalışanlardan belirlenir. 

   GÖREV AMACI :. Otomasyon sisteminin kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlamak.  

   TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR :. Mazıdağı  İlçe Devlet Hastanesi Tamamı  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

  

 Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim 

ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı 

dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve 

uygulanmasından sorumludur. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane 

idaresinin tüm talimatlarına uyar, gereğini yerine getirir. 

  Sistem içerisinde kullanılan server, yazıcı, barkot yazıcı ve bilgisayarların rutin bakımlarını yapar.  

 Otomasyon programı kullanıcılarının eğitimini verir. 

 Programların yedeğini alır ve saklar. 

  Kendisine bildirilen arızalı cihazlara müdahale eder, cihazların garanti kapsamında olup olmadığının 

takibini yapar. 

 Cihaz bakım ve onarımında kullanılan malzemelerin korunmasından sorumludur.  

 Yedekleme yapılan diskte  yedeklemenin düzgün yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. 

  Otomasyon ana sisteminin gerek donanım gerekse yazılım olarak işlerliğinin sağlanması,  sistemin 

bakım ve onarımlarının yapılmasından. 

  Otomasyon sistemine bağlı bilgisayar, switch v.b. donanım ve yazılımlarının çalışırlığının sağlanması, 

bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur. 

  Otomasyon sistemine gerek kurum içi gerek kurum dışı, yetkisiz erişimlerin engellenmesinden 

sorumludur.  

 Yazılım ile ilgili problemlerin giderilmesi, gerekli güncellemelerin zamanında ve sorunsuz 

gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

 Kullanıcı yetki seviyelerinin tanımlanması, kullanılmayan kullanıcı yetkilerinin kaldırılması, sistemde 

gereksiz kullanıcı tanımlarının temizlenmesinden sorumludur.  

  Otomasyon sistemi için gerekli kablolamaların yapılması, yeni eklenen kullanıcıların donanımlarının 

ve yazılımlarının kurulmasından sorumludur.  
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 Sistem sorunlarının zamanında çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından sorumludur.   

 Sistemler üzerinde oluşabilecek tehditlerin bertaraf edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, güvenlik 

yazılımlarının çalışırlık ve güncellik kontrolünün yapılmasından sorumlundur. 

 Hastane sisteminin dış sistemler ile uyumluluğunun sağlanması, bunlarla ilgili değişikliklerin uygun 

şekilde gerçekleştirilmesidir. 

  Hastane Afet Planında görev alan bölüm çalışanları var ise Afet planındaki görevini yerine getirir. 

  Hastaneye ait hizmet içi eğitimlere katılmakla mesuldür. Bölüme gelen yeni başlayan personel için 

Bölüm Uyum Eğitimi yapılır. ( Bilgi İşlem Birimi Oryantasyon Planı ve Takip Kartı  

 Bölüm bazında çalışan güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi bölüm sorumlusu tarafından yapılır. 

Konu ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik çalışma başlatır.  

 

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.  

 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;  
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 mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve 

tutumlu davranır 

 

 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. 

 

 

 


