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Birimi                         :Bilgi İşlem 
Görev Adı                 : Veri Giriş Elemanları 
Amiri                          :Bilgi İşlem Elemanları Sorumlusu 
Üst Amiri                  :İdari Mali İşler  Müdür Yardımcısı 
Görev Devri             : Diğer görevlendirilen veri giriş elemanı 
GÖREV AMACI 
Hastanemizin, hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik hasta kabul/kayıt işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak. 
TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Hasta tanıtım kartı ile sıra numarası alarak polikliniğe gelen hastaların, kimlik ve belge 

kontrolünü yaparak poliklinik hasta işlemlerini ve kayıtlarını hekim seçme hakkını gözeterek 

otomasyona kaydını sağlar. Acil servise muraacat eden hastaların işlemlerini eksiksiz 

otomasyona girer. 

2. Hekimin söylediği teşhis, tetkik ve tedavileri otomasyona kayıt eder. 

3. Hastaların tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile 

ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.   

4. Görevlendirildiği bankoda(Poliklinik/Acil/Klinikler) tüm kayıtları düzenli ve eksiksiz 

hazırlamakla görevlidir(adres-telefon bilgileri).   

5. Yatan hastaların tüm tetkik, tedavi bilgilerini eksiksiz olarak kaydeder. 

6. MHRS randevu sisteminden randevulu olan hasta işlem ve kayıtlarını yapar. 

7. Hastaneye gelen bütün hasta ve hasta yakınlarını güler yüzle karşılar. 

8. Zorunlu kurum içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır. Aldığı eğitimlerin 

gerekliliklerini yerine getirir. 

9. Görevini Sağlıkta Kalite Standartlarından taviz vermeden yapar. Hastanenin temel politikalar 

(vizyon,misyon ve değerleri) doğrultusunda hareket eder. Hasta memnuniyetini ön plandan 

tutan bir anlayışla çalışır. 

10. Tıbbi protokol kayıtlarını tutar. 

11. Hasta çıkış özetleri, ameliyat raporları ve benzeri tıbbi bilgileri okuyarak mekanik veya 

elektronik yazım araçları yardımıyla yazar. 

12. Hastalara tıbbi hizmet sunulan birimlerdeki randevu hizmetlerini düzenler. 

13. Hastane Giriş Kâğıdının eksiksiz ( hastanın adı, soyadı, baba adı, dosya numarası, doğum 

tarihi, medeni durumu, cinsiyeti, işi ve adresi, teşhisi, yatıran tabibin isim kaşesi ve imzası) 

olarak doldurur. 

14. Hasta taburcu olurken, resmî hastaların raporlarının ilgili tabipçe yazılmasını sağlar; taburcu 

notunu kontrol eder. 

15. Kurumlarda bir üst amirinin ve  yöneticisinin birim ile ilgili verdiği diğer yasal görevleri 

yerine getirir. 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İ.M.H.M KALİTE YÖNETİM 

DİREKTÖRÜ 

BAŞHEKİM 
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16.  

17. Görevini yaparken kendisine tanımlanan (domain kullanıcı şifreleri,ÇKYS, EBYS, HBYS 

şifreleri, e-posta erişim şifreleri, v.s)şifre güvenliğinden sorumludur. Güçlü şifreler aşağıdaki 

karakteristiklere sahiptir. 

a)Küçük ve büyük karakterlere sahiptir (örnek, a-z, A-Z) 

b)Hem noktalama karakterleri hem de harflere sahiptir. (?, @, !, #, %, +, -, *, %) 

c)En az sekiz adet alfa numerik karaktere sahiptir.(a…….z,1……9) 

d)Herhangi bir dildeki argo, lehçe veya teknik bir kelime olmamalıdır. 

e)Aile isimleri gibi kişisel bilgilere ait olmamalıdır. 

f) Şifreler herhangi bir yere yazılmamalıdır veya elektronik ortamda tutulmamalıdır. Kolayca 

tahmin edilemeyen şifreler oluşturulmalıdır. 

18. Çalıştığı Kurumda  Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarına yönelik hazırlanan gizlilik 

sözleşmesini imzalar.  

19. Görevini yaparken Hasta Bilgilerinin Gizliliği ve Mahremiyeti kurallarına dikkat ederek, 

imzaladığı gizlilik sözleşmesine riayet  ederek çalışır. 

20. Veri giriş elemanı görevini yürütürken, hastaya ait bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslar ile 

kesinlikle paylaşamaz. Anne babası boşanmış 0-18 yaş arası hastaların bilgilerini   sadece 

velayet sahibi ebeveyn ile paylaşabilir. 

21. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) 

başlatmak. 

22. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

23. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar. 

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.  
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 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;  

 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. 

 


