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Birimi                        :Bilgi İşlem Birimi 
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GÖREV AMACI: Aşağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek,Kadirli 
Devlet Hastanesi‘nin otomasyon sisteminin çalışmasını sağlar. 
 
 
TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
•  Hastanede kullanılan bilgisayarların bakım, onarımı ve sistemin işleyişinde sorumludur. 
•   Hastane tarafından kullanılan Bilgisayar sisteminin işleyişi ile ilgilenir. 
•   Bilgisayar ağına bağlı bilgilere ulaşılabilirliği Başhekimin emirleri doğrultusunda yetkilendirir ve 
düzenler. 
•   Hastanedeki bilgisayar ağının organizasyonu ve takibinden sorumludur. 
•   Randevu sisteminin Bilgisayardaki erişilebilirliğini ve sonuçlarını kontrol ederek, sonuçlarını ilgili 
birimlere iletir. MHRS ve WEB randevuların düzenli ve hatasız verilmesinden sorumludur. 
•   Bilgi İşlem Yedek Alma Talimatında belirtilen periyotlarda yedekleme işlemlerini yapar.Bilgilerin 
gizliliğini sağlar. 
•  Hastane dahilinde bulunan bilgisayar ve otomasyon sisteminin sağlıklı bir biçimde çalışmasını 
sağlamak, gerektiğinde otomasyonun AR – GE’ sini yapmak ve geliştirilen otomasyon sonucunda gerekli 
eğitimler vermek. 
•   Gelişen sistem değişikliklerini ve ihtiyaçlarını ilgili yönetime haber vermek. 
•   Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak. 
•   Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 
 Tüm uygulamalarını 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.  

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler,  
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 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 


