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BİRİM:Arşiv Birimi 

GÖREV ADI:Arşiv Memuru/Görevlisi 

ÜST AMİR/ AMİR: 

Sağlık Tesisi Yönetici/Başhekimi 

İdari ve Mali İşler Müdürü 

Müdür Yardımcısı 

GÖREV DEVRİ: Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Başka bir arşiv görevlisi ya da Sağlık Tesisi 

Yöneticisi/ Başhekim ya da İdari ve Mali İşler Müdürü’nün uygun gördüğü aynı nitelikleri haiz bir personel görevlerini 

yerine getirmektedir. 

GÖREV AMACI:Sağlık tesisine muayene, teşhis ve tedavi amacıyla gelen hastalara, yaralılara, acil ve adlî vakalara ait 

kayıtların, düzenlenen ve kullanılan dokümanların toplanmasına ve bu dokümanların hastaların daha sonraki 

başvurularında veya araştırmacılar veya adlî makamlarca her istenildiğinde hazır bulundurulması için tasnif ve muhafaza 

edilmesini sağlamaktır. 

TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ  

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirir.  

Sağlık istatistikçisine bağlı olarak 66. maddeye göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların arşiv 

defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya üzerine arşiv defterindeki 

kayıt numarasını işler. 

İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir. 

Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri ) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa istatistik yapar ve bunları 

uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir.  

Tabiplerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv 

araştırmalarında kendilerine yardımcı olur. 

Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini 

sağlar. 

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında kendisine düşen görevlerden sorumludur. 

Amirinin uygun gördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.  
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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;  

 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. 

 İLGİLİ DÖKÜMANLAR  

 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
 

 

 

HAZIRLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 
 

KONTROL EDEN 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 

ONAYLAYAN 

BAŞHEKİM 
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