
  

Görev Adı: Veri Giriş Elemanı 

Üst Amirler: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü  

Görev Devri: Veri Giriş Elemanı 

Görev Amacı: Polikliniğe gelen hastaların, kimlik ve belge kontrolünü yaparak otomasyona kaydını sağlar. 
Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Hasta tanıtım kartı ile sıra numarası alarak polikliniğe gelen hastaların, kimlik ve belge kontrolünü yaparak 

otomasyona kaydını sağlar. Acil kayıt defterini tutar, yapılan işlemleri eksiksiz otomasyona girer. 

 Hekimin söylediği teşhis, tetkik ve tedavileri otomasyona kayıt eder. 

 Aktif Sigortalı hastalara düzenlenen istirahat belgelerini, iş başı kâğıtlarını hazırlar, kayıtlarını yapar. 

 Kurumlardan alınması gereken resmi belgelerin muhasebeye eksiksiz teslimini yapar. 

 Defter kaydıyla eksik evrak takibini yaparak muhasebeye sevklerini sağlar. 

 Hastanın bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

 Ayrıca veri giriş elemanlarında görev sırasında uyacağı kurallar aşağıda sıralanmıştır; 

 Görevini, kendisine verilen özel giysilerini giyerek yapacaktır. 

 Giysinin ve varsa özel giysinin temiz ve ütülü bulundurulacaktır. 

 Erkek elemanlar günlük sakal tıraşını aksatmayacaktır. 

 Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir. 

 Özel giysilerini görevi dışında giymeyecektir. 

 Görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaktır. Firma personeli, hastane 

personeli veya başka hizmet sunan firma personeli ile lüzumsuz olarak kişisel veya resmi tartışmaya 

girmeyecektir. 

 Kıyafetleriyle bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet vb. gibi şeyler takmayacaktır. 

 Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel kılık kıyafetine dair yönetmelikle belirtilen şeklin dışında saç 

ve bıyık uzatılmayacak, favori  bırakılmayacaktır. 

 Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, işçi, hasta ve yakınlarıyla görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve 

görüşme yapmayacaktır. 

 Hastanenin nöbetçi amiri, görevliler ve yöneticilerle uyum içinde çalışacaklardır. 

 Görev mekanı gibi konularda yönetimin isteklerini yerine getireceklerdir. Hastane personeline, hasta ve hasta 

sahiplerine karşı daima saygılı olacak,    özellikle hasta ve hasta yakınlarına karşı, ikaz ve engellemelerinde 

nazik davranacaklardır. 

 Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda görev yerine ancak başka yerden eleman kaydırılarak terk 

edebilecektir. 

 Veri giriş elemanlarından sorumlu müdür yardımcısı acil durumlarda yönetimin isteği veya kendi inisiyatifi ile 

belli bir bölgede gerekirse tüm veri giriş elemanlarının toplanmasını temin edecektir. 

 Elemanlar görev sırasında fotoğraflı kimlik kartı takacaktır. 

 Görevi sona eren personel görev yerini terk edecektir.  

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. 
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 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 dağılımında çatışma yaşanması 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. 
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