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1. BİRİMİ: Senet  

2.GÖREV ADI: Senet Birimi Memuru 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:  Birim Sorumlusu 

4.  GÖREV  DEVRİ:  Yıllık  izin  veya  herhangi  bir  sebepten  görevine  gelemeyen  memur  yerine  birimdeki  diğer 

memurlardan biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

    Hastane poliklinik sekreterleri  tarafından düzenlemiş  taahhütnameler nedeniyle hasta ya da hasta yakınlarına 

ulaşarak  bu  hususta  bilgiler  vermek  ve  yapılması  gerekenleri  incelikle  uygun  bir  dille  anlatmaktır.  Bu  süreç 

içerisinde  hasta  yakını  ya  da  hastanın  duruma  göre  evrak  düzenlemesi  hakkında  ya  da  ödeme  durumuna  göre 

ödeme  seçenekleri  hakkında  bilgi  vermektir.  Ayrıca  ödeme  yapılamayan  taahhütnamelerin  işleyişi,  ödenmeyen 

taahhütnamelerin  icra  girişlerini  yapmak,  icra  girişi  yapılan  tüm  taahhütnamelerin  takibi,  gerekli  işlemlerin 

tamamlanması birimimizin görevleridir.  

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Polikliniklerden gelen taahhütnameleri teslim almak. 

 Tüm teslim alınan taahhütnamelerin taahhütname teslim alma defterine işlemek. 

 Taahhütnamelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarından sorgulamalarının yapılması. 

 Sorgulama sonuçlarına göre fatura kesilebilecek evrakların faturalama servisine aktarılması. 

 Sorgulama  da  fatura  kesilemeyen  taahhütnamelerin  sahipleri  olan  hasta  ya  da  hasta  yakınına  ulaşarak 

hastanemiz bünyesine başvurmuş oldukları duruma göre ihtiyaç duyulan tüm gerekli evrakların bildirilmesi ve 

belirli gün içerisinde hastanemiz birimine belirli yollar ile ulaştırmaları hakkında bilgi vermek.  

 Ulaşılan  tüm  taahhütname  sahiplerinin  bize  ulaştırmış  oldukları  belgelere  istinaden  taahhütnamelerinin 

teslimi ya da iptalini gerçekleştirmek. 

 Taahhütname  sahibi  olan  hasta  ya  da  hasta  yakınları  ile  yapılan  görüşmeler  doğrultusunda  çözüm 

bulunamamış, evrak ya da ödeme yapılamamış evrakların icra girişleri için evrakların hazırlanması. 

 Hazırlanmış olan evrakların icra girişlerinin yapılması ve takibinin devamının sağlanması. 

 Hastane  veznesine  tahsilatın  yapılması  ve  icra  tahsilatlarının  strateji  tarafından  saymanlık  hesabına 

aktarılması. 

 Periyodik olarak düzenlenen taahhütname giriş çıkışları, tahsilat durumu, infaz edilmiş icra dosyaları sayısı, 

birimin çalışma düzeni ve önümüzdeki periyodik safha da yapılması planlanan işlemler hakkında bilgi verecek 

belgelerin hazırlanması. 

 Mali planlama, analiz çalışmaları  için gerekli olan  tablo ve verileri hazırlamak, hazır bulundurmak ve  ilgili 

görevliye sunmak, istendiğinde açıklamalarda bulunmak. 

 Birime gelen veya burada hazırlanan her türlü evrakı arşivlemek, iç ve dış denetim için düzenli bir biçimde 

hazır bulundurmak. 
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 Faaliyetleri  ile  ilgili  tüm  işlem  ve  kayıtları  tam,  doğru  ve  zamanında  yapmak.  Bu  faaliyetlerin  bilgisayar 

ortamında  gerçekleştirilmesini  yönelik  tüm  çalışmalara  katılmak.  Kayıtların  saklanması  ve  gizliliğinin 

korunmasını sağlamak. 

 Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

 TS  EN  ISO  9001  Kalite  Yönetim  Sistemi,  TS  EN  ISO  14001  Çevre  Yönetim  Sistemi,  TS  18001  İş  Sağlığı 

Güvenliği  Yönetim  Sistemi,  TS  ISO  10002    Müşteri  Memnuniyeti  Yönetim  Sistemi  gerekliliklerini  yerine 

getirmek 

 

7. 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. 
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8. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


