
T.C. 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

DÖKÜMAN NO  GT.337

YAYIN TARİHİ  02.04.2019

REVİZYON NO  04

ÖZEL MUAYENE SEKRETERLİĞİ GÖREV TANIMI  REVİZYON TARİHİ  01.06.2021 

SAYFA NO 1 / 3

 

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 
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1.BİRİMİ: Öğretim Üyeleri Muayene Alanları 

2.GÖREV ADI: Özel Muayene Sekreterliği 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sekreterlik Hizmetleri Sorumlusu 

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

veya ihtiyaç halinde bölümle ilgili tecrübesi olan idari birim çalışanı görevlendirilir. 

5. GÖREV AMACI: 

Amirinin talimatları doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak doktorların bilgisi dâhilinde; 

hastaları,  hastalıklarına  uygun  bölüme  yönlendirmek  ve  mümkün  olan  en  kısa  tarihe  muayeneleri  için  saat 

vermek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Görevli olduğu bölümde, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve 

talimatlara uygun davranmak. 

 Mesai  başlangıcında  görev  yerinde  kılık  kıyafet  yönetmeliğine  uygun,  kurum  tarafından  belirlenmiş 

kıyafetleri giymiş olarak hazır bulunmak. 

 Görev alanında kullanılan genel demirbaşların temini, bakım ve onarımı ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak 

ve malzeme temini işlemlerini takip etmek. 

 Görev alanının temizliğine, düzenine özen göstermek ve verimi azaltacak karışıklıklardan sakınmak. 

 İzine ihtiyacı var ise birkaç gün önceden sorumlusuna bilgi vermek, 

 Doktorların belirledikleri saat, gün hasta sayısı doğrultusunda randevu vermek, 

 Hastaların doğru bölüme gelmeleri için yardımcı olmak, 

 Randevusunu unutan hastaların randevusunu sorgulayıp bilgi vermek, 

 Randevu  dışı  gelen  hasta  ve  yakınlarını  nezaket  kuralları  içerisinde  bilgilendirmek  ve  yönlendirmek, 

gerektiğinde ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak. 

 Randevusunu değiştirmek isteyen hastalara istedikleri gün ve saate yeniden randevu vermek, 

 Randevusuna gelmeyecek hastaların randevusunu iptal etmek. 

 Özel muayene için başvuran hastaların kayıt işlemlerini yapmak. 

 Özel muayene  için  başvuran  hastalara  ait  iş  göremezlik  belgesi,  istirahat,  ilaç  ve malzeme  raporlarının 

yazılmasını sağlamak. 

 Muayene  esnasında  istenen  tetkikler  ile  ilgili  olarak  hastalara  bilgi  vermek,  ilgili  laboratuarlara 

yönlendirmek. 

 Muayenelerin tamamlanmasından sonra hasta kayıtlarını tamamlama ve kapatmak. 

 Hekimin  talep  ettiği  işlemlerin  hasta  kaydına  işlenmesi  ve  hastaların  ilgili  birimlere  yönlendirilmesini 

sağlamak. 
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 Muayene sonucu yatmasına gerek görülen hastaları yatış birimine yönlendirmek. 

 Tahlil tetkik ve rapor sonuçlarının talep edilmesi durumunda hastalara verilmesini sağlamak. 

 Özel Muayene için gelen hastaların tedavi hizmetlerine yönelik işlemler ile ilgili tüm problemleri çözmek. 

 Hastaların kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra en yakın vezneye yönlendirmek. 

 Hasta  ve  yakınlarına  nazik  bir  tarzda  davranmak  ve  şikâyetlerini  hızlı  bir  şekilde  cevaplandırmak  veya 

bunları uygun kişilere yönlendirmek,  iyi  iletişim yeteneğine sahip olmak, kuruluş üzerinde önemli etkisi 

olan şikâyetleri rapor etmek. 

 Görev alanı ile ilgili olarak, amiri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


