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1. BİRİM: Bürolar 

2. GÖREV ADI: Büro Sekreteri 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sekreterlik Sorumlusu, Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, 

Başhekim Yrd., Başhekim 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer sekreterler 

5. GÖREV DEVRİ: Diğer Sekreter 

6.GÖREV AMACI:  

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

7.1.Bağlı bulunduğu birimin  iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli 

görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak 

planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek 

7.2.Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak 

7.3.Büro makinelerini kullanmak 

7.4.Telefon görüşmelerini idare etmek 

7.5.Gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek 

7.6.İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli 

olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek 

7.7.Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak 

7.8. Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların  bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde 

aksaklığın giderilmesini temin etmek 

7.9. Haberleşmeyi zamanında, doğru ve etkin bir şekilde yapmak 

7.10.İstenilen raporları, tabloları, prezantasyonları vb... bilgisayar aracılığı ile yazıp kayıtlı olarak 

tutmak, 

7.11.Bölüm yetkililerinin randevu ve görüşmelerini düzenlemek, ziyaretçi trafiğini ayarlamak, 

ziyaretçilere gerekli ikramları yapmak veya yaptırmak 

7.12.Birimlerden imzalanmak ya da incelenmek üzere Müdürlüğe gelen dosyaları Müdüre sunmak, 

imzalandıktan sonra ilgili yerlere göndermek 

7.13.Önemli toplantıları Amirine hatırlatmak, 

7.14. Edindiği kişisel verileri ve ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği, muhafaza edip ve üçüncü 

kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak. 

7.15. Çalışma düzeninde ki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirmek 

7.16. Zorunlu eğitim programlarına ve toplantılarına katılmak 

7.17. Kalite ile işbirliği içerisinde çalışmak. 

7.12. Görev, yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda ilgili amirlerin kendisine vereceği diğer 

görevleri yapmak. 

7.13.Yönetici tarafından uygun görülen yer değişikliğinde mevcut çalıştığı birimin evraklarını yeni 

biriminde 5. iş günü içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde teslim etmek. 

8.YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek 

 


