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MİSYON 

Ulusal/uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, 

nitelikli sağlık çalışanlarıyla toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır. 

 

VİZYON 

Sağlık hizmeti sunumunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ulusal/ uluslararası düzeyde 

tanınan,  tercih edilen,  bölgede lider bir sağlık kuruluşudur. 

 

 

Temel İlke ve Değerlerimiz  

 Şeffaflık,  

 Hesap verebilirlik,  

 Hasta Güvenliği ve Hasta Odaklılık,  

 Dayanışma ve İşbirliği,  

 Değişim ve Gelişime açık,  

 Saygın,  

 Dürüst ve Güvenilen,  

 Süreklilik ve Erişilebilirlik,  

 Hakkaniyet,  

 Verimli,  

 Etkin ve Etkili Hizmet, 
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İNSANA SAYGI 

VERİMLİ, 

ETKİN VE 

ETKİLİ HİZMET 

 

HAKKANİYET 

   DEĞİŞİM VE 

GELİŞİME AÇIK 

DAYANIŞMA VE 

İŞBİRLİĞİ 

HASTA 

GÜVENLİĞİ VE 

HASTA 

ODAKLILIK 

ŞEFFAFLIK, 

HESAP 

VEREBİLİRLİK 

SÜREKLİLİK VE 

ERİŞİLEBİLİRLİK 

SAYGIN, DÜRÜST 

VE GÜVENİLEN 
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İÇİNDEKİLER 

1.İdari Birim 
1.1 Başhekim Görev Tanımı 
1.2 Başhekim Yardımcısı Görev Tanımı 
1.3 Hastaneler Başmüdürü Görev Tanımı 
1.4 Hastane Müdürü Görev Tanımı 
1.5 Müdür Yardımcısı Görev Tanımı 
1.6 Müdür Yardımcısı (Sağlık Bakım Hizmetleri) Görev Tanımı 
1.7 Kalite Yönetim Direktörü Görev Tanımı 
1.8 Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı 
1.9 Başhemşire Yardımcısı 
1.10 İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı 
1.11 İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu 
1.12 Nöbetçi İdari Amiri Görev Tanımı 

2. Sağlık Hizmetleri 
2.1 Acil Servis Hemşiresi Görev Tanımı 
2.2 Acil Servis Sorumlu Hemşire Görev Tanımı 
2.3 Ameliyathane Hemşiresi Görev Tanımı 
2.4 Ameliyathane Sorumlu Hemşire Görev Tanımı 
2.5 Anestezi Teknikeri Görev Tanımı 
2.6 Anestezi ve Uyanma Ünitesi Hemşiresi Görev Tanımı 
2.7 Bebek Hemşiresi Görev Tanımı 
2.8 Bölüm Kalite Sorumlusu Görev Tanımı 
2.9 Diyabet Hemşiresi Görev Tanımı 
2.10 Diyetisyen Görev Tanımı 
2.11 Eczacı Görev Tanımı 
2.12 Eğitim Hemşiresi Görev Tanımı 
2.13 EKG Hemşiresi Görev Tanımı 
2.14 Endoskopi Ünitesi Hemşiresi Görev Tanımı 
2.15 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Görev Tanımı 
2.16 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hemşiresi Görev Tanımı 
2.17 Fizyoterapi Teknikeri Görev Tanımı 
2.18 Fizyoterapist Görev Tanımı 
2.19 Görüntüleme Hemşiresi Görev Tanımı 
2.20 Hemodiyaliz Hemşiresi Görev Tanımı 
2.21 İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi Görev Tanımı 
2.22 Kalite Yönetim Hemşiresi Görev Tanımı 
2.23 Kan Alma (Flebetomi) Hemşiresi Görev Tanımı 
2.24 Kan Alma Hemşiresi Tanımı 
2.25 Kemoterapi Hemşiresi Görev Tanımı 
2.26 Klinik Hemşiresi Görev Tanımı 
2.27 Klinik Sorumlu Hemşire Görev Tanımı 
2.28 Koroner Anjiyo Ünitesi Hemşiresi Görev Tanımı 
2.29 Laborant-Sağlık Teknisyeni Görev Tanımı 
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2.30 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşire Görev Tanımı 
2.31 Nütrisyon Hemşiresi Görev Tanımı 
2.32 Odyolog Görev Tanımı 
2.33 Periferik Anjiyo Ve Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Görev Tanımı 
2.34 Periton Diyaliz Hemşiresi Görev Tanımı 
2.35 Poliklinik Hemşiresi Görev Tanımı 
2.36 Radyasyon Onkolojisi Sağlık Fizikçisi Görev Tanımı 
2.37 Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı 
2.38 Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşiresi Görev Tanımı 
2.39 Süpervizör Görev Tanımı 
2.40 Triaj Hemşiresi Görev Tanımı 
2.41 Yara Bakım Ve Stoma Hemşiresi Görev Tanımı 
2.42 Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımı 

3.Destek Hizmetleri 
3.1 Acil Hasta Kabul Memuru Görev Tanımı 
3.2 Ambar Memuru-(Ayniyat) Görev Tanımı 
3.3 Ambar Memuru-(Depo) Görev Tanımı 
3.4 Arşiv Memuru Görev Tanımı 
3.5 Aşçı Başı Görev Tanımı 
3.6 Aşçı Görev Tanımı 
3.7 Aşçı Yardımcısı Görev Tanımı 
3.8 Atölye Sorumlusu Görev Tanımı 
3.9 Bilgi İşlem Personeli Görev Tanımı 
3.10 Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı 
3.11 Biyomedikal Teknisyeni Görev Tanımı 
3.12 Bulaşıkhane Personeli Görev Tanımı 
3.13 Çamaşırhane Personeli Görev Tanımı 
3.14 Demir Atölyesi Teknisyeni Görev Tanımı 
3.15 Diyet Aşçısının Görev Tanımı 
3.16 Eczacı Yardımcısı Görev Tanımı 
3.17 Elektrik Teknisyeni Görev Tanımı 
3.18 Gassal görev Tanımı 
3.19 Gece Nöbetçi Garson Görev Tanımı 
3.20 Güvenlik Amiri Görev Tanımı 
3.21 Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı 
3.22 Halkla İlişkiler Sorumlusu Görev Tanımı 
3.23 Hasta Bakıcı Görev Tanımı 
3.24 Hasta Hakları Birim Personeli Görev Tanımı 
3.25 Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görev Tanımı 
3.26 İaşe Memuru Görev Tanımı 
3.27 İdari Büro Memuru Görev Tanımı 
3.28 İstatistik Memuru Görev Tanımı 
3.29 Kalite Direktörlüğü Ofis Çalışanı Görev Tanımı 
3.30 Kazan Dairesi Personeli Görev Tanımı 
3.31 Klinik Garsonu Görev Tanımı 
3.32 Klinik Sekreteri Görev Tanımı 
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3.33 Maaş Mutemedi Görev Tanımı 
3.34 Marangoz Görev Tanımı 
3.35 Medikal Büro Memuru Görev Tanımı 
3.36 Medikal Gaz Atölye Teknisyeni Görev Tanımı 
3.37 Meydancı-Mutfak Temizlik Personeli Görev Tanımı 
3.38 Morg Görevlisi Görev Tanımı 
3.39 Özel Muayene Saymanlık Mutemedi Görev Tanımı 
3.40 Personel Maaş Tahakkuk Memuru Görev Tanımı 
3.41 Poliklinik Sekreteri Görev Tanımı 
3.42 Rapor Sekreterliği Görev Tanımı 
3.43 Sıhhi Tesisat Teknisyeni Görev Tanımı 
3.44 Sosyal Çalışmacı Görev Tanımı 
3.45 Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı 
3.46 Temizlik Personeli Görev Tanımı 
3.47 Temizlik Şefi Görev Tanımı 
3.48 Terzi Görev Tanımı 
3.49 Yemekhane Garsonu Görev Tanımı 
3.50 Anketör Görev Tanımı 
3.51 Özel Muayene Saymanlık Mutemedi Görev Tanımı 
3.52 Marangoz Görev Tanımı 

4.Sağlık Meslekleri İçin Etik İlkeler 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliği 
Görev Adı  Başhekim (Merkez Müdürü) 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları 
Görev Devri Başhekim Tarafından Seçilen ve Rektörlük Tarafından Onaylanan 

Başhekim Yardımcılarından Biri Görevlendirilir. 
 

Görev Amacı 
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinin tüm hizmet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere uygun olarak kalite, toplumsal sorumluluk ve çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi 
şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastane Yönetim Kurulunun Kararları doğrultusunda, mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uygun olarak, hastane hizmetlerini yürütür. 

 Hastanenin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Planları 

hazırlayarak ve hazırlatarak, Hastane Yönetim Kuruluna sunar. 

 Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve 

genel gözetimini yapar. 

 Yatacak hastaların ( acil hastalar dâhil ) kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak 

işlemle ilgili esasları tespit eder ve gereğini yapar. 

 Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafeti, disiplini, başarılarının 

değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder ve uygular. 

 Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlar. Klinik, poliklinik, acil servis ve 

laboratuvarlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır. 

 Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirlenmesi ve uygulanması için gerekli tedbirlerin 

alınması konusunda ilgili personele talimat verir. 

 Hastanenin hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında klinik başkanlarının görüşlerini 

aldıktan sonra, karar verir. 

 Hastanenin temizlik, onarım, bakım, hasta kabul, güvenlik ve teknik hizmetleri ile ilgili 

esaslarının yürütülmesini denetler. 

 Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini, gerekçesi ile birlikte 
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Yönetim Kuruluna sunar. 

 Yasal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hastanedeki hastane hizmetlerini, Başhekim 

adına başhekimin vereceği yetki çerçevesinde yürütmek üzere başhekim yardımcıları veya 

hastanede görevli uzman tıp doktorları ‘‘Nöbetçi Amiri’’ olarak Başhekimin teklifi Rektörün 

onayı ile görevlendirilebilir.   

 Hastanenin stratejik plan ve hedefler doğrultusunda gelişmesi için gerekli düzenleme ve 

çalışmaları yapar. 

 Hastane birimlerinin merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmasını ve bunun için gerekli 

insan kaynakları ve fiziki şartların oluşturulmasını sağlar. 

 Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar. 

 Hastanenin gerekçeli bütçe-ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet 

raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunar. 

 Hastane hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü mal ve hizmet ile cihaz ve diğer 

demirbaş malzemenin temini, bakım-onarım ihtiyacının tespiti, bakım ve onarımın yapılması için 

gerekli tedbirleri alır, koordinasyonu sağlar ve girişimde bulunur. 

 Tıp Fakültesi ve Hastane birimlerinin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu 

sağlar, hastane hizmetinin verimliliğini sağlamak amacıyla akademik ve idari personelin sağlık 

hizmetlerini denetler. 

 Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının 

azaltılması ile harcamaların rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlar, 

tedbirleri alır ve gerekli girişimlerde bulunur. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 
 
 
 
 
 
 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 9 / 196 

 

Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliği 
Görev Adı  Başhekim Yardımcısı 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları, Başhekim 
Görev Devri Hastane Başhekim Yardımcılarından Biri vekâlet eder. 
 

Görev Amacı 
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinin tüm hizmet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere uygun olarak, kalite, toplumsal sorumluluk ve çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi 
şekilde yapılmasını sağlamak için Başhekime yardımcı olmaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastane Başhekimine yardım eder ve Başhekim ’in vereceği idari, mali ve teknik işleri 

kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programlar, bütçe esasları ve işletmecilik 

ilkelerine uygun biçimde yürütür ve takip eder. Başhekim Yardımcısı her hususta 

Başhekime yardım eder ve ona karşı sorumludur. 

 Hastanenin, periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, 

doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderilmesini sağlar. Adli, idari, mali ve 

her çeşit evrak ve cetvellerin, kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama 

iletilmesini sağlar. 

 Hastane Yönetim Kurulu’nun ve Başhekim ’in kendisine vereceği diğer görevleri yapar. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hastaneler Başmüdürü 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları, Başhekim 
Görev Devri Hastane Müdürü veya Müdür Yardımcıları Vekâlet Eder. 
 

Görev Amacı 
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi strateji ile ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar 
çerçevesinde, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi’nin idari, teknik, destek, mali ve sağlık 
hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan, en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına 
yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim 

gibi temel yönetim işlevlerini Başhekime karşı sorumlu olarak yürütür. 

  İlgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastanenin gereksinmelerinin tespit ve temin 

edilmesini, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlar. Hastanenin iaşe hizmetlerini 

yürütür, hastane güvenliğini sağlayıcı önlemler alır. 

 Başmüdürlüğe bağlı; idari ve mali işler, personel, destek hizmetler, iç düzen ve çevre hizmetleri, 

tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerinden sorumlu müdür ve müdür yardımcılarının çalışmasını 

sağlar.  

 Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

 Hastane müdürü için tanımlanan tüm işlerden sorumludur. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 11 / 196 

 

Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hastane Müdürü 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları, Başhekim, Hastaneler Başmüdürü 
Görev Devri Hastane Müdür Yardımcılarından herhangi biri vekâlet eder. 
 

Görev Amacı 
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi hastanesinin strateji ve politikaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda, 
belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, idari, teknik ve yardımcı sağlık hizmetlerinin istenen 
kalitede, zamanında ve aksamadan, en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları 
planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastane Başmüdürüne yardım eder ve Başmüdürün vereceği adli, idari, mali ve teknik işleri 

kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programlar, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine 

uygun biçimde yürütür. 

 Başmüdürün vereceği talimata göre kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her 

türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır.  

 Başmüdürün vereceği talimata göre satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini 

yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar. 

 Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda 

maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar. 

 Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar. 

 İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare 

hizmetlerinde çalışan personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve 

sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan Başmüdüre karşı sorumludur. 

 Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, 

yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare 

amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür. 

 Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve 

eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderir. Adli, sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve 

cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar. 
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 Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vakaları ve bunlardan ölenlerin evraklarını kurumun 

bulunduğu yerin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmek üzere günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde 

Başmüdürlüğe bilgi verir. 

 Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve 

günlük yiyecek ve içeceklerin tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki niteliklere 

uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar görürse Başmüdüre bilgi vererek düzeltilmesini 

sağlar. Uygun nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin maddelerini geri çevirir. 

 Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerini düzenler ve yürütür. 

 Hastane Yönetim Kurulunun, Başhekim ve Başmüdürün kendisine vereceği diğer görevleri 

yapar. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hastane Müdür Yardımcısı 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları, Başhekim, Hastaneler 

Başmüdürü, Hastane Müdürü 
Görev Devri Müdür Yardımcılarından Herhangi biri vekâlet eder. 
 

Görev Amacı 
İlgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, Hastane müdürüne yardım 
eder. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastane Başmüdürü ve Hastane Müdürü tarafından verilen görevleri; adli, idari, mali ve teknik 

işleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik 

ilkelerine uygun biçimde yürütür. 

 Hastane Başmüdürü ve Hastane Müdürüne bağlı olarak, kurumun idari, mali ve teknik hizmetleri 

kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda yürütmekle yetkilidir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Müdür Yardımcısı (Sağlık Bakım Hizmetleri) 
Amir ve Üst Amirler Rektör, Rektör Yardımcıları, Başhekim, Hastaneler 

Başmüdürü, Hastane Müdürü 
Görev Devri Müdür Yardımcılarından Herhangi Biri vekâlet eder. 
 

Görev Amacı 
Sağlık bakım hizmetlerinin planlanmasını, etkin ve verimli hizmet sunulmasını, kendisine bağlı 
birimler ve ilgili diğer birimler ile iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesini, 
denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamasıdır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastane Başmüdürü tarafından verilen görevleri; adli, idari, mali ve teknik işleri kanun, 

tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine 

uygun biçimde yürütür. 

 Hastane müdürüne bağlı olarak, kurumun idari, mali ve teknik hizmetleri kanun, tüzük, 

yönetmelik ve emirler doğrultusunda yürütmekle yetkilidir. 

 Çağdaş ve insan onuruna yaraşır, üst düzey sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için, 

hemşirelik hizmetlerinin gerektirdiği; planlama, örgütleme, yeniden değerlendirme ve 

koordine edilmesinden, kalite, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin politikaları 

doğrultusunda yerine getirilmesinden sorumlu kişidir. 

 Organizasyon yapısı içindeki personelin amiridir. Hemşirelik hizmetlerinin 

yürütülmesinde personel nöbet çizelgelerini takip eder, performans değerlendirmesi 

yapar. Değerlendirme sonuçları hakkında Başmüdüre geri bildirimlerde bulunur. 

 Hemşirelerin mezuniyet durumları, katıldığı sertifika eğitim programları, hizmet içi 

eğitim programları, hemşire olarak yaptığı görevlere ilişkin süre ve görev yerleri, görev 

süresi içinde göreviyle ilgili düzenlenen rapor ve yazılar, görevden alınmasına ilişkin 

talep yazıları ve gerekçeleri, takdirnameler, üstün hizmet belgeleri, sağlık raporu ve 

gerekli görülen diğer belgelerin oluşturacağı bir arşiv düzenler. Arşivin güvenli bir 
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şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak için yeterli miktarda araç-gereç, teçhizat 

bulundurulur ve sekreter görevlendirilir. 

 Sorumlu hemşirelerle periyodik aralıklarla toplantılar düzenler, bu toplantıların kayıt 

altına alınmasını sağlar. 

 Yıllık faaliyet raporları hazırlayarak üst yönetime sunar. 

 Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelik hizmetleri bakım standartlarının 

geliştirilmesi ve programların oluşturulmasını sağlar, yapılan çalışmalarda görev alır. 

 Hemşirelik hizmetlerinin hasta hakları ve etik kurallar doğrultusunda verilmesini sağlar. 

 Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri 

izler, araştırmalar yapar. Bu araştırma sonuçlarının hemşirelik bakımlarında 

kullanılmasını sağlar, bu konudaki çalışmaları destekler. 

 Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim 

elemanlarıyla işbirliği yaparak okul - hastane işbirliğini destekler. 

 Mesleğe yeni başlayan hemşireler ile çalışan hemşirelerin bilgi birikimini arttırıcı uyum 

programı, seminer, eğitim vb. çalışmaların yapılmasını sağlar. 

 Sağlık Bakım Hizmetlerini temsilen kurum tarafından oluşturulan komite çalışmalarına 

üye olarak katılır. 

 Düzenli olarak hemşire ihtiyacını belirler, Sağlık Bakım Hizmetlerinin çalışmaları, 

gereksinimleri ve sorunları hakkında üst yönetime sözlü /yazılı bilgi verir. 

 Kurumun hizmet sunumundaki amaçları doğrultusunda, hemşirelik hizmetleri için 

gerekli kısa/uzun vadeli hedefleri belirleyerek, bu yönde yapılacak çalışmaları organize 

eder ve denetler. 

 Kurumda kaliteli, etkin ve bilimsel verilere dayalı hemşirelik hizmetlerinin sunumunun 
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sağlanması için gerekli komiteleri kurar, standartları belirler ve tüm çalışan 

hemşirelerin etkin katılımını sağlar. 

 Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı birimlerin faaliyet raporlarını ister ve değerlendirir. 

 Klinik ihtiyaçlar, hemşirelik eğitimi, deneyimi ve yetkinlik değerine göre kurum içinde 

görevlendirme, ödüllendirme ve terfi işlerini yerine getirir. 

 Hemşirelik hizmetlerini yerine getiren her kademedeki hemşirenin mevcut kanun, 

tüzük, yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarını sağlar. 

 Yetki alanı içindeki hemşirelerin yetkinliklerini değerlendirerek arttırmaya yönelik 

tedbirler alır ve uygular. Hemşirelerin yetkinlik değerlendirme ve niteliklerine göre 

mümkün olan şartlarda istihdamı organize eder. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri bünyesinde hizmet veren personelin yer değiştirme ve disiplin 

soruşturması gerektiren konularda yetki alanı içerisinde kalan işlemleri yapar. 

 Sağlık Bakım Hizmetlerinin her kademesinde görev alacak, süpervizör hemşire, sorumlu 

hemşire ve özel dal hemşirelerini belirler, görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. 

Gerekirse görev değişikliği yapar.  

 Kaliteli hemşirelik hizmetlerini etkileyen faktörlerin değerlendirmesini yaparak alınması 

gereken önlemleri ilgili birime iletir. 

  Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç, gereçlerin sayı ve niteliklerin 

belirlenmesi ve temini için hemşireleri ilgili komisyonlarda görevlendirir.   

 Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili bilgi kayıt sistemlerini geliştirir ve 

bunların kullanımı için gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle iş 

birliği içinde acil durum planlamaları yapar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak 
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üzere ekibini hazırlar. 

 Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alır ve kaza 

raporlarının tutulmasını sağlar. 

 Kendisine bağlı yönetim organları ile düzenli toplantılar yaparak hemşirelik hizmetleri 

sunumunda yaşanan sorunları değerlendirir ve gerekli girişimlerde bulunur. 

 Hastane yönetimi ile işbirliği yaparak nöbete kalan hemşireler için gereken 

düzenlemeleri yapar.  

 Her düzeydeki yönetici hemşireye çalışmalarında danışmanlık ve rehberlik eder. 

 Hasta bakımını değerlendirmek, sorun ve gereksinmelerini belirlemek üzere 

gerektiğinde ünite ve hasta vizite yapar. 

 Hastane Başhekimi tarafından tebliğ edilmesi halinde tabip dışı sağlık hizmetleri sunan 

sağlık personellerin tüm iş ve işleyişinden sorumlu olur ve yürütür. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kalite Yönetim Direktörü 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastaneler Başmüdürü 
Görev Devri Kalite Yönetim Temsilcisi 
 

Görev Amacı 
Hastane SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Sağlık hizmetinin 
gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, 
sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak yapılmasını sağlamak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. 

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 

 Öz değerlendirmeleri yönetir. 

 Tesis turlarını yönetir. 

 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. 

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. 

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları  (anket uygulamaları, anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve 

çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir. 

 SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. 

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. 

 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. 

 Kalite politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini 

sağlar. 

 Kalite politikasının kurumun tüm birimlerinde bilinmesini ve uygulanmasını denetler. 

 Kurumumuzun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemini diğer kurum ve kuruluşlara 

tanıtmak, onlarla kıyaslama yapmakta temsilcilik rolünü üstlenir. 

 SKS uygulamasına yönelik bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışır. 

 Hizmet sunumuna yönelik değerlendirme toplantılarına katılır. 
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 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. 

 Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir. 

 Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 

 Bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir. 

 Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların 

kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlar. 

 USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip 

eder. 

 Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici 

faaliyet önerilerini üst yönetime raporlar. 

 Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine eder. 

 Kalite Kayıtları Sisteminin oluşturulmasını, kayıtların belirlenmesini ve muhafazasını sağlar. 

 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu hazırlar/hazırlatır, gözden geçirir, genel koordinasyon 

ve denetimini, kontrolünü yapar, Kalite Yönetim Sisteminin dinamik, sürekli, yenilikçi, gelişimci 

bir şekilde yaşatılmasını sağlar. 

 Komiteleri kurar, ekip üyelerini belirler. 

 Düzeltici Önleyici Faaliyetlerle ilgili takip sorumlusu belirler. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kalite Yönetim Temsilcisi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başmüdür, Kalite Yönetim Direktörü 
Görev Devri Diğer Kalite Yönetim Temsilcisi 
 

Görev Amacı 
Hastane Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu 

sağlamaktır. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve kurumun vizyon,  misyon,  politika temel değerleri ve 

evrensel insan/hasta hakları doğrultusunda, kalite sürecinde hasta ve çalışan 

güvenliğine yönelik uygulamaların etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli 

faaliyet planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar. 

 Hastanenin belirlediği politika, hedef ve düzenlemeler doğrultusunda, bakım 

hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. 

 Mesleki ilerleme ve gelişimi için idare tarafından istenen kurum içi-kurum dışı seminer, 

toplantı, kongrelere katılır.  

 Kalite süreciyle ilgili eğitimler verir, sonrasında değerlendirmeler yaparak, ihtiyaç 

duyulan alanlarda yeni eğitimleri planlar. 

 Değişim için gerekenleri saptamaya ve kalite yükseltmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar 

ortaya koyar ve girişimleri belirler. 

 Hasta güvenliği ile ilgili çalışmalar yapar, eksikleri belirler, yeni planlamalar yapar. 

 Kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan kalite toplantı ve eğitimlerine katılır, çalışmaları 

ile ilgili bilgi verir. 

 Çalışmalarını sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair 

yönetmelik doğrultusunda yürütür. 

 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. 
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 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları ve takipleri yapar. 

 Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. 

 Öz değerlendirmeleri takip eder. 

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri takip eder. 

 SKS çerçevesinde doküman yönetim sürecini takip eder. 

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri takip eder. 

 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, takibini yapar.  

 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.  

 Ulusal kodların takibini yapar. 

 SKS Kapsamındaki çalışmaları bölüm kalite sorumluları ile koordineli bir şekilde 

yürütür.  

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Başhemşire Yardımcısı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı(Başhemşire) 
Görev Devri Diğer Başhemşire Yardımcılarından Birine verilir. 
 

Görev Amacı 
Hastanede; Başhemşirenin görevlendirdiği alanlarda hasta bakım hizmetlerinde görevli personelin 
zamanında ve gereğince, yönetmelik hükümlerine göre, görev yapmalarını sağlamak ve kontrol etmekle 
yükümlüdür. Başhemşirenin yetki devrinde bulunduğu alanlarda çalışmaları yürütür ve sonuçları 
hakkında bilgi verir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Servislerde planlanan sıklıklarda hemşirelik hizmetlerini değerlendirme viziteleri yapar, 

hizmetlere yönelik raporları ve önerileri Başhemşireye sunar.  

 Başhemşire Yardımcısı, sorumlu hemşirelerin çalışmalarını planlar, raporlarını inceler ve gerekli 

düzenlemeleri sağlar.  

 Servis sorumlularının düzenlediği çalışma listelerini onaylar. 

 Hastane içerisinde kendisine bağlı çalışanların işbirliğini sağlar.  

 Başhemşirelik tarafından oluşturulan komitelerin işleyişini kontrol eder, danışmanlık yapar.  

 Başhemşirelik tarafından görevlendirildiğinde kurum tarafından oluşturulan komite/kurul 

toplantılarına katılır.  

 Hemşirelerin iş doyumunu ve çalışma isteğini artırmaya yönelik çalışmalar planlayarak 

başhemşireye önerir, gerektiğinde uygulamaya koyar.  

 Hemşirelik Hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, 

inceleme ve araştırma yapar, bu konudaki çalışmaları destekler, başhemşireyi bilgilendirir.  

 Kurumda sunulan hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini artırmak için kurum içi-kurum dışı 

seminer, konferans ve çalışma grubu gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar.  

 Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikâyetlerini dinler, çözüm bulmaya çalışır, çözemediği konuları 

başhemşireye bildirir.  

 Hemşirelerin çalışma isteğini ve iş doyumunu olumsuz etkileyen koşul ve durumları rapor eder, 

çözümü ile ilgili önerilerde bulunur.  
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 Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar 

ve rapor eder.  

 Hemşirelik uygulamalarının bakım protokolleri ve talimatlara uygun yapılmasını sağlar. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan tüm hemşirelerin ve yeni işe başlayan 

hemşirelerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve 

eğitimin verilmesini sağlar.  

 Kurum politikaları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev ve vizyonu doğrultusunda 

eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Başhemşireliğe sunar.  

 Hemşirelik uygulamalarının  geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik araştırma ve  projeleri 

planlar, sonuçlarını uygulamaya koyar.  

 Hemşirelerin mesleki bilgi-beceri gereksinimlerini saptar, Başhemşireliğe rapor eder.   

 İdarenin öngördüğü diğer görevleri yerine getirir. 

 Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı diğer sağlık çalışanlarının çalışmalarını planlar, değerlendirme 

viziteleri yapar. Çalışma isteğini artırıcı düzenlemeyi sağlar. İş ile ilgili sorun ve şikâyetlerini 

dinler, çözüm bulmaya çalışır, çözemediği konuları Başhemşireye bildirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkez Müdürlüğü   
Görev Adı  İş Güvenliği Uzmanı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim 
Görev Devri İş Yeri Hekimi 
 

Görev Amacı 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında kurumda sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve 
koruyucu hizmetleri yürütmek, kurumun belirlediği politika hedef kural ve düzenlemeler doğrultusunda 
kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İş yerindeki risk unsurlarını belirler. Uygun yöntemle risk değerlendirmesini hazırlar. Olası iş 

kazalarının önüne geçer. 

 İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur. Çok tehlikeli iş yerlerinde ayda bir İSG 

kurul toplantısı yapar. 

 Belli periyodlarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek, tüm kurum çalışanlarının yılda bir kez iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimini almış olmalarını sağlar. 

 Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği 

yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar, uygulamaları kontrol eder. 

 İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer 

teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, 

organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, 

muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği 

kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.    

 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir. 

 İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 

tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapar, işverene önerilerde 

bulunur. 

 İş yerinde doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlanmasının 

hazırlanması çalışmalarına katılır. Bu konu ile ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların 

yapılmasını acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder. 

 İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, 

ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması 

konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunur. Tehlikeli olayın tekrarlanmaması 

için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların 

takibini yapar. 

 Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık 

çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar. 
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 Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. 

 Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği 

yapar. 

 Hastane SKS çalışmalarında göreviyle ilgili alanlarda etkin rol alır. 

 İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale 

gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurur. 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapar, gerekli bilgi ve belgelere ulaşır ve çalışanlarla görüşür. 

 Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin 

iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar. 

 Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının 

kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlar. 

 Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili 

mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılır. 

Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma 

süresinden sayılır. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler  Başmüdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri İnsan Kaynakları Memuru 
 

Görev Amacı 
Kurumun hedef, politika ve stratejileri doğrultusunda, insan kaynakları politikasına uygun olarak 
eleman ihtiyaçlarının belirlenmesi, işe alma sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, işe yerleştirme, 
terfi, istifa, nakil, emeklilik, vb. her türlü özlük haklarıyla ilgili işlemlerin kanun ve yönetmelikler 
doğrultusunda yürütülmesine ve hastanedeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik çalışmaları 
planlamak, organize etmek, denetlemek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastanenin insan kaynakları politikasına uygun olarak eleman gereksinimlerini belirlemek, işe 

alma sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar. 

 İşe yeni başlayan personelin hastaneye etkin ve hızlı bir şekilde adapte edilmelerini 

sağlar. 

 Müdürlük çalışmalarının en verimli şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için, iş dağılımında 

denge ve esneklik sağlar; bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirler; alt 

grupları izler ve koordine eder. 

 Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol gösterir, bu 

amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunur. 

 Sorumluluğuna verilen işgücü ve kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanır; bunu 

sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapar. 

 Öncelikle hastane içinde olmak üzere ve gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme, 

yazışma, raporlama ve bilgi alış verişi faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Bu amaçla 

gelen giden evrakla ilgilenmek, ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç 

duyulabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak 

tutulmasını sağlar. 

 Hastane faaliyetleriyle ilgili insan kaynaklarını ilgilendiren tüm belgelerin dosyalanmasını, 

saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlar. 

 Hastane faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacı konusunda görüş ve 
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önerilerini amirine iletir. 

 Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve 

diğer yollarla geliştirilmesini sağlar; bu konuda çalışmalar yaparak girişimlerde bulunur. 

 Personelin özlük işleriyle ilgili evrakları inceler, uygun olanları imzalar, ilgili 

mevzuata göre işlemi sonuçlandırır; devam ve izinlerini izler, gerektiğinde uyarılarda 

bulunur. 

 Kendisi de dahil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya 

uzun süreli ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını belirler ve 

gerektiğinde amirine bildirir. 

 Kendi fonksiyonları çerçevesinde amirine destek olur, amiri tarafından istenen 

çalışmaları yapar veya yaptırır. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilme becerisine sahiptir. 

 Hastanenin kadrosu veya bu kadroda yapılabilecek değişikliklerle ilgili olarak amirine 

görüş ve önerilerini sunabilme kabiliyetine sahiptir. 

 Personelin tayin, nakil, görev, terfi ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimlerine ilişkin 

işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunabilir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Nöbetçi İdari Amir 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Hastaneler Başmüdürü, 

Hastane Müdürü 
Görev Devri Diğer Nöbetçi İdari Amir 
 

Görev Amacı 

Gece hastanenin yönetimi, denetimi ve mevcut prosedürlerin gündüz olduğu gibi aynı 

şekilde eksiksiz olarak uygulanmasını sağlar ve buna bağlı organizasyonlarla 

koordinasyonu gerçekleştirirler. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İdari Amirleri Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimlik ve Başmüdürlüğün vermiş 

olduğu görev ve yetkilere karşı sorumlu ve yetkilidir. 

 Çalıştığı saatlerde birlikte olduğu personellerin mesleki yeterliliği ve iş performansı 

hakkında gözlem yapar. 

 Servise yeni yatan ya da taburcu olan hastaların olması durumda medikal ve mali açıdan 

ilgili prosedüre göre hareket edilmesini sağlar. 

 Çalıştığı saatlerde meydana gelen olağan üstü durumlarda sorunları çözmeye yönelik 

girişimleri yapar. 

 Hasta, hasta yakını, hemşire, doktor ya da diğer personellerle bağlantılı olarak yaşanan 

olumsuz durumlarda problem çözmeye yönelik girişimlerini yaparak bir üst makama 

rapor eder. 

 Gerektiğinde hastane çalışanları için gerekli ekipman, sarf ve ilaçların temin edilmesi 

için ilgili prosedüre göre hareket eder. 

 Nöbetlerde yoğun servislere hastası olmayan ya da yoğun olmayan servislerden eleman 

desteği alır. 

 Hastane çalışanlarını belirli aralıklarla denetler. Denetim sırasında karşılaşılan 

problemleri ilgili kişilere iletir. Getirilen çözümleri rapor eder. 

 Çalıştığı saatlerde hastanenin genel temizliğinden sorumludur.  

 Asansör, jeneratör, su, gaz, elektrik gibi teçhizatı, nöbetçi teknik elemanları ile birlikte 

kontrol eder, arıza varsa hiç zaman kaybetmeden ilgili kurum, birim ve yüklenici 

firmalarla iletişim sağlar. 

 Çalıştığı saatler içerisinde tüm personelin uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 
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 Hasta haklarına saygı gösterir. 

 Hastanemiz tasarruf tedbirleri ekibinin almış oldukları kararların tamamından sorumlu 

oldukları gibi uygulamada da tam yetkilidir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Acil Servis Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Acil Servis Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Acil servis hemşiresi teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta, yaralı bireye 
gerekli hemşirelik hizmetini vermek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Acil ünitesindeki hemşire hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 

 Hekimin olmadığı durumlarda temel yaşam desteği girişimlerinde bulunur. 

 Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar görmemesi 

ilkesi ile yaklaşımda bulunur. Ekip çalışmasına uyum sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizliğini yaptırır ve denetler.  

 Yaşam bulgularını ölçer, değerlendirir ve hekime bilgi verir.  

 Hemşirelik süreci hasta değerlendirme formunu kullanarak, hastanın kapsamlı 

değerlendirilmesini yapar.  

 Hastanın bakım ihtiyaçları doğrultusunda bakım planı hazırlar, uygular, sonuçlarını 

değerlendirir. Gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar. 

 Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder. 

 Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önler ve 

sorumluya bildirir. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Hekim, süpervizör hemşire,  sağlık hizmetleri müdür yardımcıları ve servis sorumlu hemşiresi 

ile hasta başı viziteleri yaparak uygulama ve gözlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunur. 

 Acil servis sorumlu hemşiresi ve diğer acil servis hemşirelerine vardiya değişimlerinde hastayla 

ilgili tüm hemşirelik kayıtlarını yazılı ve sözlü olarak teslim eder. 
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 Hastaya uygulanan tıbbi müdahalelerde hastaya yapılan hizmet ve ilaç malzeme kayıtlarını 

sağlar. 

 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan 

tekniklere(asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Kardiyo pulmoner resusitasyon ve hastaların ilk stabilizasyonunda hekime yardımcı olur. 

 Hastanın tetkik ve tedavisi amacıyla diğer birimlere güvenli biçimde götürülmesi ve getirilmesini 

sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Çalıştığı birimdeki ziyaretçi ve refakatçi kontrolünü sağlar. Gerekli politikaları uygular. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmamak. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Acil Servis Kıdemli Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Acil Servis hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Başhemşireliğin belirlediği, politika hedefi, kural ve düzenlemeler 

doğrultusunda acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden 

sorumludur. 

 Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirlenmesini ve arasında 

görev dağılımı yapılmasını sağlar. 

 Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunur ve ekibi 

yönlendirir. 

 Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti 

verilmesini sağlar. 

 Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar 

görmemesi ilkesi ile yaklaşımda bulunur ve ekibe bu bilincin yerleşmesi için gerekli 

eğitim faaliyetleri düzenler. 

 Çalışma listelerini ve izinleri düzenler. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’nün onayına 

sunar. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. Temizlik çizelgelerinin denetimini sağlar. 

 Hasta bakım planı hazırlanmasını sağlar ve gerekli durumlar da kendisi uygular. 

 Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlar. 

 Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önler. 

 Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve 

uygulaması sağlar. 

 İlaçları ve aşıları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda düzenli korunmasını 

sağlar.  

 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 33 / 196 

 

 

 

 

 İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. Narkotik ilaçların kullanımını kontrol 

altına alır, bunlarla ilişkin talimatlara uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar ve denetler. 

 Kendine bağlı çalışanların idarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine 

uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Ameliyathane Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Ameliyathane Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Ameliyathane biriminde cerrahi işlemler süresince dolaşan (sirküle) ya da steril (scrup) 
hemşirelik hizmetlerini yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Sirküle Hemşire; 

 Sağlık Bakım Hizmetlerinin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler 

doğrultusunda hizmetleri etkin bir şekilde gerçekleştirir. Cerrahi işlemler süresince 

dolaşan hemşirelik hizmetlerini yapar. 

 Ameliyat odasının nem ve ısısını gerektiği şekilde düzenlemesi için ilgili birimle 

işbirliğinde sorumlu hemşireye yardım eder. 

 Ameliyata gelen hastaya kendini tanıtır. Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini 

gözden geçirir. Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar. 

 Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin 

sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini korur. 

 Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı 

(kontaminasyonu) önlemek için gerekli önlemleri alır. 

 Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan sarf 

malzemeyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular.  

 Cerrahi doku örneklerinin (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder yada 

kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim eder ve labaratuvara gönderilmesini sağlar. 

 Cerrahi işlem öncesi, sırası ve sonrası ameliyatta sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, 

uzun tampon, iğne , cerrahi alet gibi malzemeleri steril hemşire ile birlikte emin 

oluncaya kadar sayar ve kaydeder, imzalar. 
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 Hastanın ameliyat sonunda sedyeye alınmasına yardım eder. 

 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formunu kendi işi ile ilgili kontrolleri yapar ve formu 

anesteziye teslim eder. 

 Hastanın işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite sağlık personeline yazılı ve sözlü 

şekilde teslim eder. 

 Ameliyat salonu ile ilgili kayıtları tutar ve salonun sonraki vaka için hazırlanmasını 

sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Scrup Hemşire; 

 Sağlık Bakım Hizmetlerinin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler 

doğrultusunda hizmetleri etkin bir şekilde gerçekleştirir. Cerrahi işlemler süresince 

steril hemşirelik hizmetlerini yapar. 
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 Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır. Cerrahi işlem süresince ekipte yer 

alır.Cerrahi işlem bitmeden görev yerinden ayrılamaz. 

 Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı 

(kontaminasyonu) önlemek için gerekli önlemleri alır. 

 Ellerini tekniğe uygun olarak fırçalar ve steril ameliyathane giysisini giyer. Cerrahi 

ekibin steril giyinmesine yardımcı olur. 

 Malzemeleri (örtüler, araç/gereç, küvetleri, solüsyonları ve özel malzemeyi) alet 

masasına yerleştirir. Masaya açtığı setleri, spançları tek tek sayarak kaydettirir. 

 Hastanın steril örtülmesine yardım eder. 

 Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar 

hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir. 

 İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşan (sirküle) hemşire ile 

birlikte sayar ve kaydeder. 

 Ameliyat sırasında alınan klinik örnekleri tanımlayarak dolaşıcı (sirküle) hemşireye 

güvenli bir biçimde teslim eder. Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini , 

sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır 

bulundurulmasını sağlar. 

 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formunu kendi işi ile ilgili kontrolleri yapar ve formu 

anesteziye teslim eder. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 
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 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Ameliyathane Kıdemli Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kurumun ve sorumlu hemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler 
doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler 

doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden 

sorumludur. 

 Dolaşan (sirküle) ve steril (scrap) hemşireleri belirleyerek günlük çalışma listelerini 

hazırlar, yemek ve dinlenme aralarını düzenler, listeler ve kaydeder. 

 Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasını sağlar. 

 Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test 

edilmesini sağlar. İlgili birimlere geri bildirimde bulunur. 

 Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını ve formların düzenli kullanımını 

muhafazasını sağlar. 

 Ameliyat sonrası ameliyatta sayımı yapılacak malzeme formunu kontrol eder ve 

belgelerin arşivlenmesini sağlar. 

 Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde 

hazırlamasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 

 Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin standart listelerin oluşturulmasını ve 

güncelliğini sağlar. 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Sterilizasyon Bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon 

kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlar. 

 İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlar. 

 Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye kabulünü sağlar, mahremiyetine özen 

gösterir, varsa emaneti hasta eşyaları teslim formunu kullanır ve hastanın 

ameliyathanede bulunduğu süre içerisinde gerekli bakımı almasını sağlar. 

 Hastanın ameliyat öncesi gereksinim duyduğu destek ve yardımı almasını, gerekirse 

yalnız kalmamasını sağlar. 
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 Gerektiğinde dolaşan ve steril hemşirenin görevlerini yerine getirir, rehberlik eder, rol 

modeli olur.  

 Ameliyathanenin genel olarak günlük, ameliyat odalarının ise vaka aralarında 

temizliğinin yapılmasını sağlar. 

 Kendine bağlı çalışanların İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine 

uymasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar ve denetler. 

 Kendine bağlı çalışanların idarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine 

uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Çalışma listelerini ve izinleri düzenler. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’nün onayına 

sunar. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. Temizlik çizelgelerinin denetimini sağlar. 

 Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve 

malzemeler ile ilgili hazırlık yapılmasını sağlar. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Anestezi Teknikeri 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Anestezi Teknikerleri 
 

Görev Amacı 
Ameliyata alınacak hastanın; anestezi uzmanı kontrolünde, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası 

takip, uyutma ve uyandırma işlemleri ile teknik cihazların kullanım ve kontrol işlerini yürütür. 

 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktora yardımcı olurlar. 

 Ameliyatlarda hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri Doktor ’un kontrolünde 

uygular.  

 Hastanın yaşına, cinsiyetine, kilosuna, sağlık yapısına göre anestezi uygulayıp hastayı 

uyutur. 

 Ameliyat boyunca hayati bulguları takip eder, herhangi bir komplikasyon durumunda 

doktor ile birlikte müdahale eder. 

 Hastanın uyumasına nezaret eder. Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu 

kontrol eder. 

 Anestezi ilaç dolabını düzenler. Anestezi cihazının tekniker ile ilgili yapılması gereken 

temizliğini yapar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. 
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 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Anestezi ve Uyanma Ünitesi Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Anestezi ve Uyanma Ünitesi Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hemşirelik 

bakımının sağlanması, geliştirilmesi sağlamaktır. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Başhemşireliğin belirlediği; politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda bağlı 

olduğu birimlerde ameliyat olacak ve olmuş bireyin gereksinimlerini belirleyerek, bu 

gereksinimleri gidermeye yönelik planlama ve uygulama yapmak ve uygulama 

sonuçlarını değerlendirmekten sorumludur.  

 Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır. 

 Ameliyathane hemşiresi eksikliğinde vakalara girer ve ameliyat hemşiresinin yetkilerini 

taşır. 

 Hastaların ameliyat sonrasında vital bulgularında ve hemodinamilerini ile ilgili hekimi 

haberdar eder. 

 Hastanın durumunu ilgili hekimi ile görüşerek hastayı servisine transportunu sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. 
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 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Bölüm Kalite Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, İlgili Hastane 

Müdür Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü  
Görev Devri Diğer Bölüm Kalite Sorumlusu 
 

Görev Amacı 
Bölümler; hizmetin verildiği ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanacağı uygulama 
alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde, sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde 
verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına 
uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Birimlerinde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca kalite yönetim 

direktörlüğü ile koordine çalışmakla yükümlüdür. 

 Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim 

direktörlüğüne bildirmelidir. 

 Sorumlular bölümlerde yürütülen DÖF(düzeltici önleyici faaliyet)leri takip etmelidir. 

 Sorumlular ayrıca yatan hasta eğitiminden sorumludur ve ekibi ile koordineli çalışır. 

 Sorumlular bölüm oryantasyonundan sorumludurlar. 

 Birim sorumluları birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen kalite 

gösterge kartlarının da doldurulmasından kalite birimine bildirmekle yükümlüdür. 

 Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına 

ulaştırılmasını sağlar. 

 SKS eğitim ihtiyaçlarını belirler ve kendilerine verilen eğitimleri bölümlerine verir. 

 Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirler. 

 Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Direktörlüğüne rapor verir. 

 SKS ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi verir. 

 Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetler. 
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 SKS kapsamındaki bildirimlerin ( Sistemi, kalite göstergeleri bildirimleri vb.) düzenli 

olarak yapılmasını sağlar. 

 SKS öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Direktörlüğü ile birlikte hareket eder. 

 Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantılarına ve üye 

olduğu komitelere katılır. 

 Bölüm kalite sorumluları SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Direktörlüğü ile koordine 

olarak çalışmalarını yürütür. 

 Bölüme kabul edilen hastaların tanılama ve değerlendirmelerinin yapılmasını sağlar ve 

ilgili dokümanların düzenlenmesinden sorumludur. 

 Her bölüm kalite sorumlusu çalışmaları ile ilgili düzenli olarak kayıt tutar. 

Değerlendirme raporlarının bir örneğini Kalite Yönetim Direktörlüğüne gönderir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Diyabet Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Hemşire 
 

Görev Amacı 
Diyabetli birey ile yakınlarının bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine 
getirilmesidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastanemize müracaat etmiş tüm diyabetli hastaları, diyabet eğitimine alıp, eğitim verilerini ve 

tedavisini kaydedip arşivler. 

 Hekim veya hemşire tarafından görüş alışverişi istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını 

geliştirdiği diyabet izlem ve eğitim formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ihtiyacını belirler, 

uygulanmasını organize eder. 

 Diyabetli bireyin yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duyulan 

konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetmesine destek olur.               

 Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta 

ve ailesine gerekli eğitimleri verir. 

 Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatır. 

 Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır. 

 İnsülin pompası ve CGMS takılacak olan hastalara uygulama konusunda eğitim yapar, 

danışmanlık hizmeti verir. 

 Oral anti diyabetik tedavi alan hastalara eğitim verir. 

 Diyabetli bireye/yakınlarına kan şekeri ölçme ve değerlendirme becerisi kazandırır. 

 Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendirir. 

 Diyabetli bireyi genel vücut bakımı yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda 

bilgilendirir. 

 Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, 

değerlendirir ve kaydeder. 

   Diyabetli bireyin tedavisinde görev alan sağlık ekibi üyeleri ile (hekim, diyetisyen, eczacı vb.) 

birlikte sunduğu diyabet eğitimi ve bakımına ilişkin bilgilerini, sürekli geliştirmek ve güncel 

tutmak amacıyla uluslararası, ulusal diyabet kurumları ile koordineli çalışır. 

    Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini 

belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

    Diyabet hemşireliği alanında araştırmalar planlar, yapar/katılır. 

    Hastaların düzenli takibini yapabilmek için hasta dosyaları hazırlar ve arşivler. 
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 Çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve müdürlüğe sunar. 

 Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi, kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri 

etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliştirir. 

 Müdürlük ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur. 

 Hastaları yasal hakları konusunda bilgilendirip gerekli yönlendirmelerde bulunur. 

 Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Temizlik yapılmasını sağlar ve denetler. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Diyetisyen 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü 
Görev Devri Diğer Diyetisyen 
 

Görev Amacı 
Mutfak, yemekhane ve depo hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar.  

 Normal yemek alan hasta ve personel için aylık yemek listelerini düzenler.  

 Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili hizmetin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında 

bulunur.  

 Satın alınacak beslenme ile ilgili hizmet ve malzemelerin ihalesinde ve muayene kabul 

komisyonunda görev alır.  

 Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptar ve sağlanması için hastane müdürüne bildirir.  

 Depoların düzenli, stokların usule uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu hususta gerekli temel 

ilkeleri saptayarak en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.  

 Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen 

kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve 

dağıtımını kontrol eder.  

 Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve 

denetler.  

 Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzenlemeler yapar.  

 Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin tabağına kadar kaliteli bir şekilde getirilmesini 

sorumlu müdürlük ile birlikte sağlar.  

 Personel ve hasta yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenilen yerlerin ve yemek 

kaplarının modern usullerle temizlenmesini sorumlu müdürlük ile birlikte koordineli bir şekilde 

sağlar.  

 Yemekhanelerde ve kliniklerde yemek dağıtımının, hijyenik ortamda ve düzenli bir şekilde 

yapılmasını sağlar. 
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 Yemek dağıtımı yapan görevlilerin maske, eldiven ve başlık(bone) kullanmalarını sağlar ve 

dağıtım sonrası hizmetlerin kontrolünü yapar. 

 Mutfak ve yemekhanede çalışan personeli denetler. Mutfak personelinin temizlik ve hijyen 

şartlarına uygun çalışmasını sağlar. Mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını sorumlu 

müdürlük ile planlayarak yaptırır. 

 Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılır.  

 Gelen ve giden evrakla ilgilenir ve gereğini yapar. Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle 

olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını sağlar.  

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar.  

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. Amirleri tarafından görevlendirilmesi durumunda 

komisyon, komite ve benzeri çalışma gruplarında yer alır. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Eczacı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü 
Görev Devri Belirlediği Diğer Eczacılardan Biri. 
 

Görev Amacı 
Eczacılar Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yasanın 121. Maddesinde tanımlanan görev 
ve yetkileri doğrultusunda çalışırlar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Oluşturulacak ilaç alım komisyonunda yer alır, komisyon ile birlikte hastanenin ilaç alım 

politikasını belirler ve uygulanmasını sağlar. İlaç alım komisyonu ile çalışmalar yaparak stok alt 

limit çizelgesini hazırlar. Belirlenen stok alt limitlerinin otomasyon sisteminin uyarı 

mekanizmasına işlenmesini sağlar.  

 Hastanede kullanılacak olan ilaç ihtiyacını otomasyon uyarı mekanizmasının verdiği uyarı 

doğrultusunda belirler, siparişlerini verir ve zamanında teminini sağlar. 

 İlaçlarla ilgili ihalelere katılır. İhalelerin hastanenin menfaatleri doğrultusunda sonuçlanmasına 

katkıda bulunur. 

 Acil ilaç teminlerini (satın almaya istem yaparak) sağlar. 

 İhalelerin son durumunu takip eder, özel ve acil durumlarda, gerektiğinde sürecin 

hızlandırılmasını ve ilacın en kısa sürede teslimini sağlar. 

 Her türlü yazışma ve evrak takibini yapar ve yapılmasını sağlar. Resmi kurumlara gitmesi 

gereken evrakları zamanında hazırlar ve gönderir. 

 Eczane ile ilgili genel koordinasyonu sağlar. 

 Eczane personelini eczane işleyişi konusunda bilgilendirir ve yönlendirir. İşleyişin devamlılığını 

sağlar. 

 Eczanede ve ilgili alanlarda oluşabilecek her türlü sorunun imkânları doğrultusunda çözümünü 

sağlar veya gerekli mercilere bildirir. 

    İlaçlarla ilgili kontrollerin çizelgesini oluşturarak bir plan çerçevesinde düzenli olarak 

yapılmasını(miat, stok sayımı, saklama koşullarının kontrolü) sağlar. Sonuçları kayıt altına alır. 

    Miad sorunu olan ilaçlarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak prosedürün takibini sağlar. 
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   Servislerden otomasyon sistemi üzerinden hasta bazında hekimler tarafından yapılan order 

istemini kontrol eder, onaylar ve döküm listesi oluşturur. Döküm listelerini eczane personeline 

iletir, ilaçların kontrol edilip hazırlanmasını ve birimden gelen görevliye tutanak karşılığı teslim 

edilmesini sağlar. 

     Acil servislerde bulunması gereken aşı ve serumların (yılan serumu, tetanos, akrep serumu vs.) 

teminini ve miad kontrolünü yapar, uygun saklama koşullarını sağlar ve sorumlu hemşireleri 

gerekli konularda bilgilendirir. 

     İlaç güvenliği talimatını iyi bilir, eczane personeli tarafından uygulanmasını sağlar, ilaç 

suiistimalinin önüne geçer. 

 Yetkileri, görevleri ve sorumlulukları doğrultusunda yaptığı işlerde kurum menfaatlerini ön 

planda tutar, kurumu zarara uğratacak hiçbir faaliyet içine girmez. Kurumun kar marjını 

yükseltecek yöntemleri araştırır ve uygular. 

    Nöbetçi personeli görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirir. 

    Nöbet çizelgesini hazırlar, ilgili personele ve resmi yerlere tebliğ eder. Nöbetçi personelin bu 

çizelgeye uymasını, görevini zamanında ve uygun kıyafet ile teslim almasını sağlar. 

     Nöbet devir teslim işlemi sırasında eczanede bulunur, nöbetçi personeli yapması ve yapmaması 

gerekenler konusunda uyarır.  

    Eczanedeki her türlü resmi evrak ve kâğıttan (kırmızı, yeşil, mor reçete koçanları gelen giden 

evraklar v.b.) ilaç ve demirbaştan esas sorumlu kişi eczacıdır. 

     Hafta sonu icapçı eczacı olarak eczanede oluşabilecek her türlü sorunun çözümü için ulaşılabilir 

ve en kısa zamanda hastaneye gelebilir durumda olur. 

     İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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 İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi,( İlaçların değerlendirilmesi, 

seçimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı, güvenliği ve ilaç terapötik kullanımı ile ilgili tüm 

konularda politikaların oluşturulmasına yardım eder ve tavsiyelerde bulunur). 

 Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılmasını 

sağlar. 

  Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirler. 

 Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video 

görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlar. 

 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlar. 

 Güvenli ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli için eğitim programları düzenler. 

 İlaç hatalarını izler ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve 

Antibiyotik Profilaksi Rehberi”nin hazırlanmasına katkı sağlar. 

 Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunur. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Eğitim Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Başhemşire Yardımcısı 
 

Görev Amacı 

Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve tamamlamak eğitim ihtiyaçlarına 

yönelik planlama, uygulama sonuçları değerlendirme, uygulama ortamına aktarımda destekleyici bir 

ortam sağlama, öğrenme devamlılığını sağlamaktan sorumludur. Çalışanların araştırma yapmalarını 

yüksek kalitede hasta bakımı için gerekli bilgi ve becerilerini güncelleştirmelerini teşvik etmek ve 

liderlik etmekten sorumludur. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Sağlık bilimi ve hemşirelik mesleğindeki gelişmeler doğrultusunda eğitilen hemşirelerin bilgi ve 

becerilerini artıran kişidir. 

 Başhemşireliğe bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları 

geliştirir. 

 Başhemşireliğe bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin 

saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.  

 Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili 

kişi/birimlerle işbirliği yapar.  

 Eğitim materyali arşivini geliştirir. 

 Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.  

 Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar, görüş bildirir. 

 Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol 

hemşiresi ile hasta güvenliği ve kalite çalışmaları ile ilgili gereksinimleri de kalite kontrol 

birimine bildirerek; işbirliği yapar, önerilerde bulunur. 

 Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporları hazırlar ve sunar. 

 Müdürlüğün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (katılım belgesi) geliştirir 

ve yürütür. 

 Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir. 

 Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık 

yapar.  

 Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular. 

 Güncel ve mesleki yayınları izler, hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili 

araştırmalar yapar ve katılır. 

 Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere 

katılmasını sağlayıcı duyurular yapar. 
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 Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin 

tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir. 

 Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve 

güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır. 

 Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında 

hemşirelere rehberlik eder. 

 Tüm çalışmaları etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  EKG Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri   Diğer EKG Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin 
yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Rutin olarak servisteki ve poliklinikteki hastaların, çekilmesi gerekenlerin EKG ‘sini çeker. 

 EKG cihazının temizliğini yapar. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Endoskopi Ünitesi Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Endoskopi Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Sorumluluk aldığı hasta için profesyonel hemşirelik bakımını sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Sorumluluk aldığı hasta için profesyonel hemşirelik bakımını sağlar. 

 işlem odasında çalışan hemşire; doktorla birlikte işleme steril girer ve doktoru asiste eder. 

Cihazların bakımı ve dezenfeksiyonundan sorumludur.  

 Sirküler Hemşire; ünitenin işlemler için hazırlanmasından sorumludur.  

 İşlemlerde kullanılacak ilaç, tıbbi malzeme ve evrakları işlem odalarında yeterli miktarda 

bulundurur. 

 Hastayı işlem hakkında bilgilendirir ve hastanın endişesini paylaşır, sakinleştirir. 

 Steril olmayan malzemelerin dezenfeksiyonunu yapar ve otoklava gönderilmesi için hazır hale 

getirir. 

 Endoskopide kullanılan tıbbi cihazlardaki arızaları teknik servise bildirerek arızaların 

giderilmesini sağlar. 

 Endoskopi ünitesinin düzenini ve temizliğini kontrol eder. 

 Sorumlu Hemşire, hekim ve diğer personelle işbirliği içinde çalışır, sorumlulukları paylaşır. 

 Hastanın en kısa zamanda endoskopi ünitesinde işleminin yapılıp, bölümden uygun şekilde 

ayrılmasını sağlar. 

 Verilen ilaçların ve yapılan işlemlerin hasta için önemini, hasta ve ailesine anlatır. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 
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 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların 
geliştirilmesi çalışmalarına katılan, bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti veren eğitim ve 
bakım becerisine sahip kişidir. Enfeksiyon Kontrol Komitesine bağlı olarak çalışır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarında kültür sonuçlarını izler, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlar, 

hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları 

enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 

 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar. 

 Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı 

belirler ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirir. 

 Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye 

yönelik çalışmalara katılır. 

 En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile biraraya gelerek, çalışmaları değerlendirir. 

 Bölümlerle ilgili sorunları kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletir, bu bölümlerin kontrol 

tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımları sağlar. 

 Enfeksiyon Kontrol Programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır. 

 Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler. 

 Yataklı tedavi kurumu tüm çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim 

verir. 

 Hastane temizliğini denetler.Gerekli durumlarda temizlik personellerinin eğitim almasını sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 
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 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire 

Yardımcıları, Başhekim Yardımcıları, Başhekim 
Görev Devri Diğer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Genel olarak bireyin fonksiyon düzeyini sürdürmesine, sağlık sorunlarına yönelik gelişebilecek 
komplikasyonların önlenmesine ve olabildiğince uzun süre yaşamını yüksek bir kalitede rahat ve 
bağımsız sürdürmesine yardımcı olur. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Kurum ve Başhemşirelik tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere 

uyulmasını sağlar. 

 Servise kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın servise uyumunu sağlar. 

 Hemşirelik sürecinde, hasta bakım planı kullanarak, hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, 

bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder. 

 Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda 

yeni düzenlemeler yapar.  

 Hasta ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon desteği sağlar, gerekli durumlarda psikolojik 

destek alması açısından yönlendirir. 

 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası 

izler. 

 Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder. 

 Hastaya uygulanan bakım ve tedaviyle ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik 

kayıtlarını, nöbet vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak, hasta başında teslim eder.  

 Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ekiple bilgi alış verişinde bulunur. 

 Hastanın fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izler, günlük gözlemlerini yapar ve kaydeder. 

 Hastanın stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerini değerlendirerek, becerilerinin 

gelişmesine yardım eder. Vücut değişikliklerine uyumu değerlendirir, destekler, gerekirse ilgili 

birime yönlendirir. 

 Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu 

hemşiresine görüş bildirir. Hemşirelik uygulamalrı için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır 

durumda olduğunu kontrol eder. 

 Ekip iş birliği çerçevesinde hasta ve yakınlarını bilgilendirir. 

 Rehabilitasyon ekibiyle iletişim kurarak koordinasyonu sağlar. 

 Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku 

ve dinlenmelerini sağlar.  
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 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan 

tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyarılmasını sağlar. İzolasyonu gereken 

hastalar için gerekli tedbirleri alır.  

 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, uygular, 

etki ve yan etkileri izler ve yeniden kaydeder.  

 Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar. İlgili bölümün hemşiresine sözlü ve yazılı olarak 

teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin edilmesi, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunması için eczane ile iş birliği yapar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır. Bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Hastaya ve ailesine; hastalık, genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar. Gerektiğinde 

ilgili kişilere ve kurumlara yönlendirir. 

 Hastayı bütüncül olarak ele alır, günlük yaşam  sürecinde gerekli olan iletişim ve bağımsız yaşam 

becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Hastanın kendine bakımı geliştirerek yaşam kalitesini 

artırmayı öğretir, destekler ve gözler. 

 Hastanın kuruma kabulünden başlayarak taburculuk planlamasını ve eğitimlerini yapar. 

 Hasta ve yakınlarına kateter bakımı, bası yarasının önlenmesi ve bakımı, mesane ve bağırsak  

rehabilitasyonu, ayak bakımı, cihazların ve ilaçların kullanımı, beslenmesinin önemi, sıvı 

kontrolü, pozisyon kontrol ve önemi, deformitelerin önlenmesi  ve eklem hareket açıklığının 

sağlanması amacıyla fiziksel aktivitelerin devamlılığının önemi ve benzeri konularda eğitim 

yapar. 

 Mesane irrigasyonu ve idrar inkontinansı bakımı verir, mesane ve barsak eğitimi yapar. 

 Terminal dönemdeki hasta ve ailesine destek sağlar. 

 Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların 

etkilenmelerini önleyici tedbirler alır. 

 Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarını, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini 

gerçekleştirir. 

 Enfeksiyon belirtileri saptandığında sorumlu hemşiresine bildirir. 

 Acil durumları saptayarak kurum politikalarına uygun şekilde girişimde bulunur ve ilgili 

kayıtları tutar. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasnın sağlar. 

 Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşiresi ile iş birliği yaparak eğitim gereksinimlerine  yönelik 

önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Öğrenci hemşirelerin eğitiminde katkıda bulunur. 
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 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Servis Sorumlu Hemşiresi tarafından istenilen kayıt ve 

istatistikleri toplar. 

 Sorumlu Hemşireye servisin hemşirelik hizmetleri ile ilgili faaliyet raporunun hazırlanmasında 

yardım eder. 

 Rehabilitasyon ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılır.  

 Mesleki ilerleme ve gelişimi için uygun görülen kurum içi/kurum dışındaki seminer ve 

toplantılara katılır. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Fizyoterapi Teknikeri 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Fizyoterapist 
Görev Devri Fizyoterapi Teknikeri 
 

Görev Amacı 
Hekimlerin talimatları doğrultusunda hasta tedavisini uygulamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Fizik tedavi uzmanı tarafından muayene edilerek tedavi endikasyonu konulmuş ve 

fizyoterapist tarafından kendisine yönlendirilmiş hastalara, hasta tedavi kartında 

belirtilen rehabilitasyon programını uygular. 

 Fizyoterapistin hazırladığı çalışma programına uygular. 

 Fizik tedavi cihazlarını kullanır. Hastaların tedavi sırasında korunmaları için gerekli 

güvenlik tedbirlerini alır. 

 Kullandıkları cihazların arızalarını fizyoterapiste iletir. Arızanın  giderilip 

giderilmediğini takip eder. 

 Tedavi süresince gözlem ve önerilerini fizyoterapistle paylaşır. Tedavi sırasında ortaya 

çıkan tıbbi sorunları fizyoterapiste bildirir. 

 Faaliyet alanı içerisinde idare tarafından yapılan görevlendirmelere uyar. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 
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 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Fizyoterapist 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Fizyoterapi Teknikeri 
 

Görev Amacı 
Doğuştan veya sonradan olan tüm fiziksel/zihinsel yetersizliklerde, fonksiyon kayıplarında, ağrıların 
giderilmesinde yapılacak koruyucu, destekleyici ve geliştirici fizyoterapi rehabilitasyon çalışmalarını 
uzman hekimlerin talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek, bu amaçla test, ölçüm ve değerlendirme 
yöntemlerini uygulamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Poliklinikte uzman tabip tarafından tedavi programına alınan ve tedavi kartı ile kendisine gelen 

hastaları fizik tedavi protokol defterine kayıt eder ve hastaya randevu kartı verir. Randevusu 

gelen hastaların tedavisini uygulayacak fizik tedavi yardımcı personelini belirler ve çalışmasını 

denetler. 

 Yataklı servislerde uzman tabip tarafından doldurulan ve servis hemşiresince rehabilitasyon 

hasta kartı kendisine iletilen hastayı rehabilitasyon protokol defterine kaydeder.  

 Tedavisi biten hastanın tedavi bitiş tarihi, sorumlu fizyoterapist tarafından protokol defterine 

kaydeder ve fizik tedavi kartını  fatura servisine teslim eder. 

 Hasta konsey toplantılarına katılır. 

 Cihazların “Fizik Tedavi Cihazları Kullanım ve Bakım Talimatına” uygun olarak kullanılmasını 

sağlar ve muhafaza eder. 

 Fizyoterapistlerin ve fizik tedavi yardımcı personelinin çalışma programlarını belirler ve 

denetlenmesini sağlar. 

 Fizik Tedavi Ünitesi’nin temizlik ve düzeninin denetimini sağlar. 

 Fizik tedavi hizmetlerinin uygun şekilde ve zamanında yapılmasını kontrol eder. 

 Malzemelerin doğru ve israf edilmeden kullanımını sağlar, malzeme ihtiyacını takip ve temin 

eder. 

 Cihazların bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve cihaz kalibrasyonlarının 

yaptırılmasını takip eder. 

 Arızalanan cihazları “İş Talep ve Takip Formu” ile teknik servise bildirir. 
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 Sorumluluk alanındaki tüm hizmetlerin doğru kayıt edilmesini sağlar. Hizmetleri ile ilgili aylık 

istatistikî verileri hazırlayıp, başhekimliğe iletir. 

 Periyodik olarak Kalite Yönetim Direktörlüğüne ve istatistik birimine ulaştırılması gereken 

proses performans parametrelerine ve proses kontrol parametrelerine ait verilerin (aylık, üç 

aylık vs.) zamanında aksatılmadan hazırlanarak ulaştırılmasını sağlar. Proses izlem formuna,  

proses performans ve kalite hedeflerinin gerçekleşme durumlarının ait verileri (aylık, üç aylık 

vs)  düzenli olarak doldurur ve istatistik birimine iletilmesini sağlar. 

 Faaliyet alanı içerisinde İdare tarafından yapılan görevlendirmelere uyar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Görüntüleme Hemşiresi   
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Radyoloji Teknikeri 
 

Görev Amacı 
Tanı ya da tedavi için radyoloji bölümüne gelen hastalara yapılacak işlemler hakkında bilgi 
verir, hastaları işleme hazırla, hastaların sağlık durumunu izler, bilgileri kaydeder ve yapılan 
işlemler sonrasında hastanın uygun servise çıkarılmasını sağlar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Polikliniğe yönelik oluşturulan standartlara ve uygulamalara göre, sorumluluk aldığı 

hasta için profesyonel hemşirelik bakımını sağlar.  

 Her sabah işlem odalarını dolaşarak gün içinde meydana gelebilecek aksaklıkları 

engelleyebilmek için eksik varsa tamamlar.  

 Hastanın işleminin en kısa zamanda yapılması için gerekli kişilerle iletişim kurar ve 

koordinasyonu sağlar.  

 Sorumlu olduğu ünitedeki yaptığı işlevler, gereksinim ve problemler konusunda 

radyoloji birim sorumlusuna bilgi verir ve danışır.   

 Ön hazırlık gerektiren işlemler için hastaya ön hazırlığın önemi ve nasıl hazırlık yapacağı 

ile ilgili eğitim verir.   

 Verilecek ilaçların görülebilecek etkileri ve işlemin önemi hakkında hasta ve ailesine 

bilgi verir.  

 Hastanın damar yolu varsa açıklığını kontrol eder, damar yolu yoksa açar.   

 Hastanın alerjisi olup olmadığını sorgular. Alerjisi varsa doktoruna bilgi vererek order 

edilen premedikasyonu yapar.  

 Kontrast madde vermeden önce ilacın görülebilecek etkileri hakkında hastaya bilgi verir.  

 Kontrast madde verildiği süre içinde damar yolunu kontrol eder.  
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 Tetkik sonrası alerji gelişme riskine karşı damar yolunu 10–15 dk. daha açık tutar ve 

hastaya bilgi verir. 

 İlaçlı tetkik süresince ve tetkik sonrasında olası ilaç reaksiyonu açısından hastayı 

gözlemler. 

 Reaksiyon gelişmezse damar yolunu çıkarır.  

 Reaksiyon gelişirse doktora iletir, isteme göre ilaç uygular ve hastayı bilgilendirir.  

 Reaksiyon devam ediyorsa, doktora haber vererek hastayı acil servise yönlendirir.  

 Teknik sonrası ilacın böbrekler yoluyla atılmasını sağlamak için hastaya bol sıvı alması 

gerektiği hakkında bilgi verir.  

 Gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.  

 İşlem esnasında doktoru asiste eder.  

 VCU işleminde ayrıcı; tetkik sonucunu/işlemi etkileyeceği için miksiyon ihtiyacı varsa 

gidermesi için hastayı yönlendirir.  

 Hastalara kullanılan ilaç ve sarf malzemenin bilgisayar kayıtlarını takip eder.  

 Tüm hemşirelik prosedürleri ve uygulamalarını etik kurallar ve hasta hakları 

çerçevesinde sürdürür.  

 Sağlık ekibinin diğer üyelerinin hazırladığı sağlık eğitim protokollerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunur.  

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar ve uyulmasını sağlar 

 Görevi bitmeden görev yerinden ayrılamaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 
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 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından  

 başkaları ile paylaşmaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hemodiyaliz Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Hemodiyaliz Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Hemodiyaliz Ünitesine gelen hastaların hemşirelik bakımını planlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 

 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda hemodiyaliz 

ünitesindeki hemşire hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. 

 Alanı ile ilgili sıkıntıları Sorumlu Hemşiresine bildirir. 

 Hastayı üniteye kabul eder, uyumunu sağlar. 

 Hemşirelik süreci hasta tanımlama formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirilmesini 

yapar, bakım gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre 

bakımda yeni düzenlemeler yapar. 

 Hastanın kendi kendine bakımını destekler. Hastayı hemodiyalize hazırlar, hasta ilk defa 

diyalize giriyor ise hemodiyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve hemodiyaliz merkezi 

hakkında bilgi verir. Hemodiyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir. 

 Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir. 

 Hekim istemi doğrultusunda uygun diyaliz malzemelerini hazırlar. 

 Anterio-venöz fistül girişimini yapar ve komplikasyonlar açısından hastayı takip eder. 

 Hemodiyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, hemodiyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol 

eder. 

 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, 

uygular, etki ve yan etkilerini gözler, komplikasyonlara karşı önlemler alır.  

 Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında verilen ilaç uygulamalarını yapar ve kaydeder. 

 Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri 

hemşire gözlem formuna kaydeder.  

 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem 

sonrası izler ve kaydeder. 
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 Hasta viziteleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alışverişinde bulunur. 

 Hastaların güvenli bir biçimde transferini sağlar. İlgili bölümün hemşiresine teslim eder. 

 Enfeksiyon belirtileri saptandığında, sorumlu hemşiresine bildirir. 

 İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. 

 Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder. Acil 

malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli çalışır durumda olduğunu kontrol 

eder. Araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarını, kullanılmamış ilaçları eczaneden iptalini 

gerçekleştirir. 

 Hastanın öneri istek ve şikâyetlerinin dinler, değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir. 

 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. 

 Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların 

etkilenmelerini önleyici tedbirler alır. 

 Hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla, gürültü, ışık, ısınma havalandırma gibi 

çevresel uyaranları kontrol eder, belirlediği aksaklıları ilgili birime bildirerek giderilmesini 

sağlar. 

 Sorumlu Hemşireye ünitenin temizlik hizmetleri ile ilgili faaliyet raporunun hazırlanmasında 

yardım eder. 

 Hemşirelik ve hemodiyaliz hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara 

katılır. 

 Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik 

önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur. 
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 İdare ve Sorumlu Hemşiresi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için 

kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır. 

 İdare tarafından istenen kayıt ve istatistikleri toplar. Tüm uygulamalarını etik kurallar 

doğrultusunda yapar. 

 Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi ile ilgili gerekli eğitimleri verir, süresi, randevu saati vb. 

konularında bilgilendirir ve danışmanlık yapar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  İş Yeri Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Başmüdür, Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi 
 

Görev Amacı 
İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapar, gerekli bilgi ve belgelere ulaşır ve çalışanlarla görüşür. 

 Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri 

hekimi tarafından yapılan muayene sırasında yardımcı olur. 

 Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını 

sağlar. 

 Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır. 

 İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri 

hekimiyle birlikte çalışır. 

 İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür. 

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve 

yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. 

 Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar. 

 Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki 

gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına 

sahiptir. 

 Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma 

süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir 

kesinti yapılamaz.   
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kan Alma (Flebotomi) Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Kan Alma (Flebotomi) Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kan Alma  Merkezine gelen hastaların işlem sırasında güvenli, uygun bir şekilde kan vermelerini sağlar. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kan merkezine gelen donörlerin ( kan vericiler) işlem sırasında güvenli, uygun bir şekilde kan 

vermelerini kan alma ile ilgili koordinasyon ve oluşan komplikasyonlarla ilgili hemşirelik 

hizmetlerini kapsar. 

 Donörden alınan bilgileri ve hemoglobin değerlerini donör sorgulama formuna kaydeder. 

 Flebotomi işlemi hakkında donöre gerekli açıklamaları yaparak ve bilgilendirir. İşlem sonrası 

dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verir, varsa sorularını cevaplar. 

 Donörü kan alma salonuna yönlendirir, işleme yönelik tepkilerini gözlemler. 

 Flebotomi işlemi öncesinde doğru donörden kanın aldığından ve kan torbası etiketlemelerinin 

doğru yapıldığından emin olur. 

 Donörün güvenli şekilde kan alma sedyesine yerleşmesini sağlar. Flebotomi işlemini uygun 

şartlarda gerçekleştirir. 

 İşlem süresince donörü yaşam bulgularındaki değişimleri gözlemler, gerekli ölçümleri yapar. 

 Flebotomi işlemi sırasında donörü istirahat etmesini sağlar, donörü gözlemleyerek, gerektiğinde 

kan merkezi doktoruna haber verir, gereken müdahaleyi zamanında gerçekleştirir.  

 Donörde uygulama esnasında gelişebilecek komplikasyonları (baş dönmesi, halsizlik, gözlerde 

kararma, ellerde uyuşma vb.) gözler ve komplikasyon geliştiğinde gerekli ilaçları doktorun isteği 

ve sorumluluğu altında uygular. 

 İşlem esnasında kendi güvenliğini sağlar (eldiven giyme, özel iğne koruyuculu kan torbası 

kullanma). 

 Flebotomi işlemi sırasında gerekli testler için kan numuneleri alır. 

 Donörde işlem sonrasında yaşam bulgularında normalden sapma olduğunda takibini yapar, 

normal sınırlarda olduğundan emin olduktan sonra donörün ayağa kalkmasına izin verir. 
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 Flebotomi işlemi sonrasında kan ürününü ve numuneleri kan merkezi teknisyenine teslim eder. 

Yaptığı işlemleri, reaksiyonları kaydeder. 

 Donör bilgi formlarını ileri kayıt, tarama ve arşivleme işlemleri için dosyalar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kan Alma Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Kan Alma Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Hastaların işlem sırasında güvenli, uygun bir şekilde kan vermelerini sağlar. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kan Alma ünitesine gelen hastaların işlem sırasında güvenli, uygun bir şekilde kan vermelerini 

sağlar. 

 Tüm hemşirelik prosedürleri ve uygulamalarını etik kurallar ve hasta hakları çerçevesinde 

sürdürür. 

 Sorumlu olduğu ünitedeki yaptığı işlemler, gereksinim ve problemler konusunda birim 

sorumlusuna bilgi verir ve danışır. 

 Kullanılan malzemelerin düzenini ve kullanılabilirliliğini sağlar. 

 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından istenen istatistik ve raporları sürdürür. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kemoterapi Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları,  Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Kemoterapi Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Ayaktan ya da yatarak kemoterapi alan onkoloji hastalarının hemşirelik bakımının planlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesinden sorumludur. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Stotoksik ilaçların uygun ortamda hazırlanmasını ve hastaya uygulanmasını sağlamaktan 

sorumlu özel dal hemşiresidir. 

 Merkezde hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimleri birim sorumlusuna bildirir. 

 Hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, hemşirelik öyküsünü alır ve kaydeder. 

 Üniteye kabul edilen hastaya kendini tanıtır, hastanın üniteye uyumunu sağlar ve psikolojik 

destek sağlar. 

 Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (enfeksiyon, kilo kaybı, 

toksisite ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değerlendirir. Kemoterapi alması planlanan 

hastanın kimyasal tedavi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) 

değerlendirir ve hastaya bilgi verir. 

 İlaç hazırlama ortamı, biyolojik güvenlik kabini, kişisel koruyucu araçlar, hazırlık sırasında 

kullanılan diğer araç-gereçlere yönelik tüm güvenlik önlemlerini alır/alınmasını sağlar. 

 Antineo-plastik ilaç hazırlanması, uygulanması sırasında, kontamine olmuş materyallerin ve 

atıkların uygun koşullarda toplanması, uzaklaştırılması için ilgili birimlerle işbirliği yapar. 

 Antineoplastik ilaç uygulanan hastaların vücut sıvıları ve atıklarına maruz kalınabilecek her 

türlü işlemde koruyucu önlemleri alır ve alınmasını sağlar. 

 Hazırlanan ilacın adını, dozunu, hazırlanma saatini yazarak ilacın üzerine etiketler. 

 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, uygular, 

etki ve yan etkilerini izler kaydeder. 

 Kemoterapi öncesi uygun damar yolu açıklığını sağlar, ilaçların hekim istemi doğrultusunda 

uygular. 
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 Acil malzemeleri kullanıma hazır bulundurur ve olağanüstü durumlarda hastanın durumundaki 

değişiklikleri bildirir. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

eder. 

 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. 

 Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar. İlgili bölümün hemşiresine sözlü ve  

 yazılı olarak teslim eder. 

 Hasta ve yakınlarına danışmanlık yapar, eğitim verir.  

 Hemşirelik bakımında gerekli tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını 

sağlar. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik 

önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Teknik konularda periyodik bakım ve işlemlerin aksatılmadan yapılması için ilgili birimlerle 

işbirliği yapar. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar. 

 Ünitenin hemşirelik hizmetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlar. 

 Hemşirelik alanında yapılacak araştırmalara katılır. 

 Tüm uygulamalarına etik kurallar doğrultusunda yapar.  

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar  ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 
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 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Klinik Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları, 
Klinik Sorumlu Hemşiresi 

Görev Devri Diğer Klinik Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik 

hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve 

psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanımlayan, 

planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve hekim tarafından yazılı olarak 

verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir. 

 Hastanın servise kabulünü yapar. Kendini ve kliniği tanıtır. Hastanın bakım 

gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hemşirelik tanısını koyar, hasta bakımında 

hemşirelik süreci sistemini kullanır. 

 Ekip içinde hastaların bakım ve tedavilerine yönelik ortak kararları planlama ve 

uygulamada aktif rol alır. 

 Günlük yaşam etkinliklerinin devamını sağlar. Hastanın öz bakımını karşılamasına 

destek olur. 

 Terapotik çevre sağlar, yapılandırır ve sürdürür. 

 Hastaların kendilerine ve başkalarına zarar vermelerini önleyici müdahalelerde bulunur. 

 Hastanenin belirlemiş olduğu hasta ziyaretçi ve refakatçi politikasını uygular. 

 Hastaların servis içi aktivite programlarını yapar. 

 Hasta bireysel gelişimini ve sosyalleşmesini sağlayacak gruplar ve programları yürütür. 

 Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemşire uygulamaları  
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 doğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığı planlı ve düzenli görüşmeler yapar. 

 Vizitlere katılır, hasta gözlemlerini, görüşmelerini, bakım sonuçlarını iletir, öneriler 

sunar. 

 Hastane protokolüne göre gelen ilaçların kilitli oda ya da dolapta bulundurulmasını 

sağlar, eksik ilaçları bildirir. Taburcu veya ex olan hastaların ilaçlarının eczaneye sistem 

üzerinden iadesini sağlar. 

 Günlük gözlemlerini hemşire gözlem formuna kaydeder. Kayıtları düzenli tutar. 

 Mesleki gelişmeleri takip eder, sürekli eğitimi sağlayıcı kurum içi ve kurum dışı bilimsel 

toplantılara, kongrelere ve hizmet içi eğitimlere katılarak mesleki gelişimin devamlılığını 

sağlar. 

 Alanında bilimsel araştırmalar yapar, kurum içinde ve kurum dışında bunları sunar, 

sonuçların uygulamaya geçilmesine rehberlik eder. 

 Hastanın tıbbi tedavisine uyumunu sağlar, ilaçların etki ve yan etkilerini takip eder. 

 İdarenin uygun gördüğü kılık kıyafet düzenine uyar. 

 Hastaların transferi sırasında (başka kliniğe, ameliyathaneye, radyolojiye vb.) sırasından 

refakat eder. Güvenli transferini sağlar. 

 Hasta odası düzenini ve refakatçi denetimini sağlar. 

 Acil müdahale arabasının düzenini ve takibini sağlar. 

 Hasta mahremiyetini sağlar. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 
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 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Klinik Sorumlu Hemşire 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Kıdemli Klinik Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Yatan hastaların bakım ve tedavilerin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonu 

yapmak. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Başhemşireliğin vizyon, misyon, politika, yöntem ve talimatlarla ilgili kurallarını 

benimser, hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan denetler ve önerilerde 

bulunur.  

 Görev yaptığı bölümdeki hasta sayısı, hasta tipi, hastanede yatış süresi gibi özelliklere ilişkin veri 

toplar, analiz eder.  

 Hemşirelik uygulamalarının bakım protokolleri ve talimatlara uygun yapılmasını sağlar veya 

denetler. Gerektiğinde kendisi yapar. 

 Hemşirelik kayıt formlarının düzenli tutulmasını sağlar, denetler, eksiklikleri rapor eder.  

 Hemşirelik bakım uygulamalarının etik kurallar ve hasta hakları doğrultusunda verilmesini 

sağlar ve denetler. Kendisine iletilen veya hasta vizitinde tespit edilen uygunsuzluk 

durumlarında ilgili personeli uyarır ve durumu sağlık bakım hizmetlerine bildirir.  

 Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak için servis ve hasta vizite 

yapar. Servis vizitelerinde, servisin genel durumunu(temizlik, refakatçi, ziyaretçi) hemşirelik 

bakımını denetler, gözler, değerlendirir, önerilerde bulunur ve rapor eder.  

 Sorumlu olduğu hemşire ve/veya hizmetli personelin etkin kullanımı için çalışma listelerini ve 

yıllık izinlerini düzenler, sağlık bakım hizmetleri müdürlüğüne bildirir, onayına sunar. 

 Hemşire ve hizmetli personele özlük hakları ile ilgili rehberlik eder.  

 Sorumlu olduğu bölümde görev yapan tüm hemşirelerin yeterlilik değerlendirmelerini 

belirlenen dönemlerde yapar. Başhemşireliğe sunar.  

 Mesai saatlerinde hemşirelere mesleki yaklaşım ve bakım işlemleri konusunda danışmanlık 

yapar, 
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 ihtiyaç duyulan eğitim programları ile ilgili sağlık bakım hizmetlerine rapor verir.  

 Yatak başı hemşiresi tarafından uygulanan hasta bakımını denetler, gerektiğinde rehberlik eder.  

 Bakım ile ilgili istatistikleri tutar ve sağlık bakım hizmetlerine iletir.  

 Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar. Birime özgü uyum 

programını yapar.  

 İhtiyaçlar doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programı hazırlar ve hemşirelerin aktif 

katılımını sağlar.  

 Hemşireler ile birlikte rutin veya olağanüstü toplantılar düzenler ve toplantı tutanağı tutar.  

 Klinik dışında katıldığı toplantılarda alınan kararları ve duyuruları sorumluluğu altındaki 

hemşireler ile paylaşır.  

 Hemşirelik bakımında kullanılan araç-gereç ve malzemenin temini, depolanması ve uygun 

kullanımını sağlar ve denetler.  

 Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikâyetlerini dinler, çözebileceği sorunları kendi çalışma 

saatinde çözer, diğerleri ile ilgili sağlık bakım hizmetleri rapor eder ve önerilerde bulunur.  

 Hemşirelerin çalışma isteğini ve iş doyumunu olumsuz etkileyen koşul ve durumları rapor eder, 

çözümü ile ilgili önerilerde bulunur.  

 Olağanüstü ve acil durumları Başhemşireye bildirir, gerektiğinde ilgili birimlerle işbirliği içinde, 

acil durum planlarını uygulamaya koymak üzere hemşirelik ekibini yönlendirir ve rapor eder.  

 Koordinatör hemşire ile işbirliği yaparak bakımın kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalar 

yapar veya katılır, sonuçlarını uygulamaya koyar ve servis hemşirelerini araştırma yapma 

konusunda destekler.  

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, onayı ile kurs, kongre, çalışma grubu gibi eğitim aktivitelerine 

katılır ve grubun katılımını teşvik eder.  

 Hemşirelik bakım kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalara katılır.  

 Hastane bünyesinde oluşturulan komitelere katılır, hemşirelerin aktif katılımını sağlar.  

 Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önler. 
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 Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve 

uygulaması sağlar. 

 İlaçları ve aşıları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda düzenli korunmasını sağlar. 

İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, 

bunlarla ilişkin talimatlara uyar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar ve denetler. 

 Kendine bağlı çalışanların idarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar ve 

uyulmasını sağlar. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Koroner Anjiyo Ünitesi Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Koroner Anjiyo Ünitesi Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Anjiyo ünitesine başvuran hastaların tanı tedavi muayene işlem öncesi ve sonrası için gerekli 

hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek. 

 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Üniteye göre oluşturulan standart ve uygulamalara göre sorumluluk aldığı hastalar için 

profesyonel hemşirelik uygulamalarını sağlar. 

 Sürküle Hemşire: Kasık tıraşını kontrol eder, hastanın açlık süresini öğrenir, bulaşıcı 

hastalık olup-olmadığını kontrol eder, kronik hastalık olup-olmadığını kontrol eder. 

 Skrap Hemşire: İşleme girmeden önce steril şartlarda yıkanır, steril şartlarda boks 

gömleğini giyer ve doktora giydirir. İşlem yapılacak bölgeyi boyar ve hastanın üzerinin 

steril şartlarda örtülmesini sağlar. 

 İşlem sırasında yapılması gerekenler: Hastanın fazla hareket etmemesi, ellerini steril 

örtüye değdirmemesi, en küçük sıkıntısını bile söylemesi, enjekte edilecek kontrast 

maddeye karşı sıcaklık hissi duyacağı vb. hakkında bilgi verir. 

 Ünitedeki yaptığı işlemler, gereksinim ve problemler konusunda sorumlu hemşiresine 

bilgi verir ve danışır. 

 Tüm hemşirelik prosedürleri ve uygulamalarını, etik kurallar çerçevesinde sürdürür. 

 Hastayı koroner-anjiyo işlemi için hazırlar. İşlem süresince gerekli hemşirelik işlevlerini 

gerçekleştirir. 

 Monitör takibi yapar, gerekli kayıtları tutar. 

 Yaptığı tüm aktiviteleri kaydeder ve istenildiğinde üst yönetime rapor şeklinde sunar. 

 Ünitede kullanılan malzemelerin teminini sağlar. 

 Ünitesinde kullanılan demirbaş, sarf, tıbbi malzeme vb. sayım ve takibini yapar. 

 Ünitede kullanılan ilaçların uygun şekilde saklanması, narkotiklerin kayıt ve kilit altında 

tutulması, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesini sağlar. 

 Ünitenin düzeninin ve temizliğinin yapılmasını sağlar. 

 İşlem esnasında gereken tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyulmasını 

sağlar. 

 Acil müdahale arabasının düzenini ve takibini sağlar. 
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 Hasta mahremiyetini sağlar. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Laborant / Sağlık Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Laboratuvar bünyesinde bulunan personellerden biri 
 

Görev Amacı 
Laboratuvar belirlenen politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda teknisyenlik 

hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Laboratuvara gelen muayene materyalini tahlile hazırlar.  

 Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasını sağlar.  

 Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza eder.  

 Basit laboratuvar tahlillerini yapar.  

 Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve anti koagülanları formüllerine göre 

hazırlar.  

 Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında birim 

sorumlusuna bildirir, kayıtlarını ve istatistikleri tutar.  

 Laboratuvarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır bulundurur ve 

gerekli bakımını sağlar.  

 Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret 

eder ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri alır. 

Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 
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 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Kıdemli Klinik Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda sterilizasyon 
ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden, sterilizasyon 
güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemelere 

uyar/uyulmasını sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara açıklar. Politikalardan 

önleyici tedbirler alır. 

 Ünite için gerekli personel sayısını ve niteliğini belirler, bilgi verir. 

 Ünite çalışanlarının çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler, müdürlüğün onayına sunar.  

 Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde 

bulunur. 

 Ünite çalışanlarının özlük işleri ile ilgili konularda ilgili birime önerilerde bulunur.  

 Kurum politikaları doğrultusunda çalışanların gelişimi için performans (verimlilik) 

değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.  

 İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.  

 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu 

değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar.  

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

uygulanmasını sağlar.  

 Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında görev 

alır.  

 Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlamak 

amacıyla ilgili birimlerle bağlantı kurar. 

 Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda ilgili 

birimlerle işbirliği yapar. 
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 Üniteye gelen kirli malzemelerin sayımını yapar. İmza karşılığı teslim alır, teslim eder. 

dekontaminasyon işleminden geçirilmesini, paketlenerek sterilize edilmesini ve steril 

malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar. 

 Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, güvenli 

yöntem ve teknikleri kullanır/kullanılmasını sağlar. 

 Steril edilen malzemelerin raf ömrünü belirlemek için testler yapılmasını, bu düzeyin 

devamlılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yeni testlerle kontrol edilmesini 

sağlar. 

 Steril edilen malzemelerin son kullanma tarihlerinin mevcudiyetini sağlar/sağlatır.  

 Sterilizasyon merkezinde görevli personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli 

eğitimleri verir/verilmesini sağlar. Yeni başlayan personele uyum eğitimi yapar. 

 Merkeze yeni alınan makinelerin, cihazların kullanım, bakım, temizlik programını yapar 

ve eğitimini organize eder.  

 Sorumlu Hemşireler ile ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin kalite ve tipleri hakkında 

karar verilmesine yardımcı olur. Alet ihtiyacını tespit eder, ilgili birime bildirir ve 

alımının yapılmasını sağlar.  

 Yetkili birimlerce alınması onaylanan ve alınan aletlerin Klinik mühendisliği bölümü ile 

kalite kontrolünü yapar, bakımı, temizliği, sterilizasyonu konusunda ilgili birimden bilgi 

alır ve bakım planını hazırlar. Teknik konularda periyodik bakım ve işlemlerin 

aksatılmadan yapılması için ilgili birimlerle işbirliği yapar.  

 Sorumlu Hemşireler ile toplantı yaparak ünitenin çalışma prensipleri ve işlemler 

hakkında bilgi verir.  

 Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluşmadan 

eksiklerin yerine konması konusunda ilgili birimlere görüş bildirir.  
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 Yeni alınan alet ve alet setlerinin listesini çıkarır kullanıma hazırlar. Sorumlu 

hemşirelerle görüşerek, aletlerin kullanımı konusunda bilgilendirir. 

 Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin sterilizasyon konusundaki eğitim 

gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim 

etkinliklerine katılır, katılımını sağlar. 

 Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak bir cerrahi setin kullanıma ne 

kadar sürede hazır hale getirebildiği, buhar sterilizasyondan çıkan malzemelerin 

sterilitesinin kontrolü, gaz (etilen oksit) otoklavdan çıkan malzemelerin 

havalandırmadan kullanılamayacağı gibi konularda bilgi alış verişinde bulunur.  

 Doğru malzeme alımına yönlendirmek amacıyla ünitede kullanılan tüm malzemelerin 

özellikleri ve kullanım sırasında karşılaşılan sorunları bütün detayları içeren bir arşiv 

oluşturur/oluşturulmasını sağlar.  

 Cerrahi setler ve kullanılan diğer malzemelerin sayısal kontrollerin yapar, kayıtlarını 

tutar, kayıtların arşivlenmesini sağlar.  

 Ünitede çalışanların kıyafet ve eldiven, önlük, çizme, maske, gözlük gibi koruyucu 

malzemelerin temin edilmesini sağlar.  

 Ünitenin temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlerine ilişkin ilgili 

birimlerle işbirliği yapar. 

 Hemşirelik mesleği ve sterilizasyon ile ilgili araştırmalar yapar/katılır, bu tür 

çalışmalarda hemşirelere rehberlik eder.  

 Mesleki ilerleme ve gelişim için İdare tarafından uygun görülen eğitim etkinlikleri ve 

toplantılara katılır, bilimsel yayınları takip eder.  

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar ve denetler. 
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 Kendine bağlı çalışanların idarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine 

uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Nütrisyon Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diyetisyen 
 

Görev Amacı 
Hastanemizde beslenme bozukluğu tespit edilen hastaların nütrisyon ekibi ile birlikte beslenme 
ihtiyaçlarını gidermek, tedavisini yapmak. Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler 
doğrultusunda nütrisyon birimindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine 
getirmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği politika, hedef, kural ve 

düzenlemeler doğrultusunda, nütrisyon destek ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin 

etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. 

 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini müdürlüğe bildirir. 

 Hasta ve yakınlarına nütrisyon ekibini tanıtır, ekip işbirliği içerisinde sorularını 

cevaplandırır, öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir. Nütrisyon destek 

tedavisi ( ürünler, TPN içeriği gibi.) hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir, 

işbirliği yapar. 

 Nütrisyon destek tedavilerinin ( oral destek, enteral ve paranteral beslenme için) doğru 

uygulanmasını ve beslenme yeterliliğini ulaşmasını sağlar. 

 Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının nütrisyon destek tedavisi 

değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar. 

 Nütrisyon Hemşire Gözlem Formunu geliştirir. 

 Enteral beslenmenin daha seyrek ya da ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta başında 

enteral beslenme sistemini ( pompa, set, ürün vb.) kurar. Hasta, hasta yakınları ve servis 

hemşirelerine gerekli bilgileri uygulamalı olarak gösterir. 

 Enteral beslenme uygulanan hastalarda kullanılan ürünlerin doğruluğu, saklama ve 

kullanma koşullarını kontrol eder, aksaklıkları giderir ve kaydeder. 
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 Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin 

yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama 

koşullarını kontrol eder/edilmesini sağlar. 

 Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, bulantı-kusma, hiperglisemi, 

hipoglisemi, sıvı elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izler. Yaşam bulguları, 

beslenme yolunun bütünlüğü ve benzeri durumları günlük kontrol ederek sonuçları ve 

gözlemleri kaydeder. 

 Total paranteral nütrisyon desteği alan hastaların torbalarının doğru, steril şartlarda 

hazırlanmasını ve servise ulaştırılmasını sağlar. 

 Nütrisyon destek tedavisi uygulanan hastaların beslenme yolunun devamlılığı için 

kateter bakımı ve tüp giriş veri bakımının yapılmasını sağlar. 

 Total parenteral nütrisyon sırasında meydana gelebilecek metabolik komplikasyonlar ve 

sıvı elektrolit dengesizlikleri gibi durumları izler ve ilgili hekime haber verir. 

 Multidisipliner nütriyon ekibinin üyesi olarak ekip içi ve diğer bölümler arasında iletişim 

ve koordinasyonu sağlar. 

 Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan ( set, pompa, tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç- 

gereci belirler. En uygun ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda rehberlik eder. 

 Nütrisyon destek tedavisinde hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin 

yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder. 

 Stoma ve yara bakımında ( tüm hemşirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve 

uyulmasını sağlar. 

 Hasta ve yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder. 

 Üç ayda bir eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve müdürlüğe sunar. 
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 Hemşirelik ve nütrisyon hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan 

araştırmalara katılır. 

 Eğitim Hemşiresi ile işbirliği yaparak nütrisyon hemşireliği konusundaki eğitim 

gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur. 

 Mesleki ilerleme ve gelişimi için müdürlük tarafında istenilen kurum içi ve kurum dışı,  

 seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim 

materyalleri ve yayın geliştirir. 

 Müdürlük tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar. 

 Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Odyolog 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Odyolog 
 

Görev Amacı 
İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal 
testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak 
cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle 

tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için 

kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar. 

 İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. 

 İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar. 

 Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur. 

 Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili 

sinir monitörizasyonu yapar. 

 Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını 

yapar. 

 İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar ve denetler. 

 Kendine bağlı çalışanların idarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine 

uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır ve çalışanlarının katılmasını sağlar. 
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 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Radyoloji Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Periferik Anjiyo ve Girişimsel Radyoloji Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Tanısal ve tedavi edici görüntüleme işlemi uygulanan hastaları işlem öncesi, sırası ve sonrası 
değerlendirmek, bakım planlamak ve hastaya bakım vermek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Bulunduğu polikliniğe yönelik oluşturulan standartlara ve uygulamalara göre sorumluluk aldığı 

hasta için profesyonel hemşirelik bakımını sağlar.  

 Herhangi bir ilaca ya da maddeye (İyot, flaster, kontres vb) alerjisinin olup olmadığını kontrol 

eder.  

 Hastanın damar yolunun olup olmadığını kontrol eder. Damar yolu olmayan hastaya yeni bir 

damar yolu açar ve mayi takılacaksa uygun bir mayi takar, kontrolünü sağlar. 

 Hasta bekleme odasında beklerken işlem hakkında genel bilgi verir.  

 İşlem sırasında mahremiyetini korur.  

 Steril şartlarda malzemeler açar. 

 Ağrılı işlem esnasında hastanın yanında bulunup, anksiyetesini azaltmaya çalışır ve steril alanın 

sürekliliğini sağlar.  

 Hastaya işlem sonrası dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verir.  

 İşlem sonrasında yattığı servise transportunu sağlar. İşlem sırasında hastaya kullanılan 

malzemeleri ve ilaçları kaydederek çıkışının yapılmasını sekreter aracılığıyla sağlar. 

 İşlem esnasında hastaya yapılan işlem, ilaç ve diğer uygulamalar anjiyo gözlem formuna 

kaydeder.  

 Düzenli olarak narkotik ilaçların ve demirbaş malzemenin sayımını ve takibini yapar.  

 Ünitenin düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.  

 Acil müdahale arabasının düzenini ve takibini sağlar. 

 Hasta mahremiyetini sağlar. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı olarak 

değerlendirir. 
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 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat ,yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Periton Diyalizi Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık 

Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire 
Yardımcıları 

Görev Devri Diğer Periton Diyalizi Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Periton diyaliz hastalarının her türlü bakım diyaliz işlemleri ile tetkiklerini planlamak ve 
değerlendirmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Başhemşire ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve 

düzenlemelere uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Tüm uygulamalarını etik kurallar ve hastane idaresinin belirlediği kalite programları 

doğrultusunda yapar. 

 Hemşirelik uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzeme 

isteminde hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne ve başhekimliğe görüş bildirir. 

 Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı 

hazırlar veya katılır.  

 Son dönem böbrek yetmezliğindeki hasta ve ailesine Kronik Böbrek Yetmezliğinin (KBY) 

tedavi seçenekleri, diyet, ilaç kullanımı, yaşam kalitesi vb. konularda eğitim ve 

danışmanlık yapar, psikolojik destek sağlar. 

 Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı alıp renal replasman tedavisine ihtiyacı olan ve Periton 

Diyalizi (PD) yapılmasına karar verilen, kronik böbrek yetmezliği olan hastalara, hasta 

ve ailesinin katılımıyla birlikte hasta bakımı verir. Periton Diyalizi (PD)  uygulanması 

düşünülen hastayı PD yapabilirlik yönünden değerlendirir. 

 PD kateteri uygulanmak üzere hastaya kateter implantasyonu için gerekli hazırlıkları 

yapar ve kateter implantasyonun da aktif görev alır. 

 Kateter implantasyonu yapılan hastaya hekim istemine göre lavaj ve pansuman yapar. 
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 Hastanın PD takip dosyasını hazırlayarak gerekli kayıtları tutar. 

 PD hemşiresi iyi bir hasta eğitim planı yapar ve eğitimini tamamladıktan sonra, ilk PD 

uygulamasını hastanede başlatır. 

 Evde hasta bakımının devamını sağlar: Bakımın sağlanması ve sürdürülmesi için multi 

disipline ekip, hasta ve ailesi ile iletişim sağlar. Enfeksiyon kontrolü ve 

komplikasyonların tanınması ve tedavisi için gerekli bilgilendirmelerde bulunur.  

 Hastanın durumuna göre randevu sistemini oluşturur. 

 Rutin hastane kontrolleri sırasında hastanın klinik kontrolünü ve değerlendirmesini 

yapar. Hastanın tansiyonu, vücut ağırlığı, ödemin olup olmadığı, ultra filtrasyon miktarı, 

idrar çıkışı varsa 24 saatlik idrar miktarı, kateter çıkış yeri,  periton diyaliz sıvısı 

değerlendirilir. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında 

destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder. İstenen tetkikler için diyalizattan 

numuneleri alır. 

 Hemşirelik süreci hasta takip formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini 

yapar, bakım ve gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, 

gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar. 

 Hastanın klinik değerlendirilmesi ve laboratuvar sonuçlarına göre tedavideki ve 

diyetteki değişiklikler ve dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilir. 

 Ev ziyaretlerini planlar ve uygular. Randevu alınan gün hastanın evine gider. Diyaliz 

odası ve değişimi gözlemler. Hastanın beslenme ve hijyen alışkanlığını gözler, 

gerektiğinde düzenlemeler veya uyarılarda bulunur. Bu ziyaretlerin programlanması ve 

uygulanması sırasındaki ihtiyaçlar ve eğitim planlaması ünite tarafından planlanır. 

 Hastanın PD tedavisi ile ilgili testleri, PET- KT/V ve Kreatinin Klerensi Testlerini yapar 

ve nefrologla birlikte değerlendirir. 

 Peritonit vb enfeksiyonlarda hekimin istemi doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi 

yapar. 
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 Nefroloji hemşireliğindeki gelişmeleri takip eder ve araştırmalar yapar. PD ile ilgili yayın 

hazırlar. Profesyonel organizasyonlara katılır hemşirelik uygulamalarının 

geliştirilmesine katkıda bulunur. 

 İlaçları ve periton diyaliz solüsyonlarını güvenli şekilde temin eder, uygun koşullarda, 

güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini 

kontrol eder. 

 Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı 

hazırlar veya katılır. Hastalar için eğitim programları oluşturur ve uygular. Sürekli eğitim 

ve hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması çalışmalarında bulunur, katılımı 

sağlar.  

 İstenilen kayıt ve istatistikleri toplar. Periton diyalizi merkezi aylık çalışma formu ve 

diyaliz merkezleri bilgi formundaki bilgileri yazılı veya elektronik ortamda bakanlığa 

bildirmek zorundadır.  

 Hastaların öneri istek ve şikâyetlerini dinler ve ekiple birlikte değerlendirir. Hastalar için 

eğitim programları oluşturur ve uygular. 

 Kullanılan malzemelerin (ilaç, sarf v.b ) stok ve miadı takibini yapar, acil arabasını 

düzenler, malzeme teminini sağlar. 

 Periton diyaliziyle ilgili araştırmaları planlar ve bilimsel toplantılara katılır. 

 Hastanın kendi kendine yetmesi ve bakımını destekler. Hasta ilk defa üniteye geliyorsa 

PD ekibi ile tanıştırır, periton diyalizi ünitesinin işleyişi hakkında bilgi verir. 

 Hekim istemiyle hastalara demir içerikli preparatlar ve kalsitrol uygular. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 
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 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Poliklinik Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Poliklinik Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Sorumlu olduğu poliklinik ünitelerindeki hemşirelik hizmetlerinin planlanması uygulanması, 
değerlendirilmesi ve denetlenmesidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Başhemşireliğin belirlediği, politika, hedef, kural ve düzenlemeler 

doğrultusunda, hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 

 Üniteye kabul edilen hastaya kendisini tanıtır, muayene odasına alır ve muayeneye 

hazırlar. 

 Uygulama sırasında ve sonrasında hastayı gözler. 

 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, gerekli 

hemşirelik hizmetleri yerine getirir, işlem sonrası izler ve kaydeder. 

 Hastayı tanı ve tedavi için gerekli birimlere yönlendirir. 

 Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol eder. Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzeme isteminde 

servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir. 

 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. 

 İlaçların etki ve yan etkilerini izler ve kaydeder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, kullanır, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir 

şekilde korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. 

Teslimlerde sayarak teslim alır, kaydeder. 
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 Hemşirelik bakımlarında gerekli tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve 

uyulmasını sağlar. 

 Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin, genel ve genel sağlık konularında eğitim ve 

danışmanlık yapar. 

 Acil durumları saptayarak kurum politikalarına uygun şekilde girişimlerde bulunur, 

kayıt eder. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar. 

 Eğitim hemşiresi ve servis sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim 

gereksinimlerine ilişkin önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve istatistikleri yapar. 

 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili poliklinikte yapılacak araştırmalara katılır. 

 Sağlık bakım hizmetleri tarafından istenen toplantılar ile mesleki gelişimi için 

düzenlenen kurum içi-dışı seminer ve toplantılara katılır. 

 Hastalara yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetini sağlar. 

 Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 107 / 196 

 

 

 

 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Radyasyon Onkolojisi Sağlık Fizikçisi 
Amir ve Üst Amirler Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı başkanı 
Görev Devri Anabilim dalının uygun gördüğü kişi 
 

Görev Amacı 
Hastaların Radyoterapi tedavisinde sağlam doku ve organları koruyarak hastanın en doğru ve 
güvenilir şekilde tedavi edilmesi için gerekli hasta tedavi planlamalarının, doz ölçüm ve 
hesaplamalarının yapılmasını ve uygulanması sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Radyasyon odalarının tasarımı ve radyoproteksiyonunu sağlar. 

 Radyasyon veren cihazların seçimi, kabul testleri ve teslim alınmasını sağlar. 

 Radyasyon veren cihazların (eksternal tedavi cihazları, yüksek enerjili lineer 

hızlandırıcılar, brakiterapi cihazları) mekanik ve dozimetrik kalibrasyonunun 

yapılmasını sağlar ve bunları periyodik olarak kontrol eder. 

 Radyoterapide kullanılan teşhis cihazlarının kaliteli kontrolünü sağlar. 

 Cihazları klinik tedaviye hazır hale getirir. 

 Tedavi planlama sistemi için, tüm tedavi cihazlarının verilerinin elde edilmesi ve bu 

verilerin tedavi planlama bilgisayarlarına yüklemesini ve bu bilgilerin doğrulanmasını 

sağlar. 

 Tedavi verilerinin, simülatör, CT-SIM, tedavi planlaması ve tedavi cihazına uygunluk 

içinde transferini ve kontrolde sürekliliğini sağlar. 

 Tedavi planlama sisteminde hasta doz planlamalarının yapılması; standart 

(konvansiyonel), konformal, Intensity Modulated Radiation Terapy (IMRT) gibi 

kompleks tedavi planlamalarını yapar. 

 Tedavi cihazı ve planlama sistemlerinin yazılım upgrade’lerinde meydana gelebilecek 

hatalara karşı dikkatli davranarak sistemin kontrolünü sağlar. 

 Radyoaktif kaynakların kayıtlarının tutulması, emniyet altında bulunmalarını sağlar. 

 Tüm çalışanlara radyasyondan korunma eğitimlerini düzenli olarak verir. 
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 Hekimlere radyasyon fiziği eğitimini verir. 

 Bilimsel araştırma yapar ve klinikte kullanılabilir hale getirir. 

 Tüm tedavilerden in-vivo dozimetri (film, diyot, TLD ile) yaparak tedavinin verilen 

dozun doğrulamasını yapar. 

 Çalışanların, hastanın ve hasta yakınlarının radyasyon güvenliğinin sağlanması, 

kayıtların düzenli tutulmasını sağlar. 

 Cihazların kalibrasyonunda kullanılan ölçüm aletlerinin periyodik kalibrasyonlarını 

yapar ve uygun şartlarda korunmalarını temin eder. 

 Radyoterapi merkezlerinde radyasyonla çalışan ve çalışmayan kişilerin radyasyon 

sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerinde ön görülen şartlarda çalışıp 

çalışmadıklarını kontrol eder, personelin dozlarını ölçer, personelin monitoring 

sistemini uygular ve kayıtlarını tutar. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Radyoloji Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Radyoloji Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Radyoloji Teknisyeni/Teknikeri (Radyodiagnostik); kurumun belirlediği politika, hedef, kural 
ve düzenlemeler doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, çalışan 
sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik, kalite gereklerine 
uygun olarak kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafikler haricinde 

(MR, tomografi, direk grafi vb.) her türlü radyolojik çekim yapar.  

 Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.  

 Radyoloji ünitesinde bulunan bütün cihazların temizlik ve düzenini sağlar. Sağlık eğitimi 

konusunda stajyer öğrencilere yardımcı olur. Ünitede çalışan diğer yardımcı hizmetler 

sınıfı personelinin eğitimlerini yapar.  

 Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapar.  

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 
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 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletişim tekniklerini ve kanıta 
dayalı değerlendirme araçlarını kullanarak hasta bakımını sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve 

psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanımlayan, 

planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve hekim tarafından yazılı olarak 

verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir. 

 Hastanın servise kabulünü yapar. Hastanın bakım gereksinimlerini ve sorunlarını 

belirler, hemşirelik tanısını koyar, hasta bakımında hemşirelik süreci sistemini kullanır. 

 Ekip içinde hastaların bakım ve tedavilerine yönelik ortak kararları planlama ve 

uygulamada aktif rol alır. 

 Günlük yaşam etkinliklerinin devamını sağlar. Hastanın öz bakımını karşılamasına 

destek olur. 

 Terapotik çevre sağlar, yapılandırır ve sürdürür. 

 Hastaların kendilerine ve başkalarına zarar vermelerini önleyici müdahalelerde bulunur. 

 Hasta ziyaretçilerini ve getirdiklerini denetler. 

 Hastaların servis içi aktivite programlarını yapar. 

 Hasta bireysel gelişimini ve sosyalleşmesini sağlayacak gruplar ve programları yürütür. 

 Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemşire uygulamaları 

doğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığı planlı ve düzenli görüşmeler yapar. 

 Vizitelere katılır, hasta gözlemlerini, görüşmelerini, bakım sonuçlarını iletir, öneriler 

sunar. 
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 Hastane protokolüne göre gelen ilaçların kilitli oda ya da dolapta bulundurulmasını 

sağlar, eksik ilaçları bildirir. 

 Ruh Sağlığı Hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çabaları gösterir. 

 Günlük gözlemlerini hemşire gözlem formuna kaydeder. Kayıtları düzenli tutar. 

 Toplum Ruh Sağlığına ilişkin politika, izlek ve programların oluşturulması ve 

geliştirilmesi çabalarına aktif olarak katılır. 

 Hizmet sunumunda sektörler, kurumlar, diğer disiplinler, sivil toplum örgütleri, 

gönüllülerle işbirliği kurar. 

 Mesleki gelişmeleri takip eder, sürekli eğitimi sağlayıcı kurum içi ve kurum dışı bilimsel 

toplantılara, kongrelere ve hizmet içi eğitimlere katılarak mesleki gelişimin devamlılığını 

sağlar. 

 Alanında bilimsel araştırmalar yapar, kurum içinde ve kurum dışında bunları sunar, 

sonuçların uygulamaya geçilmesine rehberlik eder. 

 Bilimsel hemşirelik literatürüne katkıda bulunur. 

 Risk davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve çevresine zarar verme, kötüye kullanım, 

ihmal vb ) ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir. 

 Hastanın tıbbi tedavisine uyumunu sağlar, ilaçların etki ve yan etkilerini takip eder, yan 

etkilerle başa çıkmada yardımcı olur. 

 Ruhsal sorun yaşandığında uygun destek hizmetlerinin birey tarafından kullanımını 

sağlar. 

 Psikiyatrik hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları (bilgi eksikliği, 

tedaviye uyumsuzluk, stres vb.) saptar ve alevlenmelerini önlemede aileleri ile işbirliği 

sağlar. 
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 Kronik psikiyatri hastalığı olan bireylerin taburculuk sonrası toplum içinde uyumlarını 

sağlamalarında yardımcı olur. 

 Ruhsal bozukluğu olan bireyleri, toplumsal destek kaynaklarını kullanması için yönlendirir, 

destekler. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Süpervizör Hemşire 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Süpervizör 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hemşirelik 
bakımının sağlanması, geliştirilmesi ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve denetimini sağlayan kişidir. 
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu; gece- gündüz, resmi tatil günlerinde ise Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğünü temsilen yeterli sayıda supervizör olarak görevlendirilir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurumun ve Başhemşireliğin politika, yöntem ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, 

hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan denetler ve önerilerde bulunur.  

 Görev yaptığı bölümdeki hasta sayısı, hasta tipi, hastane de yatış süresi gibi özelliklere ilişkin 

veri toplar, analiz eder. 

 Hemşirelik uygulamalarının bakım protokolleri ve talimatlara uygun yapılmasını sağlar veya 

denetler.  

 Hemşirelik kayıt formlarının düzenli tutulmasını sağlar, denetler, eksiklikleri rapor eder.  

 Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak için servis ve hasta vizite 

yapar. Servis genel durumunu, hemşirelik bakımını denetler, gözler, değerlendirir, önerilerde 

bulunur ve rapor eder. 

 Hemşire ve hizmetli personele özlük hakları ile ilgili rehberlik eder.  

 Mesai saatlerinde hemşirelere mesleki yaklaşım ve bakım işlemleri konusunda danışmanlık 

yapar, ihtiyaç duyulan eğitim programları ile ilgili Başhemşireliğe bilgi ve rapor verir.  

 Yatak başı hemşiresi tarafından uygulanan hasta bakımını denetler, gerektiğinde rehberlik eder.  

 Bakım ile ilgili istatistikleri tutar ve Başhemşireliğe iletir.  

 Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar. Birime özgü  

 uyum programını yapar.  

 Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikâyetlerini dinler, çözebileceği sorunları kendi çalışma 

saatinde çözer, diğerleri ile ilgili Başhemşireliğe rapor eder ve önerilerde bulunur.  

 Hemşirelerin çalışma isteğini ve iş doyumunu olumsuz etkileyen koşul ve durumları rapor eder, 

çözümü ile ilgili önerilerde bulunur.  
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 Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda Başhemşireliği bilgilendirir, gerektiğinde diğer 

disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor eder.  

 Başhemşirelik ile işbirliği yaparak bakımın kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalar 

yapar/katılır, sonuçlarını uygulamaya koyar ve servis hemşirelerini araştırma yapma konusunda 

destekler.  

 Başhemşirelikçe düzenlenen kurs, kongre, çalışma grubu gibi eğitim aktivitelerine katılır ve 

grubun katılımını teşvik eder.  

 Başhemşirelik tarafından görevlendirildiği kurul, komite vb. toplantılara katılır.  

 Tüm hastane geneli temizliği denetler, aksaklıkları tespit edip çözüme ulaşmasını sağlar. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uyar ve uyulmasını sağlar 

 Görevi bitmeden görev yerinden ayrılamaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapıldığını denetler. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Triyaj Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Triyaj Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Birincil tanılamada, triyaj hemşiresi hastanın yaşamını tehdit eden majör riskleri tanılarken, 
acil girişimleri başlatır ve hastanın uygun tedavi alanına transportunu sağlar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Acil üniteye gelen hastalar hakkında ilk değerlendirmeleri yaparak; teşhise yönelik 

işlemleri başlatarak, en uygun bakım alacağı birime gönderilmesini sağlar. 

 İlk değerlendirme yapılarak sorun hakkında yeterli bilgi toplar. 

 Dış görünüş, yaşam bulguları, yara bölgesi değerlendirilir. 

 Teşhise yönelik işlemleri başlatır: EKG çekimi, röntgen ve laboratuvar tetkikleri için 

yardımcı olur. 

 Kayıt ve bildirim: verilen kararların, yapılan işlemlerin kayda geçirilmesi yapar. 

 Acil bölümde triyaj işlemleri ve acil bakım hizmetlerinin sürdürülmesi, yönetimindeki 

hemşire ekibin iş gücü planlaması, koordinasyon ve organizasyonun yapılmasını sağlar. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı 

olarak değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 
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 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Yara Bakımı ve Stoma Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Sağlık Bakım Hizmetlerinin görevlendirdiği diğer kişi 
 

Görev Amacı 
Yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireylere yönelik tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin etkin bir 
şekilde yerine getirilmesinden sorumlu özel dal hemşiresidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği politika, hedef ve düzenlemeler doğrultusunda, 

stoma ve yara bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.  

 Görevlendirildiği birimlerde hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini müdürlüğe 

bildirir. 

 Hastaya ve yakınlarına kendini tanıtır, hemşirelik sürecinde hasta tanılama formunu doldurur. 

 Hekim ile işbirliği yaparak hastalığına ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgi verir. 

 Hastanın ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda psikolojik destek 

alması açısından yönlendirir, gerekli durumlarda hastayı başarılı stoma ameliyatı geçirmiş 

hastalar ile tanıştırır. 

 Ameliyattan önce yapılacak ameliyat türüne göre stoma bölgesini belirler. 

 Hastaya ve olası stoma tipine göre ameliyat sonrasında kullanacak ürünleri tanıtır. 

 Ameliyat sonrası erken dönemde (24–48 saat) ostomi torbasını değiştirir, yarayı kanama, 

siyanoz gibi komplikasyonlar açısından değerlendirir, gaz ve gaita çıkışını kontrol eder, şeffaf 

torba yerleştirir. 

 Hasta taburcu olana kadar hasta ve yakınına stoma ve yara bakımı (cilt temizliği, torbanın 

değiştirilmesi, pansuman yapımı vb) yapabilme becerisini kazandırır. 

 Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalara, gerekli durumlarda hasta yakınlarına kolostomi 

irigasyon yapabilme becerisi kazandırır. 

 Hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla günlük yaşam aktivitelerine yönelik 

(beslenme, cinsel yaşam, banyo yapma, ilaç kullanımı, sportif faaliyetler, seyahat, iş yaşamı, 

atıkların yok edilmesi vb.) eğitim programları düzenler. 
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 Periyodik takiplerle hastayı komplikasyonlar konusunda bilgilendirir, komplikasyonların erken 

saptanmasını, bakımını ve hekimle işbirliği içerisinde tedavisini gerçekleştirir. 

 Basınç ülserleri (yatak yarası) gelişmesini önlemeye yönelik bakım standartlarını belirleme, 

hasta, hasta yakınları ve hemşireyi eğitme gibi konularda gerekli tedbirleri alır. 

 Yarayı değerlendirir (yaranın evresi, büyüklüğü, niteliği vb.) ve yara bakımını yapar. 

 Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini 

değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir. 

 Stoma–yara izlem formu geliştirerek bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının 

her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder. 

 Eğitim hemşiresi ile hemşirelerin stoma ve yara bakımı eğitimi konusunda eğitim 

gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine 

katılır. 

 Stoma ve yara bakımına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir. 

 Kuruma alınacak stoma ve yara bakım ürünlerinin belirlenmesinde görev alır. 

 Hastaya destek sistemlerini öğretir (aile üyeleri, arkadaş grupları, sosyal destek birimleri). 

 Stoma ve yara bakım ilkeleri yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek 

bilgisini güncelleştirir ve uygulamaya aktarır. 

 Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik 

kayıtlarını nöbet değişmelerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder. 

 Hasta viziteleri yaparak hastaların durumunu izler ilgili ekiple bilgi alışverişinde bulunur. 

Uygulamalarını hemşire gözlem formuna kaydeder.  

 Stoma ve yara bakımı konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

eder. 

 Stoma ve yara bakımında (tüm hemşirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve uyulmasını 

sağlar. 

 Stoma ve yara bakımının maliyeti, bakımda kullanılan ürünler, stoma ve yaranın hasta ve ailesi 

üzerindeki psikolojik etkisi vb. araştırmaları yapar, yapılanlara katılır. 
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 Hasta ve hasta yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder. 

 Üç ayda bir eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve müdürlüğe sunar. 

 Mesleki ilerleme ve gelişimi için müdürlük tarafından istenen kurum içi-kurum dışı seminer, 

toplantı, kongrelere katılır.  

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı olarak 

değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından 

başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Yoğun Bakım Hemşiresi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Başhemşire Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Yoğun Bakım Hemşiresi 
 

Görev Amacı 
Yoğun bakım hastalarının bakımı ve güvenliğini hemşirelik uygulamalarını, bakım yönetimi 
girişimlerini ve diğer yönetim aktivitelerini planlamak, idare etmek, koordine etmek ve 
değerlendirmekten, hastane politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının 
sağlanması. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Yoğun Bakım Hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastanın 

tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi 

girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapotik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici 

ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık personelidir. Yoğun bakım 

hemşireleri profesyonel olmak zorundadır. 

 Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlar. 

 Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları 

uygular ve değerlendirir. 

 Hastaların monitörizasyonu sağlar; non invaziv monitörizasyon tekniklerini kullanır. 

Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir ve 

uygular (aritmi, fibrilasyon, ekstrasistol vb.) 

 Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu 

protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun 

hemşirelik aktivitelerini yerine getirir 

 Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 

 Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı,  
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 postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.)  gibi temel girişimsel 

uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular, değerlendirir ve 

kaydeder. 

 Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak 

uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 

 Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin gelişiminin önlenmesi için 

uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını 

planlar, uygular ve değerlendirir. 

 Nörolojik hastalıkları olan (anevrizma,KİBAS,SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intra 

kraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik 

değerlendirmelerini yapar. 

 Pace-makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. Hasta ve ailesi ile ilgili kayıtların 

gizliliğini sürdürür. 

 Hastanın başka bir bölüme transferlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

 Hasta ve  ailesinin eğitiminde, onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate alır. 

 Exitus Kabul edilen hastanın hazırlanıp, güvenli bir şekilde morga transferini sağlamak. 

 Uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarından yararlanır. 

 Tüm uygulamalarını, hasta hakları, yasalar, etik kurallar, uluslararası belirlenmiş bakım 

standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını bunlara dayalı olarak 

değerlendirir. 

 İdarenin uygun gördüğü yaka kartı ve kılık kıyafet düzenine uymasını sağlar. 

 Çalıştığı birimin temizlik yaptırımını ve denetimini sağlar. 

 Tüm tasarruf tedbirlerine uyar ve önlem alır. 

 Kurumun belirlediği hizmet içi eğitimlere katılır. 
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 Çalıştığı birimde görevini tamamlamadan görev yerini terk etmez. 

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

 Atıkların ayrıştırılmasını atık yönetimi prosedürü kapsamında yapar. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu 

kontrol ve teslim eder. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Günlük 

narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Acil Hasta Kabul Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Acil Hasta Kabul Memuru 
 

Görev Amacı 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden veri girişi yaparak hasta ile hekim arasında köprü 
oluşturmak. Hastanemize başvuran hasta ve yakınlarına yardımcı olmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Acile gelen hastalara giriş kaydı açar.  

  Adli vaka dosyaları hazırlayıp arşive gönderir. 

 Acil pediatri/yetişkin servisinde yatan hastaları kontrol eder ve taburcu eder. 

 Gelen hastaların senetli ise provizyon aldıktan veya ücret ödendikten sonra senet 

iadelerini yapar. 

  Uzun süreli senetli olan hastaların tebligatlarını hazırlar. 

 Senetli alacakları Hukuk Müşavirliğine ve Döner Sermaye Saymanlık birimine teslim 

eder. 

  İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Ambar Memuru-Ayniyat 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Baş Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Ayniyat-Ambar Memuru 
  

Görev Amacı 
Ayniyat hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Dayanıklı Taşınırlar, taşıtlar, Demirbaşlar gruplarına ait satın alınan taşınırlarda: Teklif 

ve Onay Belgesi, Fatura, Muayene Raporu, Satın alma belgeleri tamamlandıktan sonra 

Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi olarak kaydeder.  

 Bağış yoluyla edinilen taşınırlarda: Değer Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen 

tutanakla Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıt altına alır veya alınmasını sağlar.  

 Satın alınması gereken malzemelerin stok durumları planlama ve satın alma tarafından 

istenirse verir, böylece fazla malzeme alınmasını önler. 

 Kayda alınan bütün dayanıklı taşınırları sicil numarası ile barkotlar veya barkotlamasını 

sağlar.  

  Kayda alınan Dayanıklı Taşınırlardan birimlerin ihtiyacı için alınanları, hemen o 

birimlerin mutemetlerine zimmet yaparak verir, diğer malzemeleri depoya alır, 

sonradan birimlerin bu malzemelere ihtiyacı doğarsa, istek belgesi karşılığı 

zimmetleyerek verir veya verilmesini sağlar.  

  Kullanım sonucu ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılmasına teknik ve fiziki 

nedenlerle yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırların, harcama yetkilisinin 

görevlendireceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra 

hurdaya ayrılmasına karar verilirse kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya 

ayırmak. Hurdaya ayrılan taşınırları Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek kayıtlardan 

çıkarmak, HEK’e ayrılan bu malzemeler için komisyon tutanağı düzenleyerek, Kurum  
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 hurdalığına atılmak üzere Teknik Bakıma veya Biyomedikal ünitesine teslim eder veya 

bu işlerin yapılmasını sağlar. 

 Yılsonlarında ve gerekli görülen periyotlarda genel sayım yapar, ayrıca birim 

mutemetlerinin görevden ayrılmaları halinde, o birimde sayım yaparak yeni mutemede 

zimmet fişi düzenler veya bu işin yapılmasını sağlar. 

  Sayım sonucunda kayıtsız tespit edilen sayım fazlası malzemeleri, Değer Tespit 

Komisyonu (bu komisyon harcama birimi yetkilisinin onayı ile Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Yetkilisi ve işin uzmanı dahil en az üç kişiden oluşur) tarafından belirlenen değer 

üzerinden hazırlanan tutanağa istinaden Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayda alır veya 

alınmasını temin eder. 

 Döner sermaye işletme müdürlüğünce satın alınan malzemelerin döner sermaye ayniyat 

saymanlığınca düzenlenen taşınır işlem fişi (çıkış) göndermesi ile taşınır işlem fişlerini 

(giriş) düzenleyip kayda almak veya gelen fişleri kontrol ederek kayda alınmasını sağlar.  

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir.   

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Arşiv Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Arşiv Memuru 
 

Görev Amacı 
Tıbbi kayıtların etkin, doğru ve zamanında oluşturulması, sistematik bir arşivleme sistemi ile 
güvenli muhafazası ve bakım sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belgeye zamanında ulaşılmasının 
sağlanması. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Tüm hasta dosyalarının arşivler. 

  Adli dosyaların ayrı bir bölümde muhafazasını sağlar. 

  İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Kurum arşivine devredilen arşivlik malzemelerin korunması, saklanması, gizliliği 

işlemlerini yürütür. 

 Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara evrak vermez. 

  Arşivden ilgililere verdiği evrakları forma işler ve imza karşılığı teslim eder. 

  Evrakların geri dönüşlerini takip eder, süresinde teslim edilmeyen evraklar ile ilgili 

birimle iletişime geçerek arşive teslimini sağlar. 

  Arşivin genel düzen ve temizliğinin takibini sağlar. İç ve dış risklere karşı gerekli 

önlemleri alır. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Aşçıbaşı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Gıda 

Mühendisi, Diyetisyen 
Görev Devri Aşçı 
 

Görev Amacı 
Talimatlara uygun olarak günlük yemeğin yapılması ve hastane içerisinde düzenli dağıtılmasını 

sağlamak. 

 
Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Aşçıbaşı veya sorumlu aşçı, günlük tüketim maddeleri tabelasına göre ambar memuru tarafından 

görevlileri huzurunda kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini (bulunan yerlerde 

diyetisyenin direktif ve kontrolü altında) mevcut listeye göre tertipli ve düzenli ve iyi bir şekilde 

pişirip iştah açıcı bir şekilde hazırlamak, yeter sıcaklıkta dağıtımını sağlayıp, hastalara ve 

personele göndermekle yükümlüdür. Aşçıbaşı veya aşçı teslim aldığı erzak vb. maddeleri 

tamamen yerine sarf etmek ve israfına katiyen meydan vermemek zorundadır. 

 Hazırlanan yemeklerin hasta, refakatçi ve personele sunumuna kadar kaliteli bir şekilde 

getirilmesini sağlar. 

 Genel mutfak temizlik ve düzenini sağlar. 

 Personelin görev dağılımını yapar. 

 Öğle arası yemek salonunda ana yemek dağıtımını yapar. 

 Kuru gıda ve soğuk havaların sıcaklıklarını günlük kontrol eder, gerekli kayıtları tutar. 

 Malzeme(gıda, temizlik vb) eksikliklerini yetkililere bildirir. 

 Personelin eksik malzemelerini (kıyafet vs.)belirler. 

 Personelin hijyen kurallarına uygun çalışmasını(bone, maske, kolluk kullanımı) sağlar. 

 Mutfağın genel temizliğini yaptırmak ve pişirmek üzere kendisine teslim edilen maddeleri temiz 

bir halde ve bozulmayacak şekilde saklanmasını verilen talimatlar doğrultusunda sağlamakla 

görevlidir. 

 Aşçılar arasında koordinasyonu sağlamak, aşçıların becerilerini göz önüne alarak uygun işi 

uygun aşçının yapmasını sağlar.  
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 İş bitiminde elektrikleri, ocakları, fırın, depo ve diğer cihazları kontrol ederek gerekli önlemleri 

alır ve mutfağı bu şekilde gece nöbetçisi personele teslim eder. 

 Servise sunulacak her yemekten dağıtım öncesi bir numunenin diyetisyene götürülmesini sağlar 

ve uygun görüldükten sonra dağıtımının yapılmasını sağlar. 

 Günlük olarak yapılan her yemekten steril olarak numunenin alınmasını ve 3 gün süreyle 

numune soğuk dolabında muhafazasını sağlar. 

 Verilen hizmet içi ve işbaşı eğitimler ve talimatlara göre, yemeklerin 10  ˚C’nin altı veya 60 ˚C’nin 

üstünde muhafazasını sağlar.  

 Yemekhanede yemeğin maske, bone ve kolluk takılarak ve ölçülü olarak dağıtımını sağlar, saç, 

sakal ve kıyafetlerin temizliğini kontrol eder ve uygun olmayanları amirlere bildirir. 

 Yemekhane ve mutfak çalışma düzeni için konulan tüm kuralların uygulanmasında yaşanan 

sıkıntı ve aksaklıklar ile personel arasındaki problemleri yetkililere iletir. 

 Mutfakta oluşan kaza, cihaz arızası, personelle ilgili sorunlar, personelin işe gelmemesi vb 

durumları tutanakla yetkililere bildirir. 

 Doğrama yaparken eldiven ve parmak koruyucu gibi ekipmanları kullanır ve kullanılmasını 

sağlar. 

 Teknik şartnameye göre hazırlanan yemek tabelalarına göre yemeklerin pişirilmesini ve 

hazırlamasını sağlar. Sorumlu olduğu tüm personele iş dağılımını sağlar ve takip eder.  
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Aşçı 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane müdürü, Gıda Mühendisi, 

Diyetisyen, Aşçıbaşı 
Görev Devri Aşçı 
 

Görev Amacı 
Talimatlara uygun olarak günlük yemeğin yapılması, talimat ve kurallara uygun olarak 
dağıtılmasını sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Yatan hasta ve nöbetçi personele kahvaltı hazırlatır, dağıtımını sağlar ve denetler. 

 Öğle,akşam yemeği hazırlığı ve pişirilmesini sağlar. 

 Bir sonraki günün yemek hazırlığını yapar. 

 Genel mutfak temizlik ve düzenini sağlar. 

 Öğle arası yemek salonunda ana yemeğin dağıtılmasını sağlar. 

  Aşçıbaşı ve yetkililerin talimatları doğrultusunda çalışır. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü  
Görev Adı  Aşçı yardımcıları 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane müdürü, Gıda Mühendisi, 

Diyetisyen, Aşçıbaşı 
Görev Devri Aşçı Yardımcıları 
 

Görev Amacı 
Talimatlara uygun olarak günlük yemeğin yapılması, pişirilmesi, talimat ve kurallara uygun 
olarak dağıtılması  
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Öğle, akşam yemeği hazırlığı ve pişirilmesine yardım eder. 

 Bir sonraki günün yemek hazırlığının yapılmasına yardım eder. 

 Genel mutfak temizlik ve düzenini sağlar. 

 Öğle arası yemek salonunda ana yemek dağıtımını yapar. 

 Aşçıbaşı ve yetkililerin talimatları doğrultusunda çalışır. 

  Depo ve yemekhane kontrollerini aşçıbaşı ile birlikte yapar. 

  Öğle arası yemek salonunda veya hastane içerisinde yemek dağıtımını yapar. 

 Doğrama yaparken eldiven ve parmak koruyucu gibi ekipmanları kullanır. 

 Aşçıbaşı ve Aşçının vermiş olduğu tüm görevleri yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Atölye Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Teknik Hizmetlerde Görevli Personel 
 

Görev Amacı 
Atölyede gerçekleştirilecek servis hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek. Atölye genel tertip ve düzenini 
sağlamak. Atölye faaliyetleri konusunda “İlgili alan Müdür Yardımcısına” raporlamada bulunmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 
 Hastanedeki işletme ve bakım işlerinde çıkan problemleri ilgili elemanlar ile birlikte çözer. 

 Hastane yönetimi ile teknik servis arasındaki koordinasyonu sağlar. (Başmüdürlük talimatları 

doğrultusunda teknik servis tarafında yapılacak işleri koordine ederek yaptırır). 

 Başhekimliğinin görevlendirdiği komisyon toplantılarında görev alır. 

 Teknik serviste çalışan tüm personelin kılık ve kıyafet uygunluğu, nöbetlerin oluşumu, mesai 

saatlerine uygun çalışmalarını ve çalışma esnasında gerekli tüm teknik ve emniyetler 

tedbirlerini birim sorumluları ile birlikte alarak çalışmalarını koordine eder. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Bilgi İşlem Personeli 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı, Bilgi İşlem Sorumlusu 
Görev Devri Diğer Bilgi İşlem ve Otomasyon Destek Personeli. 
 

Görev Amacı 
Hastanedeki otomasyon sisteminin sürekliliğini, kontrolünü, ağ (network) sistemi yönetimini 
yapmakla görevlidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 HBYS’ de karşılaşılan sorunlara anında çözümlemek üzere destek verir. 

 Hastane otomasyonuna bağlı olan bilgisayarlarda çıkan çeşitli sorunlara uzaktan yardım 

şeklinde destek verebilir. 

 PC yazılımsal ve donanımsal sorunlarına, Yazıcı, Barkod Yazıcı gibi donanımların 

yazımsal sorunlarına müdahale eder. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Ağ ve Sistem Yönetimi Personeli 

 Birimimizde hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum,  

güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirir.  

 Hastanenin genel bilgisayar ağı hizmetlerinin kesintisiz sunulması için gerekli önlemleri 

alır.  

 Tüm kullanıcılarımızı otomasyon sistemine tanıtır, şifre işlemlerini gerçekleştirir, 

birimler için güncelleme, ayarlama ve destek hizmetlerinde bulunur. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Teknik Destek Personeli 

 Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi  

konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale eder. 
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 Elektronik aygıtların bakım işlemlerini yürütür.  

 Bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama v.b. 

işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların 

elektronik bakım ve onarım işlerini yürütür. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Hizmet ve İdari İşler Personeli 

 Hastanemizin ve üst yönetim birimlerinin ihtiyacı olan yazışma, sunum, tablolama, 

grafik ve raporlamaların hazırlanması, şartnamelerin hazırlanması, kurum içi ve  

dışı proje çalışmalarının güncel olarak takibinin yanı sıra web ve e-posta  

hizmetleri için ofis destek ve yardım işlemleri sürdürür. 

 Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Medula sistemi, 

Hastaneler, Mernis, Telekom, Birimler v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişimi sağlar, iş 

takibi ve sürecin sağlıklı sonlandırılması görevini yerine getirir. 

 Hastanemiz için gereken bilgisayar ve yan cihazların teknik şartnamelerini teknik ekiple 

birlikte düzenler. Birimimizin ihtiyacı olan malzemeleri temin eder ve arşiv hizmetlerini 

yerine getirir.  

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Bilgi İşlem Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Bilgi İşlem Personeli 
 

Görev Amacı 
Hastanedeki otomasyon sisteminin sürekliliğini, kontrolünü, ağ (network) sistemi yönetimini 
yapmakla görevlidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Bilgi İşlemin görev ve sorumluluk alanına giren konuları amirlerinden gelen talimatlar 

doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuata ve kurum mevzuatına uygun 

olarak yerine getirilmesini sağlar, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili 

olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. 

 Hastane otomasyonun düzenli çalışmasını sağlar, güncelliğini takip eder. 

 Serverler ve network sisteminin bakımlarının yaptırılmasını ve düzenli olarak 

çalışmalarını sağlar. 

 PC’lerin ve çevre donanımlarının bakımlarının yaptırılmasını ve düzenli çalışmalarını 

sağlar. 

 PC, çevre donanımları ve hastane bilgisayar kullanıcılarının ihale şartnamelerini 

hazırlar. 

 İhaleye katılır, muayene komisyonlarında görev alır. 

 Bilgi işlem biriminin diğer birimler ile koordinasyonlu çalışmasını sağlar. 

 Bilgi işlem ve otomasyon sistemi ile ilgilisi olabilecek Sağlık Bakanlığı’nın genelgelerini 

takip eder ve hastane otomasyonunu genelgelere uyarlar. 

 Hastane otomasyonunu takip eden firma ile diyalog kurar, sistemin aksayan yönlerini 

firmaya bildirir ve yaptırır. Yapılan yeni düzenlemeyi kontrol eder. 

 Bilgi işlem çalışanlarının çalışma düzenlerini denetler. 

 PC kullanıcıların hastane otomasyon yetkilerini belirler, kullanıcıları kontrol eder. 

 Hastane verilerinin yedeklenme işleminin yapılıp yapılmadığı kontrol eder ve verilerin 

güvenliğini sağlar. 
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 Bilgi işlem ile ilgili toplantılara katılır. 

 Görevini, Kalite Yönetim Sistem Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. 

 Hastanedeki sistem, network ve iletişim ağlarının yönetimi ile ilgili problemleri çözmeye 

yönelik tedbirleri alır.  

 Bilgi işlem sisteminin alt yapısını geliştirir ve kontrol eder.  

 Bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeleri takip eder ve kurum da uygulamasını sağlar.  

 Kurumun yazılım ihtiyaçlarının analizini ve değerlendirilmesi yapar. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Biyomedikal Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastaneler Baş Müdürü, Hastane 

Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Biyomedikal Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Biyomedikal hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Sorumlu olduğu birimlerde; hazırlanan kalibrasyon ölçümleri ve bakım planına uyar. 

 Sorumlu olduğu bölge veya haricinde; eğitim, bakım ve kalibrasyon ölçümleri gibi Biyomedikal 

hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar. 

 Hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi cihazların teknik özelliklerini bilir. 

 Hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi cihazların akreditasyon koşullarını 

karşılayacak şekilde cihaz dosyalarını oluşturur. 

 Hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi cihazların envanterini hazırlar, gerekli 

kayıtları yapar, hastane içerisindeki tıbbi cihaz hareketlerini takip eder, envanter kayıtlarında 

gerekli güncellemeleri yapar. 

 Birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve donanımların teknik ve/veya periyodik bakımlarını yapar, 

yapılan bakım işlemleri ile ilgili Bakım Formu doldurarak cihaz dosyalarında muhafaza eder.  

 Birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve donanımlarının kalibrasyon ölçümlerini yapar veya 

yaptırılmasını sağlar. 

 Birimlerinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve donanımlar ile ilgili personele eğitimler verir. 

 Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak, 

rapor hazırlar, görüş bildirir. 

  İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir.  

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Bulaşıkçı 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, 

Gıda Mühendisi, Diyetisyen, Aşçıbaşı, Aşçı, Aşçı Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Bulaşıkçı 
 

Görev Amacı 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin yapımı ve dağıtımı ile oluşan bulaşıkları yıkamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Mutfak ve yemekhanenin bütün bulaşıklarını yıkar. Tabldot tabak, çatal, kaşık gibi makinada 

yıkanan bulaşıkları makinada yıkar, büyük boy kazan, küvet vb. bulaşıkları ise talimatlara uygun 

olarak kazan yıkama bölümünde yıkar. 

  Bulaşıkhanenin temizliğini ve düzenini sağlar.  

 Su giderlerinin temizliğini yapar.  

 Mutfak alanının temizliğinde yardımcı olur.  

 Temizlik yapılırken uygun miktarda ve talimatlar doğrultusunda bulaşık deterjanı kullanır. 

 Bulaşıkhanede kullanılan temizlik maddelerinin takibini yapar ve stok miktarı tükenmeden 

tedarik amacıyla yetkililere bilgi verir. 

 Mevcut bulaşık makinalarını talimatlara uygun olarak çalıştırır, temizliğini ve bakımını yapar ve 

yaptırır. 

 Bulaşık makineleri ile ilgili arıza ve problemleri yetkililere bildirir. 

  Bulaşık yıkama amacıyla yetkililerin onayı olmadan farklı deterjan kullanmaz. 

 Yıkanan bulaşıkları uygun şekilde istif eder, kireçlenmeyi önlemek amacıyla kurular, istif 

tezgâhlarını kuru tutar. 

 Üst amirlerinin verdiği görevleri yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Çamaşırhane Personeli 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Çamaşırhane Çalışanları 
 

Görev Amacı 
Hastanede dezenfeksiyonu gereken tekstil ürünlerinin yıkanması, kurutulması ve ütülenmesi 
hizmetlerini yürütmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Gelen kirli çamaşırları kayıt ile teslim alır ve temiz çarşafları kayıt ile teslim eder. 

 Sistemi düzenli bir şekilde kontrol eder. 

  Kirli çamaşırları kompartmanlara yükler. 

 Ana yıkama makinesini devreye alır. 

 Pres makinesini devreye alır. 

 Silindir ütü için buhar jeneratörünü kontrollü olarak devreye alır. 

 Küvöz çarşaflarını press ütüde ütüler.  

 Forma ve önlükleri yıkanıp ütülenmesini sağlar. 

 Servislerin ihtiyacı olan çarşaf, nevresim, yastık, yastık kılıfı, yatak alezi, yastık alezi, boks gömleği 

ve ex çarşafı yıkamış olarak teslim eder. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Hizmet içi tüm eğitimlere katılır.  

 Ameliyathane ve diğer servislerden gelen yeşillerin yıkanmasının sağlar, kayıt ile sterilizasyon 

merkezine gönderilmesini sağlar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Demir Atölyesi Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Demir Atölyesi Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, hastanede bulunan tüm demir aksamların bakım ve 
onarımını, alüminyum doğrama kapı ve pencerelerin bakım ve onarımını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Servislerinden gelen talepler doğrultusunda kırılan, bozulan PVC doğrama ve alüminyum 

doğrama kapı ve pencerelerin onarımını yapar.  

 Gerektiği durumlarda alüminyum doğrama kapı kolu ve kilitlerinin, pencere kollarının 

onarımlarını yapar.  

 Hastane idaresinin talep ve durumuna göre, birimlerin ihtiyacı olan rafları yapar.  

 Hastanede bulunan sedye, hasta arabası, çamaşır arabası, yemek arabası ve karyolaları tamir 

eder, kullanılır hale getirir.  

 Hastanede depo olarak kullanılan yerlerin kapı ve pencerelerini imal eder ve yerine monte eder.  

 Hastane bahçesinin demirlerini monte eder ve gerekli olanların tamirini yapar.  

 Çamaşır makinelerinin demir aksamlarını tamir eder ve bakımını yapar.  

 Kalorifer dairesinin kaynaklarını yapar.  

 Hastane kampüsü alanındaki tabelaları monte eder ve bakımını yapar.  

  Logar kapaklarını yapar ve onarır.  

  Hastanede kullanılan idrar ve serum askılarını yapar, tamir eder.  

  Demir atölyesinin ihtiyacı olan malzemeleri tespit edip amirine bildirir.  

 Konusuyla ilgili olarak amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.  

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olur.  

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilir. 

  Hastaneden bulunan tüm demir aksamlarında bulunan arızaların tamirini yapar. 

  İdare tarafından verilen diğer görevleri yapar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Diyet Aşçısı 
Amir ve Üst Amirler Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı                                                                                         

Diyetisyen, Aşçıbaşı 
Görev Devri Aşçı 
 

Görev Amacı 
Diyet hastaları için özel mama, çorba, günlük diyet yemeğinin hazırlığı ve pişirilmesi. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastane diyetisyeninin belirlediği özel mama ve çorbaların hazırlar ve pişirir. Talimatlara uygun 

olarak klinik garsonlarına dağıtımını yapar. 

 Öğle, akşam diyet yemeği hazırlığı ve pişirilmesini sağlar. 

 Öğle diyet yemeği dağıtımını yapar. 

 Bir sonraki günün diyet yemek hazırlığına yapar. 

 Dağıtımı yapılacak çiğ sebze ve meyveleri akar ve bol suda yıkar ve dezenfekte eder. 

 Günlük diyet yemekleri cetvelinde belirlenen sayıda diyet yemeklerini yapar ve dağıtımını 

sağlar. 

 Diyet yemeklerini belirlenen tarif ve ölçülere uygun olarak yapar. Salata, pilav ve makarnayı 

öğlen ve akşam ayrı ayrı yapar. Köfte, tavuk ve diğer yemekleri dağıtım sonrası soğuk depoda 

muhafaza eder ve en az 90 ℃ dereceye kadar ısıtılıp dağıtımını yapar. 

 Tüm yiyecek maddesi ve yemekleri üzeri kapalı olarak muhafaza eder. Kazan yemeklerinin 60 ˚C 

‘nin üzerinde, diğerlerinin ise 10˚C ‘nin altında muhafazası sağlar. Hiçbir yiyecek maddesi aksi 

belirtilmedikçe 10-60 ˚C aralığında bırakılmaz. 

 Çalışma esnasında eldiven ve parmak koruyucu gibi gerekli koruyucu ekipmanları kullanır. 

 İaşe tabelasına göre, aşçıbaşı tarafından verilen gıda maddelerini kullanarak diyet yemeklerinin 

pişirilmesini ve hazırlamasını sağlar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Eczacı Yardımcısı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Eczacı 
Görev Devri Diğer Eczacı Yardımcısı 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, 
hastane eczanesine gelen ilaç ve diğer tıbbi malzemelerin, eczane deposunda düzen ve tertibini 
sağlamak, servis ihtiyaçları doğrultusunda ilaçları hazır hale getirmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastane Eczanesinin genel işleyişinde yardımcı eleman olarak görev alır, servislerden 

istenen ve eczacıların hazırladığı ilaç listelerini hatasız olarak hazırlar ve imza 

karşılığında servis görevlisine teslim eder.  

 Eczane içerisinde eczane personeli haricinde girişleri önler, lüzumsuz kişilerin 

eczanede dolaşmasını engeller. 

 İlaç saklama/muhafaza kurallarını bilir ve bu kuralları eksiksiz olarak uygular. 

 Sorumlu eczacının ve diğer eczacıların verdiği eczane işleyişi ile ilgili her türlü görevi 

zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Hastane eczanesinin sorumluluğunda olan bütün depolardaki her türlü ilacın uygun 

şartlarda muhafazasından ve muhtemel kayıplardan bozulmalardan kırılmalardan 

ambar/depoların kapı kilitleri ve anahtarlarından eczane çalışanları ile birlikte esas 

sorumludur. 

 Hastane eczanesindeki ve ilgili bütün depolardaki ilaçların stok ve miad kontrollerini 

bir eczacı denetiminde yapar, gerekli her türlü önlemleri alır ve sonucu sorumlu 

eczacıya rapor eder ve kayıt altına alır. 

 Hastaneye alınan ilaçları teslim alır, sayımını ve kontrolünü sağlar. Eksik, kırık ya da 

miad problemi durumunda sorumlu eczacıyı bilgilendirir. 
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 Fatura ve irsaliyelerini düzenler, sistem girişlerini yapar ve servislerin istemlerine 

hazır hale getirir. 

 Stokta bitmeye yakın ilaçlar hakkında sorumlu eczacıyı ve diğer eczacıları zamanında 

bilgilendirir, bu anlamda ilaçların zamanında teminini sağlar ve oluşabilecek krizleri 

önceden düşünüp gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar. 

 Depolardan eczaneye ilaç transferini sağlar.  

 Taşıma sırasında olası kırılma ve bozulmaları önlemek için gerekli önlemleri alır. İlaç 

taşıma koşullarını bilir ve uygular. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Elektrik Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Elektrik Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hastanede bulunan elektronik cihazlar haricinde, tüm 
elektrikli cihazların ve elektrik tesisatının muayene, teknik kontrol, bakım ve küçük onarımlarını 
yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Telefon santrali, telefonlar, asansör, makine motorları ve tüm hastane binasının elektrik 

donanımı ile ilgili arızalarını giderir.  

 Hastanenin aydınlatılmasında kullanılan cihazları takar ve gerektiğinde onarımını yapar.  

 Hastanenin elektrikle çalışan sistemlerinin bakımını ve küçük onarımlarını yapar. 

  Jeneratörlerin haftalık ve aylık bakımlarını yapar, arızalarını giderir. 

 Su kuyularındaki derin kuyu panolarını kontrol edip arızalarını amirine bildirir.  

 Elektrik atölyesinin ihtiyacı olan alet, araç, gereç ve malzemeyi tespit yaparak Teknik Hizmetler 

Müdürlüğü’ne bildirir, zamanında temin edilmesini sağlar.  

 Alınan malzemenin korunmasından ve en ekonomik şekilde kullanılmasından sorumludur. 

 Elektrikle ilgili iş emri formlarını doldurur  ve imzalar.  

 Atölyedeki demirbaş malzemeleri kontrol eder ve gerekli durumlarda bunlarla ilgili tutanakları 

yazarak ilgili bölüme gönderir.  

 Yapılan işlerle ilgili emir ve yazıları, atölyede harcanmış malzemeler ile ilgili tutanakları belli bir 

sistem içinde klasörlere yerleştirerek muhafaza eder.  

 Staj için gelen meslek lisesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verir.  

 Görevi ile ilgili olarak, amirinin verdiği diğer işleri yapar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Gassal 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, 
Görev Devri Diğer Gassal 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda gasil haneye gelen cenazenin yıkanması işini yapmak, 
yaptırmak, gömme izin belgesi doldurmak, cenazeyi sahiplerine teslim etmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Gassal, gömme izin belgesi ile gasil haneye gelen her cenazenin; gönderildiği servisçe konan 

teşhisini, başka yerden gelmişse nereden geldiğini, gasil haneye geliş-gidiş, gün ve saatini, 

cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli şekilde deftere 

kaydeder. 

 Cinsiyetlerine göre cenazeleri(erkeği erkek, kadını kadın) yıkamak, dini ödevleri yapar.  

 Cenazelerini hastanede yıkatmak istemeyen cenaze yakınlarına cenazeyi yıkamadan teslim eder. 

 Trafik kazaları ve adli cenazelerde, savcı gelene kadar cenazeyi muhafaza eder. 

 Cenazelerin konduğu soğutucularda oluşan arızaları zamanında bildirmek ve onarılmasını 

sağlar. 

 Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 57. Maddesinde sayılan hastalıklardan ölenlerin cesetlerini 

antiseptik eriyiklere batırılmış çarşafa sardırıp-gasil haneye naklini sağlar. 

 Sahipsiz cenazeleri morgda 10 gün bekletir, sahibi çıkmadığı taktirde durumu savcılığa bildirir, 

belediye tarafından defnedilmesini sağlar. 

 Gasilhanenin genel temizliğinden sorumludur. 

 Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur.Hizmet 

içi eğitimlere katılır. 

 Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Gece Nöbetçisi Garson 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Gıda Mühendisi, 

Nöbetçi Amir, Diyetisyen, Aşçıbaşı 
Görev Devri Diğer Nöbetçi Garson 
 

Görev Amacı 
Gece ve sabah kahvaltısı hazırlığı ve dağıtımını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Gece kahvaltısını dağıtır ve sabah kahvaltısı için gerekli hazırlıkları yapar. 

 Yemekhane ve mutfak alanına görevi olanlar dışında kimseyi almaz. 

 Akşam yemeği, gece ve sabah kahvaltı dağıtımını yemek dağıtım kuralları ve talimatlara 

uygun olarak yapar. 

 Kahvaltı dağıtımı için gerekli gıda maddelerini teslim alır ve kahvaltı dağıtım listesine 

uygun olarak servis dağıtımını yapar. 

 Kahvaltılıkları mutfaktan sayılı olarak alır ve hijyenik olarak servise kadar taşır ve 

listede belirli sayıdaki hasta ve kartı olan refakatçıya kahvaltılıklarını ölçülü olarak verir. 

 Diyetli hastaya diyet kartında belirlenen miktarda ve ölçüde ve çeşitte gıda maddelerini 

verir. 

 Hijyen kurallarına uygun olarak çalışır. 

 Gece ara öğününün dağıtımını zamanında ve talimatlara uygun olarak yapar. 

 Gıda maddelerini uygun kaplarda ve talimatlara uygun olarak taşır.  

 Gıda maddeleri taşıma veya muhafaza esnasında üzeri kapalı olarak tutulur. 

 Dağıtımını yapacağı bütün sebze, meyveleri talimatlara uygun olarak bol ve akan suda 

yıkar.  

 Mesaisi süresince soğuk depoların ısılarını kontrol eder ve arıza durumunda yetkilileri 

haberdar eder. 

 Kullanılan tüm araç ve gereçlerin temiz olmasına dikkat eder. 

 Kahvaltılık gıda maddelerini oda ısısında hazırlamak amacıyla da olsa yarım saatten 

fazla bekletmez ve soğuk ortamda muhafaza eder. 
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 Servis dönüşü, kullandığı küvet tabak, kepçe vb. tamamını talimatlara uygun olarak 

yıkar, oluşan çöpleri çöp alanına taşır. 

 Kılık-kıyafet düzenine uyar. 

 Kat ofislerini sadece servis esnasında açık tutar ve bulaşık yıkama işlemi ve temizlik 

bittikten sonra kilitler. 

 Sadece refakatçı kartı olan refakatçılara kahvaltı ve yemek verir. 

 Servislerden boş tabakları toplar ve uygun şekilde yıkama alanına taşır. 

 Servislerden yemek artık ve çöpleri uygun koşullarda çöp toplama alanına taşır. 

 Çalışırken gerekli koruyucu ekipmanları kullanır. 

 Sabah kahvaltısının, öğlen ve akşam yemeklerinin servislerde talimatlara ve hijyen 

kurallarına uygun olarak dağıtımını yapar. 

 Üst amirlerinin verdiği görev ve yetkilerini yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Güvenlik Amiri 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Kendisine Bağlı Güvenlik Grup Şefleri. 
 

Görev Amacı 
5188 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak, hastanede görev yapan vardiya amirleri ile 
özel güvenlik personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar ve denetler. 
Özel güvenlik biriminin idare ve diğer birimler ile olan işlerinin koordinasyon ve takibini yapar. 
Özel güvenlik birimine ait resmi yazışmaları ve ilgili birim personelinin özlük haklarının 
takibini yapar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun, Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliği’ne bağlı kalarak kurum mensuplarının 24 saat esasına göre  can ve mal 

güvenliğini sağlar. 

 Koruma ve Güvenlik Birimin bağlı bulunduğu Müdüre yardımcı olur ve güvenlik 

personelinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar. 

 Çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin güvenlik ile ilgili alınan kararlara uymalarının 

sağlanması, hastaneye ait yerleşkeler, bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme 

ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda görev 

yapan personelin görev alanı sayılan bütün birimlerin güvenliğini sağlar. 

  Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapılmasını sağlar. 

 Görev esnasında yerleşke içerisi veya dışarısından kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık, 

yangın ve sabotajlar vb. eylemlere karşı duyarlı olur. 

 Görev esnasında binaların tüm girişlerinde, ilgili Müdür tarafından verilen görevleri; 

belirlenen mevzuatlar ve talimatlar çerçevesinde yerine getirir, denetimde bulunur ve 

bu konularda bağlı bulunduğu müdüre bilgi verir, karşılaşılan olaylarla ilgili detaylı 

bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenler ve düzenlenmesini sağlar. 

 Güvenlik teşkilatı mensuplarının görev yerlerine ait görev talimatlarına ve ilgili diğer 

mevzuatlara uygun çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder. 

  Kamera izleme ve haberleşme merkezlerinin faaliyetlerini kontrol eder ve düzenli bir 

şekilde yürütülmesini sağlar. 

 Personelin özlük işlerinin takip edilmesini, eğitilmesi ve disiplini sağlar. 

 Mevcut araç ve malzemelerin muhafaza, bakım ve onarımlarının takip ve kontrolünün 

yapılmasını sağlar. 
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 Nöbet çizelgelerinin, 15-30 günlük periyotlarda hazırlanarak ilgili personellere tebliğ 

edilmesini sağlar. 

 İdarece, güvenlikle ilgili alınmış kararların uygulanmasını ve takibini yapmak. Güvenlik 

Müdürünün; güvenliğin sağlanması hususunda vereceği görevleri yerine getirmek, 

 Gece ve gündüz özel güvenlik teşkilatı mensuplarını denetlenmesi ve bu denetimler 

sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlar.  Görev alanı içinde yer alan 

bina, tesisler ve imtiyaz sahası içerisinde görev yapan ve kuruma bağlı güvenlik teşkilatı 

personelinin iş tertipleri ile sevk ve idaresini yapar, göreve hazır halde 

bulundurulmasını sağlar. 

 İlgili Mevzuata uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütür ve ilgili yazışmaları yapar. 

 Konferans, sempozyum ve toplantı gibi diğer kültürel etkinlikler ile mezuniyet törenleri 

gibi önemli günlerde gerekli ek güvenlik tedbirleri için Özel Güvenlik personeli planlar. 

 Koruma ve güvenlik teşkilatı için gerekli araç, gereç, teçhizat ve malzeme taleplerini 

yapar, alınan malzemelerin korunmasını ve bakımlarını sağlar. 

 Görevleri ile ilgili gizlilik esasına uyar. 

 Yukarıda belirtilen görevlerin Vardiya  Amirleri aracılığı ile yerine getirilmesini sağlar. 

  Koruma planını hazırlar bu kapsamda gerekli önlemleri alır. 

  5188 sayılı kanuna göre İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve sorumluluk sahasında olunan 

kolluğun ilgili özel güvenlik hizmetleri birimi tarafından yapacağı özel güvenlik 

hizmetlerine yönelik denetlemelerde, denetlemeye gelen görevlilere mevzuat gereği 

yardımcı olup denetlemeyi verir. 

  Her vardiyanın sevk ve idaresi ile vardiyalar arasındaki koordinasyonu sağlar. 

 Güvenlikle ilgili konularda verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 

 Tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli olmadığı halde çalıştırılan klimaların, ısıtıcıların, 

muslukların, ışıkların v.b. gibi araçların gereksiz kullanımını önler. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Güvenlik Görevlisi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane 

Müdür Yardımcısı,Güvenlik Amiri 
Görev Devri Diğer Güvenlik Personeli 
 

Görev Amacı 
Hastanede hasta ve çalışan güvenliklerinin aksamadan sürdürülmesini sağlamak.  
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurum çalışanlarının güven içerisinde çalışabilmeleri hasta ve hasta yakınlarının güven 

içerisinde hizmet almaları için gerekli güven ortamını sağlar. 

 Girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engeller. 

  İçerden ve dışardan kaynaklanabilecek her türlü eyleme ve hırsızlığa karşı duyarlı olur. 

 Meydana gelecek her türlü olayda (yangın,su baskını, deprem v.b) ilgili birimlere haber 

verir,  kurtarma çalışmalarına katılır.                                                            

  Görev alanı içerisinde maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek hadiselere el koyar, 

suçun devamını önler, sanıkları tespit etmek ve yakalamak suç delilini muhafaza etmek 

genel kolluk kuvvetine haber verir. 

 Hastane içerisinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların kurallara uymalarını bildirir. 

 Koruma planı içerisinde yer alan görev yeri ve nöbet yeri talimatındaki kurallara uyar.  
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Halkla İlişkiler Personeli. 
 

Görev Amacı 
Hedef kitle olan hastalar ile hastane ve ayrıca hastane ile diğer kurumlar arasında işbirliğinin sağlanıp 
sürdürülmesine yönelik iletişim sürecinin doğru şekilde planlanıp yürütülmesinden sorumludur. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kendisine bağlı olan birimlerde hizmetlerin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak eksiksiz biçimde sürdürülmesini sağlar.  

 Belirlenen aralıklarla yapılacak olan personel ve öğrenci anketleri ve tedavi sonrası 

memnuniyet anketlerinin yaptırılmasını sağlar.  

 Halkla ilişkiler birim personelinin, işlerine devamları ve yönetmelik veya emirlerle kendilerine 

verilen görevleri gereği şekilde yerine getirmelerini denetler, aksaklıkları bağlı olduğu birime 

bildirir.  

 Halkla ilişkiler biriminin kendi içindeki çalışma düzenini sağlar, personel ihtiyacı veya 

fazlalığıyla ilgili üst yönetimi bilgilendirir. 

 Gerekli basın duyurularını hazırlar, basın mensuplarına fakülteye yönelik çalışmalarında 

yardımcı olur. 

 Hasta veya hasta yakınlarının Halkla İlişkiler birimine yazılı olarak bıraktıkları şikâyet, öneri 

veya memnuniyet dilekçelerinin bu husustaki talimat doğrultusunda takibinin yapılmasının 

sağlar.  

 Hastaları; hakları ve sorumlulukları ve sağlık çalışanlarını çalışma ilkeleri açısından bilgilendirir 

ve bilgilendirilmesini sağlar. Hastane genelinde Hasta Rehberlik ve Danışmanlık hizmetlerini 

etkinleştirir.  

  Özel günler için ilgili alt kurullar ile birlikte organizasyonlar düzenler.  

 Halkla İlişkiler hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç, gereçlerin sayı ve niteliklerini belirler 

ve teminini için ilgili birimlerle işbirliği yapar.  
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hasta Bakıcı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başmüdür, Sağlık Bakım Hizmetleri 
Görev Devri Diğer Hasta Bakıcı 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin 
belirlediği standartlarda verilen görevleri yerine getirmek ve kurumdaki hizmet sürekliliğini 
sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Çalıştığı birimin düzenini ve temizliğini sağlar. 

 Hastanın yatağını yapar. 

 Hata güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. 

  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım 

eder. 

  Hastanın deri bütünlüğünü gözleyerek hemşireye bilgi verir. 

 Hastaların muayene tetkik ve tedavisi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde 

elbiselerinin değiştirmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.   

 Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder. 

  Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini (tuvalet, banyo, vücut 

temizliği vb.)sağlar. 

 Yataktan kalkmayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı 

olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir, hastanın idrar torbasını 

boşaltır ve değiştirir, hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır. 

 Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur, kilo takibi 

gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar. 

 Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine 

yardım eder, hareket kısıtlığı olan hastalarda uygun görülen pozisyon verir. 

 Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder. 
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 Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. 

 İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir. 

 Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular. 

  Hastadan alınan kan, doku ve diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar. 

  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu 

ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. 

  Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerin her türlü temizlik işlemlerini 

yapar. 

 Çalıştığı birimdeki sorumlu hemşirenin ve kat temizlik şefinin verdiği görevleri yerine 

getirir. 

 Çalıştığı birimdeki ziyaretçi ve refakatçi kontrolünü sağlar. Gerekli politikaları uygular. 

 Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hasta Hakları Birim Personeli 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Hasta Hakları Birim Personeli 
 

Görev Amacı 
Hasta hakları birimine hasta ve hasta yakınları tarafından yazılı ve sözlü olarak iletilen öneri ve 
şikâyetlerle ilgili iletişim süreçlerini yönetir. Yerinde çözülebilecek şikayet başvuruları konusunda 
insiyatif alır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kuruma başvuran ve kurumla ilgili geri bildirimde bulunmak isteyen hastaların/yakınlarının 

sorunlarını, görüşlerini dinler. Hastalara/yakınlarına empatiyle ve güler yüzle yaklaşır. Hasta 

ve yakınlarını kurumun işleyişi ile ilgili bilgilendirir. 

 Başvuranların iletişim bilgilerini alır ve yapılan tüm başvuruları kayıt altına alır. 

 Sorunlara çözüm odaklı ve tarafsız yaklaşır. 

 Hemen çözümlenebilecek sorunlar için gerekli yönlendirmeyi yapar. 

 Yazılı olarak şikayetlerini iletmek isteyen hastaların/yakınlarının şikayetlerini alır ve aynı gün 

içinde Başhekimliğe iletir. 

 Kritik gördüğü geri bildirimleri idareye bildirir. 

 Her ayın ilk haftası içinde önceki ayın hasta memnuniyet anketlerini Kalite Yönetim 

Direktörlüğüne teslim eder. 

  Gerekli durumlarda kurumun çeşitli kurullarında/komitelerinde hasta hakları birimini temsil 

eder. İstendiğinde hasta/yakını geri bildirimleri ile ilgili görüşlerini sunar. 

 Hastanenin toplumsal sorumluluklarını belirler ve bu doğrultuda uygulanabilir projeler sunar.  
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Hasta Hakları Birim Sorumlusu 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür,  Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Hasta Hakları Birim Personeli 
 

Görev Amacı 
Üst yönetim tarafından belirlenen misyon, vizyon, amaç ve ilkelere uygun olarak; hastanenin 
gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla,  
hastanenin hasta hakları biriminin işlemlerini yürütür, iç ve dış yazışmalarını yapar, arşivler ve 
arşivlerin korunması için gerekli önlemleri alır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Başvuruları alır, ilk görüşmeyi yapar, başvuru sahibine bilgi verir ve danışmanlık yapar. 

 Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirir. 

  Hastaların eleştiri ve önerilerini dinler. 

 Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunar. 

 Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirler, öncelikleri saptar, 

eğitim konularını belirler, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin 

belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapar.  

 Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izler ve duyurur. 

 Çalışmaları hasta merkezli yapar, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları 

memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamaları 

başlatır. 

 Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında 

ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak kayıt altına 

alır. 

 Tüm işlemlerde gizliliği sağlar. 

 Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. 

  Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen ve amirinin vereceği diğer görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

  İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli kişisel koruyucu donanımı 

kullanır. 
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 Hasta hakları ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar. 

  Hasta hakları uygulamaları ile ilgili gerekli kayıtları ve istatistikleri tutar. 

  İlgili birimlerle işbirliği yaparak hastaların hastane hakkında bilgilenmelerini sağlar. Bu 

konuda broşür vb. materyallerin hazırlanmasını sağlar.  

  Hasta hakları uygulamaları ile ilgili araştırmalara, seminerlere katılır, güncel ve konu ile 

ilgili yayınları izler, ilgili yerlere duyurmak gibi hususlarla ilgili işlemleri yürütür. 

 Hastaların ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 

hastanenin uygun yerlerinde hastalar, personel ve ziyaretçilerin kolayca ulaşıp 

okuyabilecekleri bilgilendirici tabela, kitapçık, eğitici broşür, afiş vb. yeterince 

bulundurulmasını takip eder. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  İaşe memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gıda Mühendisi, Diyetisyen 
Görev Devri  Diyetisyen, Görevli Memur 
 

Görev Amacı 
Yönetmelik ve belirlenen gramaj miktarlarına uygun olarak günlük iaşe tabelasını düzenlemek, gerekli 
kayıtları tutmak.  
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İaşe memuru diyetisyen ve hastane müdürüne bağlı olarak çalışır. 

 Hastalara tabiplerce yazılan ve servisler tarafından idareye verilen rasyon cetvellerini toplar, 

yemeğe müstahak olan personelin mevcudunu ve çalışma sistemine göre kahvaltı ve yemek 

öğünlerini dikkate alarak personel rasyonunu hesaplamak suretiyle günlük tüketim maddeleri 

tabelasını(iaşe tabelası) hastane müdürlüğünce onaylanan gramaj miktarlarına uygun olarak 

düzenleyerek hastane müdürünün tayin ettiği saatte kontrol için önce diyet uzmanına sonra 

hastane müdürüne onaylatır. 

 Depo miktarlarına göre gerekli gıda maddelerini tespit eder ve siparişleri hazırlar ve takip eder. 

Depo memuruyla koordineli olarak çalışır. 

 Yemek yapımında kullanılacak yiyecek miktarları ile ilgili aşçıbaşı ile koordineli olarak çalışır. 

 Hasta rasyonlarını, hastane müdürlüğü tarafından verilen personel ve stajyer sayılarını ve her 

servis için hazırlanan kahvaltı, diyet yemeği ve ara öğün çizelgelerini baz alarak iaşe tabelasını 

düzenler. 

 İaşe tabelası günlük olarak hazırlanır ve aynı gün için imzalar tamamlandıktan sonra depodan 

gerekli yiyecek maddeleri çıkarılarak aşçı başına teslim edilir. 

 İaşe memuru depodan malzeme çıkışına nezaret eder. 

 İdare tarafından verilecek diğer görevleri de yapmakla yükümlüdür. 

 Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre günlük iaşe tabelasını düzenler ve gerekli 

kayıtları tutar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  İdari Büro (İnsan Kaynakları) ve Yazı İşleri Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, İnsan Kaynakları, Hastane Müdürü 
Görev Devri Diğer İdari Büro Memuru 
 

Görev Amacı 
Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, insan kaynakları hizmetlerini sistemli bir şekilde 
yürütmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Tüm idari personelin izin belgeleri, eğitim ve kongre izinleri, rapor işlemleri ve özlük bilgileri ile 

ilgili olan terfi, derece, kademe, naklen atama, intibak işlemlerini takip eder. 

  Birimden ayrılan veya başlayan personelin yazılarını takip eder. 

 4/B’li personelin yıllık sözleşmelerini takip eder. 

 Personel ile ilgili olan tüm yazışmaları yapar. 

 Personelin özlük bilgilerini arşivler. 

 Hastanemizde üç farklı pozisyonda görev yapmakta olan (kadrolu, sözleşmeli, sürekli işçi) 

personel listelerinin hazırlanıp güncellenmesi ve istenilen bilgiler doğrultusunda idari amirlere 

sunulmasını sağlar. 

 Personelin mesai giriş-çıkış takibi, yıllık izin, rapor, nöbet izinleri, saatlik izinler, personel giriş 

çıkış takibi sistemine günlük olarak işlenir, bilgisayar ortamında takip edilerek mesai saatlerine 

riayet etmeyen personeller yazılı olarak uyarılır. 

 Diğer kurumlardan (Sağlık Bakanlığı) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

gönderilmiş olan anket formlarının takibinin yapılması ve tekrar ilgili Kurumlara gönderilmesi, 

hastanemizin çeşitli birimleri tarafından yapılması öngörülen personel ile ilgili anket formlarını 

takip eder. 

 Personelin talebi doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar.  

  Personellerin hizmet içi ve ilgili alandaki eğitimlerini takip eder, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Rektörlüğünde bildirilen sınavların duyurusunu yapar ve sınavlara girişlerini tebliğ eder. 

Konuya ilişkin üst yazışmalarını yapar. 
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 Hastanenin Yazı İşleri Birimi görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir. 

 Kurum içi ve kurum dışından gelen tüm yazışmaların  belirli bir plan çerçevesinde yapılmasının 

organize edilmesini sağlar. 

  Hastane ile ilgili tüm yazışmalarını hazırlar. 

 Hastane idaresi tarafından gelen tüm evrakları sistem üzerinden kaydını sağlayarak sevkini 

sağlar. 

 EBYS üzerinden yapılan yazışmaların geri dönüşlerini sağlar, yazının takibatını sağlar. 

 Gelen ve giden tüm evrakları dosyalar, dosyaların düzenini sağlayarak arşivlendirir. 

 Kendisine bildirilen  malzemelerin ve ihtiyaçların  temini için üst yönetime bilgi verir, ilgili 

birime yazı yazar. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Elden ve posta ile gelen evrakları kaydeder. ( Deftere ve Bilgisayara) 

 Gönderilecek olan evrakları deftere kayıt edip, posta elemanına teslim eder. 

  Adli evrakların işlemleri tarafından tamamlandıktan sonra giden kaydı verilerek elden savcılığa 

teslimini sağlar ve dosyalar. 

 Gerekli görülen evrak, sevk ve tutanakların mühür işlemlerinin yapılarak ilgiliye teslim eder. 

 Posta ile gidecek evrakların ilgili deftere (posta, iadeli taahhütlü defteri)  kaydı yapıldıktan sonra 

gönderilmesini sağlar. 

 Evrakların Giden Sağlık Bakanlığı Standart Dosya Planı (SDP) sistemine göre ayarlandıktan 

sonra dosyalanması ayrıca önem arz eden Rektörlük yazışmaları, Dekanlık yazışmaları, 

dilekçeler, tutanaklar ve ölüm tutanakları bazında dosyalanmasını sağlar. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  İstatistik Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü ve Yardımcıları 
Görev Devri Bilgi İşlem Personeli 
 

Görev Amacı 
İstatistik biriminin temel amacı; hastanemiz tıbbi verilerini ilgili birim ve kaynaklardan 
(otomasyon) en sağlıklı şekilde temin edip, bunları doğru bir şekilde standart formlara 
geçirilerek anlaşılır ve güvenilir bir Hastane İstatistiğini elde etmektir. Elde edilen verilerin 
bildirilmesi gereken ilgili kurumlar ile hastane içinde ihtiyaç hisseden diğer birimlere istenilen 
zamanda günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak hazırlayıp sunmaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Yeni Hastane Bilgi Sistemi üzerine web üzerinden bağlanarak formları doldurur. 

  HIV Testi Formu hazırlar. 

  Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu hazırlar. 

 Verileri internet ortamında Sağlık Bakanlığı’na bildirir. 

 Aylık Faaliyet Raporları hazırlar. 

 Hazırlanan Faaliyet Raporlarının önceki aylara, yıllara göre istatistik verilerini alır. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir.  

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 162 / 196 

 

 

 

 

Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kalite Direktörlüğü Ofis Çalışanı 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü 
Görev Devri Diğer Kalite Direktörlüğü Ofis Çalışanı 
 

Görev Amacı 
Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 
çalışmalarında yönetimin temsil edilmesi, yönetim adına kalite ile ilgili tüm hususları 
planlanması, uygulaması, refakat edilmesi, koordine edilmesi ve sonuçlarının raporlanması. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kurum politikasına uygun birim stratejik planlamaları yapar. 

 Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, 

kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli 

uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde 

sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması için bilgi verir. 

 Birimde oluşacak uygunsuzluklara düzeltici/önleyici faaliyet hazırlar ve takibini yapar. 

  Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için 

bilgilendirmede bulunur. 

 Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, iş ve görev tanımına uygun 

olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir 

ortamın yaratılmasını sağlar.  

 Yapılan çalışmalar hakkında birim çalışanlarına bilgi verir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve birime bilgi verilmesini 

sağlar. 

 Birim ile ilgili dokümanları hazırlar ve birimde dokümanların takibini yapar. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Yapılan çalışmalar hakkında birim çalışanlarına bilgi verir. 

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
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 Öz değerlendirmelerin sağlık hizmetleri ve yönetim hizmetleri dışında kalan diğer 

süreçlerin tamamını yürütür ve raporlar. 

 Anketör tarafından uygulanan hasta deneyimi anketlerini analiz eder. Kurumsal Kalite 

Sistemine veri girişini sağlar. 

 Gösterge Yönetim Rehberi doğrultusunda verilerin elde edilmesini sağlar. 

 Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır ve 

sorumlu olduğu komitenin sekreterya süreçlerini yürütür. 

 Hazırlanan kalite dokümanlarını kalite direktörünün kontrolüne sunar. 

 Hizmet sunumuna yönelik değerlendirme toplantılarına katılır. 

 Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. 

 Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda 

uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlar. 

 Uygunsuzluklara yönelik kalite (DÖF) iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine 

eder. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Kazan Dairesi Personeli 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Hastane 

Müdür Yardımcısı ,Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi 
Görev Devri Diğer Kazan Dairesi Personeli 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hastanenin ısıtılması ve sıcak su gereksiniminin 
karşılanması için kalorifer dairesinin işletmek, bakım ve onarımını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Kalorifer kazanındaki su seviyesini belirli aralıklarla kontrol eder, su seviyesinin eksik olması 

durumunda sisteme su ilave eder. 

 Isıtma sisteminin rezerv yakıt tanklarındaki kalorifer yakıtı miktarını, doğalgaz sistemini ve 

basıncını periyodik olarak kontrol eder. 

 Kalorifer kazanları, brülörleri, kazan motorları ve kazan aspiratörlerinin bakımlarını yapar. 

  Gerekli durumlarda kalorifer kazanlarının çalıştırılmasını devrede tutulmasını sağlar. 

  Su arıtma cihazının çalıştırılmasından ve kontrolünden sorumlu olur. 

 Sıcak su kaynatıcısının periyodik bakımını yapar. (eşanjör, akümülasyon tankları) 

 Hastanede kullanılan şebeke suyunu, depolardan binanın katlarına basar. 

 Kalorifer dairesinin günlük zemin temizliğini, genel temizliğini yapar. 

 Kalorifer dairesinin ihtiyacı olan gerekli malzemeleri tespit edip, Teknik Hizmetler 

Müdürlüğüne bildirir. 

  Sistemdeki bütün pompaların (sirkülasyon, hidrofor, yangın, kazan) bakımlarını yapar ve takip 

eder. 

 Görevi ile ilgili olarak, amirinin verdiği diğer işleri yapar. 
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Birim Yemekhane 
Görev Adı  Klinik Garsonu 
Amir ve Üst Amirler Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gıda Mühendisi, Diyetisyen, 

Aşçıbaşı 
Görev Devri Diğer Klinik Garson 
 

Görev Amacı 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin servislerde dağıtımını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Sabah kahvaltısının, öğlen ve akşam yemeklerinin servislerde talimatlara ve hijyen kurallarına 

uygun olarak dağıtımını yapar. 

  Servislerden boşları toplar ve uygun şekilde yıkama alanına taşır. 

  Servislerden yemek artık ve çöpleri uygun koşullarda çöp toplama alanına taşır. 

  Kahvaltılık malzemeleri mutfaktan sayılı olarak alır ve hijyenik olarak servise kadar taşır ve 

günlük olarak belirlenen sayıdaki hasta ve refakatçı kartı bulunan refakatçıya kahvaltı, öğlen ve 

akşam yemeğini talimatlara uygun olarak verir. 

 Diyetli hastaya diyet kartında belirlenen miktarda ve ölçüde ve çeşitte gıda maddelerini verir. 

 Ara öğün sırası geldiğinde ara öğün listesine göre hastalara ara öğün saatinde dağıtımı yapar. 

  Boş zamanlarda gıda mühendisi, diyetisyen ve baş aşçının talimatı ile temizlik yapar ve diğer 

personellere yardım eder. 

 Kat ofislerini sadece servis esnasında açık tutar ve bulaşık yıkama işlemi ve temizlik bittikten 

sonra kilitler. 

 Sadece refakatçı kartı olan refakatçılara kahvaltı ve yemek verir. 

  Doğrama yaparken eldiven ve parmak koruyucu gibi ekipmanları kullanır. 

 Yemek dağıtım kurallarına uygun olarak kahvaltı dağıtımını yapar. 

  Üst amirlerinin verdiği görev ve yetkilerini yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Klinik Sekreteri 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Klinik Sekreteri 
 

Görev Amacı 
Hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma, tıbbi - idari ve istatistiki dokümanları 
hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastaların servise kabulünü, yatış dosyasını ve konulan gerekli belgeleri düzenleyip 

sorumlu hemşireye teslim eder. 

 Hastaların yatış, taburcu ve refakatçı işlemleri ile ilgili bilgisayar kayıtlarını yapar. 

 Hasta taburculuk formunun bir nüshasını hastaya, bir nüshasını da hasta dosyasında 

muhafaza eder. 

 Yatan hastalara ilişkin istenen tetkiklerin barkod dökümü yapar. 

 Yatan hastaların rapor işlemlerini yapar ve takip eder. 

 Servisteki haberleşme ve diğer yazışma hizmetlerini yapar. 

 Taburcu işlemleri esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri ve yazışmaları 

yaparak, işlemi biten dosyaları arşive gönderir. 

 Klinikte kullanılacak olan ilaç, tıbbi, sarf, genel sarf ve demirbaş malzemelerin temini, 

bakım ve onarım ile ilgili yazışmaları sorumlu hemşire ile birlikte yapar ve malzeme 

temini işlemlerini takip eder. 

 Klinik tedavisi esnasında belirlenen bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili gerekli 

yazışmaları yapar.  

 Hasta ve hasta yakınlarını hastane işleyiş sistemi hakkında bilgilendirir. 

 Hastanede yapılan tüm eğitimlere katılır. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Görev yapılan anabilim dalına bağlı polikliniklere gelen hastaların istenmesi halinde 

varsa adli dosyalarını ilgili hekime ulaştırır. 

 Tekrar yatışı yapılıp dosyası istenen hasta dosyalarını arşivden teslim alır. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Maaş Mutemedi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Hastaneler Baş Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Maaş Mutemedi 
 

Görev Amacı 
Personelin maaş, ek ödeme, fazla mesai, vs. ödemeleri ile ilgili işlemlerin zamanında doğru bir 
şekilde yerine getirilmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Personel Daire Başkanlığı tarafından personelin derece, kademe, kıdem, rapor, atama vb. 

bilgilere ilişkin evrakları birimlere gönderir. 

  Personele ait ilgili aya ilişkin değişiklikler yapar ve yeni bilgiler sistem üzerinde 

güncellenerek maaş tahakkuk işlemlerinin hazırlıklarını yapar. 

 Güncelleme yapıldıktan sonra maaş bilgi formlarını bordroya dönüştürür. 

  Bordro bilgileri Hastane Başmüdürü tarafından kontrol edildikten sonra bilgileri 

doğrular. 

 Ödeme emri belgesi hazırlar. 

 Ödeme emri belgesini ve eklerini, Strateji Daire Başkanlığınca kontrol edildikten sonra 

Mali kontrole uygunluğunu sağlar. 

  Ödeme emri belgesini Başhekim ve Başmüdüre imzalatır. 

  Ödeme emri belgesi ve eklerini Strateji Daire Başkanlığına gönderir. 

  Mali kontrol onayı alındıktan sonra banka dosyası hazırlayıp ilgili bankaya gönderir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Medikal Büro Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Baş Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Medikal Büro Memuru 
 

Görev Amacı 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine 
getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri 

yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve 

güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde 

bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından 

sorumludur. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane 

idaresinin tüm talimatlarına uyar, gereğini yerine getirir.  

 İhtiyaç Tespit Komisyonundan gelen satın alma talepleri, ilgili Müdür Yardımcısı 

tarafından kontrol edilerek, eksiklikler olması durumunda eksikliklerin giderilmesi 

sağlanır. Doğrudan temin kapsamında yapılması gereken bir alım ise, ilgili memur 

tarafından satın alma Talep formu çıkarılır ve ilgililere imzalatılarak başhekimin onayına 

sunar.  

 İhtiyaç Tespit Komisyonundan gelen satın alma talepleri ilgili Satın almadan sorumlu 

Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilerek eksiklikler olması durumunda 

eksikliklerin giderilmesi sağlanarak ihale kapsamında yapılması gereken bir alım ise 

ilgili memur tarafından satın alma Talep formu çıkarılarak ilgililere imzalatıp 

başhekimin onayına sunar. 

 İdare tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

 Bu görevleri satın almadan sorumlu müdür yardımcısına bağlı ve onun denetiminde 
yapar.   
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Medikal Gaz Atölyesi Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, 

Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Medikal Gaz Atölyesi Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Medikal Gaz Sisteminin 24 saat faal tutulması. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Mesai başlangıcından Teknik Hizmetler Sorumlusu tarafından verilen işleri koordine 

eder. 

 Verilen arızaları aciliyet sırasına göre giderir, arıza formuna kaydedip onaylar, onaylatır 

ve dosya altına alır. 

  Malzeme İhtiyaçlarını Teknik Hizmetler Sorumlusuna bildirerek alınmasını sağlar. 

 Oksijen tankının kontrolünü  (Gaz basınç ayarı, dolum işlemleri takibi) yapar. 

  Sistem odasındaki medikal hava kompresörlerinin kontrolünü yapar, arızalarını 

firmaya bildirir. 

 Sistem odasındaki vakum pompalarının kontrolünü yapar, arızalarını firmaya bildirir. 

  Sistem odasındaki hava kurutucuların kontrolünü yapar, arızalarını firmaya bildirir. 

 Tadilatlardan dolayı istenen yeni hasta başı ünitesi, gaz prizlerinin yapımını organize 

eder. 

  Gün içerisinde oluşan arızalara anında müdahale eder. 

 Servis, yoğun bakım ve ameliyathanelerde bulunan oksijen, vakum, azotprotoksit, kuru 

hava ve atık gaz sistemi prizlerini kontrol eder, arızalarını giderir. 

 Servis, yoğun bakım ve ameliyathanelere ihtiyaçları halinde oksijen, karbondioksit, 

azotprotoksit vb. tüplerin flowmetre başlıklarını takarak verir. 

 Kompresör, vakum ve hava kurutucuların periyodik bakımlarını takip eder, bakım 

formlarının tutulmasını sağlar ve formları dosyalar. 

 Malzeme ihtiyaçlarını Teknik Birim Sorumlusuna iletir. 

 Yapılan işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve yasal 

mevzuata uyar.  
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 Görev ve meslekleri ile ilgili olarak birim sorumluları ile koordineli çalışarak verilecek 

işleri yapar. 

  Tesisatta bulunan kaçak kontrollerini yapar ve arızayı giderir. 

 İdarenin öngördüğü diğer görevleri yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Meydancı-Mutfak Temizlik Personeli 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı, Gıda Mühendisi, Diyetisyen, Aşçıbaşı 
Görev Devri Diğer Meydancı-Mutfak Temizlik Personeli 
 

Görev Amacı 
Görevlendirildiği alanı, tanımlanan şekilde temizlemek, mutfakta hijyenik ortamı sağlamak, bakteri vs 
üreme ortamını kısıtlamak, kayma vb. iş kazalarını engellemek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından 

belirlenmiş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunur. 

  Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelir. 

  İş kıyafetlerini özenli ve temiz kullanır, beden temizliğine önem verir. 

  Tüm uygulama ve işlemleri temizlik talimatına uygun yapar. 

  Dezenfektan solüsyonlarını uygun konsantrasyonda doğru hazırlar ve kullanır. 

 Tüm uygulama ve işlemlerde uygun kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske, gözlük 

vs.)kullanır. 

 Tüm uygulama ve işlemlerde, el hijyenini sağlar. 

  Sorumlu olduğu yerin temizliğini günlük, haftalık ve aylık temizlik programı doğrultusunda 

yapar. 

 Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda yapar ve 

bekletmeden mutfak dışına çıkarır. 

 Atık deposuna, görev yerinden getirdiği evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve 

dezenfeksiyonundan sorumludur. 

 Atık deposuna götürdükleri çöpleri ilgili depolardaki konteynırlara boşaltır. 

 Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi, kendilerine belirtilen gün ve saatlerde 

temizlik deposundan haftalık olarak alır. 

 Bu malzemeleri görev yerlerinde kendilerine gösterilen depoda muhafaza eder. 
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 Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. 

malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak 

bulundurulmasından sorumludur. 

 Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirir.                                                                                                                                                           

 Tuvalet, lavabo, fayanslar, musluk başları, klozet kapağı pisuar temizliğini yapar. 

 Tuvaletlerde kullanılan malzemelerin kontrolünü ve teminini (tuvalet kağıdı, sabun vb.)sağlar. 

 Temizlik kontrol çizelgelerine temizlik yapılan günü ve saati yazmak, işaretlemek. 

 Bitmiş sıvı sabunları doldurmadan önce sabunlukları yıkar, havalandırır ve doldurur. 

 Genel alanların temizliğini (moplama, paspas yapma, toz alma, çöpleri toplama, kirli çöp 

kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme)yapar. 

 Kapıların silinmesi, duvar temizliği(yıkama, silme), zemin yıkama, zemin kurutma, cam ve 

pervazlarının silinmesi işlemlerini yerine getirir. 

 Hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Kirli bez ve paspasları temiz bez ve paspaslarla değiştirir veya talimatlara uygun olarak 

dezenfekte edip kurutur. 

 Kullanılan makinaları talimatlara uygun olarak temizler ve kurutur. 

 Temizlik öncesi makine ve cihazların fişini çeker veya şalterleri indirir. 

 Soğuk depoları temizler, düzenli şekilde istifini sağlar. 

 Mesai bitiminde kullanılan ekipmanları uygun yerlerde, temiz olarak uygun bir şekilde muhafaza 

eder. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Morg görevlisi 
Amir ve Üst Amirler Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer morg görevlisi 

 
Görev Amacı 

Cenaze işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Morga gelen cenazenin dolaba konulmasını sağlar. 

  Defin ruhsatının alınması için ilgili birim sekreterine yönlendirir. 

 Defin ruhsatının cenaze kimlik bilgilerine göre 3 nüsha şeklinde düzenlenerek ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlar. 

 En son işlemler bittikten sonra (1. Derece/anne, baba, eş ve çocuklar) imza karşılığı (morg teslim 

tutanak defterine) cenaze sahiplerine teslim edilir. 

 Adli vaka geldiğinde polis memuruna bilgi verilir.  

 Otopsi için gelen cenazelerde otopsi sırasındaki işlemlerde yardımcı olunur.  

 3 ayda bir yakınları tarafından alınmayan ex bebekler ve organ parçalarının ilgili kurumlarla 

yapılan yazışmalardan sonra şehir mezarlığında defnedilmesini sağlar. 

 Kimliği belirsiz cenazelerin morgda 15 gün süreyle kalınmasını sağlar, 15 gün süreyle 

cenazelerin alınmaması halinde belediye ile resmi yazışmalarda bulunması için idareye bilgi 

verir. 

 İdarenin öngördüğü işleri yerine getirir. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Personel Maaş Tahakkuk Memuru 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Personel Maaş Tahakkuk Memuru 
 

Görev Amacı 
Fakültenin maaş, ek ders ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler ve yazışmaları yapar. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Maaş-tahakkuk biriminde öncelikli olarak yapılması gereken işleri tespit eder, 

programlar ve planlar. 

 657/4B' li çalışan sözleşmeli personelin ay ve yıl bazında işverene olan brüt ve net 

maliyetini tespit eder, istenildiğinde hastanemiz yönetimine bilgi verir. 

  Maaş alacak Kadrolu ve 657/4-B li sözleşmeli personelin sözleşme evrakları, puantaj 

kayıtları, rapor kayıtları, icra kayıtları, sendika kayıtları, asgari geçim indirimi kayıtları, 

banka kayıtları, SGK prim bilgi kayıtları v.b. gibi bilgilerin güncellemelerini kontrol eder. 

  Maaşı yapılan sözleşmeli personelin SGK' na gönderilmesi zorunlu olan SGK primlerini 

internet (e-bildirge) ortamında gönderilebilmesini sağlar. 

 Kadrolu ve Sözleşmeli personelin maaşını yapar, imzalatır ve ait olduğu bütçeye elden 

teslim eder. 

  EK ödeme alacak Kadrolu ve Sözleşmeli personelin bordrosuna ait bilgi veri girişlerini 

tahakkuka bağlar, bordroları düzenler, imzalatır ve ait olduğu bütçeye teslim eder. 

  İcrası olan Kadrolu ve Sözleşmeli personelin borçlarının ödemesinin yapılabilmesi için 

tahakkuk evrakları düzenlenir, imzalatılır, ait olduğu bütçeye teslimi yapılır. 

 Maaşını peşin aldıktan sonra istifa eden Kadrolu ve Sözleşmeli personelin maaş iade 

bordrosu düzenlenip, imzalatılıp ait olduğu bütçeye teslim ederek fazla ödenen maaşın 

geri alınmasını sağlar. 
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 Kadrolu ve Sözleşmeli personelin nöbet ücretini hesaplar, düzenlenen evrakları 

imzalatır ve ait olduğu bütçeye elden teslim eder. 

  İdari personellerin emekli sandığı, fiili hizmet zamlarını ayrı ayrı hesaplar. Düzenlenen 

evrakları imzalatır ve ait olduğu bütçeye elden teslim eder. 

 Doğum ve ölüm raporlarının tahakkuk işlemlerini yapar. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 176 / 196 

 

 

 

 

Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Poliklinik Sekreteri 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Poliklinik Sekreteri 
 

Görev Amacı 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden veri girişi yaparak hasta ile hekim arasında köprü oluşturmak. 
Hastanemize başvuran hasta ve yakınlarına yardımcı olmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Polikliniğe gelen hastaların kaydını tam ve eksiksiz yapar.  

 Poliklinik hastaların fotokopi işlemi ve istenilmesi halinde tetkik sonuçlarının çıktısını 

vermek. 

 Muayene sonucu yatması uygun görülen hastaların evraklarını düzenleyip poliklinik 

asistanları aracılığıyla ilgili birime teslim eder. 

 Hastaların sevk, rapor ve reçetelerinin çıkış onay işlemlerini yapar ve hastalara bilgi 

verir.  

 Fatura birimi tarafından istenilen sevk ve hasta çıkışlarının evraklarını eksiksiz teslim 

eder. 

 Asistanları ile uyum içinde çalışarak hasta muayene işlemlerinin en iyi koşullarda 

gerçekleşmesini sağlar. 

 Hastaların muayene odasına giriş ve çıkışlarını ayarlamak ve dosyalarının takibini yapar. 

 İlaç ve istirahat raporlarını düzenler. 

 İşlemi biten hastaların dosyalarını kapatır. 

 İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir. 

 Hastanede verilen tüm eğitimlere katılır. 

 Yönetim sistemleri ile ilgili prosedür, talimat yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Rapor Sekreterliği 
Amir ve Üst Amirler Hastane Müdürü,Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer personel 
 

Görev Amacı 
Hastalara ait rapor ve belgelerin hizmete sunma ve arşivleme işlerini yürütür. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İlaç raporları hazırlanmasını sağlar. 

 Çift imzalı ve üç imzalı durum bildirir raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 İşitme cihazı raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 Sağlam raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 Sürücü olur raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 Medikal malzeme raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 İstirahat raporlarının hazırlanmasını sağlar. 

 Engelli hastaların giriş evraklarının hazırlanıp kayıtlarının yapılarak otomasyon 

sisteminden giriş açılıp hastanın ilgili poliklinikte muayeneye gönderilmesi; muayene 

sonunda evrakının hazırlanıp ön imzalırının yaptırılarak, özürlü hasta ile beraber heyete 

sunulmasını sağlar. 

 Heyetten çıkan raporların kayıtlarının yapılarak ilgili kurumlardan gönderilen resmi 

yazılarına istinaden raporların gönderilmesini sağlar. 

 Hazırlanan tüm raporların kayıtlarının yapılıp arşivlenerek saklanmasını sağlar. 

 İdarenin öngördüğü işleri yerine getirir. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, 

Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hastanenin teknik imkânları ile bölümlere 
sıhhi tesisat bağlamak, tesisatların atık su giderlerinin bakım ve onarımlarını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastanenin su tesisatı ile ilgili olarak yeni tesisat döşer, tesisatların bakım ve onarımını 

yapar. 

 Hastanenin tuvalet giderleri, bahçe suyu giderleri, yemekhane lavabo giderlerinin bakım 

ve onarımlarını yapar.  

 Çamaşırhaneye ait olan çamaşır makinelerinin bakım ve onarımını yapar.  

 Yemekhane ve mutfaktaki bulaşık makinelerinin bakım ve onarımını yapar.  

  Sıhhi tesisat atölyesinde gerekli olan malzemelerin listesini çıkartarak Teknik 

Hizmetler Müdürlüğü’ ne iletir.  

 Atölyenin ve atölyede kullanılan malzemelerin bakım ve temizliğini yapar.  

 Gerekli onarımı yaptıktan sonra iş istek formunu doldurur ve bu forma kullanılan 

malzemeyi kaydeder. 

 Görevi ile ilgili olarak, amirinin verdiği diğer işleri yapar. 

 Hastanede bulunan petek ısıtma sisteminin arızalarını giderir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliği 
Görev Adı  Sosyal Çalışmacı 
Amir ve Üst Amirler Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü ve Yardımcıları 
Görev Devri Hasta Hakları Çalışanı 
 

Görev Amacı 
Sağlık kuruluşunda tedavi gören hastalara, uygulanan tıbbi tedaviden etkin bir şekilde 
yararlanması amacı ile ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler vermek, hastanın 
ailesi ve yakın çevresi ile ilişkilerini düzenlemek, hastane hizmetlerinde hasta beklentilerine 
uygun hizmet planlanması faaliyetlerini yürütmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Sosyal Çalışmacı (Hastane); işletmenin genel çalışma prensipleri ve hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş 

güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine 

uygun olarak hastaların tedavi programından en üst düzeyde yararlanması için psiko-

sosyal destek çalışmaları yürütür. 

  Sosyal desteğe ihtiyacı olan hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde 

ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapar. 

  Hekim isteği üzerine hastanın sosyo-ekonomik, psiko-sosyal durumuna ilişkin Sosyal 

İnceleme Raporunu hazırlamak ve hasta evrakları arasına ekler. 

  Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan (ASPB, SYDV vb.) 

sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olur. 

 Kalacak yeri olmayan, kimsesiz hastalar için sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirir, 

hastane harcamalarına katılıp katılamayacağını araştırır ve değerlendirir. 

  Kadın, çocuk istismarı ve ihmali vakalarına karşı ilişkili işlemleri yürütür. 

  Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemeyen, sosyal 

güvencesi ve ödeme gücü olmayan, tıbbi malzeme bedellerini karşılamayan, intihar 

eyleminde bulunmuş, yabancı uyruklu olup hastane masraflarını karşılamayan vb. 

durumlardaki hastalar için gerekli değerlendirmeleri ve işlemleri yürütür. 
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 Uzun süre yatacak olan hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetleri eğitim 

hemşiresi ile koordineli olarak düzenleyerek, moral gücünün artırılması için yapılan 

oryantasyonlara katkıda bulunur. 

 Hastane hizmetlerine yönelik, koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlayacak gönüllü sosyal 

çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların çalışmalarını düzenler ve takip eder. 

 Hasta güvenliği ve hasta hakları kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmalara katılır. 

  Sosyal serviste yapılan çalışmalara ilişkin kayıt ve raporların mesleki gizlilik prensibine 

uygun olarak korunmasını sağlar, görev ve işlemleri yerine getirir. 

 İdarenin verdiği diğer görevleri yerine getirir. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Taşınır Kayıt Yetkilisi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane 

Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Ambar-depo memuru 
 

Görev Amacı 
Taşınır mal yönetmeliğine göre depo ve ambar işleyişini kurumumuzun vermiş olduğu 
görevleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Satın alma tarafından siparişi verilen malzemeleri teslim alır ve uygun şartlarda 

depolanmasını sağlar. 

 Satın alınma tarafından siparişleri teknik şartnameye uygunsa muayene kabul 

komisyonun uygun raporundan sonra depolanmasını sağlar.  

 Taşınır mal yönetmeliğine göre ambar ve depoya konulacak eşya, alet ve malzemelerin 

geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek taşınır mal yönetmeliğine ve 

gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer 

işlemlerini yapar.  

 Ambar ve depo memuru depolarda bulunan eşyaların korunmasını sağlar. Bunların miad 

takiplerini yapar, miadı yakın olanlara öncelik verir, bu işleri etkin ve verimli bir şekilde 

yürütür. 

 Stokları azalmış olan malzemeleri kritik stok seviyeleri takip edilerek satın alma 

sürelerini de dikkate alarak ihtiyaçları zamanında birim amirlerine yazılı olarak iletir. 

 Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali 

yılın kesin sarflarını, depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek mali yıl 

içerisinde temin edilmesi gereken eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder ve 

ilgili amire bildirir. 

 Ara ve ana depolardaki tüm malzemelerin azami stok seviyelerinde tutulmasını 

sağlamak için gerekli kontrolleri yapar. 

 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına 

uygun hizmet üretir ve üretilmesini sağlar.  
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 Kritik stok seviyelerini takip eder. 

 Görevini yürürlükteki mevzuat ve sağlıkta kalite standartları kapsamına uygun olarak 

yürütür. 

 Görevi ile ilgili ve hastane hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır. 

 Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yerine getirir. 

 Ambara alınacak her türlü gıda maddesi ve malzemeyi tartarak veya sayarak teslim alır. 

 Muayene komisyon üyelerine muayenesini yapılması için haber verir. 

 Muayenesi yapılan gıda maddelerini depoya alır ve talimatlara uygun olarak uygun 

ortamda muhafazasını sağlar. 

 Depo giriş ve çıkışları ile ilgili kayıtları tutar. 

 Günlük iaşe tabelasına ve talep formlarına uygun olarak ambar çıkışlarını yapar ve 

gerekli kayıtları tutar. 

 Ambar fazlası olan malzemeleri amirlere yazılı olarak bildirir ve ambara tekrar giriş 

yapılmasını sağlar. 

 Ambar giriş ve çıkışlarını ilk giren ilk çıkar kuralına uygun olarak yapar. 

 Ambara alınan malzemelerin üretim ve son kullanım tarihleri ile cinsini belirtecek 

şekilde etiketleme yapar. 

 Depoların temizliği ve düzenini sağlar.  

 Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet 

ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat 

Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili 

kayıtları ve diğer işlemleri yapar.  

 Ambar ve depo memuru erzak eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla 

bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya 

kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine 

zamanında ve yazılı olarak haber verir. 
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 Ambar ve depo memuru stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin hizmeti 

aksatmayacak şekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak 

ihtiyaçlarını bildirir.  

 Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne  almak  suretiyle 

gelecek  mali  yılın  kesin  sarflarını  ve  depo  ve ambar miktarlarını göz önüne alarak 

gelecek yıl alınması gereken erzak, eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, 

ilgililere bildirir.  

 Ambardan çıkan maddeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren maddelerin 

fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yılsonunda her tür için ortalama fiyatları tespit eder.  

  Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata 

göre yapar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Temizlik Personeli 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Başmüdür, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer temizlik personeli. 
 

Görev Amacı 
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun 
olarak gerçekleştirerek görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 İş organizasyonu yapar. 

 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. 

 Kişisel hazırlık yapar. 

 Kullanacağı malzeme araç ve gereci sağlar. 

 Makine ve ekipmanların bakımını sağlar. 

 Çalışma alanını temizliğe hazırlar. 

 Çalışma alanındaki çöpleri toplar. 

 Temizliğe engel olabilecek eşya ve malzemeleri kaldırır. 

 Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini 

alır. 

 Çalışma alanını havalandırır. 

  Leke çıkarma işlemlerini yapar. 

  Süpürme, yüzey temizleme işlemlerini yapar.  

 Yüzeyi süpürür. 

 Paspas yapar. 

 Buzdolabı, lavabolar, aynalar, sedyeler, çerçeveler, tekerlekli sandalyeler, hasta başı 

monitörleri vb. temizliğini yapar. 

 Yüzeydeki bağlı kirleri ovar. 

 Görev alanında bulunan eşyaları silim ve toz alma işlemlerini yapar. 

 



İÇİNDEKİLER  

 

T.C. 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

GÖREV TANIMI REHBERİ 

DOKÜMAN NO:KU.RH.01 
İLK YAYIN TARİHİ:12.03.2021 
REVİZYON NO: 0 
REVİZYON TARİHİ: 
SAYFA NO: 185 / 196 

 

 

 

 

 Cam ve cam kenarlarını siler. 

 Yıkama işlemlerini yapar. 

 Tüm kliniklerde hasta odalarının ve diğer ortak kullanım alanlarının yıkanması çöp 

kovalarının yıkanması işlemlerini uygular. 

 Servisteki temizlik esnasında lavabolardaki sabunlukların doldurulması  

 Yapılan temizliğin su ve deterjan ile yapılması  

 Temizlik işleri bittikten sonra temizlik malzemelerinin ve temizlik odasının temiz bir 

şekilde kullanıma hazır bulundurur. 

 Yüzeyleri enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü yöntem ile dezenfekte eder. 

 Özel alanların temizliğini yapar. 

  İdarenin öngördüğü diğer birimlerdeki görevleri yerine getirir. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 

 Görevli olduğu birimin sorumlu hemşiresinin ve kat temizlik şefinin verdiği görevleri 

yerine getirir. 

  Hastanenin belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına uyar, yaka kartı takar. 

 İdarenin belirlediği periyotlarda yapılan hastane genel temizliğine katılır.  

  Tüm hasta odalarının günlük olarak yıkanması, çöplerin alınması, silimlerin yapılması 

servis koridorlarının günlük yıkama yapılması ve gerektikçe de paspas yapılıp çöplerin 

temizlenmesini sağlar. 

 Odaların temizliğini, (moplama, paspas yapma, toz alma (dolap, etejer, telefon ahizesi ile 

kordonu ve tuşları, telefonluk, uzaktan kumandalar, cam kenarları, kapı kolları, elektrik 

düğmeleri vs, çöpleri toplama, kirli çöp kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme) 

sağlar. 

  Bitmiş sıvı sabunları doldurmadan önce sabunlukları yıkamak sonra doldurmak, yarım 

olanların üzerine asla ilave edilmemelidir. 
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 Genel alanların temizliğini  (moplama, paspas yapma, toz alma, çöpleri toplama, kirli çöp 

kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme) yerine getirir. 

  Elle temas edilen yüzey ve ekipmanı (elektrik düğmeleri, kapı kolları, telefon, ahizesi, 

kordonu ve tuşları, uzaktan kumandalar vb.) uygun kimyasal madde ile dezenfekte eder.  

 Koltuk ve sandalyelerin silinmesi, kapıların silinmesi, duvar temizliği,(yıkama, silme) 

zemin yıkama, zemin kurutma, pencere camlarını ve pervazlarının dışarıya sarkmadan iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet ederek silinir.  

 Tıbbi enfekte atık toplama-depolama, her ameliyattan sonra odanın temizliği ve 

dezenfekte edilmesi, her ameliyattan sonra artıkların ve çöplerin atılması.  

 Asansörlerin temizliği, hizmet içi eğitimlere katılmak, kirli bez ve paspasları temiz bez ve 

paspaslarla değiştirir, serum askıları silinir, ameliyathaneye her cihaz girişinde 

dezenfektan sıkılması, kesici alet kabını tam dolmadan değiştirmek, pano, priz, yangın 

dolaplarını koruyucu tedbirleri alarak ve dikkatlice silmek, dolap içlerini temizleyip 

tekrar yerleştirmek, buzdolapları temizlenir, kurşun önlükler silinir (ameliyathane). 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Temizli Şefi 
Amir ve Üst Amirler Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü ve Klinik Sorumlu 

Hemşiresi 
Görev Devri Diğer Temizlik Şefi 
 

Görev Amacı 
Temizlik hizmetlerinin denetim ve değerlendirmesini sağlamak ve iyileştirme çalışmaları 
planlamak 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Temizlik personeline nezaret eder. 

 Hastanenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir 

şekilde kullanarak işçi dağlığı ve iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve 

mesleğin verimlilik ve kalite uygulamalarına uyumlu olarak çalışmalarını sağlar. 

 Temizlik çalışmalarının yerine getirilmesini sağlar. 

  Tüm uygulama ve işlemleri, hastane ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil ünitesi, 

izolasyon odaları temizlik standartlarına uygun yapar ve yaptırır.  

  Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından 

belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunur ve temizlik personellerinin hazır 

bulanmalarını sağlar. 

  Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelmek ve temizlik personellerinin 

kontrolünü sağlar. 

 İş planlarını öğrenir ve bu plana uygun davranmaya çalışır, temizliği belirtilen sıklıkta 

yapar ve yaptırır. 

  Dezenfektan solüsyonlarını uygun konsantrasyonda talimatlara uygun doğru hazırlar, 

hazırlatır, kullanır ve kullanılmasını sağlar. 

 Tüm uygulama ve işlemlerde uygun kişisel koruyucu kullanır (eldiven, maske vs) ve 

kullandırır. 

  Sorumlu olduğu yerin temizliğinin yapılmasında birinci derecede sorumludur. 
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 Sorumlu olduğu yerin temizliğini günlük, haftalık ve aylık temizlik programı 

doğrultusunda yapar ve yaptırır. 

 Temizlik çizelgelerini kontrol eder. Doldurulmasını sağlar. 

 Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda 

(yerinde ayrıştırarak biriktirilen çöpleri birbirine karıştırmamak) yerine getirir ve 

yerine getirilmesini sağlar. 

 Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. 

malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak 

bulundurulmasından sorumludur.  

 Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 

 Temizlik odalarının ve arabalarının düzenini ve temizliğini sağlar.  

 Çalışanların soyunma odalarının temizliği, (moplama, paspas yapma, toz alma (elle 

temas olabilecek her yerin tozu alınacak), çöpleri toplama, kirli çöp kovalarının 

yıkanması, yeni çöp poşeti geçirme, yapar ve yaptırır. 

 Mesai bitiminde kullanılan ekipmanları uygun yerlerde, temiz olarak uygun bir şekilde 

saklar.  

 Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti 

açısından başkaları ile paylaşmaz. 

  Bağlı bulundukları alanları sıklıkla denetler. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Terzi 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Hastane Müdürü,Hastane Müdür Yardımcısı 
Görev Devri Diğer terzi görevlisi 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, hastanede kullanılan forma, pijama, masa 
örtüsü, perde, ameliyathane takımları ve bohçaları vb. parçaları dikmek ve gerektiğinde tamir 
etmek. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Önlük, çarşaf, yastık, bohça, havlu dikimini sağlar. 

 İdarenin öngördüğü işleri yerine getirir. 

 Terzihanede bulunan bütün malzemelerin bakım, onarım ve temizliğini sağlar. 

  Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Yemekhane Garsonu 
Amir ve Üst Amirler Başhekim, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, 

Diyetisyen, Aşçıbaşı, Aşçı 
Görev Devri Diğer Klinik Garsonu 
 

Görev Amacı 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin dağıtımını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Öğlen ve akşam yemeklerinin yemekhanelerde talimatlara ve hijyen kurallarına uygun 

olarak dağıtımını yapar. 

 Yemekhanede boşalan tabak, tepsi vb uygun şekilde yıkama alanına taşır. 

 Yemek artık ve çöplerini uygun koşullarda çöp toplama alanına taşır. 

 Boş zamanlarda baş aşçının talimatı ile temizlik yapar ve diğer personellere yardım eder. 

 Yemekhanede servis açımını yapar. 

 İş bitimi sonrası yemekhanenin temizliğini yapar, her yemek dağıtımı sonrası komple 

yıkar.  

 Masa örtülerinin temiz olmasını sağlar ve haftada en az 2 gün yıkamaya verir, arada 

kirlenenleri ise mutfaktaki çamaşır makinesinde yıkanmasını sağlar. 

 Tuzluk, baharatlık, sürahi ve bardakların günlük temizliğini yapar, kontrol eder ve 

günlük olarak boş olanların dolumunu sağlar. 

 Talimatlara ve hijyen kurallarına uygun olarak yemek servisi yapar. 

 Eldiven, bone ve maskesiz yemek dağıtmaz. 

 Saç, sakal ve kıyafetlerin temizliğine dikkat eder. 

 Meyve servis edileceği gün meyvelerini alıp talimatlara göre bol ve akan suda yıkar. 

 Çalışırken eldiven ve parmak koruyucu gibi ekipmanları kullanır. 

 Diyetli hastaya diyet kartında belirlenen miktarda ve ölçüde ve çeşitte gıda maddelerini 

verir. 

 Boş zamanlarda baş aşçının talimatı ile temizlik yapmalı ve diğer personele yardım eder. 

 Sabah getirilen ekmekleri dolaplara dizmeli ve ekmek bölümünün temizliğini yapar. 
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 Diyaliz ve klinik hastalarının ara öğünlerini talimatlar doğrultusunda dağıtır.. 

 Servis dönüşü kullandığı küvet, tabak, kepçe vb araç-gereçleri yıkar. 

 Üst amirlerinin verdiği görev ve yetkilerini yerine getirir. 
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Birim Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliği 

Görev Adı  Anketör 

Amir ve Üst Amirler Hastaneler Baş Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür 
Yardımcısı 

Görev Devri Başmüdürlük Tarafından Uygun Görülen Personel 

 

Görev Amacı 

Hastanemizin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin hasta ve gerekli durumlarda hasta yakını 

tarafından değerlendirilmesi ve kuruluşun alınan geri bildirim sonucunda gerekli düzeltici 

önleyici ve iyileştirici faaliyetleri başlatarak sürekli iyileştirmeyi sağlamasıdır. 

 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastalara uygulanacak olan anketlerin uygun şekilde dağılımına dikkat eder. 

 Ayaktan hasta deneyimi anketlerini polikliniğe başvuran hastanın muayene ve tetkik 

sonuçlarının tamamlanmasından sonra yapar. 

 Yatan hasta deneyimi anketlerini hastanın tedavisinin tamamlanmasının ardından 

taburculuk işlemleri gerçekleştirildikten sonra yapar. 

 Anketleri mümkünse hastaya vermez ve yüz yüze görüşme şeklinde yapar, soruları okur 

ve hastanın verdiği cevaplar forma işler. 

 Ankete başlamadan önce kendini tanıtır. 

 Anketin önemini vurgular ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılacağını, 

hasta ve hasta yakınına anlatır. 

 Anket uygulanacak kişiyi yönlendirici davranışlardan kaçınır. 

 Hasta veya hasta yakını ile uygun bir tarz ve üslupla konuşur. 

 Elde ettiği bilgilerin gizliliği konusunda hassasiyet gösterir ve bu konuda kişiye güvence 

verir. 

 Sorular anlaşılmadığı takdirde örnekler vererek soruyu açıklar. 
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 Sorulan sorulara net ve objektif cevaplar alabilmek ve kişilerin kendilerini güvende 

hissetmeleri için anketi cevaplayan kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini almaz ve 

sormaz. 

 16 yaşından küçük hastalara, psikiyatri hastalarına, bilinci kapalı hastalara ve terminal 

dönemdeki hastalara anket uygulamaz. Hasta yakınlarına anket uygular. 

 Ankete katılmak istemeyen hasta ve hasta yakınlarına ısrarcı davranmaz. 

 Yatış süresi 24 saatten az olan hasta ve yakınlarına “Yatan Hasta Deneyimi Anketi” 

uygulamaz. 

 Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Özel Muayene Saymanlık Mutemedi 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü ve Yardımcıları 
Görev Devri Diğer Özel Muayene Saymanlık Mutemedi 
 

Görev Amacı 
Özel muayene hizmetlerinin kalite standartlarını yükseltmek ve nitelikli hizmet sunmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Özel muayene, özel ameliyat, özel usg, özel MR çekimi gibi ücretli tetkikler için ilgili 

bölümlerde giriş yapan hastaların makbuz karşılığında ödemelerini alır. 

 Saat 16.00 dan sonra aldıkları paraları makbuz ve kasa defterleri ile karşılaştırarak 

birbirleri ile uyumlu hale alınan nakit paraları bir sonraki gün bankaya götürür. 

 Mutemet tarafından makbuzun birinci nüshası hastaya, ikinci nüshası hastaneye, üçünü 

nüshasını da saymanlığa teslim eder. 

 Günlük alınan iki nüsha kasa defteri alındısı ve bankadan alınan makbuz ile birlikte 

üniversitemiz saymanlık müdürlüğüne imzalatılarak bir adet kasa defteri bir adet banka 

alındısı bir adet kesilen makbuzun son nüshası saymanlıkta ve diğer birer nüshaları da 

hastanemizde kalmak sureti ile arşivler. 

 İşlemini iptal etmek isteyen hastaların makbuzu, ilgili doktor tarafından kaşe ve imza, 

müdüriyetten ve başhekimlikten imza ve mühür yapıldıktan sonra hastaya ücret iadesini 

yapar. 
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Birim YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü 
Görev Adı  Marangoz 
Amir ve Üst Amirler Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü,  Hastane Müdür 

Yardımcısı 
Görev Devri Diğer Görevli Marangoz 
 

Görev Amacı 
Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hastanede bulunan kapı, dolap ve pencere 
tamiri, montaj, de montaj ve onarımlarını yapmak. 
 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar 

 Hastanede bulunan tüm kapı, dolap ve pencere tamiri, montaj ve de montaj işlerini 

yapar. 

 Masa kurulum ve söküm işlerini yapar. 

 Panoların montaj ve söküm işlerini yapar. 

 Refakatçı koltuğu tamiratı yapar. 

 PVC pencere tamiri yapar. 

 Korniş ve perde tamiri yapar. 

 Dolap ve montaj YOTA işlerini yapar. 

 İdarenin verdiği tüm görevleri yapar. 
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4. SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER 

TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel Etik 

İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri 

kapsamaktadır. 

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; 

Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında 

hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini 

ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan 

hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

4.1. SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER 

 

4.1.1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SAYAR  

 Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.                                                                                                 

 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve 

imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.  

 

4.1.2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  

 

4.1.3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  

 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için 

hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen 

göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.   

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, 

medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel 

yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.                          

 Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak,  

 hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen 

bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık 

hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.  

 

4.1.4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR  

Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir 

uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

 

 
 
 
 
 

 


