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1. BİRİMİ: Hemşirelik Hizmetleri 

3. GÖREV ADI : Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER : Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen hemşirelik hizmetleri müdür 

yardımcısı yerine hemşirelik hizmetleri müdürü diğer müdür yardımcısını görevlendirir. 

5. GÖREV AMACI: 

Kurumun  politika  ve  hedefleri  doğrultusunda  Hemşirelik  hizmetlerinin  en  üst  düzeyde  planlanması, 

örgütlenmesi,  yürütülmesi,  denetlenmesi  ve  değerlendirilmesinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  tarafından 

yetkilendirilen görevleri yürüten,  hizmetle ilgili vereceği görevleri yerine getirmekle ve Müdürün bulunmadığı 

hallerde kendisine vekalet etmekle yükümlü kişidir. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR‐YETKİLER 

 Hastalara  nitelikli  bakım  sağlanması  için;  hemşirelik  hizmetleri  müdürü  ile  yönetsel  konuları  paylaşır, 

bölümün çalışmaları, gereksinimi ve sorunlara ilişkin görüş alır, bilgi verir, önerilerde bulunur. 

 Anabilim Dallarına, planlanan sıklıklarla hemşirelik hizmetlerini değerlendirme vizitleri yapar. Hizmetlere 

yönelik raporları ve önerileri Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne sunar.  

 Hemşirelik  Hizmetleri  Sorumlularının  (süpervisior)  çalışmalarını  planlar,  raporlarını  inceler  ve  gerekli 

düzenlemeleri sağlar.  

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirildiğinde kurum tarafından oluşturulan komite/kurul 

toplantılarına katılır.  

 Hemşirelik  Hizmetleri  Müdürlüğü  tarafından  oluşturulan  komitelerinin  işleyişlerini  kontrol  eder, 

danışmanlık yapar.    

 Hemşirelerin  iş  doyumunu  ve  çalışma  isteğini  artırmaya  yönelik  çalışmalar  planlayarak  Hemşirelik 

Hizmetleri Müdürüne önerir, gerektiğinde uygulamaya koyar.  

 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  şikayetlerini  dinler,  çözüm  bulmaya  çalışır,  çözümlenmesi  konusunda 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne önerilerde bulunur.  

 Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor 

eder.  

 Hemşirelik uygulamalarının uluslar arası standartlara göre geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik 

araştırma ve projeleri planlar Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne sunar. 

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm hemşirelerin ve yeni işe başlayan hemşirelerin 

eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar. 
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 Kurum politikaları, misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar 

ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne sunar.  

 Eğitim koordinatörü ile işbirliği yaparak eğitim programlarının planlanmasında katkıda bulunur. Eğitim 

teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.  

 Spesifik alanlarda çalışan hemşirelere danışmanlık yapar. 

 Hemşirelerin çalışma\izin çizelgelerini denetler ve onaylar, zorunlu hallerde yer değişikliği yapar, acil 

durumlarda görev yeri dağılımı yapar. 

 Hemşireler için geliştirilmiş görev tanımlarının uygulanmasını sağlar. 

 Acil durumlar için hemşirelik personeli dağılım listesi hazırlar. 

 Hastanenin ve hemşirelik hizmetleri bölümünün çalışma prensipleri, kural ve düzenlemeleri hakkında 

hemşirelik personeline, hastalara, diğer sağlık ekibine,topluma bilgi verir ve benimsetir. 

 Görevlendirildiğinde yeni araç ve gereç, ürün ve teknikleri inceler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne, 

konuyla ilgili önerilerde bulunur. 

 Tıbbi ve etik problemler için ilgili birimler ile iletişim kurar. 

 Narkotik ilaçlarla ilgili talimat ve prosedürlerin uygulanmasını sağlar. 

 Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar. 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

 Mevzuatla belirlenmiş ilke ve sınırlar çerçevesinde, ilgili evraka imza ve paraf atma yetkisine sahip olmak. 

 Yönetimi  altındaki  birimlerin  çalışma  düzenini  ve  işbölümünü  belirlemek;  gerektiğinde  bu  konuda 

değişiklikler yapabilmek, gerektiğinde astlarını uyarmak, bilgi ve rapor istemek. 

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

yönetime görüş ve önerilerini sunabilmek. 

 Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek. 

 Mesai saatlerine riayet etmek, 

 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek.  

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

8.ETİK  İLKELER: TC.  Sağlık  Bakanlığı  Etik  Komisyonu  Tarafından Hazırlanan  Sağlık Meslek Mensupları  için  Temel 

Etik ilkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına 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 
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etik  çalışmaları  göz  önünde  bulundurulmuştur.  Bu  ilkelerin,  mesleki  ve  toplumsal  gelişimle  birlikte  değişebilir 

olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği 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. 

 Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 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. 

 Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde 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. 

9. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli 

davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 


