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1.BİRİMİ: Hemşirelik Hizmetleri    

2. GÖREV ADI: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başmüdürü 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemediği zaman için Hemşirelik Hizmetleri 

Müdürü yerine birimindeki Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılarından birini görevlendirir. 

5. GÖREV AMACI: 

  Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 

ve  talimatlar  ile  ilgili mevzuata  uygun  olarak,  hemşirelik  bakımının  en  üst  düzeyde  karşılanası  için  hemşirelik 

hizmetlerinin  planlanması,  örgütlenmesi,  yürütülmesi,  denetlenmesi,  değerlendirilmesi  ve  koordine 

edilmesinden, hasta bakımı  için uygun hemşire modellerinin oluşturulmasından profesyonel hemşirelik bakım 

standartlarının  uygulanmasından,  kalite,  eğitim  ve  araştırma  faaliyetlerinin  sürekli  geliştirilerek  kurum 

politikaları doğrultusunda yerine getirilmesinden sorumlu kişidir 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/ YETKİLER : 

 Kurumun hizmet sunumundaki amaçları doğrultusunda, hemşirelik hizmetleri  için kısa/uzun vadeli amaç 

ve hedefleri belirleyerek, bu yönde yapılacak çalışmaları organize eder ve denetler.  

 Hemşirelik  Hizmetleri  Yönetimi’nin  her  kademesinde  görev  alacak,  Hemşirelik  Hizmetleri  Müdür 

yardımcısı,  Hemşirelik  Hizmetleri  Sorumlusu,  Sorumlu  Hemşire  ve  Özel  Dal  Hemşirelerini  belirler, 

görevlendirir  ve göreve uyumunu sağlar. Gerekirse görev değişikliği  yapar Düzenli olarak hemşire  ihtiyacını 

belirler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları,    gereksinimleri ve sorunları hakkında üst yönetime 

sözlü/yazılı bilgi verir. 

 Hemşirelik personeli için görev tanımları, yetki, görev ve sorumlulukları geliştirir ve uygulanmasını sağlar. 

 Kurum  politikaları  doğrultusunda  hemşirelik  hizmetleri  bakım  standartlarının  geliştirilmesi  ve  kalite 

yönetimi programlarının oluşturulmasını sağlar, yapılan çalışmalarda görev alır.  

 Hemşirelik hizmetlerinin hasta hakları ve etik kurallar doğrultusunda verilmesini sağlar ve denetler.  

 Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, inceleme ve 

araştırma  yapar,  bu  araştırma  sonuçlarının  hemşirelik  bakımında  kullanılmasını  sağlar,  bu  konudaki 

çalışmaları destekler.  

 Kurumda  sunulan  hemşirelik  bakım  hizmetinin  kalitesini  artırmak  için  kurum  içi  kurum  dışı  seminer, 

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

 Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak 

okul‐hastane işbirliğini destekler.  

 Mesleğe yeni başlayan hemşireler ile çalışan hemşirelerin bilgi birikimlerini artırıcı uyum programı, eğitim, 

seminer vb. çalışmaların yapılmasını sağlar.  
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 Hemşirelik  Hizmetleri  Müdürlüğünü  temsilen  kurum  tarafından  oluşturulan  komite  çalışmalarına  ve 

toplantılara üye olarak katılır.  

 Kurumda kaliteli, etkin, bilimsel verilere dayalı hemşirelik hizmetlerinin sunumunun sağlanması için gerekli 

komiteleri kurar, standartları belirler ve tüm çalışan hemşirelerin etkin katılımını sağlar.  

 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı organların faaliyet raporlarını ister ve değerlendirir.  

 Kaliteli hemşirelik hizmetleri sunumunu etkileyen faktörlerin değerlendirmesini yaparak, alınması gereken 

önlemleri ilgili birime iletir.  

 Hemşirelik  hizmetlerinin  yürütülmesinde  gerekli  araç,  gereçlerin  sayı  ve  niteliklerinin  belirlenmesi  ve 

temini için hemşireleri ilgili komisyonlarda görevlendirir.  

 Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum 

planlamaları yapar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak 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.  

 Her düzeydeki yönetici hemşireye çalışmalarında danışmanlık ve rehberlik eder. 

 Hasta  bakım  ve  tedavi  hizmetlerinin  etkin  bir  şekilde  yapılması,  devam  ettirilmesi,  geliştirilmesi  ve 

denetimini sağlar. 

 Hasta  bakımını  değerlendirmek,  sorun  ve  gereksinimlerini  belirlemek  üzere  gerektiğinde  ünite  ve  hasta 

viziti yapar.  

 Hemşirelik  Hizmetleri müdürlüğü  oluşturulan  planların  ve  alınan  kararların  birimlere  iletilmesinde  yazılı 

yöntemler, toplantılar ve yüz yüze görüşme yöntemlerini kullanır. 

 Hastane yönetimine hemşirelik hizmetleri bölümünün çalışmaları, gereksinimleri ve sorunları konusunda 

yazılı \sözlü rapor halinde bilgi verir. 

 Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarının etken bir biçimde yürütülmesini sağlamak  için,  iş planına uygun 

olarak  kadrosunun  işbölümünü  ve  çalışma  düzenini  belirlemek;  gerek  bölüm  içindeki  gerekse  bölümler 

arasındaki etkinlikleri koordine etmek, bölüm içi ve bölümler arası işbirliğini özendirmek. 

 Hemşirelik  hizmetlerinin,  çalışma  düzenini,  izinlerini  ve  nöbetlerini  Anabilim  Dalı  çalışma  düzenini 

bozmadan koordine eder. 

 Yönetimi  altındaki  birimlere  ait  kayıtların,  raporların  ve  istatistiklerin  ilgili  mevzuata  uygun  biçimde 

tutulmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 
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 Hastanede düzenlenen yönetim toplantılarında Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nü temsil etmek; görev 

alanına  giren  konularla  ilgili  sorunları  aktarmak  ve  bilgi  vermek,  diğer  birimlerle  görüş  alış  verişinde 

bulunmak. 

 Üst yönetimin, ilgili diğer makam ve kurumların gereksinim duyabileceği kendi görev alanındaki her türlü 

yazılı ve sözlü bilgiyi hazırlamak ve hazırlanmasını sağlamak 

 Hemşirelik  Hizmetleri  Müdürlüğü’nü  temsilen  kurum  tarafından  oluşturulan  komite  çalışmalarına  üye 

olarak katılır. 

 Kurumun hizmet sunumundaki amaçları doğrultusunda, hemşirelik hizmetleri için gerekli kısa/uzun vadeli 

hedefleri belirleyerek, bu yönde yapılacak çalışmaları organize eder ve denetler. 

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

ödüllendirme ve terfi işlerini yerine getirir 

 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. 

 Görev alanına giren konularda dış kişi ve kuruluşlarla yazışmalarda bulunabilmek. 

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

yönetime görüş ve önerilerini sunabilmek. 

 Belirlenen ilkeler doğrultusunda, astlarının yıllık, idari ve sosyal izin kullandırma yetkisine sahip olmak. 

 Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek. 

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

 

7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı,  hizmet 

kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların  ihtiyacına ve 

hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini  belirlenen  standartlara  ve  süreçlere  uygun  şekilde  yürütür,  hizmetten  yararlananlara  iş  ve 

işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket  ederler, 

görevlerini  yerine  getirirken  ve  hizmetlerden  yararlandırmada  dil,  din,  felsefi  inanç,  siyasi  düşünce,  ırk, 

cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 
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 Kurum  içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği  itibar ve güvene  layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar  çatışması 

konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasının  farkına  varır  varmaz  durumu  üstlerine  bildirir  ve  çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve  savurganlıktan 

kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve 

tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


