
YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Yüksek Hemşire 
Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : III (Đlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 120 
Maaş : Barem 11-12-13 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Đdari yönden Başhekime, teknik yönden  amirlerine karşı sorumlu olarak sağlık 
servislerine bağlı hastane ve polikliniklerde görev yapmak; 

(2) Hastanın servise kabulü ve uyumunu sağlamak, kapsamlı değerlendirmesini 
yapmak, Hemşirelik öyküsünü almak, (gözlem, dinleme, ölçüm, kayıt v.b.) 
yollardan hasta ile ilgili veri toplamak, hastanın yaşam bulgularını ve genel 
durumunu hemşirelik formlarına kaydetmek; 

(3) Hemşirelik ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yaparak hasta bakım planını 
hazırlamak, amacına uygun ve doğru olarak uygulamak veya uygulanmasını 
sağlamak; 

(4) Hekimin yazılı ve imzalı istemini almak; hemşirelik formlarına kaydetmek ve 
uygulamak (indüksiyon); ayrıca acil vakalarda hekimin sözlü, telefoniyen (24 
saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi koşuluyla), istemlerini uygulamak 
ve hemşirelik formlarına kaydetmek; 

(5) Hemşirelik bakımından gerekli olan tekniklere ve enfeksiyon kontrol 
kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak; 

(6) Hastaya günlük gereksinimleri doğrultusunda fiziksel bakımını vermek, 
verilmesini sağlamak; 

(7) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda 
yapmak yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda müdahale etmek; 

(8) Amirleri ile birlikte hasta vizitleri yapmak, bilgi alış – verişinde bulunmak ve 
gözlemlere ilişkin bilgi vermek; 

(9) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin 
hemşirelik raporunu, şift değişimlerinde yazılı ve sözlü olarak vermek ve 
hastasını teslim etmek; 

(10) Hasta ve ailesine hastalığına, tanı ve tedavisine ilişkin, sınırları hekimle birlikte 
önceden belirlenmiş olarak bilgi vermek, Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin 
konularda eğitim yapmak; 

(11) Hastanın taburcu olması veya başka bir bölüme nakli isteniyorsa ilgili birim ile 
iletişim kurmak, güvenli biçimde taşınmasını sağlamak, hastanın taburcu 
edilmesi için yakını yoksa refakat edecek personeli görevlendirmek; 

(12) Sorumluluğu altındaki personelin oryantasyonu ve hizmet içi eğitimlerinde, 
performans değerlendirmelerinde Mesul Hemşire ve Başhemşireye yardım 
etmek. Servis içi eğitim programlarının planlama ve uygulanmasına katılmak; 



mesleki gelişimi sağlamak amacı ile amirlerinin ve kendisinin uygun gördüğü 
eğitimlere katılmak; 

(13) Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunmak; 
(14) Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim almak ve vermek, ilaçların 

güvenli saklanmasını sağlamak; 
(15) Acil malzemelerin daima kullanımına hazır tutulmasını sağlamak; 
(16) Amirleri tarafından istenilen kayıt ve  istatistikleri toplamak; 
(17) Geliştirilen yatay, dikey iletişim kurallarına uymak, servis sorumlu hemşiresi 

olmadığı durumlarda servisin sorumluluğunu üstlenmek; ve 
(18)  Amirleri tarafından verilecek eğitimine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
 

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Hemşirelik 
bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

YÜKSEK EBE KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

Kadro Adı     : Yüksek Ebe 
Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : III (Đlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaş : Barem 11-12-13 
 

I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Đdari yönden Başhekime, teknik yönden amirlerine karşı sorumlu olarak sağlık 
servislerine bağlı hastane ve polikliniklerde görev yapmak; 

(2) Gebenin servise kabulü ve uyumunu sağlamak, kapsamlı değerlendirmesini 
yapmak,  öyküsünü almak (gözlem, dinleme, ölçüm, kayıt yolları ile hasta ile 
ilgili veri toplamak hastanın yaşam bulgularını ÇKS’sini (Çocuk kalp seslerini) 
almak ve şüpheli bir durum varsa hekime haber vermek, forma kaydetmek; 

(3) Đlgili hekim kontrolünde hastanın Travay boyunca takibini yapmak (ÇKS 
takibi, muayene) gebenin bakım planını hazırlamak takip etmek amacına 
uygun ve doğru olarak uygulamak / uygulanmasını sağlamak; 

(4) Hekimin sözlü, telefoniyen (24 saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi 
koşuluyla), yazılı ve imzalı istemini almak ve uygulamak (indüksiyon) 
hemşirelik formlarına kaydetmek; 

(5) Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek;  
(6) Yenidoğana ilk müdahaleyi yapmak, bebeği aspire etmek, oksijen vermek; 
(7) Doğumdan sonra anneyi takip etmek, (kanama, ANT,hemogolobin vs) 
(8) Anneye ve bebeğe gerekli bakımı vermek; anneye perine bakımı, meme 

bakımı, bebeğin göbek ve göz bakımını öğretmek; emzirme ve aile planlaması 
danışmanlığı yapmak; 

(9) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda 
yapmak yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda müdahale etmek; 

(10) Amirleri ile birlikte hasta vizitleri yaparak, bilgi alışverişinde bulunmak, 
uygulamak ve gözlemlere ilişkin bilgi vermek; 

(11) Anneye ve bebeğe uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve 
gözlemlere ilişkin hemşirelik raporunu şift değişimlerinde yazılı ve sözlü 
olarak vermek, hastasını teslim etmek; 

(12) Annenin veya bebeğin taburculuğu / başka bir bölüme nakli isteniyorsa ilgili 
birim ile iletişim kurmak, güvenli biçimde taşınmasını sağlamak, hastanın 
taburcu edilmesi için yakını yoksa refakat edecek personeli görevlendirmek; 

(13) Sorumluluğu altındaki personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerinde, 
performans değerlendirmelerinde servis Mesul Hemşire ve Başhemşireye 
yardım etmek. Hizmet içi eğitim programlarının planlama ve uygulamasına 
katılmak; mesleki gelişimini sağlamak amacı ile amirlerinin ve kendisinin 
uygun gördüğü eğitimlere katılmak; 

(14) Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunmak; 



(15) Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim almak ve vermek, ilaçların 
güvenli saklanmasını sağlamak; 

(16) Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlamak; 
(17) Amirleri tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplamak; 
(18) Geliştirilen yatay, dikey iletişim kurallarına uymak, servis sorumlu hemşiresi 

olmadığı durumlarda servisin sorumluluğunu üstlenmek; ve 
(19) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 
 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Ebelik 
bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ 

HEMŞĐRE KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı     : Hemşire    
Hizmet Sınıfı: Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : IV (Đlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 288 
Maaş : Barem 7-8-9-10 
 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak 
ve hastaların bakımı ile ilgili sorun ve gereksinimlerine ilişkin servisten 
sorumlu hemşireye ve diğer hemşire amirlerine danışmak ve bilgi vermek; 

(2) Servisten sorumlu hemşire ile birlikte hasta kabulünü yapmak, 
görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağa almak, hasta ve ailesinin 
uyumunu sağlamak; 

(3) Hasta bakımının planlanmasında gerekli verileri standartlar doğrultusunda 
servis sorumlu hemşiresinin istemine uygun olarak toplamak, kaydetmek ve 
bakım planının geliştirilmesinde hastadan sorumlu olan servis hemşiresine 
yardım etmek; 

(4) Hastanın beslenme gereksinimini gidermek için hastanın durumuna göre 
yemek yeme pozisyonunu ayarlamak, hastaya doğru diyetin ulaşmasını kontrol 
etmek, kendi yiyemeyen hastalara yardım etmek, hastanın iştah durumunu 
gözlemek ve değişimle ilgili bulgular hakkında servis sorumlu hemşiresine 
bilgi vermek; 

(5) Servisten sorumlu hemşirenin istemi doğrultusunda ölmekte olan hastanın, 
sakin, huzurlu bir ortamda bulunmasını ve aileye gereksindiği desteği 
sağlamak; ölümü halinde cesedi hazırlamak ve morga gönderilmesini 
sağlamak;  

(6) Hasta için gerekli olan hijyenik bakımları (yatak bakımı, ağız bakımı, meme 
bakımı vb.) servis hemşiresinin istemi doğrultusunda uygulamak; 

(7) Bakım için gerekli olan araç – gereç ve malzemeleri, dezenfekte etmek ve 
gerekli olan malzemenin çalışır durumda, temiz ve yeterli olmalarını sağlamak 
veya sağlatmak; 

(8) Servise kabul edilen hastaların yaşam bulgularını almak, ağırlık, boy 
ölçümlerini yapmak, kaydetmek, hastaya rahat ve güvenli bir ortam sağlamak; 

(9) Hekimin sözlü, telefoniyen (24 saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi 
koşuluyla), yazılı ve imzalı istemini almak ve servis sorumlu hemşiresinin 
gözetiminde oral ve parenteral yollarla verilecek ilaçları uygulamak, infüzyon 
ve transfüzyon işlemlerini başlatmak, kayıt ve takip etmek; 

(10) Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili hemşirelik 
işlevlerini yerine getirmek. 



(11) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda 
yapmak; 

(12) Mesleki ilerleme ve gelişim için seminer, konferans vb. ve hizmet içi eğitim 
programlarına katılmak; 

(13) Hasta ve hasta ailesinin bakım konusundaki eğitim gereksinimini servis 
sorumlu hemşiresi ile birlikte saptamak ve bu doğrultuda eğitim vermek; 

(14) Hekimle birlikte vizit yapmak, servisten sorumlu hemşire ile hastaların teslim 
vizitlerine katılarak diğer meslektaşlarına teslim ettiği hastalarla ilgili rapor 
vermek; 

(15) Hastanın damar yolunu açmak, katerer bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon 
işlemini başlatmak, izlemek, kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya 
çıkarmak, izlem ve gözlemlerini kaydetmek; aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini 
kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek; ve 

(16) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek. 
 
 

II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
 

(1)Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya   dengi    bir    Meslek    
Yüksekokulunun     
      Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık 
Meslek  
      Yüksekokullarının Hemşirelik programından mezun olmak; 
(2)Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMEL SAĞLIK H ĐZMETLERĐ DAĐRESĐ 

ZĐYARETÇĐ HEMŞĐRE KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI (3(3).14/1997, 36/2003) 

 
Kadro Adı    : Ziyaretçi Hemşire 
Hizmet Sınıfı : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi        : IV (Đlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 44 
Maaş              : Barem 7-8-9-10 
I. GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
1. Đdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık 

Başhemşiresine karşı sorumlu olarak, bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde 
yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar, bölgedeki evleri bir program 
çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve  göç gibi nüfus olaylarını 
saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

2. Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde ve 
sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer 
immünizasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve 
istatistikleri tutar; 

3. Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin  yürütülmesinde ve halk 
sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhıye müfettişleri ile işbirliği yapar; 

4. Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
5. Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
1. Sağlık koleji veya dengi bir meslek okulunun Hemşirelik veya Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
2. Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 


