
YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

HASTANE AM İRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Hastane Amiri 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş : Barem 16 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Hastane Şube Amirine, Hastane Şube Amirinin bulunmadığı Hastanelerde ise 
Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak, hastanenin idari,teknik ve mali 
işlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olmak; 

(2) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde amirleri tarafından 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek; 

(3) Hastanenin her türlü gereksinimini zamanında saptamak ve bu gereksiniminin  
sağlanmasında  bütün  işlerini yapmak,  satın alma, depodan çıkış, envanter 
ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek; 

(4) Hastanelerde görev yapmaları halinde, servislerinden gelecek istatistiki   
bilgileri derlemek veya derletmek.  Başhekimin onayı ile müdürlüğe sevkine 
yardımcı olmak; 

(5) Hastanenin her türlü motor, aygıt, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce 
zamanında yapılmasını sağlamak; 

(6) Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi 
çerçevesinde uygulamak veya uygulatmak; 

(7) Gerektiği hallerde Bakanlıkta veya Dairede idari, teknik ve mevkiine uygun 
görevde görevlendirilebilmek; ve 

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık idareciliği 
ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

HASTANE AM İRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Hastane Amiri 
Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş : Barem 16 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(9) Hastane Şube Amirine, Hastane Şube Amirinin bulunmadığı Hastanelerde ise 
Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak, hastanenin idari,teknik ve mali 
işlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olmak; 

(10) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde amirleri tarafından 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek; 

(11) Hastanenin her türlü gereksinimini zamanında saptamak ve bu gereksiniminin  
sağlanmasında  bütün  işlerini yapmak,  satın alma, depodan çıkış, envanter 
ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek; 

(12) Hastanelerde görev yapmaları halinde, servislerinden gelecek istatistiki   
bilgileri derlemek veya derletmek.  Başhekimin onayı ile müdürlüğe sevkine 
yardımcı olmak; 

(13) Hastanenin her türlü motor, aygıt, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce 
zamanında yapılmasını sağlamak; 

(14) Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi 
çerçevesinde uygulamak veya uygulatmak; 

(15) Gerektiği hallerde Bakanlıkta veya Dairede idari, teknik ve mevkiine uygun 
görevde görevlendirilebilmek; ve 

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

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(5) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık idareciliği 
ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak; 

(6) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(7) Yabancı bir dil bilmek; 
(8) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

NÜKLEER TIP TEKN İSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Nükleer Tıp Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Nükleer Tıp Uzmanına 
karşı sorumlu olarak, Nükleer Tıp Laboratuvarı hizmetlerinde görev yapmak; 

(2) Laboratuvar aletlerinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak; ve  
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 

II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1)  (A)   Bir Üniversitenin veya  dengi bir  yüksek öğretim kurumunun Radyoloji ile 
ilgili iki yıllık önlisans bölümünden mezun olmak;    

(B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir 
meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri 
yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 

kamu      görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli      personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal 
karşılığını        çekmek. 

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

ECZACI KALFASI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı  : Eczacı Kalfası  
Hizmet Sınıfı  : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 4 
Maaş  : Barem 11-12 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Eczacı ile amirlerine  karşı 
sorumlu olarak, sağlık servislerinde eczane, dispanser, sağlık merkezi veya 
gerektiğinde Genel Ecza Deposunda bir eczacının denetimi altında 
reçetelerle istenen ilaçları hazırlamak; 

(2) Doktor veya eczacı gözetiminde reçetedeki ilaçları hastaya vermek; 
(3) Kayıtları tutmak; ve 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş 
olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav 
sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu  
   görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
   personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını    
  çekmek. 
(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

KL İNİK PSİKOLOĞU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Klinik Psikoloğu  
Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı: 1 
Maaş  : Barem 13-14-15 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimine karşı sorumlu olarak 
Psikiyatri Klinik Şefinin   ve   diğer   uzmanların   yönerge   ve   sorumluluğu   
altında Bakanlıkça görevlendirildiği kuruluşlarda hastalara zeka testi, kişilik 
testi  yapmak ve Psikoterapi  uygulamaları  ile diğer araştırmaları yapmak; 

(2) Psikoloji laboratuvarının çalışmasından sorumlu olmak; 
(3) Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izlemek, bulguları ilgili uzman 

hekime vermek; 
(4) Hasta-Personel ilişkilerini tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde 

gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak; servisindeki tıbbi aygıt, alet ve  
malzemelerin  eksiksiz çalışır durumda  olmasında  Klinik Şefine yardımcı 
olmak; 

(5) Servisteki test malzemelerinin iyi kullanılmasından, bakımından ve diğer 
Psikologlar arasında işbirliği sağlanmasından sorumlu olmak; 

(6) Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak ve 
ilgililere sunmak; ve 

(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Psikoloji veya 
Sosyoloji   bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak; 

(2) Klinik Psikoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak; 
(3)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 

(B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(1) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

EBE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı  : Ebe    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 6 
Maaş  : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak; 
(2) Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlerine 

ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma 
ve bilgi vermek; 

(3) Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak, uyumunu sağlamak, 
rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır 
durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak; hastanın tüm 
sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak; 

(4) İlgili Hekim kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını (ateş, 
nabız, solunum, T.A.), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik veya 
anormallikleri hekime haber vermek; 

(5) İlgili Hekim kontrolünde gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene 
etmek ve ÇKS takibini yapmak; 

(6) Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek; 
(7) Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak; 
(8) Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik 

bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları vermek ve 
anneye bu uygulamaları öğretmek; 

(9) Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip 
verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım 
etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu 
ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek; 

(10) İlgili Hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, 
hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve 
kaydetmek, uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, 
kaydetmek, bilgi vermek; 

(11) Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – 
hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama 
anında ve sonrasında hastanın yanında olmak; hastayı izlemek, bulguları 
kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek; 

(12) Hastanın damar yolunu açmak, kateter 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; 

 



(13) Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla 
diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek; 

(14) Servisten sorumlu Hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak; 
(15) Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere 

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

 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) (A) Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun       
      Ebelik bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık Meslek     
      Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya 

  (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun 
Ebelik   bölümünden mezun olmak; 

      (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten 
kamu    görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli    personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal 
karşılığını              çekmek. 
 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

HEMŞİRE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı  : Hemşire    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 44 
Maaş  : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak, 
hastaların bakımı ile ilgili sorun ve gereksinimlerine ilişkin servisteki mesul 
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 servisten sorumlu 
hemşireye bilgi vermek; 

(5) Servisten sorumlu hemşirenin istemi doğrultusunda ölmekte olan hastanın, 
sakin, huzurlu bir ortamda bulunmasını ve aileye gereken 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) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda 
yapmak; ve 

(16) Amirleri tarafından verilecek  ve mevkiine uygun görevleri yerine getirmek. 
 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) (A) Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun 
Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık 
Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik programından  mezun olmak; veya 

 (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek 
Okulunun    Hemşirelik bölümünden mezun olmak ; 

       (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
                   (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer   alan   üç  fiili  hizmet  yılına  ilaveten   

kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  
sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal 
karşılığını         çekmek. 

  (3)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

EBE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı  : Ebe    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 6 
Maaş  : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak; 
(2) Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlerine 

ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma 
ve bilgi vermek; 

(3) Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak, uyumunu sağlamak 
rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır 
durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak. Hastanın tüm 
sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak; 

(4) İlgili hekim kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını (ateş, 
nabız, solunum, T.A), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik veya 
anormallikleri hekime haber vermek; 

(5) İlgili hekim kontrolünde gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene 
etmek ve ÇKS takibini yapmak; 

(6) Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek; 
(7) Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak; 
(8) Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik 

bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları vermek ve 
anneye bu uygulamaları öğretmek; 

(9) Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip 
verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım 
etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu 
ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek; 

(10) İlgili Hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, 
hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve 
kaydetmek uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, 
kaydetmek, bilgi vermek; 

(11) Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – 
hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama 
anında ve sonrasında hastanın yanında olmak hastayı izlemek bulguları 
kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek; 

(12) 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; 

 



(13) Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla 
diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek; 

(14) Servisten sorumlu hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak; 
(15) Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere 

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

 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) (A) Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun  
       Ebelik bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık     
         Meslek Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya 
      (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
      (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu    
   görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
   personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını    
   çekmek. 
(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

HEMŞİRE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı  : Hemşire    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 82 
Maaş  : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ 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 servisten sorumlu 
hemşireye 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 servisten 
sorumlu hemşire 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, kateter bakımı yapmak, infüzyon ve 
tranfüzyon işlemini başlatmak, izler, 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 İTELİKLER: 
 

(1) (A) Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun      
            Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık 
   Meslek Yüksekokulullarının Hemşirelik programından mezun olmak; veya 
      (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun 

Hemşirelik bölümünden mezun olmak; 
       (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu    
   görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
   personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını    
   çekmek. 
 (3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

EBE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı      : Ebe    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 8 
Maaş  : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak; 
(2) Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlere 

ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma 
ve bilgi vermek; 

(3) Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak uyumunu sağlamak 
rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemeleri yeterli ve çalışır 
durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak. Hastanın tüm 
sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak; 

(4) İlgili hekimin kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını 
(ateş, nabız, solunum, T.A), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik 
veya anormallikleri hekime haber vermek; 

(5) İlgili hekimin kontrolünde Gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene 
etmek ve ÇKS takibini yapmak; 

(6) Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek; 
(7) Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak; 
(8) Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik 

bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları ermek ve 
anneye bu uygulamaları öğretmek; 

(9) Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip 
verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım 
etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu 
ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek; 

(10) İlgili hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, 
hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve 
kaydetmek uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, 
kaydetmek, bilgi vermek; 

(11) Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – 
hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama 
anında ve sonrasında hastanın yanında olmak hastayı izlemek bulguları 
kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek; 

(12) 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; 

 
(13) Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla 

diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek; 
(14) Servisten sorumlu hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak; 



(15) Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere 
katılmak; ve 

(16) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek. 
 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 

 
(1) (A) Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek 

Yüksekokulunun            Ebelik bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak 
veya Sağlık Meslek  
          Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya 
    (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
      (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
   görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
   personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını    
   çekmek. 
 (3)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

HEMŞİRE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı      : Hemşire    
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi      : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 150 
Maaş  : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV, YETKİ 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) Servis sorumlu hemşiresinin 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 olmaları 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, kateter 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 İTELİKLER: 
 

(1) (A) Hemşirelik  Meslek   Yüksekokulu veya    dengi   bir    Meslek      
       Yüksekokulunun Hemşirelik bölümünden önlisans diplomasına sahip 
       olmak veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik 
programından             mezun olmak; veya 
      (B) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun 

Hemşirelik bölümünden mezun olmak; 
       (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
   görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli 
   personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını   
   çekmek. 
 (3)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 


