
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Görev: Diyetisyen 

 

 

Amiri Ve Üst Amirler: BaĢhekim, Ġ.M.Ġ.M 
 

 

Görev Devri:  Görevlendirilen Diyetisyen 
 

 

Görev  Amacı: :  Kurumun  belirlediği  politika,  hedef,  kural  ve  düzenlemeler  doğrultusunda  hizmetlerin  yerine 

getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak 
 

 

Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar: 

a) Diyetisyenin idari görev ve yetkileri, 

 

1) Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar. 

2) Normal yemek alan hastalarla personel için, mevsimlik yemek listelerini baĢhekimin uygun gördüğü bir 

komite ile beraber düzenler. 

3)Planlanan  yemek  listeleri  ve  yönetmelik  eki  istihkak  cetvellerine  göre  tüketim  maddeleri  günlük 

tabelalarını hazırlar, ayrıca bir görevlisi varsa hazırlattırır ve birlikte imzalarlar. 

4) Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, 

lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan piĢirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder. 

5) HazırlanmıĢ veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler. 

6) Yemek tarifelerini standartlaĢtırır ve gerektiğinde günün Ģartlarına uygun düzeltmeler yapar. 

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

8) Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir Ģekilde 

getirilmesini sağlar. Servis ofislerinin yemek dağıtımı, bulaĢık yıkanması, hasta kahvaltı ve yiyeceklerinin muhafazası ve sair 

hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli tedbirleri aldırır. 

9) Personel yemek servisinin düzenli olarak iĢlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern 

usullerle temizlenmesini sağlar. 

10) Personelden özel diyet alanların listelerini hazırlar ve onları bu konuda eğitir. 

11) Ayrıca  mutfak  personelinin  hizmet  içi  eğitim  programını  hastane  müdürü  ile  birlikte  planlayarak 

yaptırır. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılır. 

 

b) Diyetisyenlerin tedaviye ilişkin görev ve yetkileri 

 

1) Tabibin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip eder. Hasta ile mülakat yaparak 

istek ve alıĢkanlıkları ile hastane olanaklarını göz önünde tutmak suretiyle gıda ve yemek çeĢiti planlanmasını yapar. Rejim 

yemeği tabelalarını hazırlattırır. 

2) Rejim yemeği hazırlanma ve piĢirme esasları hakkında ilgililere direktif verir. Rejim yemeği mutfağının 

çalıĢmalarını ve  diyet hazırlanma  hususlarını düzene koyar ve kontrol eder. Gerektiğinde  rejim yemeğini  kendisi 

hazırlar. 

3) Süt çocukları ile küçük çocuklar için hazırlanan mama ve rejim yemeklerinin hazırlanması, piĢirilme ve 

dağıtılma esaslarını saptar. Bu konuda ilgililere direktif vererek hazırlattırır. Gerektiğinde mamaları kendisi hazırlar. 

4) Rejim  yemeği  tepsilerini  kontrol  eder.  Rejim  yemeklerinin cins,  miktar,  nitelik,  görünüĢ,  sıcaklık- 

soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel görür ve 

düzenli dağıtı 

m yapılması için gerekli tedbirleri aldırır. 
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5)  
Diyetisyenler, yatan hastaları muntazam dolaĢarak bunların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve 

eğilimlerini  tespit  eder.  Yemek  listelerinin  yapımında  bu  istekleri  dikkate  alır.  Normal  veya  rejim  yemeği  yiyen hastaların 

tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar değiĢik yemeklerini sağlar. 

Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitim ve artıkların 

miktarını saptayarak her gün tüketmiĢ olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir. 

Diyetisyen  bu  yönetmeliğe  ekli  günlük  istihkak  cetvellerinde  gösterilen  miktarlar  üzerinde  çıkarılan 

yemeklerden artan ve dökülenler olduğu takdirde bunların yapımında bir kiĢi için hesaplanan gıda maddelerinin miktarını, 

baĢtabibin onayını almak suretiyle daha aĢağı miktarlara indirerek ekonomi sağlar. 

Kurumlarda diyet uzmanı bulunmadığı takdirde bunun idari görevlerini hastane müdürü yürütür. 

6) Kurumdan ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi Ģeklini evlerinde uygulamaları için fikir verir, örnek 

listeler hazırlayarak hastayı rejimi hususunda eğitir. 

7) Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak iĢlemesini sağlar. 

8) ÇeĢitli hastalıklarda verilmesi gerekli rejimler konusunda tabiplerle birlikte araĢtırma yapar. 

 

c) Diyetisyenin poliklinikteki görev ve yetkileri, 

 

1) Poliklinik hastalarına, tabibin belirttiği ilkelere ve hastanın sosyo - ekonomik durumuna göre rejim 

düzenler, yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına rejim hakkında bilgi verir. 

2) Beslenme ile ilgili poliklinik kayıtlarını tutar. 
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            ETİK İLKELER: TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek  Mensupları için Temel Etik Ġlkeler; 

Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen ve 

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 

     Ġnsan 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 meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. 

Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalıĢmaları 

göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal geliĢimle birlikte değiĢebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

 

 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER 

 

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ 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 Ģekilde planlama ve uygulama yapar. 

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER 

3. HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI GÖSTERĠR 

 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 görüĢü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaĢ ve sağlık 

durumu, doğduğu yer, yaĢam 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, eĢitlik ve 

tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kiĢisel bilgileri, 

ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düĢünce mahremiyetine saygı gösterir. 

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR 

Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate 

alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. • Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel 

araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz 

 

 
 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatıĢmasının doğabileceği durumu genellikle 

Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatıĢması konusunda dikkatli davranır, çıkar 

çatıĢmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve 

çıkar çatıĢması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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