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Birimi                        :Hastane Yöneticiliği 

Görev    Adı              : BaĢhekim 
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GÖREV AMACI: BaĢhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından müdürlüğe karĢı 

sorumludur.Hasta ve çalıĢan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin 

geliĢtirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur 
 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

  BaĢhekimin 04/01/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 

Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Ġdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 

"Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Kadro Standartları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair )yönergesine göre görev, 

yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 

BaĢhekimin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır; 

a) Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve 

verimli sunmak, bu konuda gerekli çalıĢmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, 

değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 

b) Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde 

çalıĢanlara karĢı Ģiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi 

uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla 

tedbirler almak. 

c) Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak 

karĢılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli 

çalıĢmaları yürütmek. 

ç) Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu 

değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak müdürlüğe verilmesini sağlamak. 

d) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının 

yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluĢmasını engellemek. 

e) Tıbbi hizmet ve tıbbı cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve 

planlanmasını yaparak teknik Ģartnamelerin hazırlanması ve benzeri iĢlemler için gerekli süreçleri 

yürütmek. 

f) Ağız ve diĢ sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar 

ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin geliĢmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini 

sağlamak. 

g) Hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 

ğ)Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajlarını yapmaları izin gerekli tedbirleri almak ve 

uygulamasını takip ederek denetlemek. 

h)Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak müdürlüğe sunmak. 

ı)TeĢhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 

i) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yaparak faaliyet raporu 

düzenlemek. 

j) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalıĢma, düzen ve usullerini 

belirlemek. 

k) Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri 

belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak müdürlüğün onayına sunmak. 
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l)  Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde 

müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu izin gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç 

tespitini yaparak müdürlüğe bildirmek. 

m) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının 

usulune uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak müdürlüğe aktarılmasını sağlamak. 

n) Acil servis, yoğun bakim, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, 

onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama 

gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi izin belirlenmiĢ planlamalara uygun olarak hizmet 

rolunün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak. 

o) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı , palyatif bakim, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi 

hizmetlerin etkin bir Ģekilde sunumunu sağlamak. 

p)  Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane 

enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak. 

q) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalıĢan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve 

esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

r) Görev alanındaki personelin; 

1-Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak. 

2-Nöbet, çalıĢma programı ve personel uyumunu düzenlemek izin gerekli tedbirleri 

almak. 

3-Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini 

belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak. 

4-Planlanması, yer değiĢikliği, görevlendirme gibi iĢlemleri yürütmek. 

5-Eğitim ve araĢtırma hastanelerinde eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

artırmaya yönelik çalıĢmaları yapmak. Bu çalıĢmaları ve eğitim faaliyetlerini baĢkanlık üzerinden 

müdürlük vasıtası ile ilgili üniversiteye göndermek. 

s) Bakanlığın belirlediği sağlık biliĢimi standartlarının uygulanmasını, merkezi biliĢim sistemlerine veri 

gönderimlerini sağlamak. 

t) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

u) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF(Düzeltici Önleyici Faaliyet) baĢlatmak. 

v)  Tüm uygulama ve iĢlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar. 

 
 

 

 

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.  

 



 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  

 

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAZIDAĞI DEVLET HASTANESİ 

BAŞHEKİM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

DOK.KODU:KU.YD.63 YAYIN TARİHİ:29.04.2016 REVİZYON NO:01 REVİZYONTARİHİ:01/02/2021 SAYFA NO:4 

 

 

 

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 

1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ 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. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  

• 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. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE 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. 

 

 
 
 
 
 
  
 


