
 

  

PSİKOLOG GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI   

    

Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KU.YD.96 Nisan-2017 01 Temmuz-2020 1/1 

Görev Adı: Psikolog 

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri:  Görevlendirilen Psikolog 

Görev Amacı: Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak, yatarak ve ayaktan tedavi gören hastaların psikolojik 

tedavisine iştirak etmek. 

Bağlı Birimler: Psikolog odası  
Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik, yönerge, tüzük vb.) emirlere tabiidir. 

 Kurumun vizyon, misyon, politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser,  uygulamaları bu açıdan izler ve 

önerilerde bulunur. 

 Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak, yatarak ve ayaktan tedavi gören hastaların muayene ve kontrollerinde 

hastalığın tedavisine iştirak eder. 

 Uluslar arası hastalık sınıflandırma  ( ICD – 10 ) listesinde F00-F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman 

hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek 

hizmetlerini verir. 

 Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır, eğitimini almış olmak kaydı ile zekâ, kişilik, gelişim, nöro psikolojik testler, ilgi, 

tutum ve uyum envanteri gibi araçları uygular ve yorumlar. 

 Kullandığı ölçme değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim 

programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışma/araştırma yapar. 

 Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalarda, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında 

kurumsal ve uygulamalı eğitim verir. 

 Toplum Ruh sağlığını korumaya yönelik eğitim ve faaliyetlere katılır, katkı sağlar. 

 Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve EK 1/A da yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi 

uygulaması yapar. 

 Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da 

eğitimini aldığı psikoterapi uygulaması yapar ve/ve ya önerir. 

 Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor 

düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü 

kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

 Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur. 

 Varsa cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları güncelliği kontrol ederek cihaz çalıştırır. Cihaz bakım formlarını 

(Günlük, haftalık, aylık gibi) takip eder. 

 Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve 

kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. 

 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya 

üretilmesini sağlar. 

 Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.  

 Eğitim Hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine 

katılır.  

 Hastane yönetimi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve 

toplantılara katılır. 

 Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapar.  
Görev dağılımında çatışma yaşanması 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. 
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