
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
BİRİM YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon, Vizyon ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve alt birimlerinin 

fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımlarını belirlemek, verilen görevlerin sonucunun 
izlenebileceği mekanizmalar oluşturmak, geçici veya sürekli görevden ayrılmalarda hizmetin 
aksamadan sürdürülmesini sağlayacak devir ve teslim yöntemlerini geliştirmek, hesap 
verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personellerin görevlerini 
etkili bir şekilde yürütebilecekleri bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalarını  sağlayacak 
tedbirleri almaktır. 
 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve birimlerinin hizmet 

alanları, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 
 

Dayanak 
Madde 3- Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesine göre 

kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak ayrıca; 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Fakültenin Misyonu/Vizyonu 
Madde 4- Misyonumuz; Çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, 

yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti 
sunan bir kurum olmak. 

Vizyonumuz; Akademik alanda uluslararası kabul görmüş; Türkiye’de lider, dünyada 
önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır. 

 
Tanımlar  
Madde 5- Bu Yönergede geçen; 
a) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 
b) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 
c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 
d) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 
e) Dekan Yardımcısı: Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısını, 
f) Fakülte Sekreteri: Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreterini, 



g) Bölüm Başkanı: Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Başkanlarını, 
h) Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim Dalı Başkanlarını, 
i) Öğretim Elemanı: Diş Hekimliği Fakültesinin Öğretim Elemanlarını, 
j) Birim(ler): Ana Bilim Dalları ve İdari Birimleri, 
k) Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisini, 
l) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için 
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeli, 

m) Yönerge: Bu yönergeyi, 
            ifade eder.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Fakülte Teşkilatı, Görevleri, Fonksiyonel  
Teşkilat Şeması ve Görev Tanımları Çizelgesi 

 
AKADEMİK İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ 

Madde 6- (1) Fakültenin akademik idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur. 
1. Dekanlık 
2. Dekan Yardımcılığı 

a. İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı (Başhekim Olarak da Görev Yapar) 
b. Eğitim/Öğretim İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı 

 
3. Kurullar, Danışmanlıklar ve Koordinatörlükler 

a. Fakülte Kurulu 
b. Fakülte Yönetim Kurulu 
c. Fakülte Disiplin Kurulu 
d. Eğitim-Öğretim Alt Kurulu 
e. Danışmanlıklar 
f. Erasmus Koordinatörlüğü 
g. Farabi Koordinatörlüğü 

 
4. Bölüm Başkanlığı 

1) Anabilim Dalı Başkanlıkları 
a. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı 
b. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
c. Endodonti Ana Bilim Dalı 
d. Ordodonti Ana Bilim Dalı 
e. Pedodonti Ana Bilim Dalı 
f. Periodontoloji Ana Bilim Dalı 
g. Protetik Diş Tedavisi 
h. Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı 



6.1. Dekanlık “Görevleri” 
a)  Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarında alınan kararları uygulamak 

ve fakültenin birimleri arasında koordine çalışmayı sağlamak,  
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi 

hakkında rektöre rapor vermek, 
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte 

yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 
d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

yapmak, 
e) Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, 
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 
denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından 
rektöre karşı birinci derecede sorumludur, 

f) Kanunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar. 
 

6.2. Dekan Yardımcılığı 
6.2.1. İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı “Görevleri” 
a) Birimin sevk ve idaresinde Dekana yardımcı olur. Dekanın görevi başında olmadığı 

zamanlarda Dekana vekâlet eder. 
b) İdari İşleri ve Hastane işlerini yürütür. 
c) Birimler arasında eşgüdüm ve koordinatörlüğü sağlar. 
d) Kurumun tıbbi, idari hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. 

Bu hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa denetler. 
e) Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, 

kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmetleri olabilecek en yüksek düzeye 
çıkarmak için gerekli tedbirleri alır. 

f) Fakülte değerlendirme, Standartlar belirleme ve kalite geliştirme çalışmalarını 
yürütür, 

g) Dekanın vereceği diğer görevleri yapar. 
 

6.2.2. Eğitim-Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcısı “Görevleri” 
a) Birimin sevk ve idaresinde Dekana yardımcı olur. Dekanın görevi başında olmadığı 

zamanlarda Dekana vekâlet eder. 
b) Öğrenci İşlerini (Eğitim-Öğretim) yürütür, bölümler arası koordinasyonu sağlar ve 

eğitim komisyonlarına başkanlık eder.   
c) Lisans eğitiminde eğitim faaliyetlerinin belirlenmesinden, uygulanmasından ve 

sürekliliğinin sağlanmasını sorumludur. 
d) Lisansüstü öğrencilerinin her türlü işlemlerini takip eder ve gerekli düzenlemeleri 

yapar. 
e) Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar. 
f) Belirlenen standartların kalitesini geliştirecek çalışmalar yapar. 
g) Fakültedeki programların akredite olabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 



h) Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerini organize eder. 
i) Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 
j) Dekanın vereceği diğer görevleri yapar. 

 
6.3. Kurullar, Danışmanlıklar ve Koordinatörlükler 
6.3.1. Fakülte Kurulu “Görevleri” 
a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak. 
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek. 
c) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
6.3.2. Fakülte Yönetim Kurulu “Görevleri” 
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek, 
b) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını 

sağlamak, 
c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 
d) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 
e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara 

ait işlemleri hakkında karar vermek, 
f) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
6.3.3. Fakülte Disiplin Kurulu “Görevleri” 
a) Disiplin Kurulu uhdesine gelen soruşturma dosyalarını inceleyerek, karara bağlar. 

 
6.3.4. Eğitim-Öğretim Alt Kurulu “Görevleri” 
a) Dönemin değerlendirmesini yapmak amacı ile her Öğretim yılı başında ve sonunda 

toplanır, 
b) Diş Hekimliği eğitiminin, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar, 
c) Anabilim Dalı Başkanları ile eşgüdüm içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve 

görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Kurulu’na ve Fakülte Yönetim 
Kurulu’na sunar, 

d) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve 
uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar, 

e) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte 
Kurulu’na görüşlerini sunar, 

f) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri 
yapar ve sonuçları Dekanlığa sunar, 

g) Yatay geçiş başvurularında, öğrenci alımı için belirlenen kriterleri değerlendirerek 
Fakülte Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur, 

h) Öğrencilerin devamsızlık mazeretleri, başka fakültelerden geçiş yapan veya değişim 
programlarına katılan öğrencilerin intibaklarını değerlendirerek Dekanlık onayına sunar, 

i) Çeşitli nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında 



Dekanlığa bilgi verir, 
j) Yatay geçiş ve af kapsamında Fakülte’ye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını 

planlar,  
k) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar, 
l) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 

Öğrenci Yönetmeliğine uygun olarak fakülte temsilcisinin seçimini gerçekleştirir, 
m)  Kalite Yönetimi Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak görev 

ve sorumlulukları yerine getirir.  
 
6.3.5. Danışman “Görevleri” 
a) Sorumlu olduğu öğrencilerin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak kayıt ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz biçimde sürdürülmesini sağlar. 
b) Sorumluluğundaki öğrencilerin mesleki gereklere uygun,  etkin bir eğitim 

alabilmelerini sağlayacak idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlar. 
c) Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile gerekli 

girişimleri yapar. 
d) Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı sosyal alanlar hakkında çalışmalar yapar ve idareye 

sunar. 
e) Öğrenciler ile düzenli bir şekilde toplantılar yapar, problemlerini dinler, çözümüne 

yönelik tedbirler alır. 
f) Sorumlu olduğu öğrencilerin, performanslarını izler sonuçlarını gerektiğinde 

dekanlığa bildirir. 
g) Sorumlu olduğu öğrencilerin, eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından 

ilgilenir. 
h) Sorumlu olduğu öğrencileri, kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemeye 

teşvik eder ve bu konuda onlara yardımcı olur. 
i) Sorumlu olduğu öğrencilerin kullandığı dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, 

laboratuvarların ve ders araç-gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak 
kullanılmasını sağlar. 

j) Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 
düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

k) Eğitim-öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak öğrenciler 
arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasını sağlar. 

l) Fakülte dekanlığı ile öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesini sağlar. 

m) Öğrencilerin katılabileceği yurt içi ve yurt dışı programların planlamasını ve 
yürütülmesini sağlar. 

n) Öğrenci öz değerlendirme raporunu hazırlar. 
o) Öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal-bilimsel yönlerini geliştirmeye yönelik yıllık 

raporlar hazırlar ve dekanlığa sunar 
p) Görevini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi amaç, ilke 

hedef ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 
q) Amirinin vereceği ilave görev ve sorumlulukları yerine getirir. 



r) Öğrencileri iş güvenliğini ile ilgili bilgilendirir ve gerekli kişisel koruyucu 
donanımları kullanmalarını sağlar. 

 
6.3.6. Erasmus Koordinatörlüğü “Görevleri” 
a) AB ülkeleri ile öğrenci eğitimi, staj, akademik ve idari personel değişimi amacı ile 

anlaşmalar yapmak.  
b) Anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerin, idari ve akademik personelin gideceği 

üniversiteleri tespit etmek.  
c) Erasmus ile ilgili duyuruları yapmak. Kayıt başvurularını almak. Bu başvuruları 

Uluslararası İlişkiler Birimine ulaştırmak.  
d) Uluslararası ilişkiler birimince seçilen adayların başvuru formlarını düzenlemek ve 

onaylamak. 
e) Gidecek adayları Dekanlık Makamına bildirmek.  
f) Adayın tüm eğitim, barınma ve koordinasyon konularında gideceği üniversite ile 

bağlantılarını kurmak.  
g) Erasmus da eğitimini gerçekleştiren öğrencinin anlaşmalar doğrultusunda gördüğü 

derslerden muaf sayılmasını Dekanlık makamına bildirmek.  
 
6.3.7. Farabi Koordinatörlüğü “Görevleri” 
a) Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci eğitimi, staj, akademik ve idari personel 

değişimi amacı ile anlaşmalar yapmak.  
b) Anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerin, idari ve akademik personelin gideceği 

üniversiteleri tespit etmek.  
c) Farabi Değişim Programı ile ilgili duyuruları yapmak. Kayıt başvurularını almak. Bu 

başvuruları Uluslararası İlişkiler Birimine ulaştırmak.  
d) Uluslararası ilişkiler birimince seçilen adayların başvuru formlarını düzenlemek ve 

onaylamak. 
e) Gidecek adayları Dekanlık Makamına bildirmek.  
f) Adayın tüm eğitim, barınma ve koordinasyon konularında gideceği üniversite ile 

bağlantılarını kurmak.  
g)  Farabi Değişim Programı eğitimini gerçekleştiren öğrencinin anlaşmalar 

doğrultusunda gördüğü derslerden muaf sayılmasını Dekanlık makamına yazı ile bildirmek. 
 
 
6.4. Anabilim Dalı Başkanlıkları  
a) Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Başkanlığı: Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi Anabilim Dalı, oral ve maksillofasiyal doku ve organların sistematik olarak 
incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik, radyografik ve 
gerektiğinde histo patolojik veya biokimyasal bulgularla beraber yorumlandığı, bu bölgede 
görülen değişikliklerin olası bir sistemik hastalık tablosunun lokal veya öncü bir belirtisinin 
olup olmadığının araştırıldığı ve yapılacak tedavilerin planlandığı akademik bir birimdir. 
Hastanın uygun ve yeterli şekilde tedavi edilebilmesi için doğru teşhis şarttır. 

 



b) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı: Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.) hem de 
sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral patolojilerin tedavilerin yanı sıra 
diş ve çene kırıkları, sürmüş yada gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, 
protez yapımına yardımcı olmak amacıyla yapılan düzeltmeleri içeren bir anabilim dalıdır. 
Çene-yüz bölgesi ağrıları, çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları çene-yüz 
deformitelerinin düzeltilmesi de çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Bunlarla beraber 
bazı sistemik hastalıkların ağız içinde ki bulgularının teşhisi, tedavisi ve kontrolleri de 
yapılmaktadır. 
 

c) Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığı: Endodonti ana bilim dalı, dişin pulpası ve 
dişi çevreleyen dokularda meydana gelen hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi ve bu 
bölgenin form ve fonksiyonuna yeniden kavuşturulması amacıyla yapılan tedavileri 
kapsamaktadır. 

Endodontik tedavi veya yaygın bilinen ismiyle kök kanal tedavisi, dişin içinde yer alan 
pulpanın (damar-sinir paketi) hastalıklarını tedavi etmek amacıyla yapılan işlemlerin tümünü 
ifade eder. Endodontik tedavi ile enfekte olmuş sinir dokusu, kan damarları ve diğer hücresel 
artıklar kök kanalından uzaklaştırılır, daha sonra kanal eğeleri ve dezenfektan solüsyonlar 
aracılığıyla kök kanal boşluğu temizlenip şekillendirilir ve doku dostu materyaller 
kullanılarak sızdırmazlık (inert) sağlayacak şekilde doldurulur. 
Endodontik tedavinin kapsamı; hasar görmüş pulpanın tedavisi (pulpa kaplaması, 
amputasyon), hastalıklı pulpanın tedavi edilmesi (kök kanal tedavisi), travmaya uğramış 
dişlerin tedavisi (avülsiyon, replantasyon vb.), endodontik cerrahi, endodontik tedavi görmüş 
dişlerin restorasyonu (post-kor yapımı), kök oluşumunun tamamlanması veya apikal 
tıkaçlamanın sağlanması (apeksogenezis ve apeksifikasyon), başarısız kök kanal tedavilerinin 
yenilenmesinden oluşmaktadır. 
 

d) Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı: Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini 
ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemeyi; mevcut bozuklukların ilerlemesini 
durdurmayı ve tedavi etmeyi; bununla birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma, çiğneme, 
konuşma, gülme) sağlamayı hedefleyen uzmanlık dalıdır. 
 

Hareketli Ortodontik Tedavi; kötü alışkanlıklar, parmak emme, anormal yutkunma gibi 
faktörlere bağlı gelişebilecek sorunları önlemek, daimi dişlere yer açmak veya basit diş 
kaynaklı maloklüzyonları düzeltmek amacıyla çeşitli hareketli aygıtların kullanıldığı tedavi 
şeklidir. 
  

Sabit Ortodontik Tedavi; dişlerin üzerine yapışan, tedavi süresince çıkarılmayan 
braketler ve bu braketlerin içinden geçen tellerle yapılmaktadır. Sabit ortodontik tedavi 
sağlıklı diş ve dişetlerine sahip her yaşta bireye uygulanabilmektedir. Tedavi ile elde edilen 
sonuçların korunması için çeşitli pasif aygıt ve dışarıdan görünmeyen tellerle uzun süreli 
pekiştirme gerektirmektedir. 
 



e) Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı: Çocuk Diş hekimliği, daimi 
dişlenme tamamlanıncaya kadar çocuklarda süt ve genç daimi dişlerin hastalıkları ve tedavisi 
ile ilgilenen diş hekimliğinin bir anabilim dalıdır. Çocuk Diş hekimliği, diş hekimliğinin yaşa 
bağlı olarak çalışan tek dalıdır. Çocuk Diş hekimliği eğitimi ve klinik uygulamaları diş 
hekimliğinde aşağıdaki başlıkları içerir.  
Bunlar; 

a. Çürükten koruyucu uygulamalar 
b. Süt ve daimi dişlerdeki çürüklerin restoratif ve kanal tedavileri 
c. Çocuklarda Gelişimsel anomalili dişlerde restoratif ve protetik tedaviler 
d. Periodontal hastalıklardan koruyucu yöntemler 
e. Malokluzyonun erken dönem tedavileri (koruyucu ortodonti) 

 
f) Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: Periodontoloji; dişlerin veya kaybedilmiş 

dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresini saran dişeti ve periimplant yumuşak 
dokuların, dişleri ve implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının 
korunması ve hastalık oluştuğunda tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. 
 

g) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı: İnsan vücudunun eksik bir 
kısmını tamamlayan yapay bir aygıttır. Dişleri ve dişlerle ilgili kısımları içeren yapay 
aygıtlara Diş Protezleri denir. Protezler sabit ve hareketli protezler olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. 

Sabit Protezler; doğal dişlerden destek alınarak ve onların üzerlerinde yapılan bir takım 
hazırlıklardan sonra yapıştırılan, hiç çıkmayan protezlere denir. 

Hareketli Protezler, Tam Protezler ve Parsiyel Protezler olmak üzere iki kısma 
ayrılırlar. 

a. Tam Protezler; tüm dişleri ve bunlarla ilişkili olan yapıları içeren tamamen mukoza 
ve altındaki kemik tarafından desteklenen ağız içinde çeşitli yollarla tutuculuk 
sağlayan ve takıp çıkartılabilen aygıtlardır. 

b. Parsiyel Protezler; ağzında bir veya daha çok diş eksikliği olan hastalara yapılan 
protez türüdür. Parsiyel Protezler; dişli sonlanan parsiyel protezler ve dişsiz 
sonlanan (serbest) parsiyel protezler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 
Ağızda kalmış doğal dişler, sağlam kökler ve/veya diş implantları üzerine doğrudan 

doğruya oturan ve takıp çıkartılabilen total veya parsiyel protezlere Diş Üstü Protezler, 
retansiyon, destek ve stabilite sağlayabilmek için kısmen veya tamamen diş implantlarını 
kullanan protezlere İmplant Protezleri adı verilir. Sabit veya hareketli olabilir. 

 
Hassas Bağlantılı Protezler; Destek dişler üzerine yerleştirilen kroşeler estetiği olumsuz 

yönde etkilediği gibi plak birikimi, dişlerde aşınmalar ve uygun olmayan kuvvetlerin dişlere 
iletilmesi, retansiyon ve stabilitelerinin iyi olmaması gibi birtakım dezavantajları da 
beraberlerinde getirirler. Hassas bağlantı terimi, sabit veya hareketli parsiyel protezlerin 
parçalarını birleştirmek için kullanılan prefabrike veya laboratuarda teknisyen tarafından 
üretilen ataşmanları ifade etmektedir. Metal bir yuva ve bu yuvaya oturan parçadan 
oluşmaktadır. Bir dişi, bir erkek parçası vardır. Amaç görünmeyen tutucularla protezin 



estetiğini düzeltmektir. 
Çene yüz protezleri ise üst çenede ve/veya alt çenede, yüzde doğuştan veya yaşamın ileri 

dönemlerinde çeşitli nedenler sonucu kaybedilmiş bölgelerin protezler yardımı ile yeniden 
kazanılmasını sağlayan kozmetik, anatomik ve fonksiyonel tüm bilgileri bünyesinde toplayan 
bilim ve sanattır. 
 

I) Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı: Restoratif Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı, diş sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın 
gelişen tüm rahatsızlıkların ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhisinin, tedavisinin ve 
takibinin yapıldığı ana bilim dalıdır. 
Tedavi sürecinde hastaların şikayetlerinin giderilmesinin yanı sıra hastaya kaybettiği 
fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması da bu ana bilim dalının ana hedeflerindendir. 

Restoratif diş tedavisi uzmanlık alanında, operatif veya restoratif diş hekimliği, çürük 
bilimi, koruyucu diş hekimliği ve estetik ya da kozmetik diş hekimliği alanlarında çalışmalar 
yapılmaktadır. 

 
Görev Dağılım Çizelgeleri 
6.4.1. Bölüm Başkanı “Görevleri” 
a. Bölümün her düzeydeki eğitim – öğretim ve araştırmalarını yapmak.   
b. Bölüm ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi, 

kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamak. 
c. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını denetlemek. 
d. Her eğitim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim/öğretim ve araştırma 

faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Dekanlık Makamına sunmak. 
e. Dekana karşı birinci derecede sorumludur.  
 
6.4.2. Anabilim Dalı Başkanı “Görevleri” 
a) Sorumluluğundaki birimde mesleki gereklere uygun,  etkin ve ekonomik bir sağlık 

ve eğitim-Öğretim hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik tedbirleri alır. 
b) Tüm personellerin işlerine devamları ile yönetmelik veya emirlerle kendilerine 

verilen görevleri gereği şekilde yerine getirmelerini sağlar ve denetler, aksaklıkları personelin 
bağlı bulunduğu amirine bildirir. 

c) Anabilim dalının ihtiyaç duyduğu cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile 
gerekli girişimleri yapar. 

d) En yeni tedavi metotlarının uygulanması için gerekli girişimleri yapar, eğitim 
programlarını düzenler. 

e) Çalışan elemanların görevini aksatacak acil bir durum karşısında başka bir elemanı 
ya kendisi görevlendirerek veya görevlendirilmesini sağlayarak hizmetlerin aksamamasını 
sağlar. 

f) Ana bilim dalı ile ilgili hasta şikâyetlerini dinler ve çözüm bulur. Tekrarlanmaması 
yönünde gerekli önlemleri alır. 

g) Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkları 
dekanlığa bildirir ve gerekli tedbirleri alır. 

h) Hizmet yönünden sorumluluğundaki birimlerin diğer ünitelerle ve idareyle olan 
işbirliğini sağlar. Gerektiğinde diğer ünitelere destek verir. 



i) Ana bilim dalı akademik kurulunu toplar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını 
sağlar. 

j) Çalışanların eğitim, izin, rotasyon, nöbet, hizmet ve konsültasyon programlarını 
düzenler ve denetler. 

k) Bölümün kadro yapısının yeterli olması için gerekli planlamaları yapar. 
l) Akademik personellerin, görevlerini tam ve zamanında yapmalarını sağlar, 

performanslarını izler, sonuçlarını gerektiğinde dekanlığa bildirir. 
m)  Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenir. 
n) Bölüm öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini teşvik 

eder ve bu konuda onlara yardımcı olur. 
o) Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç-

gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar. 
p) Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 
q) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde 

gerçekleşmesi amacına yönelik olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir 
iletişim ortamının oluşmasını sağlar. 

r) Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlar. 
s) Fakülte dekanlığı ile kendi ana bilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesini sağlar. 
t) Ana bilim dalının ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir 

şekilde yapılmasını, ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini 
sağlar. 

u) Ana bilim dalı başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, 
bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların 
etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

v) ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA gibi programların planlamasını ve 
yürütülmesini sağlar. 

w) Ana bilim dalı öz değerlendirme raporunu hazırlar. 
x) Ana bilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar. 
y) Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını 

sağlar. 
z) Ana bilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar 
aa) Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer programlarını hazırlar ve 

dekanlığa sunar. 
bb) Ana bilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını 

hazırlar ve dekanlığa sunar. 
cc) Görevini Kalite Yönetimi Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun 

olarak yürütür. 
dd) Amirinin vereceği ve diğer Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen ilave 

görev ve sorumlulukları yerine getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli 
kişisel koruyucu donanımı kullanır.  

ee) Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
 



6.4.3. Öğretim Üyesi “Görevleri” 
a) Üst yönetim ve anabilim dalı başkanının talimatları doğrultusunda periyodik olarak 

belirlenen çalışma düzeninde, sorumlu olduğu birimlerdeki hizmetleri ilgili kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak eksiksiz bir biçimde sürdürür veya sürdürülmesini 
sağlar. 

b) Mesai saatlerine riayet eder, etmeyenleri uyarır.  
c) Dekanlık makamı ve anabilim dalı başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir. 
d) Dekanlık makamınca görevlendirildiği alt kurul ve birimlerde görev yapar. 
e) Sorumluluğundaki birimde, tıbbın gereklerine uygun, etkin ve ekonomik bir sağlık 

hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik kararları anabilim dalı başkanının 
bilgileri doğrultusunda alır. 

f) Sorumlu olduğu birimdeki personellerin işlerine devamları ile yönetmelik veya 
emirlerle kendilerine verilen görevleri gerektiği şekilde yerine getirmelerini denetler, 
aksaklıkları anabilim dalı başkanına ve personelin bağlı bulunduğu amirine bildirir. 

g) Birimin ihtiyaç duyduğu cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile anabilim dalı 
başkanına bilgi verir ve gelen direktifler doğrultusunda yasal olan girişimlerde bulunur. 

h) Meslekteki yeniliklerin öğrenilmesi ve uygulanması için girişimlerde bulunur, 
gerekirse üst yönetimin bilgisi dahilinde eğitim programları düzenler. 

i) Görevini aksatacak acil bir durumla karşılaşması durumunda başka bir elemanı ya 
kendisi görüşerek ya da ana bilim dalı başkanının görevlendirmesini sağlayarak hizmetlerin 
devamlılığını sağlar. 

j)  Hastanın tedavisi sırasında tüm sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirir. Önlük 
giyer, eldiven ve maske takar, hastaya hasta önlüğü takılmasını sağlar.  

k)  Hizmet yönünden kendi biriminin diğer birimlerle ve idareyle olan işbirliğini sağlar. 
l)  Kendi biriminden istenen konsültasyonları yapar. 
m)  Sorumlusu olduğu birimdeki hastaların tetkik ve tedavilerine karar verir. Gerekli 

gördüğü müdahaleleri yapar veya yapılmasını sağlar. 
n)  Umumi Hıfzıssıhha kanununa göre bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları ana bilim 

dalı başkanlığına bildirir. 
o)  Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygular, ders programlarını 

hazırlar, planlar ve eksiksiz yürütülmesini sağlar. 
p)  Eğitim-Öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan 

(eğitim-öğretim, yayın, bildirim, proje vb.) faaliyetleri ana bilim dalına sunar. 
q)  Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarını tamamlayarak ana bilim 

dalı başkanlığına sunar, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin bölüm arşivine 
iletilmesini sağlar, sınav değerlendirme sonuçlarını zamanında ilgili sisteme işler. 

r) Yapılan akademik kurul toplantılarına katılır ve bu toplantılarda alınan kararları 
uygular. 

s) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön 
lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim- öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapar ve 
yaptırır, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetir. 

t) Öğrenci kliniği ile ilgili kendisine verilen görevleri yapar, öğrencilere bilgi verir, yol 
gösterir ve rehberlik eder. 

u) Yetkili kişiler tarafından verilen görevleri yerine getirir. 



v) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapar. 
w) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. 

x) Dekanlık tarafından belirlenen kıyafetleri giyer, yaka kartı takar ve iş güvenliği ile 
ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
6.4.4. Araştırma Görevlisi/Doktora Öğrencisi/Uzmanlık Öğrencisi “Görevleri” 
a) Ana bilim dalı ve bağlı birimlerinin tüm hizmet ve işlemlerini kanun, tüzük ve 

yönetmelik hükümleri ile ana bilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesinin talimatlarına ve 
görevlendirildiği birimin çalışma talimatlarına uygun olarak yapar. 

b) Çalıştığı birimde tıbbın gereklerine uygun etkin, ekonomik ve verimli bir sağlık 
hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik tedbirleri ana bilim dalı başkanı ve 
sorumlu öğretim üyesinin bilgileri doğrultusunda alır. 

c) Görevli olduğu birime gelen hastaların kabul, muayene, tetkik, tedavi, gerektiğinde 
yatış ve taburcu işlemlerini düzenler. 

d) Hastaların muayene, tetkik, tedavi, müdahale ve takiplerini sorumlu öğretim 
elemanının bilgisi doğrultusunda düzenler, yapar veya yapılmasını sağlar. Hastaların 
gerektiğinde tetkik sonuçlarını takip eder, durum hakkında sorumlu öğretim elemanına bilgi 
verir. 

e) Hastaların takip ve tedavisi sırasında doldurulması gereken formları ve belgeleri 
eksiksiz olarak doldurur veya doldurulmasını sağlar. 

f) Diğer ana bilim dallarına konsültasyon hizmeti verir ve gereken durumlarda diğer 
birimlerden konsültasyon desteği alır. 

g) Hastanın tedavi, takip ve yatış işlemi yapıldığı takdirde çıkışından sonraki tedavisinin 
devamı hakkında hasta veya yakınlarına bilgi verir. Hastanın yapılması gereken periyodik 
kontrollerini yapar veya yapılacak birimi hasta veya hasta yakınlarına bildirir. 

h) Hastanın tedavisi sırasında tüm sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirir. Hastaya 
hasta önlüğü takılmasını sağlar ve hasta tedavi ederken eldiven, maske takar ve önlük giyer. 

i) Hastada kullandığı tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup 
olmadıklarını kontrol eder. Bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha 
veya iade amacıyla iletilmesini sağlar. 

j) Çalıştığı birimlerdeki diğer elemanların görevlerini aksatacak acil bir durumla 
karşılaşması durumunda, ana bilim dalı başkanı veya öğretim üyelerinin vereceği görevleri 
eksiksiz olarak yerine getirir. 

k) Acil hizmeti verildiği takdirde bulunduğu bölümün görev ve sorumluluklarını aynı 
şekilde yerine getirir.  

l) Umumi hıfzıssıhha kanununa göre bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkları ana 
bilim dalı başkanı veya sorumlu öğretim üyesine bildirir. 

m)  Çalıştığı birimin sorumlusu tarafından yapılan müdahalelere yardım eder veya bizzat 
kendisi yapar. 

n) Çalıştığı birimde veya diğer birimlerde hastalara yapılacak olan girişimsel işlemlere 
hastaları hazırlar. Gerektiği takdirde diğer bölümlere yönlendirir.  



o) Dekanlık ve ana bilim dalı başkanlığı tarafından yapılan toplantılara katılır. Alınan 
kararları uygular. 

p) Bölümde arızalandığını tespit ettiği cihazlarının onarımının sağlanması amacıyla 
sorumlusuna bilgi verir. 

q) Ana bilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinin verdiği akademik çalışmaları sürdürür. 
İlgili bölüme eğitim desteği verir. 

r) Öğrenci kliniği ile ilgili kendisine verilen görevleri yapar, öğrencilere bilgi verir, yol 
gösterir ve rehberlik eder. 

s) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri ve yetkili organlarca verilen görevleri 
t) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. 

u) Gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanır. Dekanlık tarafından belirlenen 
kıyafetleri giyer, yaka kartı takar ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, 

 
6.4.5. Lisans Öğrencisi “Görevleri” 
a) Klinik uygulama yaptığı ana bilim dalı ve bağlı birimlerinin tüm hizmet ve işlemlerini 

kanun, tüzük  ve yönetmelik hükümleri ile ana bilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesinin 
talimatlarına ve görevlendirildiği birimin çalışma talimatlarına uygun olarak yapar. 

b) Klinik uygulama yaptığı birimde tıbbın gereklerine uygun etkin, ekonomik ve verimli 
bir sağlık hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik tedbirleri ana bilim 
dalı başkanının, öğretim elemanlarının bilgileri doğrultusunda alır. 

c) Klinik uygulama yaptığı birime gelen hastaların muayene, gerektiğinde tetkik, tedavi 
ve takiplerini sorumlu öğretim elemanlarıyla birlikte düzenler ve yapılmasına katkı sağlar. 
Hastaların gerektiği takdirde tetkik sonuçlarını takip eder, durum hakkında sorumlu öğretim 
elemanına bilgi verir. 

d) Hastaların takip ve tedavisi sırasında doldurulması gereken formları ve belgeleri 
eksiksiz olarak doldurur.  

e) Uygulanacak tedavi hakkında hastaya veya yakınlarına bilgi verir. Onam formlarını 
alır. Hastanın yapılması gereken periyodik kontrollerini yapar veya yapılacağı birimi hasta 
veya hasta yakınlarına bildirir. 

f) Hastanın tedavisi sırasında tüm sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirir. Önlük giyer, 
eldiven ve maske takar, hastaya hasta önlüğü takılmasını sağlar.  

g) Klinik uygulama yaptığı birimlerdeki diğer elemanların görevini aksatacak acil bir 
durumla karşılaşması halinde ana bilim dalı başkanı veya öğretim elemanlarının vereceği 
görevleri eksiksiz olarak uygular. 

h) Ana bilim dalı başkanı tarafından belirlenmiş olan liste doğrultusunda nöbetlerini 
tutar. 

i) Umumi hıfzıssıhha kanununa göre bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkları ana 
bilim dalı başkanı, sorumlu öğretim üyesi ya da öğretim elemanına bildirir. 

j) Dekanlık ve Ana bilim dalı başkanlığı tarafından yapılan toplantılara katılır. Alınan 
kararları uygular. 

k) Derslikler, laboratuvarlar ve kliniklerin kullanımı konusunda dekanlığın veya sorumlu 
ana bilim dalı başkanı ve öğretim üyesinin hazırladığı talimatlara uyar. 



l) Teorik ve pratik derslere, laboratuvar dersleri ve klinik uygulamalara yönetmelikteki 
asgari devam koşullarını sağlayacak şekilde katılır. 

m) Fakültede kapalı ve açık alanlarının temizliği ile ilgili talimatlara uyar. 
n)  Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. 

o) Gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanır. Dekanlık tarafından belirlenen 
kıyafetleri giyer, yaka kartı takar ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, 

 
FAKÜLTE İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ 

Madde 7- (1) Fakülte Sekreterine bağlı olan idari teşkilat aşağıda belirtilen birimlerden 
oluşur; 

1. İdari İşler Birimi 
a) Fakülte Şefi 
b) Personel İşleri Birimi 
c) Yazı İşleri Birimi 
d) Öğrenci İşleri Birimi 
e) Kalite Hizmetleri Birimi 
f) Bilgi İşlem Birimi 
g) Teknik Hizmetler Birimi 
h) Çalışan/Hasta İletişim/Hakları Birimi 
i) Bölüm/Birim Sekreterlikleri (Anabilimdalı/Dekanlık) 
j) Hasta Kabul Kayıt Birimi 
k) Destek Hizmetleri (Yardımcı Hizmetler) Birimi 
l) Güvenlik Hizmetleri Birimi 
m)  Merkezi Sterilizasyon Birimi 

 
2. Mali İşler Birimi 

a) Satınalma/İhale Birimi 
b) Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 
c) Özlük- Tahakkuk Birimi 
d) Vezne/Faturalama Birimi 

 
3. Sağlık Hizmetleri 

a) Hemşire  
b) Eğitim Hemşiresi 
c) Enfeksiyon Hemşiresi 
d) Merkezi Sterilizasyon Hemşiresi 
e) Laboratuvarda görevli Hemşire 
f) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni 
g) Protez Laboratuvarı Birimi 
h) Radyoloji Birimi 

 



7.1. Fakülte Sekreteri “Görevleri” 
a) Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında dekana karşı sorumludur. 
b) Fakülte içi ve dışı idari işlerini Eğitim-Öğretim işlerini ve Hastane idari işlerini 

yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar. 
c) İdari birimlerin koordinasyonunu ve düzen içerisinde çalışmasını sağlar. 
d) İdari personelin takip ve denetimini yapar, görev ve işlerini denetler, eğitilmelerine 

yardımcı olur. 
e) Fakülte ile ilgili iç ve dış yazışmaları yaptırarak, takip ve denetimini sağlar. 
f) Fakültede kesintisiz hizmet akışı için her türlü altyapı ve fiziki alanların kullanılabilir 

durumda tutulmasını, her türlü bakım ve onarımının yaptırılmasını, ısınma, aydınlatma, 
temizlik vb. işlerin yürütülmesini sağlar. 

g) Hastane ve Eğitim öğretimin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve 
desteği sağlar. 

h) Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında iş bölümünü 
sağlayarak, gerekli denetim-gözetimi yapar. 

i) Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alınmasına yardımcı olur. 
j) Gerçekleştirme görevliliğini yerine getirir. 
k) Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlar/hazırlatır, 

ilgililere duyurur. Raportörlük yapar, idari açıdan yapılacak iş ve işlemleri yürütür. 
l) Fakültenin ihtiyacı olan demirbaş, temizlik, kırtasiye, ders araçları vb. 

malzemelerinin bütçe imkânları dâhilinde teminini sağlar, arızalanan cihazların bakım ve 
onarımlarını yaptırır.  

m) Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaların yapılmasını sağlar, denetimini yapar ve 
sonuçlandırır. 

n)  Fakülte Web Sitesini düzenler-düzenletir, güncel olmasını sağlar-sağlatır. 
o) Fakülte ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar. 
p) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir.  
q) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.1. Fakülte Şefi “Görevleri 
a) Fakülte Sekreteri olmadığı zamanlarda Fakülte Sekreterliğine vekâlet eder. 
b) Fakültedeki eksiklikleri tespit ederek Fakülte Sekreterine bildirir. 
c) Birimler arası koordinasyonu sağlar. 
d) Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların kontrolünü 

sağlar. 
e) Fakülte Sekreterliği bünyesine gelen-giden her türlü evrakın imza karşılığı 

alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini, muhafaza edilmesini sağlar. 
f) Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken 

evrakların belirlenerek söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. 
g) Fakülte personelinin özlük ve mali haklarla ile ilgili konuların takip edilmesini ve 

yapılmasını sağlar. 



h) Fakültenin gereksinimi olan her türlü malzemelerinin alınmasını, demirbaş 
malzemelerinin korunmasını ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını 
sağlar.  

i) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte disiplin Kurulu kararlarının 
yazımı, dağıtımı ve karar defterlerine işlenmesi işlemlerini yapar. 

j) Personellerin, yeniden atanma, terfi, kıdem, görev süresi uzatma-yenileme (akademik 
personel), birimler arası rotasyon gibi işlemlerinin takibini yaparak zamanında hazırlanmasını 
sağlar. 

k) Fakülte bünyesinde bulunan Kurullar, Bölümler, Anabilim Dalı Başkanları ve 
Anabilim Dalı Başkanlıklarındaki akademik personelin görev sürelerini takip eder ve gerekli 
işlemleri gerçekleştirir. 

l) Fakülte kurullarına üye seçim işlemlerini takip eder ve gerekli yazışma işlemlerini 
yapar. 

m) Fakülte ve Birimlerinde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar 
ve güncel tutulmasını sağlar. 

n) Fakülte Web Sitesinin düzenler, güncel olmasını sağlar. 
o) Fakülte ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar. 
p) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
q) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.2. Personel İşleri Birimi “Görevleri” 
a) Fakülte kadrosunda bulunan tüm personellerin özlük dosyalarını kurumsal kimliğe ve 

mevzuata uygun olarak tutar. 
b) Kurum içi ve dışından gelen personel ile ilgili tüm yazıları teslim alır ve 

sonuçlandırır. 
c) Personellerin izinlerini düzenler, takibini yapar, işler ve kayıtlarını tutar. 
d) Personellerin ayrılış, başlayış işlemlerini yaparak ilgili amirlere ve mutemetliğe 

bildirir. Nakil, istifa, başlayış işlemlerini gerçekleştirir. 
e) Personellerin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanması, derece ve 

kademelerine yansıtılması işlemlerini takip eder ve evrakları hazırlar. 
f) Aday memurların asaletlerinin onayına ilişkin işlemleri takip eder ve yapar. 
g) Personellerle ilgili tüm tebligat ve duyuruları yapar. 
h) Personellerin, doğum, ölüm, rapor ve izinli olduğu günleri takip eder ve gerekli 

işlemleri yapar. 
i) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda (beş yılda bir) veya gerekli durumlarda fakültede 

çalışanlara “Mal Bildirim Beyannamesi” doldurtarak ilgili birime gönderilmesini sağlar. 
j) Hakkında savunma istenen veya soruşturma açılan personellerin “gizlilik içerisinde” 

disiplin soruşturma işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 
k) Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesini, ilgililere/ilgili birimlere 

gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlar.  
l) Personellerin görevlendirme, göreve başlama/ayrılma, vekalet vb. iş ve işlemlerini 

yapar. 



m)  Her ay bitiminde aylık izin-rapor ve ayrılış-başlayış listelerini düzenleyerek tahakkuk 
birimine yollar. 

n) Personellerin, yeniden atama, terfi, kıdem, görev süresi uzatma-yenileme (akademik 
personel), birimler arası rotasyon gibi işlemlerinin takibini yaparak zamanında hazırlanmasını, 
ilgili yerlere ulaşmasını sağlar. 

o) Fakülte bünyesinde bulunan Kurullar, Anabilim Dalı Başkanları ve Anabilim Dalı 
Başkanlıklarındaki akademik personelin görev sürelerini takip eder ve gerekli işlemleri 
gerçekleştirir. 

p) Dekanlığa veya kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline 
geçmesini önler. Dekan veya Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge 
vermekten kaçınır. 

q) Çalışma sırasında temel amaç olan gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmaz. Özlük 
dosyası ve diğer yazıların başkaları tarafından görülmesini, okunmasını, incelenmesini yâda 
alınmasını önleyecek tedbirleri alır. 

r) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
s) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.3. Yazı İşleri Birimi “Görevleri” 
a) Fakülteye gelen-giden evrakları teslim alarak kaydeder ve beklemeksizin havale 

edilmek üzere Dekanlığa sunar. 
b) Genel-giden veya evraklarla ilgili gerekli tüm yazışma işlemlerini yaparak, evrakların 

dağıtımını/duyurulmasını sağlar. 
c) Günlü evrakları takip eder ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlar. 
d) Posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutar ve evrakların postalama işlemlerini 

gerçekleştirir. 
e) İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu inceleyerek teslim alır ve 

kaydeder. Yanlış gelen evrakların ilgili birimine iade edilmesini sağlar. 
f) Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine 

getirir. 
g) Evrak işlerini evrak çıkana kadar izler ve sevke hazır duruma getirir. 
h) Fakültemizin yayımladığı genelge, yönergeleri vb. çalışan diğer personellerin bilgi 

sahibi olmaları açısından duyurulmasını sağlar. 
i) Sorgu ve ilamlarla ilgili, Teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını 

sağlayarak, gerekli yazışma işlemlerini gerçekleştirir. 
j) İlgili evrakları dosyalayarak sene sonunda birimde yer alan dosyaları tasnif edip, 

arşive kaldırılmasını sağlar. 
k) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte disiplin Kurulu kararlarının 

yazımı, dağıtımı ve karar defterlerine kaydedilmesi işlemlerini yapar. 
l) Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutar. 
m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 



yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.4. Öğrenci İşleri Birimi “Görevleri” 
a) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt ve Kesin kayıt işlemlerini yapar.  
b) Öğrenci belgesi, not döküm belgesi, ders içerikleri ve askerlik belgelerini düzenler ve 

verir, evrak kayıt ve posta işlemlerini gerçekleştirir. 
c) Öğretim yılında açılacak derslerin tanımlama işlemlerini yapar.    
d) Öğretim planlarının listelenmesi işlemlerini yapar.    
e) Yatay-geçiş ve aftan gelen öğrencilerin kayıt işlemlerini yürütür.    
f) Yazışma işlemleri ile evrakların dosyalanmasını ve arşivlemesini sağlar.  
g) Sınav değerlendirme formlarının kontrolünü yaparak ilgili birimlere yollar. 
h) Sınav listelerindeki notları öğrenci kütüklerine işler.   
i) Ek sınavlarla ilgili programları yaparak ilgili birimlere yollar.   
j) Öğrenci disiplin işlemlerini alınan kararlar doğrultusunda takip eder ve dosyasına 

işler. 
k) Öğrenci temsilciliği ile ilgili yazışmaları yapar.    
l) Burs alan öğrenci ve öğrenci harç işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar ve yürütür. 
m)  Öğrencilerin klinik uygulama iş ve işlemlerini yapar.    
n) Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerini yapar.   
o) Ara sınav programının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.  
p) Kayıt dondurmak/silme isteyen öğrencilerin durumlarının incelenerek kayıtlarının 

dondurulmasını ve karar yazışmalarının yapılmasını sağlar.    
q) Erasmus programına katılacak öğrenciler ile ilgili yazışmaları, aldıkları derslerin 

eşdeğer sayılması ile ilgili kararların hazırlanmasını sağlar.    
r) Öğrenci listelerinin oluşturur, bilgilerini otomasyon sistemine girerek kimliklerinin 

çıkartılması ile ilgili yazışmaları yapar.      
s) Kesin kayıt yaptıran ve Askerlik çağına gelen öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin 

ilgili Askerlik şubelerine gönderilmesini sağlar.      
t) Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesini ve ana bilim dalı başkanlıklarına 

bildirilmesini sağlar, devamsızlıktan kalan öğrencileri ilan eder.   
u) Başarı oran tablolarını hazırlayarak öğrenci işleri daire başkanlığına bildirir.   
v) Faaliyet raporlarının hazırlanmasına yardımcı olur.    
w) Yıllık istatistik bilgilerin çıkartılmasına yardımcı olur.    
x) Öğrencilerin Mezuniyet iş ve işlemlerini yapar.    
y) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
z) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, 

 
7.1.5. Kalite Hizmetleri Birimi “Görevleri” 
a) Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından, uygulanmasından ve geliştirilmesinden, 

kalite hedeflerine uygun çalışmaların yapılmasından sorumludur. 
b) Kalite politikalarının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanlarda kalite bilincinin 



geliştirilmesini sağlar 
c) Kalite dokümanlarını hazırlayarak dekanın onayına sunar. 
d) Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının dağıtımını ve güncellenmesini takip eder, 

yürütür. 
e) Dış kaynaklı dokümanların takibini ve muhafazasını takip eder, yürütür. 
f) Birim ve ünitelerden gelen yenileme talep formlarını değerlendirir. 
g) Gelişmeleri izleyerek gerekli revizyonları ve dağıtımlarını yapar. 
h) Kuruluş iç kalite tetkiklerinin koordinasyonunu, planlamasını yapar ve bunlar 

doğrultusunda tetkiklerin gerçekleştirilmesini sağlar. 
i) Uygun olmayan hizmetlerle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, 

birimler arası koordinasyonu, görüş alış-verişini ve uygunsuzlukların düzeltilinceye kadar 
takibini yapar. 

j) Hasta şikâyetlerini değerlendirir ve eğitim faaliyetlerinin planlamasını, 
organizasyonunu yapar ve gerçekleştirilmesini sağlar. 

k) Hizmet Planlaması (Planlamanın Gözden Geçirilmesi) faaliyetlerine katılır. Kalite 
Yönetim Sisteminin uygulanmasının ve sürekliliğinin sağlanmasını takip eder. 

l) Kalite politikasının, kuruluşun her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasını sağlar. 
m) Kuruluşumuzun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemini diğer kurum ve 

kuruluşlara tanıtmak, onlarla kıyaslama yapmakta temsilcilik rolünü üstlenir. 
n) Kalite dokümanlarının ilgili prosedür ve süreç doğrultusunda takibini sağlar. 
o) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
p) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.6. Bilgi İşler Birimi “Görevleri” 
a) Her sabah düzenli olarak mutlaka sistem odasına giderek, sıcaklık, ses, koku, duman 

ve uyarı lambalarını kontrol eder. Isı/nem formlarını doldurur, olumsuz olanları fakülte 
yönetimine bildirir. 

b) Fakültedeki bilgi işlem ile ilgili her türlü faaliyetten sorumludur. Çalışma saatleri 
içinde ve dışında bir çalışma yapılıyor veya planlanıyorsa (bakım vb. ek işler) gerekli olduğu 
her durumda eşlik eder veya irtibat halinde olur. 

c) Kurumda verilen hizmet çerçevesinde bilgisayar yazılımının doğru kullanıldığını 
denetler, takip eder ve güvenliği için gerekli tedbirleri alır. Birimde bulunan cihazların itinalı 
kullanılmasından ve düzeninden sorumludur. 

d) Yazılımda tanımlı tüm kullanıcıların kodlarını ve yetkilerini düzenli aralıklarla 
gözden geçirir, görevi veya yeri değişen kullanıcıların yetkilerini düzenler. 

e) Kurumda bulunan bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazları, kartlı sistemler vb. teknik 
donanımların desteğini verir. 

f) Sistemle ilgili güncellemeleri yapar ve yapılmasını sağlar. Güncellemeler ile gelen 
yeniliklerin eğitimlerini gerekli birimlere verir. 

g) Tüm PC’lerde kullanılan antivirüs, yazılım vb. gibi uygulamaların kurulumunu ve 
yazılım güncellemelerini yapar. 

h) Yazılımın Sağlık Uygulama Tebligatı ile uyumluluğunu kontrol eder. 



i) Aktif kullanıcı desteği verir. 
j) Yazılımda karşılaşılan hatalar ve hatalara neden olan süreçle ilgili sistem yöneticisine 

bilgi verir. 
k) Garanti kapsamında olan ve mevcut fakülte olanaklarıyla çözülemeyecek durumda 

olan teknik sorunlar için, ilgili firmalarla bağlantıya geçer, yapılmasını ve takibini sağlar. 
l) Gerekli durumlarda, 7/24 destek verir. 
m)  Sistemde yedeklemeler otomatik yapılır. Yedekleme ünitesi olan NAS cihazına 

yedek dosyaları gönderilir. 
n) Gerekli istatistiksel verileri hazırlar ve ilgili yerlere iletir. 
o) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
p) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.7. Teknik Hizmetler Birimi “Görevleri” 
a) Her gün en az üç (3) defa sorumluluğunda bulunan teknik sistemleri ve tüm binayı 

dolaşarak kontrol eder. Kullanıcılardan bilgi alır. Doldurması gerekli belgeleri doldurur.  
b) Fakültenin bulunduğu hizmet binasında bulunan aşağıdaki teknik sistemlerin 

çalıştırılması, işletilmesi, arızaları, bakımları, eksik ve noksanları, takip eder, ilgili kayıtları 
tutar ve aksaklıkları gidermeye çalışır. Giderilemiyorsa ilk amirine ve/veya yetkili servislere 
bildirir. 

 
*Asansör *Jeneratör *Trafo *Güvenlik Kameraları *Santral *Vakum Sistemi *Yangın 
Alarm Sistemi *Kompresörler *Su arıtma Sistemi *Klimalar *UPS’ler *Su Deposu ve 

Bina Sıhhi Tesisat Hatları *Elektrik Şebekesi *Ses ve Görüntü Sistemleri *Çamaşırhane 
*Diş Üniteleri ve el aletleri *Röntgen *Sterilizasyon Sistemleri *Doğalgaz Kombi 
Sistemi*Projeksiyon Cihazları *Bilgisayarlar * Tepegöz *Makina Teçhizatlar vb. 

 
c) Fakülte dersliklerinde-polikliniklerde ve fakültenin tamamında bulunan yukarıda 

asgari olarak belirtilen cihaz ve sistemler için gerekli arıza/bakım sözleşmelerinin yapılmasını, 
yapılması durumunda takiplerini yapar. Hizmet binasının tadilat gerektiren alanlarını tespit 
ederek üstlerine bildirir. 

d) Yukarıda belirtilen cihaz ve sistemler için bakım, kontrol talimat ve formlarını 
hazırlar. 

e) Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan 
değişikliklere ait kayıtlarını tutar.  

f) Konferans, panel, seminer vb. etkinliklerde ses düzeni, barkovizyon aletlerinin 
kurulumunu gerçekleştirir.  

g) Eğitim-öğretim, hastane ve fakültenin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine 
yardımcı olur.   

h) Yangın vana ve tüplerinin düzenli olarak kontrollerini yapar. 
i) Görev hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır 

vaziyette olmasını sağlar.  
j) Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirir. 



k) Çalışanlara ve Öğrencilere teknik konularda yardımcı olur. Yanlış kullanımlara karşı 
gerekli tedbirleri alır.  

l) Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takar. 
m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.8. Hasta Hakları Birimi “Görevleri” 
a) Hasta Hakları ihlallerine ilişkin birime ulaşan incelenmiş, değerlendirilmiş veya 

sonuçlandırılmış başvuruları kayıt altına alır. 
b) Yapılan çalışmaları 6 (altı) ayda bir İl Sağlık Müdürlüğüne rapor eder. 
c) Şikâyet bildirim formunu bir sonraki kademeye gönderir, sonucu takip eder ve formu 

elektronik ortama aktarır.  
d) Fakülte Hizmetleri konusunda yapılan şikâyetleri konularına göre sınıflayarak Fakülte 

yönetimine sunar. 
e) Hasta Hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor eder. 
f) Hasta hakları ihlallerine ilişkin birime ulaşan incelenmiş, değerlendirilmiş veya 

sonuçlandırılmış başvuruları dosyalayarak muhafaza eder. 
g) Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri yaparak anket sonuçlarını kurula sunar. 
h) Dilek-şikayet ya da önerileri değerlendirip sonuçları kurula sunmak. 
i) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 

kaçınır. 
j) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 

başlatır. Talep sahiplerine geri bildirimde bulunur. 
k) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
l) Görev alanında arıza olduğunu tespit ettiği durumlarda arızanın giderilmesinin 

sağlanması amacıyla sorumlusuna bilgi verir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu 
bildiren yazı veya afiş yerleştirir. 

m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.9. Çalışan Hakları Birimi “Görevleri” 
a) Talep ve şikayetleri kabul eder. Başvuruları değerlendirerek raporlar. 
b) Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine 

geri bildirimde bulunur.  
c) Şiddet olaylarını ilgili birimlere/yerlere bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun 

hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir. 
d) Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.  
e) Aylık olarak Dekanlık Makamına rapor sunar. 



f) Vatandaşı, Şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında 
şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten 
çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi verir. 

g) Vatandaşın  sağlık çalışanının,   sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması 
halinde mutlaka yargılanacağı konusunda pano/afiş/broşür vb. gibi vasıtalarla bilgilendirir. 

h) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı 
olarak bildirilir. 

i) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 
kaçınır. 

j) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 
bildirir. 

k) Görev alanında arıza olduğunu tespit ettiği durumlarda arızanın giderilmesinin 
sağlanması amacıyla sorumlusunu bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu 
bildiren yazı veya afiş yerleştirir. 

l) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
m)  Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 

7.1.10. Ana Bilim Dalı Sekreteri “Görevleri” 
a) Anabilim dalına gelen ve ana bilim dalından giden tüm yazıların kayıt işlemlerini 

yapar. Gerekli cevapların hazırlanarak ilgili makamlara iletilmesini sağlar. 
b) Gelen ve giden evrakların birer suretlerinin standart dosya düzenine göre 

dosyalanmasını sağlar.  
c) Ana bilim dalı başkanlığına gelen yazıları, ana bilim dalı başkanının talimatı 

doğrultusunda tüm öğretim üyeleri ve elemanlarına duyurur.    
d) Akademik kurullarda raportörlük ve kurulların yazışmalarını yapar. 
e) Ana bilim dalındaki lisans ve lisans üstü öğrenciler ile ilgili tüm işlemleri yapar. 
f) Kayıt yenileme, ders yazılım işlemlerinde danışmanlara yardımcı olur.   
g) Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takibini yapar.    
h) Yeni ders açma işlemlerini yapar. 
i) Ders planları, yükleri, ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders 

planları, görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, vb. işlemleri yapar. 
j) Ek ders beyanlarının ve çalışma listelerinin süresi içerisinde dekanlığa iletilmesini 

sağlar. 
k) Öğretim elemanlarının görevlendirme işlemlerinin takibini yapar 
l) Ana bilim dalına ait dersliklerin temizlik, ders araç gereçleri vb. düzenini takip eder. 
m) Kliniğe ilk kez başvuran hastaların gerekliyse muayenesinin yapılması için ilgili 

hekime haber verir ve hastayı bölümde uygulanan muayene şekli ve saati hususunda 
bilgilendirir. 

n) Randevulu gelen hastaların geldiklerini ilgili hekimlere bildirir. 
o) Muayenesi yapılan hastaların sıraya konulmasını ve düzenli bir şekilde kayıtlarının 

tutulmasını sağlar. 



p) Hekimin muayenesi veya tedavisi sonrasında hastanın randevu, sevk vb. işlemlerini 
tamamlar. 

q) Klinik işleyişi veya anabilim dalı ile ilgili şikayetleri bulunan hastaları klinik 
sorumlusu hekime yönlendirir.  

r) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 
kaçınır. 

s) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 
bildirir. 

t) Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartını takar. 
u) Görev alanında arıza olduğunu tespit ettiği durumlarda arızanın giderilmesinin 

sağlanması amacıyla sorumlusunu bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu 
bildiren yazı veya afiş yerleştirir. 

v) Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirir 
w) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.11. Dekan Sekreterliği “Görevleri” 
a) Dekanlık Makamının kurum içi ve dışı iletişimini sağlar ve randevularını düzenler,  

bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajlarını hazırlar. 
b) Dekana ait özel ya da gizli yazıları düzenler, arşivler, davetiye, tebrik kartı gibi 

taleplerini hazırlar ve ilgililere ulaşmasını sağlar.   
c) Dekana özel evrak, davetiye ve dergileri ile imzaya açılan evrakları Dekanlık 

Makamına sunar.    
d) Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin telefon görüşmelerini sağlar.  
e) Dekanlık Makamının tüm protokol işlerini takip eder.    
f) Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturur.    
g) Fakülteye gelen telefonlara cevap verir ve ilgili birimlere bağlar. 
h) Dekanın odasına ilgisiz ya da uygun olmayan kişilerin girmesini engeller, Dekan 

olmadığı zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlar. 
i) Dekanın ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve diğer ikram edilecek malzemeleri önceden 

tespit ederek teminini sağlar. 
j) Dekanlığa gelen misafirlerin görüşme taleplerine göre gerekirse diğer ilgililere 

yönlendirir, Dekanın zamanını iyi kullanmasına yardımcı olur. 
k) Dekanlığa gelen misafirlerle ilgilenir, görüşme başlayana kadar ağırlar, rahat 

etmelerini sağlar. 
l) Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz bilgilerin 

verilmesinden kaçınır, gizliliğe dikkat eder. 
m)  Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listesini ve telefon rehberlerini 

takip ederek sürekli güncel kalmasını sağlar. 
n) Dekanın ve diğer amirlerinin görüştüğü kişilere ait, telefonları posta adresleri vb. 

bilgilerle ilgili fihrist tutar ve devamlı günceller. 
o) Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip 

eder ve yolculuk/konaklama rezervasyonlarını yapar. 



p) Açılış ve mezuniyet törenlerin programlarını hazırlar. Önemli toplantıları dekana 
hatırlatır. 

q) Dekan makam odasının temizlenmesini ve düzenli olmasını sağlar. 
r) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
s) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
t) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 
 

7.1.11. Hasta Kabul-Kayıt Birimi “Görevleri” 
a) Gelen Hastaları güler yüzle karşılayarak, Hastaların ilk kayıt işlemlerini (kimliklerini 

alarak), eksiksiz bir şekilde yapar ve hastaları yönlendirir. 
b) Hekimin muayenesi veya tedavisi sonrasında hastanın randevu, sevk vb. işlemlerini 

tamamlar. 
c) Tereddüt ettiği ve/veya kendisini aşan her durumda sorumlusu ile temas kurarak, hızlı 

ve doğru çözümler üretir 
d) Ayaktan hastalara anket yapılmasını sağlar 
e) Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takar. 
f) Klinik işleyişi veya anabilim dalı ile ilgili şikayetleri bulunan hastaları, klinik 

sorumlusu hekime yönlendirir. 
g) Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlar. 
h) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
i) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir 
j) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, 
 

7.1.12. Destek Hizmetleri (Yardımcı Hizmetler) “Görevleri” 
a) Klinikte veya çalıştığı birim/alan yer alan lavabolar ve separasyon alanlarının üzerini, 

günde en az üç kez sabah, öğle ve mesai bitimi öncesinde mutlaka çamaşır sulu materyalle, 
bunun dışında da sürekli kontrol yaparak su ile temizler. Klinikte Diş Ünitlerini ise her hasta 
kalktıktan sonra özel dezenfektan ile temizler ve siler. Dezenfekte işlemlerinde Diş Ünitlerine 
zarar verilmemesine, asgari dikkat eder. Temizliğin sürekliliğini sağlar.  

b) Çalıştığı birim/alan görev alanı içerisinde bulunan; 
- Tüm zeminlerin silinerek temizlenmesi. 
- Tüm kuru zeminlerin paspaslayarak temizlenmesi, tüm kullanım alanlarının 

temizlenip düzenlenmesi. 
- Klinikte bulunan tüm büro malzemelerinin (Koltuk, Masa, Dolap, Bilgisayar, yazıcı, 

telefon, çiçekler vb. ) silinmesi, tozlarının alınması.  
- Klinikte biriken çöplerin her gün (Öğlen-Akşam) kontrol edilmesi, dolmuş olanların 

toplanması ve çöp toplama alanına götürülmesi. 



- Kliniğin tamamının sürekli olarak havalandırılması, tüm eşyaların ve alanların 
düzenli olmasının sağlanması. 

- Kliniğin iç kapılarının, Pencere kenarları ve çerçevelerinin ve camlı alanlarının ( 
dış camlar dahil) temizlenmesi. 

- Lambalar, tüm elektrik düğmeleri ve tabloların silinerek temizlenmesi. 
- Radyatör peteklerinin tozunun alınıp silinmesi. Örümcek ağlarının temizlenmesi vb. 

temizliğini sürekli olarak yapar. Birim/alanın sürekli temiz ve hijyenik olmasını sağlar. 
c) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 

kaçınır. Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir. 
d) Temizlik talimatına göre, Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunca belirtilen mahalde 

temizlik görevi ve hizmetiyle ilgili emirleri yerine getirir. 
e) Kendisine teslim edilen araç ve gereçlerin muhafaza ile bunların her türlü israflarına 

mani olur. Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat 
eder. 

f) Polikliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin toplanması sırasında enfeksiyon 
riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem 
yapar. Bu tıbbi araç ve gereçlerin merkezi sterilizasyon birimi görevlisine sayarak tutanakla 
teslim eder. Kliniğe getirildiğinde sayılarak teslim alır ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlar. 

g) Klinik veya lavabolarında kullanılan sabun ve havlu gibi malzemeler bittiğinde 
teminini sağlar. 

h) Görev alanını, temizlemeden ve çöpleri boşaltmadan tek etmez. Gün sonunda Diş 
ünitlerinin ve cihazların tamamen kapatılmasını, elektriklerin söndürülmesini, Diş ünitlerinin 
bekleme pozisyonuna alınmasını sağlar. 

i) Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla 
sorumluya bildirir. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş 
yerleştirir. 

j) Çöplerin tıbbi atık ve evsel atık olarak ayrılmasını, çöplerin ağızları bağlanarak 
gerekli depo alanlarına taşınmasını sağlar. 

k) Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takar. 
l) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 

7.1.13. Güvenlik Görevlisi “Görevleri” 
a) Mesai saatleri dışında hizmet binasının içini ve dışını gezerek, binada bulunan tüm 

çalışma odalarını ve sınıfları kontrol ederek iç güvenliğini sağlar. Gereksiz yanan lambaları 
söndürür, açık pencereleri, cihazları ve muslukları kapatır. Çöp kutularında ve kül tablalarında 
yanan maddelerin olup olmadığının kontrol eder. Açık bırakılmış/unutulmuş çalışma odaları 
için, gerekli tedbirleri alarak durumu tutanakla idareye bildirir. Binanın tamamen boşaltılmış 
olduğundan emin olur. 



b) Yerleşke içine özel izin olmadan (ki ilgiliden teyit alınacaktır) pazarlamacı, satıcı vs. 
girişini engeller. 

c) Yerleşke içine, duvarlara ve binaların herhangi bir yerine, İdarece verilmemiş afiş, 
pankart, fotoğraf vs. yapıştırılmasını ve yazılar yazılmasına engel olur. Asılacak ilan, pankart, 
afiş vs. İdarece ve/veya İdarenin yetki verdiği kişilerce izinli olup olmadığını teyit eder ve 
İdarece uygun görülen ilan noktalarına asılmasını sağlar. 

d) Görevi esnasında şüpheli bir kişi ya da eşya görürse durumu amirine bildirir. Binaya 
izinsiz girişleri engeller. 

e) Tedavi olmaya gelen hastaların veya yakınlarının olay çıkarmasına nazik bir şekilde 
mani olur. Eğer şiddet ile karşılaşırsa polisten yardım ister. 

f) Fakülte personelinin, olay çıkaran olduğunu bildirmesi durumunda hemen yardımına 
koşar. 

g) Fakülte giriş kapılarına ve acil çıkış kapısına araç park edilmesini takip ederek 
engeller. 

h) Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini gerçekleştirir. İlgilisi bulunamayan 
buluntu eşyaları tutanak düzenleyerek idareye teslim eder.  

i) Çalışma saatleri içerisinde giriş kontrollerini idarenin talimatlarına uygun olarak 
gerçekleştirir. 

j) Görev yerinde çalışanlar ile çeşitli nedenlerle kuruma gelen kişi veya kişiler 
tarafından kuruma ait bina, araç, gereç ve her türlü demirbaşa yönelik yapılabilecek zararları 
engeller. 

k) Kuruma gelen hasta ve hasta yakınlarına yön gösterir ve gerekirse kurumun işleyişi ile 
ilgili bilgi verir. 

l) Görev yerinde, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaj, hırsızlık ve 
benzeri eylemlere karşı dikkatli-duyarlı olur, gerekli denetimleri yapar, şüpheli durumları 
İdareye ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirir, İdare tarafından verilecek talimatlar 
doğrultusunda ilgili mevzuata uygun şekilde hareket eder. 

m)  Kurumun hizmet binaları ve müştemilatına ait park yerlerine uygunsuz park etmeye 
çalışan araçlara engel olur. Yangın yönetmeliği gereğince bina girişlerinde ve civarında, itfaiye 
araçlarının geçişlerini ve yangına müdahale etmesini zorlaştıracak şekilde uygunsuz park eden 
araçları engelleyerek trafik blokajını önler. 

n) Giriş-çıkışı yapılacak eşya taşımalarında İdareye haber verir, kabul, kayıt, kontrol, 
yönlendirme hizmetlerini yürütür. 

o) Nokta nöbetleri ve devriye hizmetlerinin yürütülmesini ve bunun için gerekli 
kayıtların tutulmasını sağlar. 

p) Binaların tüm girişlerinde, kurumca verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda 
denetimde bulunur, her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde ilgili birimlere bilgi aktarır. 

q) Vuku bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk 
müdahalede bulunur. Yetkililer tarafından öngörülmüş malzemeleri kendisine verilen yetki 
çerçevesinde kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini 
yapar ve itfaiye araçlarının olay mahalline en yakın yere ulaşımını sağlamak için gerekli araç 
park düzenlemelerini, çevre emniyetini sağlar. 

r) Görev alanı içerisinde meydana gelen her türlü kazada, kazaya uğrayanlara gerekli 
yardımların yapılmasını sağlar. 



s) Ast–Üst ilişkilerine ve hitap şekillerine azamı dikkat eder.  
t) İdareye gelen hastalara ve ziyaretçilere karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli 

davranır.  
u) Resmi çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri 

dışında, personelin/kişilerin giriş ve çıkışlarında Personel kimlik kartı ve ziyaretçi kartlarının 
takibini ve kontrolünü sağlar. Çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere İdare'de 
kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen 
personellerin/kişilerin İdare tarafından verilecek listeye göre giriş ve çıkış kayıt ve kontrol 
işlemlerinin yürütür. İdareden çalışma müsaadesi olmayan personel binaya almaz.  

v) Çalışanlarla, hastalarla ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmez ve iletişim 
kurallarına azami riayet eder. 

w) Görev mahalline getirilen ve çıkarılan her türlü demirbaş mahiyetindeki eşyanın giriş 
ve çıkışlarını idarenin talimatları doğrultusunda kontrol eder ve idarenin izni olmadan 
çıkarılmasını engeller.  

x) Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazlarının onarımının sağlanması 
amacıyla sorumluya bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya 
afiş yerleştirir. 

y) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 
bildirir. 

z) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
aa) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 

7.1.14. Merkezi Sterilizasyon Birimi “Görevleri” 
a) Hastanenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, tıbbi cihaz araç, gereç ve 

ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma 
düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışır. 

b) Hastane genelinde kullanılan aletlerin,  ömrünü uzatacak şekilde temizliğini ve 
bakımlarını gerçekleştirir ve steril edilmelerini sağlar. 

c) Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı 
sağlar. 

d) Merkezi Sterilizasyon Ünitesine hastane genelinden iletilen aletlerin karşılıklı 
sayımını ve hasar kontrolünü yapar, otomasyona kayıt ederek teslim alır, teslim eder. 

e) Gönderilen aletler arasında eksiklik veya bozukluk olması halinde, sorumlu hemşireye 
bilgi verir. 

f) Merkezi Sterilizasyon Ünitesine teslim aldığı kirli aletler ve malzemelerin standartlar 
doğrultusunda yıkanıp kurulanmasını sağlar. 

g) Teslim aldığı kirli aletlerin uygun program kullanılarak yıkama makinesinde 
(dezenfektörde) yıkar, kurutur ve sterilizasyona hazır hale getirilmesini sağlar. 

h) Kirli alana teslim alınan hassas aletlerin ultrasonik yıkama makinesinde 
temizlenmesini sağlar. 

i) Temizliği yapılmış tüm cerrahi alet ve malzemelerin bakımlarını yapar. 



j) Merkezi Sterilizasyon Ünitesi dışında bakıma veya tamire gönderilecek aletlerle ilgili 
sorumlu hemşireye bilgi verir, gerekirse takibini yapar. 

k) Merkezi Sterilizasyon Ünitesi dışına gönderilen aletler listesini sorumlu hemşire ile 
birlikte günceller. 

l) Merkezi  Sterilizasyon  Ünitesi  dışında  bakıma  veya  tamire  gönderilen  ve  set  
içinde  alternatifi olmayan aletlerin yedeğini sorumlu hemşire ile birlikte sete yerleştirir. 

m) Steril olacak alet set ve malzemelerin bakımını, kontrolünü ve paketlenmesini sağlar. 
n) Alet, set ve malzemelere uygun sterilizasyon yöntemini kullanır ve kullanılmasını 

sağlar. 
o) Sterilizatörleri çalıştırır, alet ve setleri sterilizasyon metoduna uygun programda steril 

eder. 
p) MSÜ de bulunan cihazların temizliğini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar. 
q) Temiz çamaşırları katlar, diğer tekstil grubunu bölümlerin istediği nitelikte paketler, 

steril eder ve barkodlar. 
r) Sterilizatörler için standartlara uygun testleri uygular, sonuçlarını dökümante eder, 

uygunsuzlukları sorumlusuna bildirir. 
s) Sterilizasyon  içinde  bulunan  steril  alet,  set  ve  malzemelerin  raf  ömürlerini  

kontrol  eder ve  envanter sayımını yapar. 
t) Eksik malzemelerin tamamlanmasını sağlar. 
u) Steril edilmek üzere teslim alınan malzemelerin paketlenmeden önce temizliğini ve 

kuruluğunu kontrol eder, sterilizasyon yöntemine göre paket seçer, paketleme işlemini yapar. 
v) Kurumun belirlemiş olduğu raf ömrü için sterilizasyon yöntemine ve sterilizasyon 

paketleme materyaline göre raf ömrü, kullanım ömrü tarihlerini uygular; tüm steril edilecek 
paketleri barkodlar. Asla barkotsuz malzemeyi sterilizatöre yüklemez. Barkodsuz hiçbir 
malzemeyi teslim etmez. 

w) Atıkları uygun kaplarında toplar ve kurumun belirlediği yere belirlenmiş zamanlarda 
teslim eder. 

x) Sağlıkta sterilizasyon hizmet kalite standartlarına ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 
prosedürüne uygun çalışır. 

y) Merkezi sterilizasyon sorumlu hemşiresinin tanımlamış olduğu görevleri eksiksiz 
tamamlar. 

z) Hasta, malzeme, personel güvenliğini sağlar. 
aa) Çalışma esnasında tüm alanlarda kişisel koruyucu ekipmanları kullanır. 
bb) Tüm tıbbi cihazların temizlik ve bakımlarını planına göre uygular. 
cc) Tüm alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini planına göre uygular. 
dd) Sterilizasyonda bulunan tüm test materyallerini, dezenfektan ve temizlik 

malzemelerini, ekipmanları ürün üretici firma talimatlarına göre kullanır. 
ee) Kurum adına yapılan çalışmalarda ilgili tüm bilgilerin gizliliğini ve belgelerin 

güvenliğini sağlar. 
ff) Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takar. 
gg) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
hh) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir 



ii) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 
yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.1.15. Atık Toplama Görevlisi “Görevleri” 
a) Mesai saatleri içerisinde kendisine teslim edilen kıyafet ve teçhizatı ( tulum, eldiven, 

maske, bone, çizme, gözlük) giyinir, görev esnasında hiçbir suretle kıyafetini ve teçhizatını 
çıkarmaz. Kıyafetlerini özel bölümde muhafaza eder. 

b) Günde en az iki defa (Öğlen ve Akşam, Ameliyathanelerde ihtiyaç oldukça) Atık 
toplama saatlerinde Tıbbi atıklar Tıbbi Atik Arabası ile (Turuncu), Tehlikeli Atıkları Tehlikeli 
Atık Arabası ile, Evsel nitelikli atıkları ise Genel Atik Toplama Arabası ile ( Mavi) toplar.  

c) Atık poşetlerini kontrol eder ve kilosu ağır, yırtık ve sızdıranlar olursa derhal kat veya 
birim görevlisini ikaz edilerek taşıma için uygun hale getirilmesini sağlar. 

d) Atıkları; taşıma şartlarına uygun, ağzı sıkıca bağlı, etiketi yapıştırılmış ve kilosu 
makul (8-10 kg.), ayrıca konteynırın kapağı tam kapanacak şekilde En üs kattan başlayarak 
toplar ve atıkların her biri için belirlenmiş olan geçici atık depolarına götürür. 

e) Taşıma ve sevk işlemleri esnasında aynı güzergâhı (asansörü kullanırken geçici 
kullanım dışıdır ibareli bariyeri asansör girişine asar) kullanmaya özen gösterir. 

f) Toplama ve sevk işlemleri sırasında kesici delici aletlerle yaralanma meydana 
geldiğinde derhal vakit kaybetmeden Enfeksiyon Hemşiresine/komitesine bilgi verir  

g) Atık toplama işlemi bittikten sonra ve gün sonunda Taşına arabalarını, Asansörü, 
Kullandığı teçhizatları talimatlara uygun olarak temizler 

h) Depolarda biriktirilen atıklar belirlenmiş olan teslimat zamanlarında fakülte tarafından 
anlaşma yapılmış olan firmaya tartılarak teslim edilir. Teslim edilen atık karşılığında Atık 
Teslim Fişi alır. 

i) Atıkları teslim ettikten sonra Atık depolama alanları ve ekipmanlarını temizler. 
j) Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri belirlenmiş olan talimatlar doğrultusunda yapar. 
 
7.2.1. Satın Alma Servisi “Görevleri” 
a) Fakültenin ihtiyacı olan her türlü “mal, hizmet, doğrudan temin, bakım onarım vb.” 

satın alma ve bakım onarım işlemlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Bu iş ve 
işlemlerle ilgili her türlü işleri yapar.  

b) Fakülteye yapılacak olan alımlarla ilgili talep formlarını toplar, takip eder, inceler ve 
mevcut depo stokları dahilinde alımlarını gerçekleştirir. 

c) Alınan mal/malzemelerin muayene raporunun hazırlayarak ürünün ilgili birime 
teslim işlemlerini sağlar. 

d) Fakültede kullanılan cihaz ve makinelerin periyodik veya gerektiğinde bakım ve 
onarımını yaptırır. 

e) Satın alma ile ilgili ödeme evraklarını hazırlayarak, ödenmesini ve takibini yapar. 
f) Satın alma birimi ile diğer birim, kurum ve kuruluşlar arası yazışmaları yapar.  
g) Fakültenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin aylık ve yıllık program, rapor ve 

istatistikleri hazırlar ve Fakülte Sekreterliğine sunar.    
h) Bütçe hazırlık çalışmalarına yardımcı olur. 
i) Amirlerinin bilgisi olmadan, yapılan veya yapılacak olan tüm ödemeler hakkında 



ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınır. 
j) Görevini gizlilik, kanun, mevzuat, yönetmelik ilkelerine uygun olarak yapar. 
k) Ödemeleri kanun ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapar, gereksiz ve hatalı ödeme 

yapılmamasına dikkat eder. 
l) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 
 

7.2.2. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi “Görevleri”    
a) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Fakülte ambarına malzeme giriş ve çıkışı ile ilgili 

her türlü işlemi yürütür ve kayıtlarını tutar. 
b) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 
verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.  

c) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.  

d) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 
cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir. 

e) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder. 
f) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.    
g) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirir.    
h) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok 

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.   
i) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını 

yapar ve yaptırır.    
j) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar. 
k) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olur. 
l) Taşınırlarla ilgili zimmet ve demirbaş iş ve işlemleri ile gerekli kontrolleri yapar. 
m) Taşınmaz Malların envanterini çıkarır ve takibini yapar. 
n) Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini hazırlar ve ilgili 

yerlere iletir. 
o) Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılmasına yardımcı olur. 
p) Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depoda mevcut malzemeleri inceler.  
q) Birimle ilgili her türlü evrakın ve dokümanın hazırlanmasını, standart dosya 

düzenine göre dosyalamasını ve arşivlenmesini sağlar. 
r) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
s) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
t) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 



yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

    
7.2.3. Özlük/Tahakkuk Birimi “Görevleri” 
a) Fakülte personellerinin “maaş, döner sermaye, ek ders, terfi, rapor, emekli kesenek 

işlemleri, fiili hizmet, askerlik, giyim yardımı, yolluk, görevlendirme, jüri ödemeleri vb.” tüm 
özlük haklarına yönelik iş ve işlemleri yapar. 

b) Yapılan özlük ödemelerine yönelik olarak evrakları/formları/belgeleri vb. 
takip/kontrol edip gerekli düzeltmeleri/eksikleri giderdikten sonra ödeme işlemlerini hazırlar. 

c) Görevinden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personellerin 
iş ve işlemlerini yapar. 

d) Personellere fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenler. 
e) Fakülte Bütçe ödenek takibi ile bütçe hazırlıklarını yapar. 
f) Performans bilgi sistemi, Faaliyet raporu ve mekan yönetim sistemi ile ilgili işleri 

yapar. 
g) Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesaplarını tutar, bu kesintiler ile ilgili 

işleri yapar, sonuçlandırır ve ilgili birimlere iletir. 
h) Giderlerin kanun, yönetmelik bütçe tertiplerine vb. uygun olmasını ve maddi hata 

bulunmamasını sağlar. 
i) Birimle ilgili her türlü evrakın ve dokümanın hazırlanmasını, standart dosya düzenine 

göre dosyalamasını ve arşivlenmesini sağlar. 
j) Fakülte kadrosunda bulunan tüm personellerin özlük dosyalarını kurumsal kimliğe ve 

mevzuata uygun olarak tutar. 
k) Personellerin izinlerini düzenler, takibini yapar, işler ve kayıtlarını tutar. 
l) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda (beş yılda bir) fakültede çalışanlara “Mal Bildirim 

Beyannamesi” doldurtarak Personel Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlar. 
m) Personellerin yeniden atanma, terfi, kıdem, görev süresi uzatma-yenileme (akademik 

personel) gibi işlemlerinin takibini yaparak zamanında hazırlanmasını sağlar. 
n) Anabilim dalı başkanlarının görev sürelerinin takibini yaparak gerekli işlemleri 

gerçekleştirir. 
o) Dekanlığa veya kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline 

geçmesini önler ve amirlerinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınır. 
p) Çalışma sırasında temel amaç olan gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmaz, özlük 

dosyası ve diğer yazıların başkaları tarafından görülmesini, okunmasını, incelenmesini yada 
alınmasını önleyecek tedbirleri alır. 

q) Aday memurların asaletlerinin onayına ilişkin işlemleri yapar. 
r) Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesini ve verilen ceza 

durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlar.  
s) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
t) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
u) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 



7.2.4. Vezne Hizmetleri Birimi “Görevleri” 
a) Hastalardan alınacak olan her türlü fark ücretlerini (SGK katkı paylarını vb.) tahsil 

eder.  
b) Ücretli hastaların tedavi ücretlerini tahsil eder ve faturalarını düzenler.  
c) Satışlardan elde edilen günlük toplam tahsilat için vezne alındısı düzenler. Ödemeleri 

kaydedici cihazlarda günlük alınan döküm raporu (z raporu) vezne alındılarına bağlanarak 
açılacak bir dosya içinde muhafaza eder ve bankaya yatırır.  

d) Çalışma ortamındaki cihaz ve kasanın kontrol ve kullanımına dikkat eder.  
e) Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazlarının onarımının sağlanması 

amacıyla sorumluya bildirir. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya 
afiş yerleştirir. 

f) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 
bildirir. 

g) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
h) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 
 

7.2.5. Faturalama Birimi “Görevleri” 
a) Kliniklerde muayene olan ve yatarak tedavi gören hastalara tahakkuk eden ücretlere 

ait faturaları düzenler. 
b) Kliniklerden günlük gönderilen hastaların ilgili evraklarını sosyal güvencesine ve 

kurumlarına göre ayırır. Yapılan işlemlere göre tahakkuk eden ücretleri bilgisayara işler ve 
ayrıntılı icmal faturası çıkartır. 

c) Ayaktan tedavi gören hastaların çıkışında ilgili birimden almış olduğu hizmetin sevk 
kağıdı ve epikriz raporu ile bilgisayar kayıtlarını karşılaştırarak kontrol eder. 

d) Faturaları kurumlarına göre ayırarak geliri gerçekleştirme görevlisine imzalatır ve her 
kuruma ayrı icmal listesi düzenler. 

e) Faturaları ilgili kurumlara üst yazı ekinde aylık olarak gönderir. Faturaların ödenip 
ödenmediğinin takibini yapar. 

f) Eksik- hatalı vb. gelen evrakları-faturaları, ilgili birimlere düzeltilmek üzere geri 
gönderir. 

g) SGK ve yeşil kartlı hastaların çıktılarını düzenleyip dosyalar. 
h) Hekimler tarafından gerçekleştirilen girişimsel işlemleri günlük olarak takibini 

yaparak hatalı olanları düzeltir/düzeltilmesini sağlar. 
i) Medula üzerinden faturaların dönem sonlandırma işlemlerini yapar. 
j) Medula sistemine düzenli olarak giriş yapar, günlük takip eder. SGK ya iletilen 

faturaların süreçlerini takip eder ve üstlerine bilgi verir. 
k) Medula sisteminde yer alan hekim listesini kontrol ederek, gerekli düzenlemeleri 

yapmak için üstlerine bilgi verir, onay aldıktan sonra değişiklik yapar. 
l) Kendilerine teslim edilmiş olan evrakın saklanması, arşivlenmesi ve gerektiği zaman 

yeniden kullanılabilmesi için gereken şartları hazırlar. 
m)  Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 



n) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
o) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.1. Hemşire “Görevleri” 
a) Hastaların tedavileri sırasında hekimlere yardımcı olur.  
b) Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza ederek bunların her türlü 

israflarına mani olur. Bozulmamalarına, kaybolmamalarına ve hususi maksatlarla 
kullanılmamalarına dikkat eder. 

c) Kliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin toplanmasına, temizlenmesine, 
enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak; sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
kurallarına uygun olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerektiğinde otoklavda 
sterilizasyonuna yardımcı olur. 

d) Steril olmuş tıbbi araç ve gereçlerin kliniklerde kullanılmak üzere gerekli şekilde 
dağıtılmasını sağlar. 

e) Çalıştığı birimin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzenli 
olmasından sorumludur.  

f) Evsel ve tıbbi atıkların ayrılarak atılmasını ve toplanmasını sağlar. 
g) Bölümde arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının yapılması amacıyla 

sorumluya bilgi verir, onarımını takip eder.  
h) Kullanılan tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını 

kontrol ederek, bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade 
amacıyla iletilmesini sağlar. 

i) Kullanılan tüm malzemelerin kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak 
amacıyla ana bilim dalı başkanını bilgilendirir. Gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin 
isteminde bulunur. Kullanılanların sistemden düşülmesini sağlar.  

j) Gerekli hallerde hekimin verdiği ilaçları hastaya uygular ve takibini yapar. 
k) Diş Ünitlerinin dezenfeksiyon veya sterilizasyonunu sağlayarak hasta tedavisine hazır 

hale getirir. 
l) Hastaları tedaviye veya ameliyata hazırlar. Ameliyat ve tedavi esnasında hekimlere 

destek olur ve asiste eder.  Ameliyat edilen hastaların takibini yapar. 
m)  Acil durumlarda hastanın vital bulgularının tespiti ve takibini yaparak,112’nin 

aranmasını,  sorumlu hekimin bilgilendirilmesini sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı 
yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği 
uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi 
cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri 
yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp 
masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları 
rapor eder. 

n) Acil girişimler ve invaziv girişimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima 
kullanıma hazır tutulmasını sağlar. 

o) İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri 
saptandığında enfeksiyon hemşiresine bildirir. 



p) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
q) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
r) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
s)  Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.2. Eğitim Hemşiresi “Görevleri” 
a) Fakültemizdeki tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini, önceliklerin 

saptanmasını, planlanmasını ve eğitimin verilmesini sağlar. 
b) Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci,  zaman,  yer ve ekipmanı  sağlamak  

üzere  ilgili kişi/birimlerle amirlerin bilgisi dahilinde işbirliği yapar. 
c) Eğitim programlarının uygulanması,  sorunlar ve gereksinimler konusunda Dekanlığa 

bilgi verir ve dekanlığın görüşünü alır. 
d) Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar. 
e) Çalışanların eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yaparak 

dekanlığa görüş bildirir. Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar. 
f) Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik 

enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yaparak önerilerde bulunur. 
g) Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hasta bakım standartlarının ve formlarının 

uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder. 
h) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 

kaçınır. 
i) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 

başlatır. 
j) Görev alanında arıza olduğunu tespit ettiği durumlarda arızanın giderilmesinin  

sağlanması amacıyla sorumluya bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren 
yazı veya afiş yerleştirir. 

k) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
l) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
m) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
n)  Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.3. Enfeksiyon Hemşiresi “Görevleri” 
a) Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika, prosedür ve programların oluşturulması ve 

geliştirilmesi çalışmalarına aktif olarak katılır. 
b) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan 

gereksinim ve sorunlar konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile bilgi alışverişinde bulunur. 
c) Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve 

izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşür/izler. 



d) Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu 
hemşirelerle işbirliği yapar. 

e) Enfeksiyon kontrol önlemlerinin Fakülte politikalarına uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediğini denetleyerek, Fakülte çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi verir, 
izler ve gerekli birimlerle işbirliği yapar. 

f) Hastane enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda 
artışı ve salgın şüphesi olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırarak, sorunu çözmeye 
yönelik çalışmalar yapar. Birimlerle ilgili sorunları ilgililere bildirir. 

g) Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon 
potansiyeli ve belirtisi olanları tespit eder. Çalışanların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda 
gerekli önlemlerin alınmasında aktif görev alır. 

h) Çalışanların enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine, önerilerde bulunur 
ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

i) Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutar, düzenli 
olarak gözden geçirerek sonuçları yorumlar, Dekanlığa ve komiteye rapor eder. 

j) Üç ayda bir çalışmalarını değerlendirerek raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar. 
k) Fakülteye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden 

araştırılmasında görev alarak, komite ile birlikte kullanım yerlerini belirler. Antisepsi, 
dezenfeksiyon- sterilizasyon konularında standart oluşturma çalışmalarına katılır. 

l) Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü 
açısından izler. 

m) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 
kaçınır. 

n) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 
başlatır. 

o) Görev alanında arıza olduğunu tespit ettiği durumlarda ilgili arızanın giderilmesini 
sağlamak amacıyla sorumluya bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren 
yazı veya afiş yerleştirir. 

p) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
q) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
r) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
s) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.4. Merkezi Sterilizasyon Hemşiresi “Görevleri” 
a) Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar.  

Bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara açıklar. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler 
alır. 

b) Ünite için gerekli personel sayısını ve niteliğini belirler, bilgi verir. 
c) Ünite çalışanlarının çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler, idarenin onayına sunar. 
d) Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi 

alışverişinde bulunur. 



e) Kurum politikaları doğrultusunda çalışanların gelişimi için performans (verimlilik) 
değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur. 

f) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu 
değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar. 

g) Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin 
uygulanmasını sağlar. 

h) Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında 
görev alır. Kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak amacıyla bölümana bilim 
dalı başkanını bilgilendirir. 

i) Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin, tıbbi cihazların arızalarının bildirilmesi ve 
giderilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle bağlantı kurar. 

j) Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda ilgili 
birimlerle işbirliği yapar. 

k) Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon işleminden geçirilmesini, 
paketlenerek sterilize edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar. 

l) Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, güvenli 
yöntem ve teknikleri kullanır/kullanılmasını sağlar. 

m)  Steril edilen malzemelerin raf ömrünü belirlemek için testler yapılmasını,  bu 
düzeyin devamlılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yeni testlerle kontrol edilmesini 
sağlar. 

n) Steril edilen malzemelerin son kullanma tarihlerinin mevcudiyetini sağlar/sağlatır. 
o) Sterilizasyon merkezinde görevli personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli 

eğitimleri verir/verilmesini sağlar. Yeni başlayan personele uyum eğitimi yapar. 
p) Merkeze yeni alınan makinelerin, cihazların kullanım, bakım, temizlik programını 

yapar ve eğitimini organize eder. 
q) Sorumlu hemşireler ile ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin kalite ve tipleri 

hakkında karar verilmesine yardımcı olur. Alet ihtiyacını tespit eder, ilgili birime bildirir ve 
alımının yapılmasını sağlar. 

r) Yetkili birimlerce alınması onaylanan ve alınan aletlerin klinik mühendisliği bölümü 
ile kalite kontrolünü yapar, bakımı, temizliği, sterilizasyonu konusunda ilgili birimden bilgi 
alır ve bakım planını hazırlar. Teknik konularda periyodik bakım ve işlemlerin aksatılmadan 
yapılması için ilgili birimlerle işbirliği yapar. 

s) Sorumlu hemşireler ile toplantı yaparak ünitenin çalışma prensipleri ve işlemler 
hakkında bilgi verir. 

t) Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluşmadan 
eksiklerin yerine konması konusunda ilgili birimlere görüş bildirir. 

u) Yeni alınan alet ve alet setlerinin listesini çıkarır ve kullanıma hazırlar. Sorumlu 
hemşirelerle görüşerek aletlerin kullanımı konusunda bilgilendirir. 

v) Stokta bulundurulması gereken steril malzemeleri standartlaştırarak hazır 
bulundurulmasını sağlar. 

w) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin ve sterilizasyon personeli için 
sterilizasyon konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, 
hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

x) Alet, alet setleri, cihazlar ve malzemelerin envanter kontrolünü yapar, kaydeder. 

http://www.e-hemsire.com/enfeksiyon%20kontrol.htm
http://www.e-hemsire.com/dekontaminasyon.htm
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y) Lokal müdahale odası sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak bir cerrahi setin 
kullanıma ne kadar sürede hazır hale getirilebildiği, buhar sterilizasyondan çıkan 
malzemelerin sterilitesinin kontrolü, gibi konularda bilgi alış verişinde bulunur. 

z) Doğru malzeme alımına yönlendirmek amacıyla ünitede kullanılan tüm 
malzemelerin özellikleri ve kullanım sırasında karşılaşılan sorunlar gibi bütün detayları içeren 
bir arşiv oluşturur/oluşturulmasını sağlar. 

aa) Cerrahi setler ve kullanılan diğer malzemelerin sayısal kontrollerini yapar,  
kayıtlarını tutar,  kayıtların arşivlenmesini sağlar. 

bb)  Sterilizasyon konularında enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yaparak standart 
oluşturma çalışmalarına katılır. 

cc) Sterilizasyonun moniterizasyonu ile ilgili kayıtları yapar ve gerektiğinde 
ulaşılabilecek şekilde arşivler. 

dd)  Ünitede oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere 
bildirir. Çalışma güvenliği için rutin sağlık kontrolleri yapılmasını ve kayıtların tutulmasını 
sağlar. 

ee) Ünitede çalışanların kıyafet, eldiven, önlük, maske ve gözlük gibi koruyucu 
malzemelerinin temin edilmesini sağlar. 

ff) Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, ünite çalışanları ile toplantılar 
yapar ve toplantı ile ilgili kayıtları tutar, yenilikleri duyurur, idareye bilgi verir. 

gg) İdarenin belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistikleri sağlar. 
hh)  Kurum adına yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, belgelerin 

güvenliğini sağlamakla sorumludur 
ii) Sağlıkta sterilizasyon hizmet kalite standartlarını uygular,  uygulatır,  kontrol,  

denetim ve dokümantasyon denetimini sağlar. 
jj) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
kk)  Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
ll) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
mm) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun 

olarak yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları 
yerine getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.5. Laboratuvar Hemşiresi “Görevleri” 
a) Hastanın mahremiyetine özen göstererek Biyokimya Laboratuvarına kabulünü sağlar. 
b) Hastanın ruhsal ve fiziksel durumunu göz önüne alarak işlem için uygun ortamı ve 

güveni sağlar. 
c) Hastaya yapılacak işlem için bilgi verir. 
d) Gerektiğinde hastaya pozisyon verir ve mobilizasyonuna yardımcı olur. 
e) Hastanın fiziksel çevre güvenliği için önlem alır. 
f) Alınan numunelerin, tahlil işlemlerini yaparak, inceleme, sorun olanları tekrar 

çalışmak veya tekrar değerlendirilmek üzere üst bir kuruma gönderilmesini, sisteme 
işlenmesini ve onay verilmesini sağlar. 

g) Gerekli araç-gerecin teminini ve uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır 
bulundurulmasını sağlar. 

http://www.e-hemsire.com/enfeksiyon%20kontrol.htm


h) Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test 
edilmesini sağlar. İlgili birimlere geri bildirimde bulunur. 

i) Laboratuvarda kitlerin uygun ısıda bulundurulup bulundurulmadığının kontrolünü 
yaparak, ortam ısısı kontrolü takip eder. 

j) Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan 
kaçınır. 

k) Görevini yerine getirirken mutlaka koruyucu ekipman kullanır. 
l) Tüm hemşirelik prosedürleri ve uygulamalarını etik kurallar ve hasta hakları 

çerçevesinde sürdürür. 
m)  Çöplerin tıbbi atık ve evsel atık olarak ayrılmasını, çöplerin ağızları bağlanarak 

gerekli depo alanlarına taşınmasını sağlar. 
n) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 

başlatır. 
o) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
p) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
q) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
r) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.6. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri “Görevleri” 
a) Diş Ünitlerini ve Hastaları tedaviye hazırlar, hastaların tedavileri sırasında hekime 

yardımcı olur.  
b) Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza eder ve bunların her türlü 

israflarına mani olur. Bozulmamalarına ve kaybolmamalarına, hususi maksatlarla 
kullanılmamalarına dikkat eder. Klinikteki malzemelerin kontrol ve düzenini sağlar. 

c) Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak diş ünitlerin sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlar. 

d) Diş Ünitlerinin, Aeratör, mikromotor vb. gibi araçların gerekli bakımlarını yapar. 
e) Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak kliniklerde kullanılan tıbbi araç 

ve gereçlere sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yapılmasını veya denetimini 
sağlar. 

f) Kliniklerde kullanılmak üzere steril olmuş tıbbi araç ve gereçlerin gerekli şekilde 
yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar. 

g) Evsel ve tıbbi atıkların personel tarafından ayrılarak atılmasını sağlar. 
h) Kullanılan tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını 

kontrol ederek bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade 
amacıyla iletilmesini sağlar. 

i) Kullanılan tüm malzemelerin kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak 
amacıyla anabilim dalı başkanını bilgilendirir. 

j) Klinikte işlerin düzenli bir şekilde sirkülasyonunu sağlar. 
k) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 



l) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 
bildirir. 

m)  Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir.  
n) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.7. Diş Protez Teknisyeni/Teknikeri “ Görevleri” 
a) Hekimlerin istekleri doğrultusunda hastaya uygulanacak olan protezlerin yapılmasını 

ve yapılan protezlerin kayıtlarının tutulmasını sağlar. 
b) Anlaşmalı laboratuvarın sorumlu teknisyeni ile iletişimi sağlayarak giden ve gelen 

işlerin takibini ve düzenini sağlar. 
c) Kendisine teslim edilen cihaz, araç-gereç ve sarf malzemelerin bakımını ve 

muhafazası ile bunların her türlü israflarına mani olur. Bozulmamasına, kaybolmamasına ve 
hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat eder. 

d) Enfeksiyon riskini engellemeye yönelik olarak laboratuvarda kullanılan tıbbi araç ve 
gereçlere, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yaparak gerektiğinde bu 
aletlerin otoklavda sterilizasyonunun yapılmasını sağlar. 

e) Kullanılmak üzere steril olmuş laboratuvar araç ve gereçlerinin gerekli şekilde 
muhafaza edilmesini sağlar. 

f) Laboratuvardaki sarf malzemelerin azalması durumunda depodan istekte 
bulunulmasını ve depodaki stokların takibini, eksilmeleri durumunda sorumlu hekimin 
bilgilendirilmesini sağlar. 

g) Çalıştığı birimde arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla 
sorumluya bildirir ve arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş 
yerleştirir. 

h) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
i) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
j) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir. 
k) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
7.3.8. Radyoloji Birimi “Görevleri” 
a) Hekimlerin istekleri doğrultusunda hastaların Radyoloji Birimine kabulünü 

sağlayarak, hastaya istenilen röntgen filmlerinin çekilmesini sağlar. Hastaların röntgen 
çekimleri sırasında mahremiyetine özen gösterir. 

b) Hastaların koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar ve bilgilendirir. 
c) Röntgen çekiminin tamamladığı hastaları gidecekleri hekim veya kliniklere 

yönlendirir. 
d) Radyasyon güvenliği açısından Gebe ve gebelik şüphesi olanlar için tıbbi ışınlama 

yapılması zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirme yapar ve koruyucu 
tedbirler alınmasını sağlar. 



e) Görüntüleme hizmetleri ile İlgili dokümanları, en az yılda bir kez gözden geçirerek 
test çalışma sürecinde herhangi bir değişiklik olduğunda revize eder. 

f) Görüntüleme merkezinde bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli 
kullanımından sorumludur.  

g)  Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlar. 
h) Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza eder, bunların her türlü israflarına 

mani olarak bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat 
eder. 

i) Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak röntgen çekimi sırasında 
kullanılan tıbbi araç ve gereçlere sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yapıp 
gerektiğinde bu aletlerin otoklavda sterilizasyonuna yardımcı olur. 

j) Steril edilmiş araç ve gereçlerin kullanılıncaya kadar gerekli şekilde muhafaza 
edilmesini sağlar. 

k) İhtiyaç duyulan malzeme için istek belgesi düzenler, depodan alınmasını sağlar. 
l) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar 
m)  Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
n) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir 
o) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
8.3.9. Fotoğraf Sorumlusu “Görevleri” 
a) Hekimler tarafından yönlendirilen hastaların mahremiyetlerine özen göstererek ağız 

dışı fotoğraflarını alır.  
b) Alınan fotoğrafların dosyalanmasını ve arşivlenmesini, ilgililere verilmesini sağlar. 
c) Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza ederek bunların her türlü 

israflarına mani olur. Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla 
kullanılmamasına dikkat eder. 

d) Fakülte tarafından belirlenmiş olan üniformayı giyer ve yaka kartlarını takar. 
e) Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine 

bildirir. 
f) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir 
g) Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. 

 
Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Tanımı Çizelgesi 
Madde 8- (1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde temel yetki 

ve sorumluluk dağılımını,  hesap verebilirliği, şeffaflığı ve uygun raporlama ilişkisini 
gösterecek şekilde hazırlanan Fakültemizin fonksiyonel teşkilat şeması Yönerge ekinde yer 
almaktadır (Ek-1). 

(2) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel 
ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri ihtiva eden Görev Tanımı Çizelgesi 



(Ek-2)’de gösterilmiştir.  
(3) Personelin görev yaptığı birimde bir değişiklik olması veya sürekli olarak 

Fakülteden ayrılması halinde Teşkilat Şeması Birim amirinin Onayı ile yenilenir. Bu durum 
aynı gün Personel/Özlük Servisince ilgili personele ve birimlere bir yazıyla duyurulur.  

(4) Personele görev yaptığı birimde ve/veya görev tanımında bir değişiklik olması 
halinde Görev Tanım Rehberleri (form)’nin yenilenmesi görevin ait olduğu birim 
yöneticisinin sorumluluğundadır. Yenilenen formlar birim yöneticisi tarafından onaylanır ve 
görevi devralan personel de dâhil olmak üzere ilgili personele imza karşılığında duyurulur. 
Güncellenen formlar değişikliğin olduğu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dosyalarına 
alınmak üzere Personel/Özlük Servisine intikal ettirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 9- (1) Dekanlık görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları 
yöneticisine bildirme sorumluluğu tüm personele aittir. 

Dekan ve yöneticiler; 
a) İdari, hukuki ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata ve Dekanlıkça 

belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden, 
b) Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, 
c) Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından, 
d) Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve 

kanuna aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden, 
sorumludur. 

Ayrıca; Dekan, yukarıda belirtilen sorumluluklara ilaveten, sorumluluğu altındaki 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, 
kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin 
gözetilmesi ve izlenmesinden sorumludur.  

 
İzleme 
MADDE 10- (1) Dekanlık birimlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, gelecek perspektifinin oluşturulması ve 
kurumsal iletişimin geliştirilerek sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla, Dekan ve 
yöneticilerin katılımı ile aylık olarak düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimlerin 
faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Alınan 
kararların sonuçları bir sonraki toplantıda izlenir. Değerlendirme sonuçları toplantı tutanağı ile 
kayda alınır ve ilgili personele duyurulur. Toplantı sekreteryası Fakülte Sekreterliğince 
sağlanır. 

(2) Birim yöneticilerinin yürütülen işler hakkında belirli periyotlarla bilgi almasını ve 
izlemesini sağlamak amacıyla; 



- Her birim yöneticisi kendi birimiyle ilgili gerek mevzuat değişiklikleri, 
gerçekleştirilen işlemler ve uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri 
vb. konularında birim personeli ile her ay değerlendirme toplantısı yaparak tutanağa 
bağlayacaktır. 

- Toplantı tutanakları birim yöneticileri değerlendirme toplantılarında görüşülecektir. 

 
Eğitim 
MADDE 11- (1) Özel yönetmeliği bulunan personelin eğitimi, yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilir. Yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, mesleki 
yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere; 

- Bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni 
gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi 
tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim 
programlarına tabi tutulurlar.  

- Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın 
yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi 
unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. 

- Yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, görev alanı ile ilgili olmak üzere yılda en az on 
(10) saat, diğerleri için ise yılda en az beş (5) saat eğitim programı düzenlenir. 

- Hizmet içi eğitimler, Fakültemiz tarafından düzenlenebileceği gibi yetkin birimler 
tarafından düzenlenen eğitimlere katılım da sağlanacaktır.  

 
Devir ve Teslim  
Madde 12- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel;  

a) Görevinden ayrılan personellerin yürüttüğü görevlerle ilgili önemlilik derecesine göre 
gerekli belgeleri de içerecek şekilde bilgi ve belgelere ait dosya ve evraklar ile göreviyle ilgili 
raporu “(Ek-3)” hazırlayıp yerine görevlendirilen personele ve yöneticisine teslim eder.  

b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri de yetkililere 
teslim eder. 

(2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere 
göre yapar. 

 
Diğer Hükümler 
Madde 13- (1) Haftanın ilk işgünü dekanın veya vekilinin başkanlığında dekan 

yardımcıları ve Fakülte Sekreteri ile bir önceki haftanın değerlendirilmesi; içinde bulunulan 
haftanın ise varsa resmi bilgilendirmesi, yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ile ilgili toplantı 
yapılır. Toplantıda alınan kararlar gerekli durumlarda ilgili birimlere duyurulur ve takibi 
sağlanır. 

(2) Üniversitenin üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda Fakülte tarafından gerçekleştirilecek olan tüm 
faaliyetler saydamlık, etkenlik ve verimlilik ilkelerine, iş sağlığı ve güvenliği, sağlıkta kalite ve 
iç kontrol standartlarına uygun olarak yürütülür.  



(3) Fakültede bulunan Demirbaş eşyaların ve tüketime yönelik malzemelerin ve 
kendilerine teslim edilen araç ve gereçlerin bakımı, muhafazası ile yerinde ve ekonomik 
kullanımını sağlamak, amacı dışında kullanmamak/kullandırmamak,  temiz olarak 
bulundurmak israf etmemek ve hususi maksatla kullanılmasına mani olmak tüm çalışanların 
sorumluluğundadır. 

(4) Fakültede disiplinli bir çalışma ortamı sağlanması husussunda dekanlık tarafından 
alınan tedbirlere uyulur. Çalışmalar uyum ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. İlişkilerde 
nezaket ve ciddiyet kuralları terkedilmez. Hiçbir sürtüşme ve tartışmaya girilmez. Sorunlar 
birim yöneticilerine ve/veya birim yöneticileri aracılığı ile idareye iletilir. İzin, rapor ve 
benzeri durumlarda ise yerine vekalet edecek kişi bırakılır. Yetki devirleri üniversitemizin 
yetki devri yönerge hükümleri kapsamında yerine getirilir. 

(5) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde kanun, kararname, yönetmelik ve 
talimatnamelerdeki hükümler uygulanır. 

(6) Bu yönerge her yıl Ocak ayının ilk haftası gözden geçirilir. Değiştirilmesi, 
düzeltilmesi veya eklenmesi gereken hususların var olup olmadığı değerlendirilir. 

 
Yürürlük 
Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Üniversite Senatosu onayıyla yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini dekanlık yürütür. 
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EK-2 GÖREV TANIM ÇİZELGESİ 
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Ek-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ek-2 

 

Birim:  

Görev Adı:  

Amiri:  

Sorumluluk Alanı:  

Görev Devri:  

 

Görevin Amacı:  

Temel İş ve 
Sorumluluklar: 

 

Yetkileri:  

Yasal Dayanak  

 

Yetkinlik 
(ArananNitelikler) 

 

Beceri ve 
Yetenekler: 

 

 

Görev Tanımını;   
Hazırlayan Onaylayan    

 …../……/……. ……./……./……….. 
   

Adı-Soyadı   
Unvanı   

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 
 Adı-Soyadı-Unvanı Tarih İmza  

 ……./……./……..  
   

 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No. YÖN.YD.GT.0
1 

Yayın Tarihi  15.09.2014 

Revizyon Tarihi  00 

Revizyon No. 00 
Sayfa No. 45/1 



Ek-3 
 
 
 

 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

 
GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU 

(Görevi Devreden Tarafından Doldurulacaktır) 

Doküman Kodu KKU. YD. 02 
Yayın Tarihi 21.07.2017 
Revizyon Tarihi 00 
Revizyon No 00 
Sayfa No 1/1 

           Geçici ya da sürekli olarak görevinden ayrılacak personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi 
sahibi olmaması, işlerin aksamasına neden olacağından bu durum “Hassas” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
Görev Devri Raporunun ilgili personellerce özenle hazırlanması gerekmektedir. 

Birimi  Telefonu  

Adı/Soyadı  Görev Devir Nedeni  

Görevi  Görevden Ayrılış Tarihi  

Adresi  Göreve Dönüş Tarihi  

 
SN Yapılması Gereken İş ve İşlemler Tamamlanma Tarihi İş Akış Süreci No/Kod 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Görevi Devreden Görevi Devralan Onaylayan 
Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 

Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 

Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 



 
 

 
 

Diş Hekimliği 
       Fakültesi 

GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU 
(Görevi Devralan Tarafından Doldurulacaktır) 
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           Geçici ya da sürekli olarak görevinden ayrılacak personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi 
sahibi olmaması, işlerin aksamasına neden olacağından bu durum “Hassas” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
Görev Devri Raporunun ilgili personellerce özenle hazırlanması gerekmektedir. 

Birimi  Telefonu  

Adı/Soyadı  Görev Devir Nedeni  

Görevi  Görevi Devralma Tarihi  

Adresi  Görevi Devretme Tarihi  

 
SN Yapılması Gereken İş ve İşlemler Son Durum Açıklama 
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2    

3    

4    
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11    

12    

13    

14    

15    

Görevi Devralan Görevi Devreden Onaylayan 
Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 

Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 

Adı/Soyadı 
Unvanı 
Tarih 
 İmza 

 


