
    
  
  
  
  

 

1. AMAÇ 

Bu yönerge; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan tüm 

personellerin çapraz enfeksiyon riskine maruz kalmalarını önlemek, enfeksiyon kontrol yöntemlerine 

uyulmasını sağlamak, personellerin ve öğrencilerin fakülte genelinde ve/veya klinik uygulamalar 

sırasında belli bir düzen ve bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

2. KAPSAM 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan tüm personellerin ve 

öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar. 

 

3. SORUMLULUK 

Fakülte Yönetimi ve Anabilim Dalı Başkanlıkları bu talimatı yürütmekle, tüm çalışan personel ve 

öğrenciler bu talimata uymakla sorumludurlar.  

 

4. TANIMLAR 

4.1. Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

4.2. Personel: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan 

personelleri, 

4.3. Öğrenci: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencileri, 

4.4. Klinik Uygulama: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup üçüncü, dördüncü ve beşinci 

akademik yıllarda bir veya birden fazla Anabilim dalı tarafından yürütülen mesleki klinik uygulamaları 

4.5. Kıyafet: Personellerin birimlere özgü giyinmek zorunda oldukları Üniforma, önlük, tulum 

veya iş güvenliği ile ilgili kıyafetleri, 

4.6. Kıyafet rengi: Üniversite veya fakülte tarafından belirlenen rengi, ifade eder. 

 

5. GENEL HUSUSLAR 

5.1. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda, personellerin kılık ve kıyafette uyması gereken genel hususlar şunlardır: 

5.2. Fakülte genelinde mevzuatlarda belirtilen kıyafetler veya Üniversite/Fakülte yönetimi 

tarafından belirlenen kıyafetlerin giyilmesi zorunludur, 

5.3. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir, Sandalet 

veya atkılı ayakkabı giyilmez. 

5.4. Kolsuz ve çok açık  yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar 

giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz,  

5.5. Bazı hizmetler için özel iş kıyafeti belirlenmiş ise, yönetmelik esasları uyarınca bu kıyafet 

kullanılır, 

5.6. Çapraz enfeksiyonu önleme açısından; Saçlar bakımlı ve düzenli olmalı, abartılı aksesuar ve 

saç modellerinden kaçınılmalıdır. Takı, fular gibi aksesuarlar kıyafeti tamamlayıcı olarak kullanılır. 

Görev sırasında görevin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek veya hijyeni bozmayacak şekilde 

olmasına dikkat edilir. İş yerine tıraşlı gelinir.  Tırnaklar kısa ve bakımlı olmalıdır, 

5.7.  Tesettürlü çalışanlar kıyafetlerine uygun renkte veya Üniversite/Fakülte tarafından 

belirlenmiş olan renkte başörtü kullanır, 
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5.8. Yaka kartlının önlük üzerine takılması veya boyuna asılması zorunludur, 

5.9. Özel Ünitelerde (Ameliyathane, Tıbbi atık, vb.) iş sağlığı güvenliği açısından belirlenen 

kıyafetler giyilir. Ancak herhangi bir nedenle ünite veya görev dışında belirlenen kıyafetlerin 

(üniversite ve/veya fakülte yönetimince belirlenen kıyafetler, önlük forma vb.) giyilmesi zorunludur,  

5.10. Belirlenen kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, 

tişört, yelek ve benzeri giysiler giyilemez. Belirlenmiş olan Kıyafetler sivil kıyafetlere dönüştürülerek 

bütünlük bozulamaz (Örneğin; Pantolon veya üst buluz, önlük ayrı ayrı giyilerek (sivil pantolon, 

kazak, ceket vb. gibi ) sivil kıyafete dönüştürülmez).  Herhangi bir sebeple (Binanın soğuk olması, 

hastalık vb.) belirlenen kıyafet üzerine bir şey giyilmesi elzem ise (hırka, yelek vb.) belirlenen kıyafete 

uygun renkte giyilir,   

5.11. Üniversite/Fakülte veya iş sağlığı ve güvenliği açısından belirlenmiş işaretlerin sökülmesi 

suretiyle kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz,  

5.12. Belirlenmiş olan kıyafetleri giyme zorunluluğu bulunan personellerin bu kıyafetlerle görev 

yapması zorunludur, 

5.13. Fakültemizde görev yapan tüm personellerimiz bu talimatta belirtilen kurallara uymakla 

yükümlüdürler. Talimatta belirtilen kurallara uymayan personeller hakkında ilgili mevzuatlarda 

belirtilen hükümler uygulanır. 

 

Not: Fakülte kadrosunda bulunan tüm personellerin ve öğrencilerin, çapraz enfeksiyon 

riskini önlemek ve enfeksiyon kontrol yöntemlerine uyulmasını sağlamak için, hizmet süresi 

boyunca bu talimatta yer alan hükümlere uygun olarak giyinmesi gerekmektedir. 

 

6. KIYAFETLER 

6.1. Öğretim Görevlisi: Tıbbi görevlerine uygun giysiler tercih etmeli, sivil giysilerinin veya 

üniformalarının üzerine beyaz önlük, ayaklarına uygun tıbbi terlik veya ayakkabı giymelidirler. 

Kliniklerde bulundukları süre içerisinde önlükleri üzerlerinde olmalıdır. Yaka kartlarının önlük üzerine 

takılması zorunludur. Ameliyat veya lokal girişimler sırasında yeşil alt-üst üniforma ve terlik giyinip, 

ameliyathane dışında ise beyaz önlük giyinmeli ve terlik değiştirerek çıkmalıdırlar. 

 

6.2. Asistan: Görev yapmakta oldukları bölümler tarafından belirlenen Etek-buluz/tunik veya 

pantolon tarzında alt-üst üniforma, üniformaları üzerine beyaz önlük, ayaklarına uygun tıbbi terlik 

veya ayakkabı giyerler. Tesettür kullananlar görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde 

üniformalarına uygun başörtü kullanırlar. Kliniklerde bulundukları süre içerisinde üniformaları ile 

önlükleri üzerlerinde olmalıdır. Yaka kartlarının önlük üzerine takılması zorunludur. Ameliyat veya 

lokal girişimler sırasında yeşil alt-üst üniforma ve terlik giyinip, ameliyathane dışında ise beyaz 

önlük giyinmeli ve terlik değiştirerek çıkmalıdırlar. 

 

6.3. Hemşire: Etek-buluz/tunik veya astarlı pantolon tarzında, bordo alt-üst üniforma 

giyinmelidirler. Tesettürlü hemşireler görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde 

üniformalarına uygun başörtü kullanabilirler. Ayaklarına, beyaz veya bordo renkte terletmeyen tıbbi 

terlik giyebilirler. Ameliyat veya lokal girişim esnasında yeşil alt-üst üniforma ve tıbbi terlik giyinip, 

ameliyathane dışına çıktıklarında formalarını giyinmeleri ve terliklerini değiştirerek çıkmaları 

gerekmektedir. Diş Klinik yardımcıları da aynı şekilde giyinmelidirler. 

 

6.4. Sağlık Teknikeri/Teknisyeni (Anestezi Teknikeri/ Diş Protez/ Röntgen/Radyoloji): Etek-

buluz/tunik veya astarlı pantolon tarzında, Lacivert Alt-Üst Üniforma, başörtü kullanmak isteyenler, 



görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde Beyaz Başörtü kullanabilirler. Ayaklarına, 

beyaz veya lacivert renkte terletmeyen tıbbi terlik veya ayakkabı giymelidirler. Dozimetreleri, yaka 

kartları ve koruyucu elbiseleri sürekli üzerlerinde olacaktır. 

 

6.5. Klinik Sekreteri: Etek-gömlek/Ceket/pantolon tarzında, Üst; Beyaz Gömlek, gömlek üzeri 

fular/kravat, Siyah Ceket veya Hırka, Alt; Siyah düz Etek veya Pantolon giyeceklerdir. Tesettürlü 

olanlar görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde kıyafetine uygun başörtü 

kullanabilirler. Terlik giyilmeyecek, kıyafete uygun ayakkabı tercih edilecektir.  

 

6.6. Danışma Yönlendirme: Etek-gömlek/Ceket/pantolon tarzında, Üst; Açık Mavi, veya Beyaz 

Gömlek, gömlek üzeri fular/kravat, Lacivert Ceket veya Hırka, Alt; Lacivert düz Etek veya Pantolon 

giyeceklerdir. Tesettürlü olanlar görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde lacivert 

başörtü kullanabilirler. Terlik giyilmeyecek, kıyafete uygun ayakkabı tercih edilecektir.  

   

6.7. Sürekli İşçi: Etek-buluz/tunik veya astarlı pantolon tarzında, Petrol Mavisi Alt-Üst 

Üniforma giyeceklerdir. Tesettürlü kişiler görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde 

Petrol Mavisi Başörtü kullanabilirler. Ayaklarına, Petrol Mavisi renkte terletmeyen tıbbi terlik veya 

ayakkabı giyeceklerdir. Yaka kartları sürekli üzerlerinde olacaktır.  Dekanlık çay ocağında görev 

yapan görevliler giysilerinin üzerine Petrol mavisi önlük giyerler. Ayaklarına, ayakkabı 

giyeceklerdir. Yaka kartları sürekli üzerlerinde olacaktır 

 

6.8. Tıbbı Atık Toplama Görevlisi: Tıbbi Atık toplama saatlerinde üzerlerinde Turuncu renkte 

tulum, ayaklarında turuncu renkte çizme olmalıdır. Eldiven, maske ve gözlük mutlaka kullanır. Diğer 

zamanlarda Petrol Mavisi Alt-Üst Üniforma, Ayaklarına, Petrol Mavisi renkte terletmeyen tıbbi 

terlik veya ayakkabı giyeceklerdir. Yaka kartları sürekli üzerlerinde olacaktır.   

 

6.9. Teknik Hizmetler: Sivil giysilerinin veya iş kıyafetlerinin üzerine sırt kısımlarında “Teknik” 

Yazan Lacivert önlük giyerler. Çalışma esnasında koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadırlar. 

 

6.10. Bahçıvan: Bahçe işleri sırasında Üzerlerinde Siyah renkte tulum, ayaklarında Siyah renkte 

çizme olmalıdır. Eldiven, maske ve koruyucu gözlük mutlaka kullanılmalıdır. Diğer zamanlarda Petrol 

Mavisi Alt-Üst Üniforma giyeceklerdir. Ayaklarına, Petrol Mavisi renkte terletmeyen tıbbi terlik 

veya ayakkabı giyeceklerdir. Yaka kartları sürekli üzerlerinde olacaktır.   

 

6.11. Sterilizasyon Çalışanları: Etek-buluz/tunik veya astarlı pantolon tarzında, Lacivert alt-üst 

üniforma giyinmelidirler. Tesettürlü olanlar; görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde 

lacivert başörtü kullanmalıdırlar. Lacivert/kırmızı renkte terletmeyen tıbbi terlik giyinebilirler.  

 

6.12. Güvenlik Görevlisi: Üniversite tarafından belirlenen kıyafetleri giyer. Yaka kartları 

yakalarının üzerinde takılı olur. 

 

(Bluz; hâkim veya zarf yakalı, kolları manşetli, iki yan bir göğüs cepli hazırlanmalı ve sol cep üzerinde üniversite 

arması yer almalıdır. Pantolon; önden pileli, düz paçalı, Etek;  arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşeli 

olmalıdır. Başörtüsü sade ve düz renkli olacaktır. Ayakkabı; kapalı veya önü ve arkası açık kısa kalın ses 

çıkarmayacak şekilde olmalıdır. Terliğin; arkası açık, önü kapalı olacaktır.) 

(Önlük; Uzun, Devrik yakalı, kolları manşetli, iki yan bir göğüs cepli, arkası yırtmaçlı ve kemerli olmalıdır. Sol cep 

üzerinde üniversite arması sırtta unvan yer almalıdır.) 



 

7. ÖĞRENCİLER 

7.1. Öğrenciler klinik, preklinik ve laboratuvarda bulundukları zamanlarda kıyafet ve genel 

görünüşleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine, kurumsal kimliğe ve tıbbi görevlerine uygun 

abartıdan uzak giysiler kullanacaklardır. Bu talimatta yer alan kılık kıyafete dair genel hükümlere 

aynen uymakla belirtilen kıyafetleri giyinmekle yükümlüdürler.   

 

a. Kliniklerde: Etek-buluz/tunik veya pantolon tarzında Üst zarf yaka ve Beyaz, alt İndigo 

Mavisi renkte Alt-Üst Üniforma olacaktır. Soğuk havalarda forma üstüne beyaz önlük giyilebilir. 

Tesettürlü öğrenciler, görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak şekilde İndigo mavisi 

başörtüsü kullanabilirler. Ayaklarına beyaz veya indigo mavisi tıbbi terlik veya uygun ayakkabı 

giyeceklerdir. Kliniklerde bulundukları süre içerisinde üniformaları üzerlerinde olacaktır. Bütün 

öğrencilerin fakülte tarafından belirlenmiş olan yaka kartını kullanmaları zorunludur.  

b. Preklinik ve Laboratuvarlarda; Kıyafetlerinin üzerine beyaz önlük giyilir.  
 

7.2.  Belirlenen kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, 

tişört, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Belirlenmiş olan Kıyafetler sivil kıyafetlere 

dönüştürülerek bütünlük bozulamaz (Örneğin; Pantolon veya üst buluz, önlük ayrı ayrı giyilerek (sivil 

pantolon, kazak, ceket vb. gibi ) sivil kıyafete dönüştürülmez).  Herhangi bir sebeple (Binanın soğuk 

olması, hastalık vb.) belirlenen kıyafet üzerine bir şey giyilmesi elzem ise (hırka, yelek vb.) belirlenen 

kıyafete uygun renkte giyilir.   

7.3. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.  

7.4. Çapraz enfeksiyonu önleme açısından; Saçlar bakımlı ve düzenli olmalı, abartılı aksesuar ve 

saç modellerinden kaçınılır. Uzun saçlar arkadan toplanır. Takı, fular gibi aksesuarlar kıyafeti 

tamamlayıcı olarak kullanılır. Görev sırasında görevin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek 

veya hijyeni bozmayacak şekilde olmasına dikkat edilir. Tırnaklar kısa ve bakımlıdır. 

7.5. Tesettürlü öğrenciler kıyafetlerine uygun renkte veya Üniversite/Fakülte tarafından 

belirlenmiş olan renkte başörtü kullanır. 

7.6.  Yaka kartlının önlük üzerine takılması veya boyuna asılması zorunludur 

7.7. Kılık Kıyafet Talimatında belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

(Bluz; “zarf” yakalı, kolları manşetli, iki yan bir göğüs cepli hazırlanmalı, sol cep üzerinde üniversite arması yer 

almalıdır.  Pantolon; önden pileli, düz paçalı, etek;  arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşeli olmalıdır. Başörtüsü 

sade ve düz renkli, ayakkabılar; kapalı veya önü ve arkası açık kısa kalın topuklu ve ses çıkarmayacak şekilde olmalıdır. 

Terliklerin; arkası açık, önü kapalı olmalıdır). 
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