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1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM               : Diş Ünitesi 
   1.1 BAĞLI OLDUĞU KİŞİ              : Diş Ünitesi Birim Amiri  
   1.2 KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR              :  
   1.3 YERİNİ ALACAK KİŞİ               : Diğer Diş Hekimleri 
 
2. ÇALIŞMA KOŞULLARI  
  2.1 ÇALIŞMA SAATLERİ     : 9.00-12.00 13.30-16.00    
                                                                               
  2.2 ALMASI GEREKLİ EĞİTİMLER   : Diş hekimi eğitimi 
 
3. İŞİN TANIMI  
Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun, diş hekimliği eğitim müfredatı çerçevesinde dişlerin, 
dişetlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığını koruyan, 
hastalıklarını ve düzensizliklerini teşhis, tedavi ve rehabilite eden sağlık meslek 
mensubudur. 
  
4.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
  4.1. Hastaların ağız, diş ve çene sağlığı durumunu belirlemek için ağız içi ve ağız dışı 

muayene yapmak, hastalar ve görüşmek 

 
  4.2. Ağız, diş ve çenelere  ilişkin  hastalık veya  bozuklukların  durumunu  tespit 
edebilmek amacıyla laboratuvar testleri, röntgen ve diğer teşhis yöntemlerini istemek ve 
bulguları analiz etmek; gerektiğinde radyografi tekniklerini uygulamak.veya uygulatmak  
 
  4.3. Tıbbi yetkileri kapsamında reçete yazmak, ilaç vermek, önerilerde bulunmak, 
iyileştirici tedavi ve önleyici tedbirleri gözlemlemek dahil hastalara sürekli tıbbi bakım 
sağlamak;elde ettiği bilgileri T-med programına işlenmesini sağlamak 

 
  4.4. Diş hekimliği eğitim  müfredatı çerçevesindeki tüm  cerrahi ve klinik işlemleri yerine 
getirmek 

 4.5. Bireylere, ailelere ve topluma ağız, diş ve çene hastalıklarını önleyici veya tedavisine 
yardımcı  olan  sağlık,  beslenme  ve yaşam  tarzı  hakkında  önerilerde  ve  uygulamalarda 
bulunmak;  

4.6. Hastaları ve aileleri hastanelere, rehabilitasyon  merkezlerine veya diğer sağlık bakım 
merkezlerine uzmanlık gerektirenve mediko bünyesinde gerçekleştirilemeyen tedavi 
hizmetleri için sevk etmek.  
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4.7. Diş hekimliği kapsamındaki tedaviler öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında 

karşılaşılan komplikasyonları saptamak, müdahale ve sevk etmek. 

4.8. Hastalara ait tıbbi bilgileri ve öyküleri kaydetmek; uzman doktorlar, uzman dişhekimleri 
ve diğer sağlık çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunmak; 

4.9. Yasal mesleki gereklilikleri yerine getirmek için bildirilmesi zorunlu hastalıkları ve adli 
durumları yetkili birimlere rapor etmek. 

4.10. Hastaların ağız, diş ve çene bölgelerindeki hastalıkları ve bozuklukları ili önleyici veya 

iyileştirici yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ye bilimsel raporlar v.b. aracılığıyla 
bulguları yayınlamak; 

4.11. Belirli  hastalıkların  ortaya  çıkması  ve  yayılmasını  önlemek  ve Üniversitede 

yaşayan kişileri  bilgilendirmek amacıyla toplumsal ve hizmet içi eğitim programları 
hazırlamak, uygulamak, ilgili seminer ve konferanslara katılmak. 

 4.12. Hasta memnuniyetini sağlamak 
 4.13. Çalışmakta olduğu odanın temizliği, aletlerin  ve cihazların temizlik ile        

sterilizasyonunu takip etmek  
4.14. Odasındaki ve beraber çalıştığı yardımcı personel ile ilgili sorunları birim 

sorumlusuna bildirmek 
4.14. Diş Ünitesi’ndeki tüm personelin kalite ile ilgili görev ve yetki sorumlulukları dahilinde  

hareket etmek, 
4.15. İnsan Kaynakları, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Merkezi tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılmak. 
 4.16. Başhekimlik tarafından verilen diğer görevleride gerçekleştirmek. 

 
5. GEREKLİ NİTELİKLER  
  5.1 EĞİTİM       : Diş Hekimliği Fakültesi 
  5.2 DENEYİM       :  
  5.3 ÖZEL İHTİSAS/SERTİFİKA    :  
  5.4 YABANCI DİL       : İngilizce  
  5.5 İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER   :  

5.5.1. İyi iletişim kurabilen ve kişilerarası ilişkileri kuvvetli, 

5.5.2. Empati yapabilme becerisine sahip, 

5.5.3. İkna yeteneği olan, 

5.5.4. Sabırlı, 
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5.5.5. Mesleki bilgi yönünden kendini yenilemek, 

5.5.6. Ekip çalışmasına yatkınlık, 

5.5.7. Yaratıcı olmak 

  
 5.6 İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ    : Hasta mahremiyeti 
 5.7 KULLANILMASI GEREKEN CİHAZ VE EKİPMANLAR: Meslek ile ilgili her türlü alet  

ve cihazın kullanılması, 
5.8 İŞ RİSK       : Kas ve İskelet Sistemi  

Bozuklukları, Enfeksiyon  
Riski, stres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


