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Birim Diş Hekimliği Fakültesi 

Görev Adı Ameliyathane Sorumlu Hekim 

Amir ve Üst Amirler Dekan, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yrd 

Görev Devri Ameliyathane Sorumlu Hekim Yardımcısı 

Görev Amacı 
Aşağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri amirlerinin talimatları 

doğrultusunda eksiksiz yerine getirmek 

Temel İş ve Sorumluluklar 

1.Ameliyathane hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

2.Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin istemini onaylar kullanımını 

takip eder. 

3.Ameliyathane çalışanlarını kontrol ve koordine eder. 

4.İşleyiş açısından ameliyathane çalışanlarının amiridir. 

5.Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri 

yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir. 

6.Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini 

inanç, milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri 

farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

7.Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder. 

8.Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi 

ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

9. Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını 

tehlikeye sokması durumunda, hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim 

bu sırrı saklamakla yükümlü değildir. 

10.Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının 

açıklanması anlamına gelmez. 

11.Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı 

olduğunu ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir. 

12.Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar 

çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları 

atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması 

kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

Gerekli Bilgi ve Beceriler 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

          Kalite Birim Çalışanı 

 

 

Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü  

               Merkez Müdürü 

 

 

 

 


