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Birim Diş Hekimliği Fakültesi 

Görev Adı Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Amir ve Üst 

Amirler 

Başhekim, Hastane Müdürü ve Yardımcısı, Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu 

Birim 

Sorumlusu 

Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu 

Görev Devri  

Görev Amacı Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda merkezi 

sterilizasyon ünitesinin sorunsuz işletilmesinden sorumludur. 

 

Temel İş ve 

Sorumluluklar 

1. MSÜ çalışanlarının özlük işleri ile ilgili konularda ilgili birime önerilerde bulunur. 

2. Kurum politikaları doğrultusunda çalışanların gelişimi için performans (verimlilik) 

değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur. 

3. MSÜ’de personellerin motivasyonunu yükseltici düzenlemeler yapar. 

4. İnfeksiyon Kontrol Alt Kurulu ile işbirliği yaparak, infeksiyon kontrol önlemlerinin 

uygulanmasını sağlar. 

5. Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında 

görev alır. 

6. Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini 

sağlamak amacıyla ilgili MSÜ şefiyle bağlantı kurar. 

7. Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda ilgili 

birimlerle işbirliği yapar. 

8. Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon işleminden geçirilmesini, 

paketlenerek steril edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini denetler ve 

MSÜ şefinden gerekli  bilgileri  alır. 

9. Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, 

güvenli yöntem ve teknikleri kullanılmasında MSÜ şefiyle irtibatta olur ve denetimini 

sağlar. 

10. Yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi yapar. 

11. Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluşmadan 

http://www.e-hemsire.com/dekontaminasyon.htm
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eksiklerin giderilmesi konusunda ilgili birimlere görüş bildirir. 

12. Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu ile işbirliği yaparak personellerin sterilizasyon 

konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi 

eğitim etkinliklerine katılır 

13. MSÜ personelinin eğitim ihtiyacı olan konuyu belirler. 

14. Sterilizasyon konularında Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu  ile işbirliği yaparak 

standart oluşturma çalışmalarına katılır. 

15. Ünitede oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere 

bildirir.  

16. Çalışma güvenliği için rutin sağlık kontrolleri yapılmasını ve kayıtların 

tutulmasını sağlar. 

17. Ünitede çalışanların kıyafet, eldiven, önlük, çizme, maske, gözlük gibi koruyucu 

malzemeleri kullanmalarını denetler. 

18. Başhekimliğin belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistikleri 

sağlar. 

19. Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar. 

Yetkiler Hastane genelinde kullanılan aletlerin, ömrünü uzatacak şekilde temizliğini ve 

bakımlarını gerçekleştirmek ve steril edilmelerini sağlamak,ihtiyaç duyulan noktalara, steril 

edilen alet ve malzemelerin ulaştırılmasını sağlamak ve fakültemiz bünyesinde sunulan 

merkezi sterilizasyon hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla gereken yetkilere sahiptir. 

Gerekli 

Nitelikler 

 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 

 


