
FAKÜLTEMİZİN MEZUN YETERLİLİKLERİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu bir diş hekiminden 

beklenen 7 temel rol ve 102 genel yeterlilik başlığı belirlenmiştir. 

Mezunlarımızdan beklenen 7 temel rol aşağıdaki gibidir 

 

A. Bilimsellik 

B. Profesyonellik ve Etik 

C. İletişim 

D. Sağlığın Öncelenmesi 

E. Kurumsal Yönetim ve Liderlik 

F. Bilişim 

G. Tanı ve Tedavi Süreçleri 

 

A.  Bilimsellik 

1. Hasta tanı ve tedavisi süresince problem çözme becerisini kullanarak hasta tanı ve tedavi 

sürecini gerçekleştirir. 

2. Hasta tanı ve tedavisi süresinde eleştirel düşünebilme becerisini kullanır. 

3. Diş hekimliği ile alakalı güncel bilgilere ulaşır. 

4. Diş hekimliği ile alakalı bilgi kaynaklarının sonuçlarını eleştirel olarak değerlendirir.  

5. Bilimsel etkinliklere katılarak ya da literatür takibi yapıp kendini geliştirerek öğrendiği 

bilgileri, deneyimlerini, kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarını meslek pratiğinde 

kullanır. 

6. Değişen koşullarda mesleki uygulamalara hızlı adapte olarak gerçekleştirir. 

7. Hasta ve yakınları dahil olmak üzere profesyonel ve meslekten olmayan kitlelere, ilgili 

araştırma ve bilimsel araştırmanın bulgularını özetleyip, iletir. 

 

B.  Profesyonellik ve Etik 

1. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimseyip gelişimi sağlayacak planlamayı yaparak, 

daima uygular. 

2. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimseyerek mesleki açıdan sürekli gelişim sağlar. 

3. “Önce zarar verme” ilkesini benimser, hastaya zarar vermemeye özen gösterir. 

4. Sağlık mesleklerinde hekimlerde ve diğer meslektaşlarında profesyonel olmayan ve etik 

olmayan davranışları tanır ve bunlara yanıt verir. 



5. Uygulamada karşılaşılan etik sorunları tanır ve bunlara yanıt verir. 

6. Acil, engelli, geriatrik ve riskli hasta gruplarını ayırır ve öncelikli durumları göz önünde 

bulundurur. 

7. Yasal hak ve sorumluluklarına uyar. 

8. Mesleki uygulama sınırlarına uyar. 

9. Mesleki ve etik kurallara, uygulama standartlarına ve uygulamayı yöneten yasalara 

uyar. 

10. Hasta bilgi ve kayıtlarının gizliliğini sağlar. 

11. Hasta mahremiyetine özen gösterir. 

12. Hastayı bilgilendirip, önerilen bir prosedür veya tedavinin risklerini, yararlarını ve 

gerekçesini açıklayan bilgilendirilmiş onam alır. 

 

C.   İletişim  

1. Hasta ve hasta yakınları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygı çerçevesinde etkili bir 

iletişim kurar. 

2. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarından edinmesi gereken bilgileri doğru 

bir şekilde toplayıp, değerlendirir. 

3. Hasta ve topluma karşı saygın bir duruş sergiler. 

4. Meslektaşları ve ekip üyeleri ile iyi bir iletişim kurar. 

5. Çalıştığı kurumda personelle birlikte ekip oluşturarak uyumlu bir çalışma ortamı sağlar. 

6. Çalıştığı kurumda personelle birlikte mesleksel sorumluluklarını ve görevlerini eksizsiz 

yerine getirir. 

7. Disiplinler arası diğer sağlık kuruluşlarındaki çalışanları ile birlikte uyum içinde ve 

etkin olarak çalışır. 

8. Hastaların ve ailelerinin sağlıklarıyla ilgili bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olan 

iletişim becerilerini ve stratejilerini kullanır. 

9. Mesleki bilgilerini hasta mahremiyetine saygılı olacak şekilde gerektiğinde hasta, hasta 

yakınları, diğer sağlık çalışanları ve gerektiğinde toplumla paylaşır. 

10. Çocuk, geriatrik ve engelli hastalarda hastaya refakat eden hasta yakını ile etkili bir 

iletişim kurarak hasta hakkında bilgi verir. 

11. Hasta ve hasta yakınları ile empati ve hasta merkezli bir yaklaşımda bulunur. 

12. Hasta ve hasta yakınları ile empati ve hasta merkezli bir yaklaşımda iletişim kurar. 

 

D.  Sağlığın Öncelenmesi 



1. Hastanın genel sağlık durumunu değerlendirip hastası için en uygun kararları alır. 

2. Diş hekimliği uygulamalarında toplumsal düzeyde hastaları risk gruplarına ayırır ve 

uygular. 

3. Diş hekimliği uygulamalarında toplumsal düzeyde koruyucu ve önleyici diş hekimliğini 

ön planda tutar. 

4. Kendi hazırladığı toplumsal koruyucu programlarda hastaları risk gruplarına ayırır ve 

uygular. 

5. Kendi hazırladığı toplumsal koruyucu programlarda koruyucu ve önleyici diş 

hekimliğini ön planda tutar. 

6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm politika ve uygulamaları takip eder. 

7. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm politika ve uygulamaları toplum sağlığına olası etkilerini 

değerlendirir. 

8. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm politika ve uygulamaları gerektiğinde bilimsel verilerle 

fikirler üretip savunur. 

9. Toplum ağız diş sağlığı durumunun düzeltilebilmesi, geliştirilebilmesi ve hastalıkların 

önlenmesi için görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 

10. Toplum ağız diş sağlığı durumunun düzeltilebilmesi, geliştirilebilmesi ve hastalıkların 

önlenmesi için gereken girişim ve uygulamaları sağlıkta kalite standartları altında 

gerçekleştirir. 

11. Çocuk, yetişkin ve yaşlılarda yaşamın tüm evrelerinde ağız ve diş sağlığının 

devamlılığını sağlamayı destekler. 

 

E. Kurumsal Yönetim Ve Liderlik 

1. Tedavi sırasında hasta güvenliği olayları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti 

sunumundan kaynaklanan zararları fark eder. 

2. Tedavi sırasında klinik risk yönetimini sistematize ederek yönetir. 

3. Atık yönetimi kriterlerini açıklar. 

4. Atık yönetimi kriterlerini mesleki uygulamaları sırasında yerine getirir. 

5. Kurduğu ekibin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. 

6. Kurduğu ekibine liderlik yaparak rol model olur. 

7. Çalıştığı kurumda meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hastalarla empati kurar. 

8. Çalıştığı kurumda meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hastalarla saygı gösterir. 

9. Çalıştığı kurumda meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hastalarla etik ve deontolojik 

ilkeleri göz önünde bulundurur. 



10. Hasta kayıtlarının korunmasına özen gösterir. 

11. Hasta kayıtlarının gizliliğine özen gösterir. 

12. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yönetiminde güncel gelişmeleri takip eder, 

değerlendirir. 

13. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yönetiminde güncel gelişmeleri uygular. 

14. Bir uygulamada finans kaynaklarını etkin ve verimli şekilde yönetir. 

15. Bir uygulamada insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde yönetir. 

16. Maliyete uygun sağlık hizmeti sağlamak için kanıt ve yönetim süreçlerini yönetir. 

17. Optimum hasta tedavisi için sağlık hizmet kaynaklarını tahsis eder. 

18. Sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesine katkıda bulunur. 

19. Sağlık sistemlerinin kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. 

20. Olağanüstü durumlarda kriz durumunu iyi yönetebilir. 

21. Afet durumuna yönelik planlama yapar. 

22. Çalışan güvenliğini optimum düzeyde sağlar. 

23. Kendisi ve diğer çalışanlar için ergonomik çalışma ortamları sağlar. 

F. Bilişim 

1. Klinik süreçlerde güncel yöntem ve teknolojiyi kullanır. 

2. İdari süreçlerde güncel yöntem ve teknolojiyi kullanır. 

3. Hasta kayıtlarının düzenlenmesinde en güncel teknolojiyi kullanır. 

4. Hasta kayıtlarının saklanmasında ve kullanılmasında en güncel teknolojiyi kullanır. 

5. Elektronik kayıtları en güncel dijital teknolojiyi kullanarak erişim sağlar. 

6. Hasta verilerinin güvenliğini en güncel teknolojiyle sağlar. 

7. Diş hekimliği gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyi takip ederek yeni gelişmelere 

ayak uydurur. 

8. Sosyal iletişim ağlarını etkin bir şekilde kullanır. 

G. Tanı Ve Tedavi Süreçleri 

1. Uzmanlık alanları dahilinde tanımlanmış uygulama tedavilerini uygular. 

2. Çalışma sınırlarını doğrultusunda gerektiğinde konsültasyon ister ve hastasını uzman 

hekime yönlendirir. 

3. Tanı ve tedavi planlaması için hastanın detaylı medikal ve dental öyküsünü alır.  

4. Tanı ve tedavi planlaması için klinik ve radyografik muayenesini yapar. 

5. Tanı ve tedavi planlaması için gerektiğinde yardımcı tanı yöntemlerini kullanır. 



6. Tanı ve tedavi planlaması için bulguları değerlendirir ve süreci yönetir. 

7. Değişen koşullarda tanı ve tedavi planlamasını yaparak hızlı adaptasyonla    gerçekleştirir. 

8. Tedavi planlamasında hastanın sistemik sağlık durumunu göz önünde bulundurur. 

9. Tedavi planlamasında hastanın sosyal durumunu göz önünde bulundurur. 

10. Hastanın sağlığını geliştirme amacıyla elde ettiği bulguları değerlendirerek ihtiyaca uygun 

tedavi planını yapar ve uygun ilaç reçete eder. 

11. Hastalık önleme amacıyla elde ettiği bulguları değerlendirerek ihtiyaca uygun tedavi planını 

yapar ve uygun ilaç reçete eder. 

12. Hasta merkezli bir klinik değerlendirme yaparak tedavi planlaması oluşturur. 

13. Hastanın da fikrini alarak tedavi planlaması oluşturur. 

14. Farklı yaş gruplarında olan hastalar dahil tüm gruplarda ağız ve diş bakımını planlar. 

15. Özel gereksinimi olan hastalar dahil tüm gruplarda ağız ve diş bakımını planlar. 

16. Görev tanımında yer alan mesleki uygulamaları optimum sürede en ideal tedaviyi uygular. 

17. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uygun enfeksiyon kontrolünü sağlar. 

18. Hastanın tedavisini yürütebilmek için uygun psikolojik ortamı oluşturur. 

19. Diş hekimliği alanında tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak mümkün olan en erken tanının 

konulmasını sağlar. 

20. Diş hekimliği alanında tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak hastalığın ilerlemesini önler. 

21. Uyguladığı tedavinin sonuçlarını değerlendirir. 

22. Uyguladığı tedavinin başarısını değerlendirir. 

23. Klinik aciliyeti ve mevcut kaynakları dikkate alarak tedavi planlaması yapar. 

24. Gerektiğinde yetkisi dahilinde acil müdahale yapar. 

25. Hastada istismar, ihmal…vb durumları fark edip, süreci yönetir. 

26. Hastada madde bağımlılığı durumu fark edip, süreci yönetir. 

27. Öncelikli olan acil, engelli, geriatrik ve riskli hasta gruplarına yönelik diş sağlığı 

hizmetlerini sağlar. 

28. Hasta takip gereksinimini belirler. 

29. Hasta takibini planlar ve gerçekleştirir. 

 


