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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Estetisyen Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 

1.Görev Unvanı                                 :  Estetisyen 

2.Çalıştığı Bölüm/Birim :  Plastik Cerrahi Polikliniğİ 

2.1. Bağlı Olduğu Bölüm Yöneticisi : Plastik Cerrahi Uzmanı 

2.2. Kendisine Bağlı Birimler         : - 

2.3. Yerine Vekâlet Edecek Kişi /Görev Devri :  

2.4. Çalışma Saatleri : Mevzuatta Belirtildiği şekilde 

3. Görev Amacı : Cilt ve vücut bakımı, epilasyon – depilasyon, makyaj gibi 

kişisel bakım işlemlerini yapmak. 

4.Yetkinlik Bilgileri                      

4.1. Öğrenim  : En az Lise mezunu olmak, M.E.B onaylı Estetisyenlik Kursu 

Belgesine sahip olmak 

4.2.Deneyim  : En az 3 yıl 

4.3.Uzmanlık / Sertifika         
: MEB onaylı Estetisyenlik Kursu, Hastane Yönetimi, hasta ve 

çalışan güvenliği eğitimleri almak 

4.4. Kullanması Gereken Cihaz ve Ekipmanlar   : Epilasyon cihazları, ilgili diğer alet ve cihazlar 

4.5. İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar              : Hastane ve birimi ile ilgili tüm bilgiler. 

5.Görev Tanımı  

Cilt sorununa yönelik uygun bakımı sağlamak, kalıcı veya günlük makyaj uygulaması yapmak, makyaj, cilt ve saç 

bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, vücut bakımı ve epilasyon hizmeti vermek, 

6.Temel İş ve Sorumluluklar 

6.1. Müşteriyi karşılamak, 

6.2.Kullandığı ve sorumluluğunda olan makine, araç ve gereç temizliğini sağlamak, 

6.3.Müşteriyle ön görüşme yaparak uygun işlemi belirlemek ve müşteriyi işleme hazırlamak, 

6.4.Yapılacak işleme göre kullanılacak makine, araç, gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek, 

6.5.Cilt sorununa yönelik, Uzman hekimin uygun gördüğü bakımı sağlamak, 

6.6.Kalıcı veya günlük makyaj uygulaması yapmak, 

6.7.Mesleğe dair güncel yöntem, tedavi ve teknolojileri takip etmek, 

6.8.Makyaj, cilt ve saç bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, 

6.9.Vücut bakımı ve epilasyon hizmeti vermek, 

6.10.Yapılan işlemin kullanımına ve sürdürülebilirliğine ilişkin önerilerde bulunmak, 

6.11.Cildiye ve plastik cerrahi uzmanın işlemlerine gerektiğinde yardımcı olmak. 

6.12.Memnuniyet ilkesini gözeterek sadık müşteriler edinmeye çalışmak, 

6.13.Kurumun satış hedeflerini gerçekleştirmede aktif rol oynamak. 
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7.Yetkiler 

7.1.Plastik cerrahi ve Cildiye Uzmanlarının önerdiği uygulamaları yapmak 

7.2. Epilasyon yapmak. 

7.3.Makyaj yapmak. 

7.4.Cilt bakımı yapmak 

8.Görev Dağılımında Çatışma Yaşanması Durumunda İzlenecek Yol 

Çatışmaya neden olan etmenlerin çok boyutlu olduğu, biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerin, çalışanların 

davranışını şekillendirmede etkin rol üstlendiği kabul edilmektedir. Çatışma yönetimi sürecinde, bireyin kendi 

psikolojik ve sosyal özelliklerini tanıması, olası çatışma tepkilerini öngörebilmesi ve gerektiğinde davranışlarını 

değiştirmesi, çatışmanın çözüme kavuşturulmasında etkili olabilecek bireysel katkıyı göstermektedir. Hastanede 

görev dağılımında çatışmanın sebepleri sistem yaklaşımı etrafında ele alınır ve çözüm önerileri de bu yönde 

geliştirilir. Kişisel iletişim eğitimleri, hizmet içi eğitimlerin arttırılması, hiyerarşik mesafe, etkin performans yönetimi, 

sosyal faaliyetlerin arttırılması gibi konular, çatışma yaşanmasının önüne geçecek yöntemlerden bazılarıdır.  

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda bağlı bulunulan üst yöneticiye konu iletilerek, üst yöneticinin 

konunun özelliğine göre belirleyeceği yol izlenir. 

TESLİM ALAN                                                                TESLİM EDEN 

Tarih        :………/………20......                                        Tarih        :………/………20...... 

Adı Soyadı :……………………………………………….        Adı Soyadı :………………………………………………. 

İmza         :                                                                      İmza         : 


