
TÜRKİYE’DE SAĞLIK 

KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI 

VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 

Doç Dr Meral Türk 

Ege Üni Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı AD 



29 Mart’ta DSÖ görevlisi Dr 

Carlo Urbani SARS nedeniyle 

ölmüştür. 

Keneli iğne hemşireyi öldürdü  

ÇORUM`DA Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle tedavi 

gören bir hastadan kan alırken enjektörün iğnesini yanlışlıkla eline 

batıran 30 yaşındaki hemşire Nazlı Yazıcı tedavi gördüğü hastanede 

hayatını kaybetti. 2006-07-15  

 

Eline iğne batan sağlıkçı KKKA’dan öldü 

 Samsun’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastası olan bir kişiye 

müdahale ederken, virüs bulaşan sağlık teknisyeni hayatını kaybetti. 

     AA  13 Haziran. 2009  

Sivas’ta biri sağlıkçı 2 kişide domuz gribi vakası  

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, biri 

sağlıkçı 2 kişide domuz gribi vakasına rastlandı . 22 Ekim 2009  

 



112 Personeline Hakarete 10 Ay Hapis Cezası (06/11/2011 ) 

 

Konya Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’nde operatör olarak 

 çalışan kadın görevliye ambulansın geç kaldığı gerekçesiyle hakaret ettiği 

 öne sürülen  sanığa 10 ay hapis cezası verildi.  

 

http://www.medihaber.net/


Hastaneler  

Diyarbakır Askeri Hastanesi 

kantininde elektrik kontağı 

nedeniyle çıkan yangın, ….. 

paniğe neden oldu. 20 Ekim 

2011  

Manisa Uzunyol Caddesi’ndeki Özel 8 

Eylül Hastanesi’nde, Saat 21.30’da 

sızıntı yapan oksijen tüpü patladı……  

yangında, teknisyen Nurettin Ata’nın 

(28) vücudunda  yanıklar …Personelden  

Ahu Kurşun ve Hayal Duman dumandan 

etkilendi.   7 Kasım 2011 

http://www.milliyet.com.tr/index/oksijen tupu


Dönüşümün kamu sağlık çalışanlarına 

etkilerini değerlendirme amaçlı "birey-sağlık 

çalışanı anketi".  SES 



“Bu bizim sağlığımız”   TTB (1989)   

 

1. Bu konuda bilgi birikiminin geliştirilmesi  

2. İşyerlerinden gelen bildirim formlarından 

bir arşiv oluşturulması 

3. SÇS alanında yürütülecek araştırmaları 

özendirmek ve desteklemek adına, “TTB İşçi 

Sağlığı Araştırma Özendirme Ödülü” 

konulması  

4. Tabip odaları ve SES bünyesinde SÇS 

kollarının ya da çalışma gruplarının  

kurulması.  

 
 



Ankara Tabip Odası (1990) Halk Sağlığı 

Bürosu “Türkiye İçin İşçi Sağlığı Tezi”  

 

•   

 

 

 

•  çalışanların üretim sürecinde inisiyatif 

kullanmaları 

•   yönetime katılmaları, 

•   hizmetin üretim biriminde örgütlenmesi  

•  sağlık kurullarının sağlıkçı ile çalışanı 

buluşturan kurullar 

 

Genel-İş Sendikası ve ATO Halk Sağlığı Bürosu 

(1992)  “Sağlık Çalışanlarının İş Risklerine 

Karşı Bilinçlendirilmesi ve Örgütlenme 

Projesi” 





• “Hastane Çalışanları İş Sağlığı 
Yönetmeliği” (1995) 

• “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve 
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve 
Korunmasına ilişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ”(29 Nisan 2009) 

• “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasına dair Yönetmelik” (6 Nisan 
2011) 

 

 



“Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 

Sağlanmasına dair Yönetmelik” 

• kamu, üniversite ve özel ikinci ve üçüncü 

basamak sağlık kurumları 

• hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya 

yönelik gerekli faaliyetleri düzenleme 

zorunluluğu  

• Yönetmelik sadece ikinci ve üçüncü 

basamağı kapsamakta  



Çalışan güvenliği 

uygulamaları 
 

MADDE 7 – 

a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması, 

b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, 

c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, 

ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının 
sağlanması, 

d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine 
yönelik düzenleme yapılması, 



 

Hasta ve çalışan güvenliği ortak 

uygulamaları 

 
MADDE 8 – 

 

a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili 
olarak; 

 

b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak; 

 

c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; 
tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif 
madde kullanılan alanlarda 
koruyucu önlemlerin alınması, 

 
 

d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak; 

1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması, 

2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç 
güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi 
güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici 
alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile 
temas konularını kapsaması, 

3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması, 

 

e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık 
kurumlarında görevli tüm çalışanlara, 
hasta ve çalışan güvenliği konusunda 
eğitimlerin verilmesi, 

 
f) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak; 

1) Hasta güvenliği komitesi, 

2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması, 

 



Sorumluluk 

 

• MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan 
usul ve esasların kesintisiz ve etkin bir 
şekilde uygulanması, uygulama sırasında 
tespit edilen sorun ve aksaklıkların 
giderilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, uygulamanın takip edilmesi ve 
değerlendirilmesi, ilgili sağlık kurumunun 
en üst amirinin sorumluluğundadır.   

 



 

 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR 

YÖNETMELİK   

 

Değerlendirme  

• MADDE 10 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki 
sağlık kurumlarını hasta ve çalışan güvenliği açısından 
değerlendirir. Sağlık kurumlarının değerlendirilmesi 
sürecinde Hizmet Kalite Standartları kullanılır. 
Değerlendirmeler değerlendiriciler tarafından yılda en az 
bir defa Hizmet Kalite Standartlarından seçilecek 
bölümler üzerinden yapılır. Sağlık kurumlarının bu 
kapsamda değerlendirilen bölümlerde yer alan hasta ve 
çalışan güvenliği ile ilgili standartlardan 100 üzerinden 
en az 80 puan alması gerekmektedir. Bakanlık bu puanı 
artırmaya yetkilidir.   

 



Hizmet Kalite Standartları 



• Kim için? 

• Birim ? 

• Kimler çalışacak? 

• Çalışan güvenliği; sağlık? 

• Sağlık taramasının ayrıntıları 

• Risk değerlendirmesinde tüm riskler ve tüm 

bölümler kapsama alınmamış 

• Kaza, meslek hastalığı, koruyucu önlemler  

yerine “olay”, “düzeltici önleyici faaliyetler” 



E.Ü.T.F. ÇALIŞAN SAĞLIĞI 

VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 

ÇASAGÜB 



Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği 

Birimi (ÇASAGÜB) 

• ÇASAGÜB kuruluş 

– Görevlendirme: 

• Başhekim yardımcısı 

• Halk Sağlığı AD’dan bir öğretim üyesi 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  

• Kurum hekimi 

• Hemşire-2 

 

– Yönerge 



E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

(ÇASAGÜB) 

 Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

• Merkez Müdürlüğü : Başhekimlik 

• Çalışan : 657, 2547 ve 4857 sayılı 

kanuna bağlı sözleşmeli personel, 

geçici personel 

• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

(ÇASAGÜB): Koruyucu sağlık hizmetleri 

ile birinci basamak ayaktan teşhis, tedavi 

ve rehabilite edici sağlık hizmetleri  



Yapılanlar  

• İşe giriş muayeneleri: 19 

• Peryodik muayeneler: 700 
– Dozimetre taşıyanlar:  

• 2010  241 / 324 

• 2011  161 / 296 

 

• Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
eğitim ve danışmanlık :  
– Radyasyondan korunma: 168 çalışan (2010) + 90 

çalışan (2011) 

 



• HASUDER İş Sağlığı (2010) 

– Finansman 

– Adlandırma 

– SUT’ta yer almaması 

– İnsangücü 

 

 

 

 

 


