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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Ülkelerin sağlık sistemleri benimsedikleri
sağlık politikaları doğrultusunda
biçimlendirilir. Söz konusu politikaların uygulamaya yansıtılması bu yönde yapılan mevzuat
düzenlemeleri ile sağlanır. Toplum sağlığına yön veren politikalar yönünde yapılan
düzenlemeler, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu meslekleri,
eğitiminden, uygulamalara, yönetiminden istihdam alanına kadar çok yönlü etkiler. Sağlık
meslekleri uygulamalarını ya genel çerçevede oluşturulan yasalar ya da mesleğe özgü
belirlenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirir. Meslek yasaları, genel olarak,
mesleğin ne olduğunu, meslek kimliğinin nasıl elde edileceğini ve bu kimlikte hangi rolleri
üstleneceği konularında mesleğe özgü resmi düzenlemeleri kapsar. Meslek üyeleri
uygulamalarını yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk sınırları içinde yürütürler ve
uygulamaları ile ilgili hesap verme ve hesap sorma haklarını bu yasalarla elde ederler. Güçlerini
ve dayanaklarını kendilerine özgü yasalardan alan meslekler, toplumsal sorumluluklarını ve
uygulamalarını güven içinde yerine getirmede önemli bir avantaja sahip demektir. Hemşirelik
bu avantajı 1953 tarihli meslek yasası ile elde etmiş ayrıcalıklı mesleklerden biridir. Bu kitapta
hemşirelik öğrenci ve mezunlarının yararlanabileceği, ülkemizde geçmişten günümüze süre
getirilen sağlık politikaları ve bu politikalar doğrultusunda oluşturulan yasal düzenlemeler,
meslek yasası ve yönetmelikleri, çalışma ortamına ilişkin yasalar yanısıra, mesleki nitelikte
uluslararası kararlar, mesleki örgütlenme ile hasta güvenliğine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir. Son bölümde Türk Ceza Kanunu kapsamında hemşirelerin cezai sorumlulukları ile
ilgili maddelerin açıklamasına yer verilmiştir. Oldukça geniş kapsamlı olan ve 14 bölüm altında
planlanan söz konusu düzenlemelerin, olabildiğince meslek üyelerini ilgilendiren boyutu ile
yazılmasına özen gösterilmiştir.
Kitabın hazırlanmasında bölüm yazarları olarak katkı sağlayan, İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ekibine, Prof.
Dr. Ülkü Baykal, Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Yard. Doç. Dr. Betül Sönmez, Öğr.
Gör. Dr. Nihal Ünaldı Baydın ve Arş. Gör. Dr. Feride Eşkin Bacaksız’a sonsuz teşekkürlerimi
sunarım.
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Editör
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Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AET

Avrupa Ekonomik Topluluğu

AHBS

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

ANA

Amerikan Hemşireler Birliği- American Nurses Association

BİMER

Başbakanlık İletişim Merkezi

CEO

Cheif Executive Officer – Genel Müdür

ÇKYS

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

DB

Dünya Bankası

DMK

Devlet Memurları Kanunu

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü-World Health Organization

DYS

Doküman Yönetim Sistemi

GSS

Genel Sağlık Sigortası

f

Fıkra

FNIF

Uluslar arası Florence Nightingale Vakfı - Florence Nightingale
International Foundation

HBS

Hastane Bilgi Sistemleri

ICM

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu- International Council of Midwives

ICN

Uluslararası Hemşireler Konseyi - International Council of Nurses

ICNF

Uluslararası Hemşireler Konseyi Vakfı - The International Council of
Nurses Foundation

ICNP

Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflama Sistemi- International
Classification for Nursing Practice

ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü – International Labour Organization

IX

İMF

Uluslar Arası Para Fonu - International Money Fund

INR

International Nursing Review

IOM
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1. GENEL SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI
* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık Kavramı ve Sağlık Hakkı İle İlgili Düzenlemeler
1.1.1. Sağlık Kavramı Tanımı
1.1.2. Sağlık Hakkı İle İlgili Uluslararası Düzenlemeler
1.1.3. Ulusal Düzenlemelerde Sağlık Hakkı
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Özellikleri
1.3. Sağlık Sisteminin Amacı ve Özellikleri
1.4. Sağlık Politikası Tanımı ve Çeşitleri
1.4.1. Ülkemizde Sağlık Politikalarının Özellikleri
1.5. Sağlık Politikaları ve Sağlık İnsan Gücü
1.5.1. Sağlık İnsangücü İstihdamı
1.5.2. Sağlık İnsangücü Eğitimi
1.5.3. Sağlık İnsangücü Planlama Yöntemleri
1.5.4. Dünyada İnsangücü Planlamanın Gelişimi
1.5.5. Türkiye’de İnsangücü Planlamanın Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ulusal ve uluslararası belgelerde sağlık hakkına nasıl yer verilmiştir?
Sağlık hizmetlerinin ayırt edici özellikleri nelerdir?
Sağlığa yön veren politikaların çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
Sağlık insangücü sınıflandırılması ve planlama yöntemleri nelerdir?
Dünyada ve ülkemizde sağlık insangücü planlaması nasıl gelişme göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık ve Sağlık hizmetlerinin
özellikleri

Sağlık hizmetlerini diğer
sektörlerden ayırt edici
özelliklerini açıklayabilmek
Sağlık politikalarının çeşitlerini
ve ayırt edici özelliklerini
açıklayabilmek
Sağlık insan gücünü, planlama
yöntemlerini ve dünyada ve
ülkemizde gelişim sürecini
açıklayabilmek

Sağlık Politikalarının Dayandığı
Temel Faktörler
Sağlık insangücü niteliği ve
planlama yöntemleri

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık ve sağlık hakkı

•

Sağlık hizmetleri

•

Sağlık sistemi

•

Sağlık politikaları

•

Sağlık insan gücü

•

Planlama
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Giriş
Sağlık, bireylerin karşılanması öncelikli gereksinimlerinin başında gelen yaşam
kalitesini yükselten nitelikte varsayılan en temel olgudur. Yaşam için gerekli diğer
gereksinimler ise ancak sağlıklı olma durumunda anlam kazanır. Geleneksel anlayışta sağlık,
sadece hastalık ve sakatlığı içeren kavram olarak ele alınırken günümüzde bireyin öz
sorumluluğundan, uluslararası boyuta taşınan bir çok bileşeni ile birlikte tartışılmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin niteliği ve diğer hizmetlere benzerlik göstermeyen ayırt edici özellikleri,
sunumu yönetimi,örgütlenmesi ve finansman boyutlarını da farklılaştırır. Ülkelerin sağlık
sistemi ve hizmetlerin özellikleri ise benimsedikleri sağlık politikalarından doğrudan etkilenir.
Sağlık hizmetlerinin sunumu birden fazla profesyonel meslek gruplarının birlikte çalışmasını
gerektirir. Toplum sağlığına yön veren politikaları, aynı zaman da sağlık hizmetlerinin
sunumundan sorumlu meslekleri, eğitiminden, uygulamalara, yönetiminden istihdam alanına
kadar çok yönlü etkiler. Sağlık bakım sisteminin tüm alanlarında hizmet sunan, hemşirelik ise
etkili yararlanıldığında ülkelerin sağlık göstegelerinin yükseltilmesinde anahtar rol oynayan
önemli bir bir sağlık disiplinidir. Ülkemizde bir yandan meslekleşme sürecinin gereklerini
karşılamaya yönelik uğraşlarını sürdürmeye çalışan hemşirelik, hem profesyonel statüye erişim
hem de eğitim uygulama, istihdam gibi tüm boyutlarda, yerleşik mesleklere göre sağlık
politikalarından en fazla etkilenen grupların başında gelir.
Bu ünitede genel olarak sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık
politikaları ile sağlık insangücü özellikleri, planlama yöntemleri, dünyada ve ülkemizde gelişim
sürecine ilişkin konulara yer verilecektir.
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1.1. Sağlık Kavramı ve Sağlık Hakkı ile İlgili Düzenlemeler
1.1.1 Sağlık Kavramı Tanımı
Geleneksel anlayışta sağlık kavramının yalnız hastalık ve sakatlık durumunun olmaması
şeklinde tanımı, hastalık kavramının öne çıkmasına ve hastalık kavramı ile bağlantılı negatif
bir mesajın algılanmasına yol açmaktadır. Batı tıbbındaki gelişmelerin de büyük ölçüde var
olan hastalıkların nedenlerini açıklama ve hastalıkları tedavi etmeye ilişkin yönelimleri bu
algıya destekler şekildedir. Günümüzde farklı şekillerde tanımlanan sağlık kavramı ile ilgili
genel kabul gören evrensel tanımda sağlık“ yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,
bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali olarak” açıklanmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yapılan tanımda da “iyilik” kavramının açıklanmasının güçlüğü yanı sıra
“tam tanımda yer alan “sosyal iyilik” kavramı ise sağlığın açıklanmasında önemli bir gelişme
olarak kabul edilmektedir.
Bireyin içinde bulunduğu çevre, davranış, kalıtım ve sağlık hizmetlerinin sunum biçimi sağlığın
temel belirleyicileri arasında sayılmaktadır. Çevre, biyolojik, fiziksel ve sosyal çevre olarak üç
boyutta sağlıkla ilişkilidir. Davranış, kişinin yaşama dair değer, tutum alışkanlık ve yaşam tarzı
ile ilgili özellikleri aracılığı ile sağlığı üzerinde etkili rol oynar. Kalıtım ise özetle, hastalıklara
karşı duyarlılığını etkileyen, bireyin yaradılışı itibarı ile sahip olduğu biyolojik ve organik
yapısının kalıtımsal geçişi ile ilgili bir etki faktörüdür.
”ın nasıl ölçüleceği ile ilgili soruların yanıtlanması zorluğu ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan
söz konusu
1.1.2. Sağlık Hakkı İle İlgili Uluslararası Düzenlemeler
1.1.2.1 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
1948 yılında kabul edilen insan hakları bildirgesinin 25.maddesinde sağlık hakkı;
"1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi
bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki
koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik
içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar" şeklinde belirtilmiş
en temel hak olan "yaşam hakkı" çerçevesinde Sağlık Hakkı'na yer verilmiş ve sağlık hakkı,
sosyal güvenlik hakkı bir arada düzenlenmiştir.
1.2.2.2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
İkinci önemli belge, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bir devamı ve onu açımlayan
bir belge niteliğinde olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar sözleşmesidir. Türkiye
tarafından bazı maddelerine çekince konularak 2002 yılında kabul edilmiş olan ve devletlerin
kabul ve imzasıyla o ülkeye ait bir "ulusal iç hukuk kuralı" haline gelmiş
bulunan sözleşmenin 12. maddesi de sağlık hakkını "Sağlık standardı hakkı" başlığı altında
şöyle düzenlemiştir.
"1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel
ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır.
7

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla
alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri içerir:
a) Var olan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı
gelişmelerinin sağlanması;
b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme;
c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer
hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;
d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli
şartların yaratılması."
1.1.2.3. Avrupa Sosyal Şartı
1965 yılında yürürlüğe giren, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin ve bu "şartnameyi"
imzalayan devletlerin uymayı kabul ve taahhüt ettikleri, temel sosyal ve ekonomik hakları
koruyan, medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni takviye
eden bir Avrupa Sözleşmesi’dir. Avrupa Konseyi’nin bağlayıcı bir sözleşmesi olarak Avrupa
Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, ekonomik ve sosyal haklar alanındaki
karşılığı olarak görülebilir. Bu sözleşme 1996 yılında revize edilmiş, 1999 yılından bu yana
kademeli olarak eskisinin yerini almıştır. Bu sözleşmeyle insan hakları ve özgürlüklerle ilgili
konular ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin bu konulardaki uygulamalarını denetleyecek
mekanizmalar ele alınmıştır.
Avrupa Sosyal Şartı 11. maddede ve "Sağlığın Korunması Hakkı" başlığı altında:
"Akit Taraflar sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak
üzere, ya doğrudan veya kamusal veya özel örgütlerle işbirliği içinde, diğer önlemlerin yanı
sıra,
1-Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak;
2-Sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere eğitim
ve danışma kolaylıkları sağlamak;
3-Salgın hastalıklarla yerleşik mevzii ve başka hastalıklar olabildiğince önlemek; üzere
tasarlanmış uygun önlemler almayı taahhüt ederler." şeklinde bir düzenleme getirmiştir.
Avrupa Sosyal Şartının öngördüğü denetim mekanizması çerçevesinde, 1994-1998 arası
dönemi kapsayan 7. Raporda Türkiye'nin, 11. madde belirlenen yükümlülüklerini yerine
getirmediği ve sözleşmeye uygun davranmadığı belirtilmiştir.
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1.1.2.4. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Avrupa Haklar Bildirgesi’nde 35. maddede ve "Sağlık Hizmetleri" başlığı altında:
"Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir.
Bütün Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde
bir insan sağlığı koruması sağlanmalıdır." şeklinde düzenlenmiştir.
1.1.3. Ulusal Düzenlemelerde Sağlık Hakkı
Türk hukukunda sağlık hakkı anayasal düzeyde 1961 Anayasasına kadar kendisine yer
bulamamıştır.
1.1.3.1. Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
1961 Anayasası'nın 49. maddesinde "devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini sağlamakla ödevlidir" şeklinde sağlık hakkına devlet açısından pozitif
yükümlülük doğuracak şekilde yer verilmiştir.
1.1.3.2. Türkiye Cumhuriyeti 1981 Anayasası
Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası tıpkı İnsan hakları Evrensel Bildirgesi'nde
olduğu gibi "yaşam hakkı"nı temel alan bir düzenlemeyi 17. Maddesinde,
"Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya
veya muameleye tâbi tutulamaz."şeklinde ele almıştır.
Buna göre tüm yurttaşların yaşama hakları devlet güvencesi ve onun pozitif
yükümlülüğü kapsamı içinde koruma altındadır.
1982 Anayasası'nın 56. maddesinde "Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması" başlığı
altında:
"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel
kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık
sigortası kurulabilir." denilmektedir.
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Anayasa'nın
17.
maddesinde
söz
edilen
"Yaşama
hakkı"ndaki "yaşamak" yalnızca "canlılık özelliklerine sahip olmak" demek değildir.
Bunun yanında bazı özellikleri, hatta koşul ve olanakları içerir ki bu da "sağlıklı yaşama
hakkı"nı ortaya koyar. Dolayısıyla 17. madde, daha sonra gelen 56. maddeye göre daha önemli
ve öncelikli olup, daha temel bir hakkı ortaya koymaktadır.
Herhangi bir hakla ilgili olarak o hakları koyan ve koruyan otoritenin, yani "devlet"in,
her hakla ilgili üç temel görevinden birincisi "dokunmama" görevidir. Burada temel haklar
bağlamında insanların yaşamlarına ve yaşama haklarına devlet yukarıda da belirtildiği
üzere "dokunamaz".
Devletin ikinci sorumluluğu üçüncü kişiler ya da her türlü dış etkenden gelecek olan
müdahale ve saldırılara karşı bu haklara "dokundurtmama" görevidir. Dolayısıyla yine aynı
maddede söz edilen "koruma" görevini de bu bağlamda anlamak gerekir.
Devletin "üçüncü görevi"de, bu haklardan yararlanılabilmesi için "bazı iş, görev ve
eylemleri yapma, olanakları sağlama ve bazı hizmetleri yerine getirme sorumluluğu"dur.
Bu bağlamda "sağlık hakkı"nın da en az iki bileşeni olduğu anlaşılmaktadır: Sağlıklı
olma
hakkı
ve
Sağlık
hizmetlerinden
yararlanma
hakkıdır.
(http://www.hastahaklari.org/saglikhak-ic.htm)

1.2. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Özellikleri
Sağlık hizmetleri,
Kanun’da

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında

“ insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi, toplumun bu faktörlerin
tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış
olanların işe alıştırılması (rehabilitasyonu) için yapılan faaliyetlerdir” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici, rehabilite
edici ve geliştirici sağlık hizmetleri olarak dört grupta ele alınabilir.
1.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
Sağlık hizmetlerini kendine özgü kılan ve diğer hizmetlerden ayıran özellikleri şu
şekilde ele alınabilir;
•

Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır

•

Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur

•

Sağlık hizmeti ertelenemez

•

Sağlık hizmetinin boyutu ve kapsamını hizmetten yararlanan belirlemez

•

Sağlık hizmetleri tüketicilerinin davranışları irrasyoneldir.
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•

Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden belirlemek zordur

•

Sağlık hizmetlerinin bir bölümü nitelik ve kamu malı özelliğini taşımaktadır

•

Sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilemez

1.2.1.1. Sağlık Hizmeti Tüketimi Rastlantısaldır
Sağlığı diğer ürün ve hizmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, talebin ne
zaman ortaya çıkacağının bilinememesidir. Kişilerin ne zaman, ne şekilde ve hangi hastalığa
yakalanacaklarının önceden bilinememesi durumu, sağlık hizmetine nerede ne zaman ve hangi
boyutta gereksinim duyulacağı konusunu da belirsiz kılar. Beraberinde birey, yararlanacağı
sağlık hizmetinin maliyetini de öngöremez. Diğer yandan sağlık hizmetlerinde talep ya da
hizmet tüketiminin tam olarak belirlenememesi, ekonomik değerlendirmenin yapılmasını
güçleştirir ve risklerin artmasına neden olur. Bu durum bireysel ve kamusal anlamda önlem
alınmasını gerektirir. Sağlık sigorta sistemleri önceden ödeme yöntemleri ile risk bölüşümünü
sağlayarak, ani ve yüksek maliyetlere karşı bireysel ve kamusal anlamda destek sağlar.
1.2.1.2. Sağlık Hizmetinin İkamesi Yoktur
Üretim sektöründe, belirli bir ürünün fiyatını yükselmesi durumunda, söz konusu
ürünün yerine diğer ürünler ikame edilebilir. Örneğin pirinç fiyatının yükselmesi kişileri, pirinç
yerine bulgur ya da makarna almaya yöneltir. Ancak, bu durum sağlık hizmetleri açısından
geçerli değildir. Sağlık hizmetleri, yerine başka bir hizmetle ikame edilemez. Hasta kişi,
hastalığının iyileşmesi için hekim tarafından öngörülen tedaviyi uygulaması gerekir. Sağlık
hizmetleri parasal değeri daha az olan başka bir hizmet çeşidi ile değiştirilemez ve bu özelliği
onu diğerlerinden ayıran en belirgin özelliğidir. Sağlık hizmeti alması gereken bir kişiye,
karşılayacak parası ya da sağlık güvencesinin olmaması nedeniyle sağlık hizmetinin
verilmemesi, sağlığın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini yok sayılması anlamına gelecektir.
1.2.1.3. Sağlık Hizmeti Ertelenemez
Kişiler, sağlık sektörü dışında birçok ürün ve hizmetlerin alımını, ekonomik ya da başka
nedenlere bağlı olarak erteleyebilir. Ancak sağlık hizmetinin doğası gereği ve özellikle akut ve
kişiye acı veren ve sağlığı tehlikeye atan hizmetlerin ertelenmesi olası değildir. Diğer yandan
hastalıkların erken tanısının tedavideki önemi dikkate alındığında, hizmetlerin ertelenmesi, kişi
sağlığı ve ekonomik açıdan telafisi zor kayıplara neden olur. İhtiyaç duyulduğunda, herhangi
bir erteleme yapmaksızın kişilerin sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması önemlidir.
1.2.1.4. Sağlık Hizmetinin Boyutu ve Kapsamına Hizmetten Yararlanan Değil,
Hekim Karar Verir
Sağlık hizmetlerini diğer ürün ve hizmetlerden ayıran önemli özelliklerinden biri,
hizmeti sunan hekim ve hasta arasında bilgi asimetrisi olmasıdır. Sağlık hizmetleri, ileri
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uzmanlık ve gelişmiş teknoloji gerektiren ve karmaşık süreçlerden oluşan bir hizmet alanıdır.
Sağlık hizmetinden yararlanacak kişiler, alacakları hizmet konusunda yeterli bilgiye sahip
değildir. Hangi hekime ya da kuruma başvuracakları, hangi uzmanlık dallarından
yararlanacakları, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri konusunda, sağlık profesyonellerinin
yönlendirmesine gereksinim duyarlar. Diğer yandan aldığı hizmetten memnun kalmaması
durumunda hizmeti almaktan vazgeçemez. Çünkü yapılacak bir hata istenmeyen sonuçları
beraberinde getirebilir. O nedenle kişiler, bu alanda uzmanlaşmış sağlık profesyonellerin
bilgilerine güvenmek ve o bilgileri kullanmak durumundadırlar.
1.2.1.5. Sağlık Hizmetinden Yararlananların Davranışları İrrasyoneldir
Genel olarak ürün ve hizmetlerin satın alınmasında, kişilerin, akılcı seçimlerde
bulunarak, kendileri için en iyi olanı seçecekleri var sayılmaktadır. Diğer bir anlatımla, akılcı
davranış, harcanan para ile en yüksek faydanın sağlanacağı gerekli kılar. Sağlık hizmetleri
uygulamalarında akılcı olmayan davranışlarla karşılaşmak olasıdır. Hasta olmalarına karşın
tedavi talebinde bulunmayan, hatta hasta olduğunun farkında olmayan kişilere sıklıkla
karşılaşılabilir. Çoğu kez, acil beklenmedik durumlar ve dayanılmaz düzeyde ağrıların olması
durumu hekime başvuru için bir neden olmaktadır.
1.2.1.6. Hizmetten Sağlanan Doyum ve Kaliteyi Önceden Belirlemek Zordur
Sağlık hizmetlerinde, kontrol edilmesi güç birçok faktör, hizmetlerin kalitesini ve
hastanın hizmetlerden elde edeceği doyumun önceden belirlenmesini zorlaştırır. Sağlık
hizmetini talep edenler, hastalık hakkında bilgiye sahip olmadıkları nedeniyle sağlık
profesyonellerine güvenmek zorundadır. Sağlık profesyonelleri de hizmetlerini uymak zorunda
oldukları mesleki etik ilkeler ve sosyal standartlar doğrultusunda gerçekleştirirler. Sağlık
hizmetini önceden alıp denemek ve test etmek mümkün olmadığından hizmet veren ve hizmet
alan ilişkisi tümüyle etik kurallar ve güven duygusu kapsamında gerçekleşir. Ancak bu durum
sağlık hizmetlerinin kalitesinin kontrol etmek için her zaman geçerli olmaz. Beraberinde birey
ve toplumun artan sağlık bilinci, kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi, çeşitli kuruluşların
denetimi, ahlaki ve sosyal standartların gelişimi gibi faktörlerde hizmetlerden doyumun
sağlanmasına olumlu yönde katkı sağlar.
1.2.1.7. Sağlık Hizmetlerinin Bir Bölümü Toplumsal Nitelik ve Kamu Malı Özelliği
Taşır
Sağlık hizmetlerinde özellikle topluma yönelik koruyucu hizmetler tümüyle kamu malı
özelliğini taşır. Kamu tarafından yerine getirilen koruyucu hizmetlerin olumlu hizmetlerinden
tüm toplum yararlanır. Bu tür hizmetlerin kamu malı olması nedeniyle piyasa koşullarında
üretilmesi ve tüketilmesi mümkün olmamaktadır.
1.2.1.8. Sağlık Hizmetlerinin Çıktısı Paraya Çevrilemez
Sağlık hizmetleri fiyat biçilemeyen, iktisadi ölçülerin dışında tutulması gereken bir
hizmet olup, çıktıları maksimum kara dönüştürülemeyen sonuçlarıdır. Kişi iyileşir, sakat kalır
ya da hiç istenmeyen bir şekilde yaşamını kaybedebilir. Bu nedenle sağlık hizmeti çıktısının
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paraya çevrilmez pazarlığı yapılmaz. Burada dikkate alınması gereken bir başka nokta, sağlık
hizmeti sürecinin kar amaçlı bir yönelimle ele alınması durumunda, çevrilmesi durumunda,
yaşamın değeri kişinin sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenebileceği ve bu olasılığın
yoksullar ve dezavantajlı grupların sağlığını etkileyebileceği konusudur. Dolayısıyla sağlık
hizmetleri kendine özgü özellikleri nedeniyle, maliyet, fayda, karlılık gibi piyasa ekonomisinin
temel kavramları dışında tutulması gereken sosyal amaçlı hizmetlerdir.
1.2.1.9. Diğer Özellikler
•
Sağlık hizmetlerinin depo edilemez özelliği, sağlık kuruluşlarının kapasitelerini
talebin en yüksek olduğu düzeye göre belirlemelerini gerektirir.
•
Sağlık kuruluşları diğer hizmet sektörlerinden farklı, yüksek maliyet gerektiren
hizmet sunan teknoloji-emek yoğun kuruluşlardır.
•
Sağlık hizmetlerinde hata ve belirsizliğe karşı tolerans yoktur. Yapılacak hatalar
insan yaşamının yitirilmesi ya da yaşam boyu sakatlık gibi sonuçlar yaratabilir.
•
Sağlık hizmetlerinin sunumu birden fazla profesyonel sağlık mesleklerinin
birlikte çalışmasını gerektirir. Bu durum söz konusu kuruluşların yönetim biçimini, tek kişinin
yönetiminde meslek üyelerinin ortak yönetime yöneltir.
•

Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar matriks yapıda faaliyet gösterirler.

1.3. Sağlık Sisteminin Özellikleri ve Amacı
1.3.1. Sağlık Sisteminin Özellikleri
Günümüzde bireylerin ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi koşullarla yaşamlarını
sürdürmelerinin temel unsurları arasında sağlık hizmetlerinden yeterli ve etkin bir düzeyde
yararlanmak gelmektedir. Bir ülkede yeterli ve etkin düzeyde sunulan sağlık hizmetleri insani
gelişmişliği yükseltirken aynı zamanda toplumsal refahın olumlu yönde gelişimine de öncülük
etmektedir.
Sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin düzeyde sunulabilmesinin temel
unsurları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, teorik düzeyde sağlık sistemi
ile bileşenlerini ele almak ve seçilen ülke örnekleri açısından sağlık sistemi etkinlik
göstergelerinin karşılaştırmalı analizini yapmak biçiminde belirlenmiştir.
Sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin düzeyde sunulması insani gelişmişliği ve toplumsal
refahı artırıcı bir unsurdur. Bir ülkede sağlık hizmetlerinin istenilen düzeyde sunumunu
sağlayan unsurlar arasında sağlık sistemi önemli bir role sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü
Raporu’nda sağlık sistemi; öncelikli amacı sağlığı iyileştirmek, korumak ve geliştirmek olan
her tür faaliyeti içerisinde barındıran sistem ifadesi ile kapsayıcı niteliği en yüksek olan
tanımlama olarak değerlendirilmektedir.
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Kavramsal olarak çeşitli açılardan tanımlanan sağlık sisteminin uygulamada iyi bir
sistem olmasını sağlayacak özellikleri aşağıdaki biçimde sıralanabilir;
•
Bireylerin demografik, ekonomik ve diğer özelliklerini dikkate alarak tüm
toplumu kapsamalıdır.
•
içermelidir.

Sunulan sağlık hizmetleri geniş kapsamlı olmalıdır ve tüm teknolojik desteği

•

Sağlık hizmetlerinin dağıtımında odak noktası önleyici hizmetler olmalıdır.

•

Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.

•
Tıp bilimiyle ilişkili eğitim veren birimler ve diğer kurumlar sağlık hizmeti
ağıyla eşgüdüm içinde çalışmalıdır.
•

Sağlık personelinin aldığı ücretler yaptıkları işe göre değişmelidir.

•

Sağlık sistemi yeterli düzeyde finansal desteğe sahip olmalıdır.

1.3.2. Sağlık Sisteminin Amaçları
Ülkelerin uyguladıkları sağlık sisteminin yapısı, ortaya konulan amaçlarından ve
değerlerinden büyük oranda etkilenmektedir. Sağlık sisteminin temel amaçları; bir ülkede
uygulanan sağlık sisteminin performansının ölçümünde değerlendirilmesi gereken amaçlar
olarak belirlenirken yardımcı amaçlar da bu değerlendirmenin anlamlı hale gelmesini sağlayıcı
amaçlar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık sisteminin fonksiyonları, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından yapılan sınıflandırma kapsamında; yönetim ve düzenleme, finansman, hizmet
sağlama ile kaynak üretimi ve örgütlenme olarak belirlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve
diğer tanımların ortak temalarına dayanılarak sağlık sistemin ana amaçları yardımcı amaçları
Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Sağlık Sisteminin Amaçları (WHO, 2000)
TEMEL AMAÇLAR
YARDIMCI AMAÇLAR
a ) Sağlığın Geliştirilmesi
a) Sağlık Hizmetlerine Ulaşabilme
Ülkenin sağlık sisteminden beklenen
Sağlık sisteminden beklenen, sağlık
ilk ve en önemli amaç, ülke nüfusunu oluşturan
hizmetine
ulaşmada (ya da erişmede) bireylerin
bireylerin mevcut sağlık düzeylerinin
korunması ve geliştirilmesidir. Böylece gerek zorluklarla karşılaşmamasıdır.
b) Toplum Katılımı
bireylerin gerekse de ülkenin sağlık durumuna
Özellikle
koruyucu
niteliğe
sahip
bağlı olarak birçok unsur (ekonomik ve sosyohizmetlerde
toplumsal
katılımı
gerçekleştirmeye
kültürel anlamda) değiştirilebilecektir.
yönelik uygulamalara başvurulmasıdır.
b) Cevap Verebilirlik
c) Sürdürülebilirlik
Bireylerin sağlık dışındaki meşru
Sağlık sisteminin içerisinde sunulan
beklentileri
karşılanabilmelidir.
Bu
beklentilerin
karşılanmasını
sağlayacak hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasıdır.
d) Yenilik
unsurlar bireye saygı (gizlilik vb.ne saygı) ve
Toplumsal ve teknolojik gelişim ve
hasta odaklılık (memnuniyet) olarak tespit
değişim
yaşandıkça sağlık sisteminin de bu
edilmiştir.
değişime yanıt verebilecek düzeyde olmasıdır
c) Adil Finansman
Sağlık
sisteminin
finansman
ihtiyacının karşılanması sonucunda bireylerin
fakirleşmemesini, gelir düzeyi yüksek
olanların düşük olanlardan daha fazla finansal
destek sağlamasını ya da bireylerin gelirine
göre
finansal
katkıda
bulunmalarını
öngörmektedir

1.4. Sağlık Politikası Tanımı ve Çeşitleri
Bir ülkedeki sağlık sistemini tanımlama boyutunda çeşitli unsurların olmasına karşın,
bunlar içinde sıklıkla, bilimsel (tıbbi) boyut, yönetsel boyut ve politik boyut kullanılmaktadır.
Tıp bilimi ve uygulamalarının evrensel özelliği, tıbbi boyutu, ülkelere ya da hizmet
sunum biçimlerine (özel, kamu) göre farklılaştırmaz. Örneğin penisilin her ülkede ya da her
sunum biçimlerinde aynı amaçla (enfeksiyon tedavisi ya da profilaksisi) ve aynı biçimde
uygulanır. Aynı şekilde, apandisit ameliyatı da tüm ülkelerde ve tüm hizmet sunum
biçimlerinde aynı amaçla ve aynı şekilde yapılır. Tıbbi boyutta ülke ya da hizmet sunum
biçimine göre değişen; bu uygulamanın kim tarafından yapıldığı (insan gücü), nerede yapıldığı
(örgüt biçimi), sunulan hizmetin karşılığının nasıl ödendiği (finansman yöntemi) ve hangi
kalitede (işlem kalite, ürün kalite) uygulandığıdır.
Sağlık sektörünü tanımlamakta sıkça kullanılan diğer bir boyut olan yönetsel boyut,
yönetim biliminin kurallarının evrensel özelliği nedeniyle ülkelere ve hizmet sunum
biçimlerine göre de değişmemesi gerekirken çeşitliliğin olması, kuralların bilinip bilinmemesi,
söz konusu kurallara uyulup uyulmaması ile ilgilidir. Bu kurallara uyulması halinde hizmetlerin
verimlilik ve kalitesi artar, aksi halde ise düşer. Bu durum özel veya kamu hizmet sunum biçimi
için geçerli olduğu gibi her ülke ve her bölge için de geçerlidir.
Sağlık sektörünü tanımlamada kullanılan politik boyut ise değişkendir. Ülkeden ülkeye,
ülkenin bölgelerine ve hatta hizmet birimine göre farklılıklar gösterir. Üstelik, politik boyut
15

(izlenen/benimsenen sağlık politikası ) sağlık sektörünü tanımlamada kullanılan tıbbi ve
yönetsel boyutları da önemli oranda etkiler.
Ülkelerin sağlık sistemlerinin birbirinden farklılık göstermesi, benimsenen sağlık
politikalarının farklılıklarından kaynaklanır. Sağlık politikası sağlık hizmetleri sisteminin
kurumlarını, hizmetlerini ve finansmanını etkileyen faaliyetlerin ötesinde, sağlık üzerinde etkisi
olan kamu, özel sektör ve gönüllü örgütler tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri de
kapsayacak genişlikte bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu tanımdan anlaşıldığı gibi “sağlık”
en geniş kapsamıyla ele alınmış ve sağlık politikası sadece “sağlık hizmetleri” ile ilgili
politikalarla sınırlandırılmayıp sağlık üzerinde etkisi olan tüm politikaları kapsayacak şekilde
genişletilmiştir. Bu nedenle de, ülkelerin sağlık sektörünün yapılanmasını dolayısı ile de
tanımlanmasını esas belirleyen boyut sağlık politikasıdır.
Bu durum, sağlık politikalarının çok çeşitli olduğu algısını oluşturmasına karşın,
gerçekte uygulanan politikalar sanıldığı kadar çeşitli değildir ve genelde iki ayrı seçenek
üzerinde netleşir. Bunlardan birinci seçenek, sağlığı toplumsal bir olgu, sağlık hizmetlerini
toplumsal bir görev ve sorumluluk olarak gören, sağlıklı yaşam ve tıbbi bakımı ise doğuştan
kazanılmış temel bir insanlık hakkı sayan politikalardır. Bu politika tüm temel haklarda olduğu
gibi sağlık hakkının da gereklerinin yerine getirilmesi sorumluluğunu topluma, onun örgütlü
gücü devlete bırakma eğilimini taşır. Sağlık hakkını toplumsal dayanışmanın bir aracı olarak
ele alır ve hizmetlerden yararlanmada eşitliği ön görür. İkinci seçenek ise sağlığı bireysel bir
olgu olarak gören, sağlık hakkının gereklerini topluma değil, tümüyle piyasanın arz ve
taleplerine bırakan ve insanların sağlık hakkından yararlanmasını kişisel gücü oranında
erişebileceğini öngören bir anlayışı savunur.
1.4.1. Ülkemizde Sağlık Politikalarının Özellikleri
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin birinci derecede devletin görevi olarak görülmesi
Cumhuriyet dönemi ile başlatılmıştır. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması
ile sağlık hizmetleri ayrı bir bakanlık altında devletin asli işi olarak tanımlanan bu dönem aynı
zamanda ülkemizde, sağlık alt yapısının oluşturulduğu ilk dönem olarak kabul edilmektedir.
Cumhuriyet döneminin başından itibaren sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde kamu
sorumluluğunda yapılanması anlayışının hakim olmasına karşı, söz konusu hizmetlerin özel
sektör tarafından yürütülmeyeceği yönünde, aksi bir hükme yer verilmediği, özel sağlık
kuruluşlarının teşvik edildiği görülmektedir. Temel gücün kamuda olduğu karma ekonomik
sistemin sağlığa yansıması ile ilgili bu durum, sağlık sektöründe çok başlılığa ve
eşgüdümsüzlüğe yol açarak, başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere tüm sağlık
hizmetlerini olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 1961 yılı Anayasası’nın 48. ve 49.
maddeleri ile sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri asli ve anayasal bir görev haline getirilerek
bu olumsuz gelişmelerin önü kesilmeye çalışılmıştır. 5 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve
uygulanmasına 1963 yılında uygulamaya geçirilen 224 Sayılı sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, sağlıkta “sosyalleşme döneminin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. Söz konusu dönem ve sonrasında ülkemizde sürdürülen sağlık politikaları ve ilgili
mevzuat, diğer ünitelerinde ayrıntılı olarak ele alınacağından bu bölümde tartışılmamıştır.
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1.5. Sağlık Politikaları ve Sağlık İnsangücü
Sağlık insan gücü, kamu ve özel sektörde, her çeşit sağlık hizmetini üreten insan
gücünün tümü olarak tanımlanır. Sağlık insangücü ile ilgili çeşitli sınıflandırmalar söz
konusudur. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık insan gücünü 29 başlık altında ele almaktadır.
Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, hemşireler, fizyoterapistler bu sınıflama
içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan, çalışma alanları ve eğitim düzeylerine göre yapılan
sınıflandırmalarda;
a.
Kişiye yönelik hizmet yapanlar (hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, fizyoterapist,
diyetisyen vb.),
b.
Çevreye yönelik hizmet yapanlar (sağlık mühendisi, çevre mühendisi, veteriner,
çevre sağlığı teknisyeni vb.), laboratuar personeli (mikrobiyolog, biyokimya uzmanı,
hematolog, patolog, sağlık fizikçisi vb.),
c.
Sağlık alanında uzmanlaşmış destek personeli (hastane idarecisi, tıbbi sekreter,
istatistik uzmanı, sağlık eğitimcisi vb.)
d.

Genel hizmetler (daktilograf, şoför vb.) olarak yer alır.

Sağlık hizmetleri sektörünün en önemli özelliklerinden birisi emek yoğun olması
yanısıra sağlık hizmetini sunan insan gücünün mesleği ile ilgili eğitim almış nitelikli personel
olması gerekmektedir. Hizmeti sunacak personelin yetişmesi uzun zaman almakta, uzmanlaşma
seviyesinin artması ise bu zamanı daha da uzatmaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmeti sunacak
personelin uzun bir zamanda yetişmesi sunulan hizmetin fiyatını yükseltmektedir. Ancak
fiyatlar yükselmiş olsa bile üretilmek istenen hizmeti kısa sürede artırmak mümkün değildir
Sağlık insangücü alanındaki uygulamaları bir yandan sağlık politikası tarafından
belirlenirken diğer yandan da ülkede benimsenen sağlık politikasının yapılanmasının ve
tanımlanmasının en önemli göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. Sağlık insangücü
uygulamaları ise istihdam ve eğitimi gibi iki ana bileşenden oluşur.
1.5.1. Sağlık İnsangücü İstihdam Biçimleri
Dünyadaki başlıca sağlık insangücü istihdam şekilleri şöyle sıralanabilir:
a) Devlet memuru: Bu istihdam biçiminde sağlık çalışanları memur statüsünde olup,
işveren devletin çeşitli organlarıdır. Bu oranlar sağlık çalışanlarını genel personel rejimine tabi
olarak istihdam eder. Türkiye’de 657 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş olan personel rejimi bunun
örneğidir.
b) Ücretli işçi: Bu istihdam biçiminde sağlık personeli işçi statüsündedir. İşveren kamu
ya da özel kurum olabilir. Sağlık personeli, bu kurumlar tarafından iş yasalarında düzenlenmiş
olan rejime göre çalıştırılır. Türkiye de İş Yasası ile getirilen düzenlemeler bu uygulamanın
örneğidir.
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c) Sözleşmeli: Bu istihdam biçiminde sağlık çalışanı muhatap kişi ya da kurum ile bir
sözleşme imzalar. Bu sözleşmelerin genel kuralları ya da genel rejimi yasalarla düzenlenmiş
olmakla beraber esas olan tarafların imzalamış olduğu sözleşmedir (Türkiye’de Borçlar Yasası
ve kamuda Sözleşmeli Personel düzenlemeleri bunun örnekleridir). Taraflar arasındaki İlişki
devlet - memur ya da işveren - işçi ilişkisinden daha çok yüklenici - yükletici ilişkisi şeklindedir.
Sağlık personelinin sözleşme yaptığı taraf kamu ya da özel kurumlar olabileceği gibi, kişiler de
olabilir.
d) Serbest (özel): Sağlık personelinin kendi işinde çalıştığı işveren, iş gören ve sürekli
iş yüklenilicilik ilişkilerinin söz konusu olmadığı biçim. Personel İstihdamı konusunda
yapılacak uygulamalar çok yalın olup, yukarıda sayılan istihdam biçimlerinden birinin tercih
edilmesi anlamına gelir. Bu tercih tüm ülkede bu istihdam biçimlerinden yalnızca birinin
uygulanması şeklinde olabileceği gibi bunlardan bir kaçının ve hatta hepsinin bir arada
uygulanması şeklinde de olabilir. Dünyada saf ve tek bir istihdam biçimi uygulayan ülke sayısı
çok enderdir. Genelde, bu istihdam biçimleri birlikte ve karma şekilde uygulanmaktadır. Ancak,
ülkeler, o ülkede yaygın olan ya da baskın olan istihdam biçimine göre; serbest çalışmanın
baskın olduğu, memurluğun baskın olduğu, sözleşmenin baskın olduğu ülkeler olarak
kategorize edilebilmektedir.

1.5.2. Sağlık İnsangücü Eğitim Biçimleri
Sağlık personelinin eğitimi konusunda uygulamalarda irdelenmesi ya da tartışılması
gereken birçok boyut vardır. Eğitimin hangi örgütler tarafından verileceği (kamu, özel),
eğitimin içeriği/müfredatı, eğitim kurumlarının ve bu eğitim kurumlarında eğitime alınacak
kişilerin tür ve sayısı irdelenmesi gereken başlıca konular olarak sayılabilir.
Sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu mesleklerin ortak amacı, sağlığı geliştirmek
ve hastalık halinde bireyi iyileştirmek üzerine temellenir. Sağlık meslek üyeleri kendi konu
alanına giren sorumluluklarını, bireylerin güvenli bakım alma haklarının var olduğu inancı ile
“önce zarar vermeme” ilkesi doğrultusunda sürdürürler. Sağlık mesleklerinin sistem içinde
oynayacakları rollerin biçimlendirilmesinde, sağlık politikalarının etkisi oldukça önemlidir.
Sağlık hizmetlerinin temel önceliği, bireyin sağlığını geliştirmek ve korumaktır. Temel sağlık
hizmetleri kapsamında, ana çocuk sağlığı, güvenli çevre, dengeli beslenme, erken tanı,
bağışıklama vb. hizmetlerde hemşire ve ebelerin öncelikli sorumlulukları uluslararası kabul
gören bir yaklaşımdır. Hemşireler, sağlık danışmanlığı ve sağlık eğitimi gibi profesyonel
rollerini bu alanda gerçekleştirir ve mesleki bilimsel bilgilerini bağımsız olarak kullanma
olanağına bu alanda erişirler.
Sağlıkla ilgili politik yaklaşımların tedavi edici hizmetler lehinde yoğunlaşması, sağlık
çalışanlarını da büyük ölçüde tedavi kurumlarında, hasta tedavisine ilişkin rollerini yerine
getirmeye yöneltir. Tedavi edici hizmetler koruyucu hizmetlere göre oldukça pahalı, güç ve
daha çok sayıda sağlık insangücü istihdam edilmesini zorunlu kılar. Hastane ortamında
karmaşık süreçler ve çeşitlilikler, sağlık çalışanlarını kendi rolleri ve meslek alanları içinde
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kalmasını zorlaştırır. Rol belirsizlikleri ve rol karmaşasına, sağlık insangücü planlanmasına
ilişkin yetersizlikler eklendiğinde disiplinler arası çatışmalar kaçınılmaz olur. Diplomanın
gerektirdiği meslek hakların sınırları korunamaz ve elde tutulamaz. Bu durum ülkemizde,
özellikle hekim dışı sağlık çalışanlarından hemşirelik, ebelik ve son zamanlarda acil tıp teknisyenliği üyeleri arasında belirgin bir şeklinde kendini göstermektedir.
Ülkemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında tüm
alanlarda 5.499.961 öğrenci ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmektedir. Yine
üniversitelerde çeşitli düzeylerdeki sağlık eğitimi de verilmektedir. Sağlık alanında 2014-2015
eğitim yılında 293.941 öğrenci eğitim görmektedir. Eğitimler; tıp doktorluğu, diş hekimliği,
eczacılık, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, tıbbi psikoloji ve fizyoterapi ile çeşitli
sağlık teknikerliği programlarında sürdürülmektedir. Teknisyenlik düzeyindeki eğitimler ise
sağlık meslek liselerinde verilmektedir. Ülkemizde 2014 yılı verilerine göre aktif olarak çalışan
sağlık personeli sayısı 514.955 dolayındadır.
1.5.3. Sağlık İnsangücü Planlama
Sağlık insangücü planlaması, insangücü arz ve ihtiyacını, insangücü dağılımını,
personel standartlarını, görev tanımlarını, görev ihtiyaçlarının belirlenmesini ve tüm bunlarla
ilgili denetim yapısını kurmayı makro ve mikro düzeyde kapsayan bir süreçtir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık insangücü planlamasını, önceden belirlenmiş sağlık
hedef ve amaçlarını başarmak için gerekli tutum, beceri ve bilgiye sahip insangücü sayısını
tahmin etme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu süreç kimin, hangi toplum grubu için, neyi,
nerede, nasıl yapacağını ve önceden belirlenmiş sağlık amaçları için insan gücünün sahip
olması gereken beceri ve bilgiyi belirlemeyi içerir. Sağlık insangücü planlaması, topluma
bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık
çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama
ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir (Sağlık Bakanlığı YÖK, 2008) Sağlık hizmetinin
verimli bir şekilde kullanılmasında yaşamsal öneme sahip olan insangücü planlamasının temel
amaçları şu şekilde sıralanabilir;
•

Mevcut insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması,

•

Gelecekteki insangücü gereksiniminin tahmin edilmesi,

•

Mevcut insangücü yeteneklerinin tahmin edilmesi,

•

İnsangücü yetersizliği ve fazlalığı sorunlarının giderilmesi,

•

Kararların etkililiğinin artırılmasıdır.

Sağlık İnsangücü Planlama Yöntemleri arasında, Sağlık İhtiyaçları Yöntemi, Sağlık
Talebi Yöntemi, Hizmet Hedefleri Yöntemi, İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi aşağıda
açıklanmaktadır.
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1.5.3.1.Sağlık İhtiyaçları Yöntemi
İhtiyaç tabanlı yaklaşım yöntemi, toplumun sağlık ihtiyaçları ve açıklarına bağlı olarak,
etkili bir sağlık hizmetini gerçekleştirecek sağlık insangücü karışımını tahmin eder. Bu
yöntemin amacı, toplumun gerçekte hangi sağlık hizmetlerine ihtiyacı olduğunu tespit etmektir
Bu yöntem üç varsayıma dayanmaktadır:
Sağlık bakım ihtiyaçlarının tümü karşılanabilir ve karşılanmalıdır,
İhtiyaçları belirlemede maliyet-etkili yöntemler uygulanabilir,
Sağlık kaynakları ihtiyaçların düzeyi ile bağlantılı olarak kullanılır.
1.5.3.2. Sağlık Talebi Yöntemi
Bu yöntemde, ihtiyaç tabanlı yöntemin epidemiyolojik temelleri ile ekonomik faktörler
birleştirilmektedir. Yöntem sağlık insan gücünün etkin bir şekilde dağılımı ile ilgilenmektedir.
Fakat tüm ihtiyaçların karşılanabileceği ve karşılanması gerektiği varsayımı altında, toplumun
tüm ihtiyaçları içinde ihtiyaçların göreceli düzeyi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yöntemde
başlangıç noktası, finanse edilebilecek sağlık insangücü hizmetleri için ekonominin gelecekteki
büyüklüğünün tahmin edilmesidir Yöntem temelde üç varsayıma dayanmaktadır. Bunlar;
a. Sağlık insan gücünün toplumdaki var olan dağılımı, karışımı ve düzeyi uygun
şekildedir,
b. Yaşa ve cinsiyete özel gereksinimler gelecekte de sabit kalacaktır,
c. Nüfus büyüklüğü ve profili, yaşa ve cinsiyete özel oranlardaki var olan eğilimlerle
tahmin edilebilir şekilde değişmektedir
1.5.3.3. Hizmet Hedefleri Yöntemi
Bu yöntemde, sağlık hizmetlerinin üretimi ve dağıtımı için belirlenen hedefler üzerinde
yoğunlaşılır. Hedefler sağlık yetkilileri tarafından belirlenir ve bu hedefler sağlık ihtiyaçları,
ekonomik talepler, toplum istekleri ve işgücü oranları faktörlere bağlı olabilir. Bu yöntem
genellikle, sağlık hizmetlerinin sektörel gelişimde yer alacağı rolü tahmin etmektedir. Yöntem
toplumun istekleri, ihtiyaçları ve tıbbi teknolojinin üretebileceği hizmetleri arasında bir denge
sağlamayı hedeflemektedir.
1.5.3.4. İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi
Hesaplama ve bilgi ihtiyacı açısından en basit yöntem, insangücü nüfus oranı
yöntemidir. Diğer yöntemlere göre daha temel demografik ve insangücü verilerine ihtiyaç
gösterir. Temelde elde edilebilen şu oranlar tespit edilir: Mevcut durumlar, Milletlerarası
karşılaştırmalar, Önerilen oranlar, Ülkenin tercih edilen bir alanda oranlarının araştırılması,
Geçmiş eğilimlere dayalı tahmin. Bu oranlar daha sonra çıkarılan gelecekteki insangücü
ihtiyaçları için gelecek nüfus tahminlerine uygulanır.
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1.5.4. Dünyada Sağlık İnsangücü Planlaması
Sağlık insangücü planlaması ile ilgili ilk çalışmalar sosyalist bloğa bağlı ilkelerde
başlamıştır ve eski Sovyetler Birliği sağlık insangücü planlaması konusunda oldukça deneyimli
ülkelerden biridir. Batıda ise sağlık insangücü planlaması genel olarak, krizlere yönelik
amaçlara dayalı ve sınırlı olarak kullanılmıştır. 1970’li yıllarda sağlık insangücü planlaması
popüler olmuş, bilgisayar destekli analizler ve araştırma teknikleri hızla geliştirilmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü, 1948 yılından itibaren üye ülkelere, sağlık planları için rehberlik hizmetleri
vermekte ve bu hizmetlerin içinde sağlık insangücü ile ilgili hizmetler büyük yer tutmaktadır.
1977 yılında, DSÖ tarafından başlatılan ‘‘2000 Yılında Herkes İçin Sağlık’’ hareketinin 36.
hedefi sağlık insangücü planlaması ile ilgilidir. Buna göre, 1990’dan önce, tüm üye ülkelerin
sağlık personelini planlama, eğitim ve kullanımı, temel sağlık bakımı yaklaşımına ağırlık
verilerek, herkese sağlık politikalarına uygun olmalıdır.
Sağlık insangücü planlamasının gelişimine bakıldığında II. Dünya Savaşı’nın sonunda,
1940’lı yılların sonundan günümüze, farklı aşamalar geçirdiği; başlangıçta sağlık insan
gücünün sayısını arttırma çabalarının sonraları çok amaçlı yardımcı sağlık personeli üzrinde
yoğunlaştığı ve 1980’li yıllarda, sağlık personelinin etkinliğini arttırmaya yönelik önlemler
dönüştüğü hedeflerinde görülmektedir. 1977 yılında “Herkes için Sağlık” hedefi ülkeler
açısından, ulusal sağlık insangücü planlamasının gereğini ortaya koymuştur. 1976 yılında
Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi politikası haline gelen sağlık insangücü planlama kavramı
yerini “Uyumlaştırılmış Sağlık ve Sağlık İnsangücü Gelişimi” kavramına bırakmıştır. Söz
konusu kavram aşağıdaki üç temel kuralı kapsamaktadır;
a.
yapılmalıdır.

Sağlık insangücü planlaması, üretimi ve yönetimi fonksiyonları birlikte

b.
etmelidir.

Sağlık insan gücü, sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılama amacına hizmet

c.

Sağlık sistemi insanların ihtiyaçlarına hizmet etmelidir.

Günümüzde sağlık insangücü planlaması, daha geliştirilerek ‘Sağlık İnsangücü
Geliştirme’’kavramına dönüştürülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü bu kavramı; sağlık insangücü
geliştirme, insan gücünün planlanması, üretimi (eğitimi) ve yönetimi, başka bir deyişle
ihtiyaçların tespiti ve sağlık çalışanlarının gerektiği gibi eğitilmesi, istihdam edilmeleri, yeterli
ücret almaları ve sağlık sisteminde kalmaları için kariyer gelişimi olanaklarını sağlayacak
adımların atılması şeklinde tanımlamaktadır.
1.5.5. Türkiye’de Sağlık İnsangücü Planlaması
Ülkemizde, sağlık insangücü planlaması ile ilgili çalışmalar 1923’lü yıllarda, nüfus ve
yatak sayılarına dayalı olarak başlatılmış, ancak sağlık insan gücüne yönelik hedeflerin çok
genel kalması ve söz konusu planların, politika belirleme niteliğinde kalmasına neden olmuştur
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1955 yılında on yıllık süre için hazırlanan Milli Sağlık Programı Etüdü’nde sağlık
insangücü planlaması her bölge için gerekli sağlık personelinin yerinde yetiştirilmesi için
okulların açılması ve açılan okulların genişletilmesi doğrultusunda kararları içermiştir.
1960 yılında başlatılan Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, planlamaya yönelik olarak
farklı yöntemlerle belirlenmiş ve sağlık insangücü ile ilgili hedeflere yer verilmiştir. Sağlık
Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sağlık İnsangücü Geliştirme Bölümü
tarafından sağlık insangücü planlamasına yönelik çalışmalar 1992 yılından bu yana
sürdürülmektedir. Bu çalışmaların temeli 23-27 Mart 1992’de düzenlenen I. Ulusal Sağlık
Kongresi sonunda oluşturulan Ulusal Sağlık Politikası dokümanı ile atılmıştır. Bu çalışmalar
kapsamında sağlık insangücü planlamasına yönelik olarak, sağlık personeli ile ilgili bilgileri
içeren veri tabanı oluşturulmuş, mevcut durum analizi yapılmıştır. Bunu planlamanın en önemli
aşamalarından biri olan sağlık insangücü arz ve ihtiyaç projeksiyon modellerinin oluşturulması
takip etmiştir. Ülkemizde sağlık insan gücüne ilişkin hedefler beşer yıllık Kalkınma Planları
içinde belirlenmekte olup ve 10. Kalkınma Planında sağlıkta insan gücüne, demografik
gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve
nitelik olarak geliştirilecektir şeklinde yer verilmiştir.
Ülkemizde sağlık insangücü planlaması genellikle makro düzeyde, Devlet Planlama
Teşkilatı tarafından yapılmakta ve insan gücüne çoğunlukla niceliksel değer açısından
bakılmakta, sağlık insangücü için gerekli bilgi, beceri ve niteliklere yönelik planlamanın
gerektirdiği alt yapı ve eğitim kadrosu olanakları açısından gereken yeterli değerlendirme ve
hazırlıklar yapılmamaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda insan gücünün niteliğinin, sağlık
sisteminin başarısını belirleyen temel unsur olması bağlamında, Türkiye’de hemşirelik
eğitiminde, niceliği artıracak düzenlemelerle birlikte son yıllarda sayıları oldukça artan
Fakülte/Yüksekokullardaki eğitimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar
yapılmasının, hemşirelerin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesinin de gerekli
olduğu bir gerçektir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Sağlık Mevzuatı ile ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar
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Uygulama Soruları
1. Ulusal sağlık göstergelerinden ülkemizde uygulanan sağlık politikalarının
özelliklerini açıklayınız.
2. Ülkemizde mevcut sağlık insan gücünün sayı ve niteliği ve dağılımını dikkate alarak
insangücü planlaması yöntemlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, sağlık ve sağlık hakkı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve sağlık
sistemi ve hizmetlerinin diğer sektörlerden ayırt edici özellikleri, sağlık politikalarını ülkelere
göre farklılığının kaynaklandığı unsurları ve temel dayanakları ile sağlık insan gücünün
planlama yöntemleri ile dünyada ve ülkemizdeki gelişimlerine ilişkin konular ele alındı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımı ile ilgili en doğru ifadedir?
A.

Sağlık sonuçların tanımlanabilir ve ölçülebilir bir kavramdır

B.

Sağlık, sadece kişide hastalık halinin olmaması durumudur.

C.

Sağlık bireylerin fizyolojik açıdan tam bir iyilik halidir

D.

Sağlık bireyin sağlıklı çevre içinde yaşamasıdır.

E.

Sağlık bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel
faktördür?
A.

Tıp bilimi ve bilimsel boyut

B.

Sağlık hizmetlerinin yönetim boyutu

C.

Toplumsal cinsiyet boyutu

D.

Sağlık politikaları boyutu

E.

Sağlık insangücü boyutu

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık politikaları tarafından etkilenmez?
A.

Sağlık çalışanlarının eğitimi

B.

Sağlık çalışanlarının istihdamı

C.

Sağlık çalışanlarının çalışma statüleri

D.

Sağlık çalışanlarının emeklilik yaşı

E.

Sağlık çalışanlarının mesleki rolleri

4. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin sağlıkla ilgili göstergelerinde belirleyici olan en
etkili faktördür?
A.

Ülkelerin kullandıkları sağlık teknolojisi

B.

Ülkelerde kişi başına düşen milli gelir

C.

Ülkelerin benimsedikleri sağlık politikaları

D.

Ülkelerin sağlık hizmetlerinin yönetim özellikleri
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E.

Ülkelerin sağlık insangücü özellikleri

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sağlık hakkını tanımlayan düzenlemeler içinde
yer almaz?
A.

Evrensel İnsan hakları Beyannamesi

B.

Uluslararası Çalışma Örgütü beyannamesi

C.

Ekonomik Sosyal Kültürel haklar

D.

Avrupa Sosyal Şartı

E.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

6. Aşağıdakilerden hangi düzenleme, tıbbi zorunluluk dışında kişilerin vücut
bütünlüğüne dokunulmaması ile ilgili hükmü barındırır?
A.

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi

B.

Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası

C.

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası

D.

Avrupa Sosyal Şartı

E.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler
içinde yer almaz?
A.

Hekimler

B.

Diş Hekimleri

C.

Fizyoterapistler

D.

Laborantlar

E.

Hemşireler
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8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sağlık insangücü planlamaları ile ilgili çalışmaları
içermez?
A.

Birinci Ulusal Sağlık Kongresi

B.

Beş Yıllık Kalkınma Planları

C.

Milli Sağlık Programı Etüdü

D.

Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü

E.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

9. Aşağıdakilerden hangisi sağlık insangücü planlama yöntemi değildir?
A.

Sağlık İhtiyaçları Yöntemi.

B.

Sağlık Talebi Yöntemi

C.

Hizmet Hedefleri Yöntemi

D.

Sağlık Analizi Yöntemi

E.

İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi

10. Aşağıdakilerden hangi sağlık insangücü planlama tanımı sağlık çalışanlarının
kariyer gelişimini kapsar?
A.

Sağlık İnsangücü Planlama

B.

Uyumlaştırılmış Sağlık İnsan Gücü

C.

Sağlık İnsangücü Geliştirme

D.

Sağlık İnsangücü Mikro Planlama

E.

Sağlık İnsangücü Makro Planlama

Cevaplar:
1-E, 2-D 3-D 4-C 5-B 6-C 7-D 8-E 9-D 10-C
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2. TÜRKİYE’DE 1980 ÖNCESİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE
HEMŞİRELİĞE YANSIMALARI
*Bu bölüm Yrd. Doç. Dr. Betül SÖNMEZ tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri

2.1.1. Sağlık Bakanlığı‘nın (Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti) Kuruluşu ve
Dr. Adnan Adıvar Dönemi (1920-1921)
2.1.2. Dr. Refik Saydam Dönemi (1921-1937)
2.1.2.1.
2.1.2.2.
(3017/1936)

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928/1219)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu

2.1.2.3. Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu’nun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun (4459/1943)
2.1.3. Dr. Behçet Uz Dönemi (1946-1950)
2.1.3.1.
2.2.

Milli Sağlık Programı Dönemi (1954)

1961 Anayasası ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu (224/1961)

2.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin Önemi
2.3.

1980 Yılına Kadar Kalkınma Planları Dönemi (1963-1980)

2.3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
2.3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
2.3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
2.3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığı olan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti
ne zaman kurulmuştur?
Cumhuriyet ilan edildiğinde sağlık hizmetlerinde ele alınan temel yaklaşım
nedir? Sağlık hizmetleri hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?
Cumhuriyet döneminde hastabakıcı hemşirelerin görevleri nelerdir?
Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde etkin rol alamamasının nedeni nasıl
açıklanabilir?
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un sağlık hizmetleri
açısından önemi nedir?
Beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerinin ortak özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sağlık Bakanlığı‘nın
(Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Vekâleti) Oluşumu
ve Dr. Adnan Adıvar
Dönemi (1920-1921)

Dr. Refik Saydam Dönemi
(1921-1937)

Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun (1928/1219)

1961 Anayasası ve Sağlık
Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Kanunu
(224/1961)
Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesinin Önemi

1980 Yılına Kadar Kalkınma
Planları Dönemi

Kazanım

Cumhuriyet öncesi dönemi
sağlık ve hemşirelik
hizmetlerini açıklayabilmek
Dr. Refik Saydam
Dönemi’nde sağlık
hizmetlerini ve bu dönemde
yapılan yenilikleri
açıklayabilmek
Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun’unun temel
ilkelerini ve hastabakıcı
hemşirelerin görevlerini
açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

1961 Anayasası’nın ve Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Kanunu’nun temel ilkelerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesinin önemini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Beş Yıllık Kalkınma Planlarının
hedeflerini ve sonuçlarını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Cumhuriyet dönemi

•

Sağlık hizmeti

•

Sağlık politikası

•

Tababet Kanunu

•

Hemşire

•

Sosyalleştirme

•

224 sayılı Kanun

•

Kalkınma planı

33

Giriş
Bir ülkedeki “sağlık” hizmetleri; sağlık politikası, sağlık hizmetlerinin düzeyi ve
toplumun sağlık düzeyi olarak adlandırılan üç temel bileşen üzerinden değerlendirilir. Sağlık
politikası, sağlık sektörünü benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak
olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin düzeyi ise, sağlığa ayrılan kaynakların (para,
insan gücü ve fiziki alt yapı) miktarı ve niteliği ile ölçülmektedir. Sonuç olarak, uygulanan
sağlık politikası ve sağlık hizmetine ayrılan kaynakların toplumun sağlık düzeyine etkisi
değerlendirilmektedir.
Hemşirelik, sağlık sistemi içinde bir alt sistemdir. Bu doğrultuda, ülkemizde uygulanan
sağlık politikası ve toplumun sağlık düzeyi-sağlık ihtiyacının hemşireliğe yansımaları
değerlendirilecektir. Bu bölüm, Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri, 1961 Anayasası ve
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ve 1980 Yılına Kadar Kalkınma Planları
Dönemi ana başlıkları altında ele alınacaktır.
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2.1. Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri
2.1.1. Sağlık Bakanlığı‘nın (Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti) Kuruluşu
ve Dr. Adnan Adıvar Dönemi (1920-1921)
Cumhuriyetin ilanından on yıl önce, 1913 yılından itibaren il merkezlerinde, ilin tüm
sağlık işlerinden sorumlu olan Sağlık Müdürlükleri (Sıhhat Müdürlükleri adıyla) kurulmuştur.
Bu dönemde sağlık hizmetlerinde, il ve ilçelerde görevlendirilen Hükümet Tabibi ünvanı ile
görev yapan az sayıda hekimler yer almaktadır. Sağlık hizmetleri, 1914’ten itibaren İçişleri
Bakanlığı’na (Dahiliye Nazırlığı) bağlı oluşturulan Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmüştür. 2 Mayıs 1920’de, yeni açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM),
yalnızca birkaç gelişmiş ülkede bulunan Sağlık Bakanlığı (Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekâleti adıyla) kurulmuştur. Bakanlığın ilk kurulan Bakanlıklardan birisi olması, ülkenin
savaş dönemindeki kötü koşullarda sağlık hizmetine verilen önemi göstermektedir ve böylece
sağlık hizmeti birinci derece devletin görevi haline gelmiştir.
TBMM’nin 3 Mayıs 1920 tarihli toplantısında, ilk Sağlık Bakanı olarak (Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekili ünvanı ile) İstanbul Mebusu Dr. Adnan Adıvar seçilmiştir. Dr.
Adnan Adıvar 27 Şubat 1921 tarihinde vekâletin bütçesine dair görüşmelerin yapıldığı meclis
oturumunda; Bakanlığa bağlı olarak çalışan hekim sayısının 180 olduğunu, ihtiyaç olan hekim
sayısının ise 290 olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra Bakanlıkça 250 bin kişilik aşı
üretilmekte olduğunu ve Bakanlığın Zonguldak’ta kömür işçileri için bir hastane inşaatı
başlattığını söylemiştir. Bu dönemde, yönetimin en fazla önem verdiği ve Bakanlığa verilen
işlerden birisi de, Balkan Savaşlarından itibaren devam eden ve diğer düşman işgaline uğrayan
bölgelerden gelen göçmen ve mülteciler için yerleştirilme ve barındırma faaliyetleridir.
Kızılhaç’ın Washington Kongresine katılan, bir meslek olarak hemşireliği fark eden
kadın doğum hekimi Besim Ömer Akalın, Kızılay’ı hemşirelik okulu açması için uyarmış,
bunun üzerine, 1911 yılında İstanbul’da altı ay süreli Gönüllü Hastabakıcı Kursu açılmıştır.
1913-1914 yıllarında daha geniş katılımla halktan kadınlara altı aylık hastabakıcılık kursları
açılmış ve bu kurslarda 300 kadar hastabakıcı yetişmiştir. Bu hastabakıcılar, I. Dünya
Savaşı'nda Çanakkale cephesi ve diğer cephelerde yaralanan askerlere bakmıştır. Bu dönemde,
hemşire yetiştirmek üzere 20 Mayıs 1920 tarihinde Amerikalılar tarafından Amiral Bristol Özel
Sağlık Meslek Lisesi açılmış, ortaokul sonrası 2 yıl 6 ay süren hemşirelik eğitimi vermiştir.
2.1.2. Dr. Refik Saydam Dönemi (1921-1937)
10 Mart 1921’de Dr. Adnan Adıvar’ın Bakanlıktan ayrılması üzerine Dr. Refik Saydam
Bakan seçilmiş, kısa süreli aralıklar (Dr. Rıza Nur (10 ay), Dr. Mazhar Germen (4 ay) dışında
1937’ye kadar bu görevi sürdürmüştür. Dr. Refik Saydam döneminin başlangıcında (1923) ülke
genelinde mevcut sağlık personeli sayısı sırasıyla, 554 hekim, 560 sağlık memuru, 136 ebe, 69
hasta bakıcı hemşire (bazı kaynaklara göre hemşire sayısı belirtilmiyor) ve 4 eczacıdan
oluşmaktadır.
Dr. Refik Saydam’ın belirttiği Bakanlık Çalışma Programı şu şekildedir:
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1. Devletin sağlık teşkilatını kurmak.
2. Daha fazla sayıda hekim yetiştirmek.
3. Numune hastaneleri açmak.
4. Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek.
5. Doğum ve çocuk bakımevleri açmak.
6. Verem sanatoryumu açmak.
7. Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek.
8. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Teşkilatı’nın hizmetlerini köylere kadar götürmek.
9. Gerekli kanunları çıkarmak.
10. Hıfzıssıhha müessesesi ve okulu açmak.

Mustafa Kemal Atatürk, konuşmalarında sağlık sorunlarına değinerek ve yetkililere yol
gösterici direktifler vererek sağlık hizmetlerine verdiği önem ve önceliği göstermiştir. 1923
yılındaki konuşmasında, dönemin sağlık hizmetlerini ve yeni kurulan Bakanlık çalışmalarını şu
şekilde belirtmiştir: “…Sağlık çabalarımızın önemli bir bölümü bulaşıcı ve salgın hastalıkların
sınırlanıp engellenmesine ayrıldı…Bu tür hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma kimi
bölgelerde sınırlı bir salgın eğilimi göstermişse de, zamanında sağaltım ve koruyucu önlemlerle
önlerine geçilmiştir.. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaşım gerekleri düşünülürken elbette en
önce akla sağlık önlemlerinin uygulanmasında biricik etkili hekimler ve sağlık memurları gelir.
Geçen yıl (1922) ülke içinde memur olarak atanan hekim miktarı 337, sağlık memurlarının
adedi 434 idi. Ülkenin gereksinimini sağlamaktan uzak olan bu miktarın bu sene…Hekimlik
aylıklarının artırımı ve aynı zamanda mektepten çıkacak hekimlerimize zorunlu hizmet yükleme
ve fazla hekim yetiştirilmesi ilkesine yönelmek yoluyla bugün görülen boşlukların doldurulması
düşünülmektedir… Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı insanları koruma konusunda büyük
hizmetleri görülen aşıları hazırlamak ile meşgul Hıfzıssıhha Kurumlarımız tam başarı ile
çalışmasına devam ve savaşıma yararlı hizmet yerine getirmektedirler. 337 senesi (1921) içinde
üç milyon kişilik çiçek aşısı yapabilen Sivas (Hıfzıssıhha) Kurumu, geçen yıl içinde beş milyon
kişilik çiçek aşısı, 537 kg kolera, 407 kg tifo aşıları üretmiş ve bunlar halka yaygın biçimde
uygulanmıştır…”
Cumhuriyetin ilanı sonrası 13 yıllık dönemde (1923-1938), sağlık hizmetinin
yürütülmesi amacıyla 50 yasa çıkarılmıştır. Bu kanunlar, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesine,
sağlık mesleklerinin görev ve çalışma koşullarına ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele vb.
dönemin koşullarına göre düzenlenen ilk ve kurucu nitelikte yasalardır. Bu dönemde, koruyucu
sağlık hizmetlerini öne çıkaran sağlık politikası izlenmiş, Bakanlığın ve hekimlerin önceliğinin
halkın sağlığının korunması olması gerektiği belirtilmiştir. 1930 yılında çıkarılan 1593 Sayılı
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, koruyucu sağlık hizmetleri açısından dönemin önemli yasal
düzenlemelerinden birisidir. Kanun’da, bulaşıcı hastalıklar, sıtma, verem, trahom ve zührevi
hastalıklar ve çevre- sağlığı ile ilgili hükümler yer almış, sağlık teşkilatının yetkileri
belirlenmiştir. Sağlıkla ilgili devlet hizmetlerini yürütme ve diğer kamu kuruluşları tarafından
yürütülen hizmetlerin denetiminin Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğu belirtilmiş (madde 2) ve
Bakanlığın bu Kanun kapsamındaki görevleri sıralanmıştır.
Diğer yandan, yataklı tedavi hizmetlerinin, kamu eliyle, yerel idareler tarafından
yürütülmesi hedeflenmiş, beş ilde (İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır) Bakanlığa
bağlı Numune hastaneleri açılmıştır.
Bu dönemde, özellikle kırsal bölgelerde hekimlerin dışında koruyucu sağlık
hizmetlerinde çalışacak kadın sağlık personeli yetersiz kalmıştır. O dönemde temel eğitim
görmüş genç kadın bulmanın zorluğu yanısıra, kadınların bu tür işlerde çalışmaları toplum
tarafından da hoş karşılanmamaktadır. Bu nedenle Bakanlık tarafından, Küçük Sıhhiye
Memuru yetiştirmek amacıyla 1924 yılında İstanbul ve Sivas’ta Sağlık Meslek Okulları
kurulmuştur. Bunun yanı sıra ebe yetiştirmek amacıyla yine 1924 yılından sonra ebe okulları
açılmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk Türk hemşirelik okulu olarak, 1925 yılında İstanbul’da
Kızılay Hemşire Okulu açılmıştır.
2.1.2.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarınınTarzı İcrasına Dair Kanun (1928/1219)
1928 yılında çıkarılan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun’da, tabip, diş tabibi, dişçiler, ebeler, sünnetçiler ve hasta bakıcı hemşirelerin ünvanı nasıl
kazanacakları, çalışma koşulları ve görevleri belirtilmiştir. O dönemde sağlık hizmeti veren
mesleklere ilişkin yasal düzenleme olan bu kanun, ayrıca hastabakıcılıkla birlikte ifade edilen
“hemşire” ifadesi geçen ilk yasal metindir. O dönemde yaygın olarak “kız kardeş” anlamında
kullanılan hemşireden ayırt etmek amacıyla (1950’li yıllara kadar) hastabakıcı hemşire olarak
kullanılmıştır.
Kanunun 63. maddesine göre, “Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince musaddak
hastabakıcı mekteplerinden mezun veya resmi hastanelerden verilmiş vesikaları haiz
bulunmıyan ve Türk olmıyan kadınlar hastabakıcılık sanatını ifa edemezler.”. Kanunun 64.
maddesinde hastabakıcı hemşirenin görevi [Osmanlıca metinden çevrilen] “hastabakıcılar bir
tabibin nezareti altında hastalara bakmaya ve müdavi tabip tarafından tavsiye edilen tedavi
tedbirlerini uygulamaya yetkili olup, basit cilt altı enjeksiyondan başka hiçbir faaliyet icra
edemezler.” maddesi 1954 yılında çıkarılan Hemşirelik Kanunu’nun 13. maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.

12.1.2.2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
(3017/1936)
1936 tarihli bu Kanun’da, hastabakıcı hemşireler (madde 61) dört sınıf olarak
tanımlamış, terfilerde esas alınacak eğitim ve deneyim sürelerini belirlemiştir:
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•
Dördüncü sınıf: İlk tahsil gören ve hastanelerde iki seneden az olmamak üzere
hastabakıcılık yapan ve usulen; imtihanı kazanan Türk kadınlarıdır.
•
Üçüncü sınıf: (1) Bakanlıkça tanınmış hastabakıcı hemşire okullarından mezun
olanlar veya (2) dördüncü sınıf hemşirelikte bir terfi müddeti hizmet ettikten sonra hastabakıcı
hemşire okullarında okunan derslerden yapılacak imtihanı kazananlar. (3) Orta tahsilini
bitirdikten sonra Bakanlıkça tanınmış hemşire mekteblerinde okunan derslerden ve tahsil
müddetinden daha az olmamak üzere hususî müesseselerde nazarî ve amelî çalışarak hemşirelik
öğrenmiş olanlardan hastabakıcı hemşire okullarında usulen yapılacak imtihanı kazananlar.
•
İkinci ve birinci sınıflara; daha önceki sınıflarda birer derece terfi müddeti
hizmet etmiş ve liyakatları usulen tasdik olmuş olanlar terfi edilir.
Kanun’un 62. maddesine göre, “hastabakıcı hemşire okullarından mezun olup usulü
dairesinde ziyaretçi hemşirelik tahsili gören ve yapılan imtihanı kazanan hastabakıcı
hemşirelere (ziyaretçi hemşire) ünvanı verilir. Ziyaretçi hemşireler, sıhhî müessesatta istihdam
edildikleri takdirde evvelâ hemşireliğin üçüncü sınıfına alınırlar. Yalnız bu sınıftan ikinci sınıfa
terfilerinde ziyaretçi hemşirelik tahsili için geçirdikleri müddeti memuriyet kıdeminden
sayılır.”
Kanun’da ayrıca, Tababet Kanunu’nda adı geçen küçük sıhhat memuru’nun eğitimi ve
görevi daha açık bir şekilde tanımlanmıştır. Kanun’a göre (madde 32), “vilâyet ve kazalarda ve
Hükümet tabibi bulunan nahiyelerde Hükümet tabiblerinin emrinde lüzumu kadar küçük sıhhat
memuru bulunur. Küçük sıhhat memurları; merkez ve köylerde hastalıklardan korunma ve
bunlarla mücadele ve hıfzıssıhha ve içtimaî muavenet [sosyal yardım] işlerinde Hükümet
tabiblerinin yardımcıları olup tabibden alacakları emirler ile talimatnamelerinde yazılı
şekilde vazife görürler…Her muayene ve tedavi evinde ayrıca bir veya daha ziyade küçük sıhhat
memuru bulunur.”
Kanun’un ebelikle ilgili olan 63. maddesine göre, sıhhî müesseselerin kadın hastalıkları
ve doğum servislerinde okullu hemşire bulunmadığında, bu müesseselerin diğer servis
hemşireliklerinde yalnız birinci sınıf ebe okullarından mezun (orta okul sonrası 2 yıl ebelik
eğitimi alanlar) Türk kadınlarının istihdam edileceği belirtilmektedir.

12.1.2.3. Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017
numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu’nun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun (4459/1943)
1943 yılında çıkarılan 4459 sayılı Kanun, köylerdeki sağlık hizmetlerini düzenleyen
yasal metin olarak önemlidir. 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve
Memurin kanununda köy teşkilatı, köy hekimleri, ebeleri ve sağlık memurlarından
oluşmaktadır. Köy ebeleri, birinci ve ikinci sınıf ebeler olarak ikiye ayrılmış, köy ebe
okullarından mezun olanlar birinci sınıf ebe, Bakanlığa bağlı açılan ebe okullarından mezun
ebeler ikinci sınıf ebeler olarak adlandırılmıştır. Kanun’un dördüncü maddesinde, köy ebeleri
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ve sağlık memurlarının görevleri şu şekilde belirtilmiştir: “Köy ebeleri ve sağlık memurları,
munhansıran köylerde vazife görürler. Bunların şehir ve kasabalarda sanatlarını icra etmeğe
hakları yoktur. Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve içtimai muavenet vekiliğince tesbit
edilecek esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy guruplarında doğum yardımı yapmak,
gebelerin sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakımı işleriyle uğraşmak ve diğer sağlık işlerini
görmekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları bu hizmete mukabil halktan ücret alamazlar.”.
Kanun’un 2. maddesine göre “Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları Köy enstitüleri
kanununun 7 nci maddesi gereğince köy öğretmenleri gibi aylık alırlar.”. 1956 yılında 6753
sayılı Kanun ile köy ebe ve sağlık memurlarının kasaba ve şehirlerde istihdamı ile ilgili
değişiklik yapılmıştır.
“(Değişik 25/06/1956 - 6753/1 md.) Ancak, köylerde başarı ile asgari altı sene
çalıştıktan ve doğumevleri veya hastaneler nisaiye kliniklerinde altı ay ameli tatbikatta
bulunduktan sonra yapılacak imtihanda muvaffak olan köy ebeleri şehir ve kasabalarda da
sanatlarını icra ederler.
Meslekte bilfiil altı sene çalışmış ve iyi sicil almış köy sağlık memurlarından Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaletinin tensip edeceği müesseselerde altı ay müddetle bir tekamül devresi
geçirerek yapılacak imtihanda muvaffak olanlar şehir ve kasabalarda da istihdam olunurlar.”

Bu döneme ilişkin incelenen metinlerde, hemşirelerin hastanelerde ve doğum ve çocuk
bakımevlerinde çalıştığını, yalnızca ziyaretçi hemşirelerin verem mücadele dispanserlerinde
görev yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, sayısı artan hastanelerde (3017 sayılı Kanunda
da belirtildiği üzere) yabancı hemşirelerin çalıştığı, 1949 yılından sonra azaldığı ve 1962
yılından sonra ise çalıştırılmadığı öğrenilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu dönemde Rockefeller
Vakfı Uluslararası Sağlık Bölümü’nden danışmanlık almıştır. Vakfın hemşirelik danışmanı
Margaret L. Varley, 1948 yılında hazırladığı raporda o dönemdeki hemşireliğe ilişkin birçok
bilgi vermiştir.
1933 yılında Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti kurulmuş, 1943 yılında Türk Hemşireler
Derneği adını almıştır. Bu dönemde, birçok meslekten önce hemşirelik meslek örgütünün
kurulması dikkat çekicidir. Margeret L. Varley raporunda, meslekle ilgisi olmayan bir grup
kadının hemşireliği tanıtmak amacıyla bu derneği kurduklarını belirtmiş, aslen 1943 yılında bir
örgüt haline geldiğini belirtmiştir. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, derneğin varlığını,
hemşirelerin mesleki seviyede grup örgütlenmesi yapabilecek kadar ilerlediklerinin göstergesi
olarak değerlendirmiştir.
Margeret L. Varley, Bakanlığı’n 1932 yılında Rockefeller Vakfından kamu sağlığı
hemşireliği adına tavsiye istediğini de belirtmiştir. Bunun üzerine vakfın, kamu sağlığı
hizmetinde yetiştirilmek üzere bir hekim ve iki hemşireye burs verdiği, İstanbul’da bir sağlık
merkezi (Edirnekapı Sağlık Merkezi) açılması için mali yardımda bulunduğunu ve hemşirelik
eğitimine kamu sağlığı hemşireliği dersi eklenmesini önerdiğini belirtmiştir. M.L. Varley,
hemşirelerin 1936 yılından itibaren kamu sağlığı hemşireliği eğitimi aldığı ancak çok az kişinin
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bu alanda çalışma nedeni olarak, önleyici sağlık hizmetlerinin savaş, maddi sebepler ve
hükümetin iyileştirici tıbbi yöntemlere ağırlık vermesi nedeniyle engellenmesi ve devlet
hastanelerinde mezun hemşirelere ciddi ihtiyaç duyulması şeklinde açıklamıştır. Bu
pozisyonlara eğitilmiş ebelerin veya eğitimsiz personelin atandığının raporlandığını belirtmiş,
Türk ebelerinin kamu sağlığı hemşireliği görevini üstlenmeleri için yetiştirilmediklerini
belirtmiştir. Ayrıca, lojman ve alt yapı imkanlarının sağlanması ve diğer kurumlarla aynı olan
maaşların cazip hale getirilmesini önermektedir. Koruyucu hizmetler kapsamında, kamu sağlığı
hemşireliğinin rolüne, eğitimine ve devlet kuruluşlarındaki atamalarına daha çok önem
verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

2.1.3. Dr. Behçet Uz Dönemi (1946-1950)
Bu dönemdeki ilk girişim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca hazırlanan, Behçet
Uz Planı olarak da adlandırılan, Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı’nın, 12 Aralık 1946’da
açıklanması ve Yüksek Sıhhat Şurasının 15/16 Kasım tarihli toplantılarında incelenerek
onaylanmasıdır. Tüm sağlık hizmetlerini entegre etmeyi ve yurt geneline yaymayı hedefleyen
planın hedefleri şu şekilde belirtilmiştir:
1. Dünyada önemli hale gelen ve olumlu sonuçları belirtilen koruyucu hekimlik
teşkilatını kurmak ve yaymak.
2. Köy ve köylüleri sağlık teşkilatına kavuşturmak.
3. Mevcut ve yeni sağlık personelini günün ihtiyaçlarına göre yetiştirmek.
4. Mevcut hastaneleri ve diğer sağlık müesseselerini bilimin ve zamanın ihtiyaçlarına
uygun hale getirmek.
5. Bütün illeri içine almak üzere Türkiye’nin lüzumlu bölgelerinde personel ve teşkilat
açısından tam olan sağlık tesisleri kurmak.
6. Bu faaliyetleri en verimli şekilde gerçekleştirmek için, Milli Sağlık Bankası ve Sağlık
Sendikaları kurmak.
Bu planın detayında, sağlık hizmetinin köylere kadar ulaşması için ülkenin 7 sağlık
bölgesine ayrılması, her 20 bin nüfus için (ya da her 40 köy için) 10 yataklı 2 hekim, 1 ebe, 1
sağlık memuru ve 1 ziyaretçi hemşireyle hizmet verecek Sağlık Merkezi kurulması yer almıştır.
Dr. Behçet Uz, kendisiyle yapılan söyleşide, planının uygulanamama nedenini siyasal, sosyal
ve ekonomik yönlerden son derece kapsamlı ve masraflı olması olarak belirtmiştir. Bu plan
kanunlaşmadan Dr. Behçet Uz Sağlık Bakanlığı görevinden istifa etmiştir. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı verilerine göre bu dönemdeki Bakanlığa bağlı çalışan personel sayısına
Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. 1949-1953 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın personel
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sayısı
1949

1950

1951

1952

1953

Tabipler

1895

1904

1985

2369

2635

Eczacılar

64

68

82

95

100

Diş Tabipleri

23

23

23

23

43

Hemşireler

435

492

615

820

970

Şehir ve Köy Ebeleri

850

850

875

1282

1421

Sağlık Memurları

1527

2016

2239

3080

3588

Öğretmenler

109

109

81

116

116

İdari Memurlar

1152

940

991

1137

1267

Hizmetliler

6312

6251

60120

7764

9028

Toplam

12367

12653

13011

16686

19168

Kaynak: Tekin, 2011
Bu dönemde, Türk Tabipler Birliği Kanunu (1953/6023), Eczacılar ve Eczaneler
Kanunu (1953/6197), Hemşirelik Kanunu (1954/6283), Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere
Dair Kanun (1954/6343) ve Türk Eczacılar Birliği Kanunu (1956/6643) çıkarılarak tıp
mesleklerinin hukuki alt yapıları oluşturulmuştur. M.L. Varley, raporunda Türk Hemşireler
Derneği yönetim kurulunun 1945 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na “Hemşire
Meslek İcrası Kanunu” teklifi verdiğini belirtmiş, bunun Bakanlık tarafından dikkate alınmasını
önermiştir. Bu durum, Türk Hemşireler Derneği’nin hemşirelik mevzuatının çıkarılmasında her
dönemde etkin olduğunu göstermektedir. Hemşirelik Kanunu, 5. bölümde detaylı olarak ele
alınacaktır. Hemşirelik Kanunu’nun bu dönemde kanun olarak çıkarılması önemli bir kazanım
olmakla birlikte, tabip ve eczacılar gibi birlik kanunun çıkarılmaması dikkat çekicidir.
Türkiye’de “hemşire yardımcılığı” uygulamasının yasal çerçevesi, 6283 sayılı
Hemşirelik Kanunu’nun 7. ve geçici 1.maddelerinin hükümleriyle 1954 yılında belirlenmiştir.
Hemşire yardımcısı, Kanunu’n 7. maddesinde, “İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını tamamlamış olan
kadınlar hemşire yardımcısı olabilirler. İlk tahsilden sonra hastanelerde altı aylık nazari kurs
gördükten sonra en az bir senelik ameli ve nazari bilgi edinmek için staj görenler ehliyetlerini
bir jüri huzurunda ispat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olurlar.” ve geçici 1. maddesinde,
“Bu kanunun neşrinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan yedinci maddeye göre
hemşire yardımcılığına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat ettikleri takdirde hemşire
yardımcısı olabilirler.” maddesi ile ortaya çıkmıştır. Kanun sonrasında, ilk olarak 1957 yılında,
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1.5 yıl eğitim süresine sahip okullar açılmıştır. Bu uygulama kapsamında eğitim süresi önce üç,
daha sonra da beş yıla uzatılmış, 1979 yılında eğitim sonlandırılmıştır.
Hemşire yardımcısının hangi görevlerden sorumlu tutulacağı ise, 1985 yılında Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 134.maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre,
“hemşire yardımcıları, hemşirelerin bilfiil yardımcısı olarak onların emir ve direktiflerine göre
çalışan sağlık meslek okulu mezunu yardımcı sağlık personelidir. Gerektiğinde bunlara
doğrudan doğruya hemşirelerin görevleri de gördürülebilir.”. 2007 yılında güncellenen
Hemşirelik Kanunu’nda “hemşire yardımcılığı” kaldırılmış, ancak daha sonra 2014 yılında
güncellenen 1219 sayılı Kanuna görev tanımı ayrıntılı olarak yeniden eklenmiştir.

2.1.3.1. Milli Sağlık Programı Dönemi (1954)
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında iktidara gelen Demokrat
Parti (DP) hükümet programında, Dr. Behçet Uz Planı’nda da adı geçen Sağlık Merkezlerine
ağırlık verileceği ve bunun yanında şehirlerdeki hastanelerin düzenlenmesine ve çoğaltılmasına
ağırlık verileceği ifade edilmiştir. Behçet Uz Planı’nda yer alan Sağlık Merkezlerinin görevleri
arasında, ana, çocuk ve birey hijyeni, sosyal hijyen, okul çocukları hijyeni bunun yanı sıra içme
suyu, lağım, tuvalet, sulama bataklıkların ıslahı, temizlik işleri, arazi ıslahı gibi konular yer
alırken, bu dönemde açılan sağlık merkezlerinin görevleri kadar bu kadar kapsamlı olamamıştır.
Ayrıca, Behçet Uz Planı’nda öngörülen sağlık merkezleri koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı
sıra tedavi edici sağlık hizmetlerinden de sorumlu tutulmuş ve bu sayede personel fazlası elde
edilmesi planlanmıştır. Ancak Demokrat Parti döneminde kurulan merkezlerde sadece
koruyucu hizmetlere ağırlık verilmiştir.
Dr. Behçet Uz, 1954 yılında ikinci kez Sağlık Bakanı olduğunda, bu kez “Milli Sağlık
Programı” adı ile yeni bir plan gündeme getirmiştir. Bu program “Birinci On Yıllık Milli Sağlık
Planı”na göre daha dar kapsamlı olup sadece sağlık merkezlerine yer verilmiş ve bu kez ülke
16 sağlık bölgesine ayrılmıştır. Finansman konusunda ise bu programda da önceki planda
olduğu gibi bir “Milli Sağlık Bankası” kurulması ve “Sağlık Sigortası Sistemi” oluşturulması
öngörülmüştür.
1954 yılında, 6134 sayılı yasa ile il özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara bağlı
hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlanarak hastane hizmetleri tek elde toplanmıştır. 1945
yılında kurulmuş olan İşçi Sigortaları Kurumu, 1952 yılında sigortalı işçiler için sağlık
kuruluşları ve hastaneler açmaya başlamıştır. 1964 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu adını alan
kurum, işçiler ve aileleri için birinci, ikinci ve hatta üçüncü basamak sağlık hizmeti vermeye
başlamıştır. Böylece, hastane hizmetlerinin yönetilmesinde çok başlılık devam etmiştir.
Uygulamaya konulamayan Behçet Uz Planı’ndan daha sonrasındaki dönemde sağlık
politikasının koruyucu hizmetlerden tedavi edici hizmetlere doğru yöneldiği görülmektedir.
Nusret Fişek, 1950–1960 yıllarında “hastaneciliğin” gelişmesine büyük önem verilmesiyle
birlikte, koruyucu hizmetlerin gerilemediğini ancak ikinci planda kaldığını, “hastaneciliğin”
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geliştirilmesine paralel olarak yeterli sayıda hemşire, ebe, laboratuvar teknisyeni gibi sağlık
personeli yetiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmadığından hasta bakım hizmetinin
gelişemediğini belirtmiştir.
Bu dönemde, 1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun açılmasıyla
üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi başlamıştır. Bir yıl öncesinde çıkan Hemşirelik
Kanunu’nda hemşire ünvanının kimlere verileceği tanımlanmış olmasına karşın,
üniversitelerden mezun hemşirelerde aynı unvan verilmiştir. Bu tarihten itibaren hemşirelik
eğitimi ile hemşirelik mevzuatı birbirini yakalayamamış, farklı eğitim düzeylerinde aynı
ünvanla aynı işi yapan hemşireler yetiştirilmiştir. Hemşirelikte lisansüstü eğitim ise 1968
yılında yüksek lisans, 1972 yılında ise doktora programları ile başlamıştır.

2.2. 1961 Anayasası ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu
(224/1961)
27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonucunda, müdahaleyi gerçekleştiren subaylardan
oluşan Milli Birlik Komitesi, TBMM’nin yetkilerini yeni Anayasayı hazırlayacak olan Kurucu
Meclis’e vermiştir. Yeni anayasa, 9 Temmuz 1961 günü halk oylamasına sunulmuş ve yüzde
61 çoğunlukla kabul edilmiş, 25 Ekim 1961 tarihinde TBMM yeniden göreve başlamıştır.
Anayasa’nın 49. maddesine göre, devletin, “herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevli” olduğu belirtilmektedir. Bu
madde ile “sağlık hakkı” ilk kez Anayasa’ya girmiştir.
Anayasa’nın kabulünden önce, 5 Ocak 1961 tarihinde Milli Birlik Komitesince “224
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Kanun haberi ulusal
gazetelerde, “Sağlık Hizmetleri Devletleştirildi” başlığı ile duyurulmuştur. 10 Ocak 1961
tarihli Ulus gazetesinde, Kurmay Binbaşı Suphi Gürsoytrak’ın yapılan basın toplantısında
sıtma, trahom, frengi ve BCG mücadeleleri hariç, sağlık hizmetlerinin köylü vatandaşların
ayağına götürülmemiş olduğunu ifade ettiği, kanunun doğrudan doğruya bu hedefi güttüğünü
bildirdiğine yer verilmiştir.
224 sayılı Kanun’da sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, “vatandaşların sağlık
hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan
tahsisat karşılığı her çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafın bir
kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmalarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
Kanuna göre,
•
Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar hariç kamuya bağlı sağlık
hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütülür (madde 8)
•
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde, her ilçede en az bir sağlık ocağı
bulunur (madde 11). Sağlık ocağı “Takriben 5000 - 10000 kişiden köyler grubu veya bir kasaba
veya şehir ve büyük kasabalardaki mahalle grupları bir sağlık ocağını teşkil eder.” şeklinde
tanımlanmıştır.
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•
Bir sağlık ocağında, sağlık hizmeti, en az bir hekim ve yeterli sayıda diğer sağlık
personelinden oluşan bir ekip tarafından yürütülür (madde 10).
•
Sağlık ocakları ve evlerinin faaliyetleri arasında, her türlü koruyucu hekimlik
hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi ile, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerinin
tutulması belirtilmiştir (madde 10).
•
Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen, acil vakalar hariç,
ilk önce sağlık evine (bu kurumda hizmet hekim dışı sağlık personeli tarafından yürütülür) veya
sağlık ocağına başvururlar. Acil durumlar, sağlık merkezinde tedavisi mümkün olmayan ve
uzman müdahalesi gerektiren durumlarda hastalar ilgili yerlere sevkedilir (madde 13).
•
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hasta muayene ve tedavisi bu
kanunun 16. maddesi hükümleri dairesinde ücrete tabi olan ilaç bedelleri ve aşağıda belirtilen
haller haricinde parasızdır (madde 14).
a)

Acil vakalar dışında, sevkedilmedikleri halde hastanelere müracaat edenler

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği bir bölgeden gelip de müracaat ettiği ocak
bölgesinde ikametleri 90 günü aşmamış olanlar (Mahallin mülki amirlerinden fakirlik belgesi
alanlar hariç),
c) Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi olmayan hekim ve diğer sağlık
personeline muayene ve tedavi olmak istiyenler.
•
Parasız veya bedelinin bir kısmı veya tamamı hastalar tarafından ödenerek
alınacak ilaç ve tedavi vasıtalarının listeleri her yılın ilk ayında Bakanlık tarafından ilan edilir.
Liste dışındaki ilaç ve tedavi araçları bedeli hastalar tarafından ödenmek suretiyle alınır (madde
16).
•
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi ve
değerlendirilmesinde Bakanlığına görüşlerini bildirecek, tavsiyelerde bulunacak ve bu konuda
halk ve çeşitli kurumlar arasında işbirliği sağlayacak bir Genel Kurul oluşturulması kabul
edilmiştir. Bu kurulda, Üniversitelerin, Bakanlıkların, Devlet Planlama Teşkilatının, İşçi
Sigortaları Kurumunun, Türk Tabipleri Birliğinin, Türk Eczacılar Birliğinin, Türk Veteriner
Hekimleri Odaları Birliğinin ve il sağlık kurullarının birer temsilci ile temsil edilecekleri
Bakanlığının talebi üzerine yukarıda adı geçmeyen kurumların da Genel Kurula daimi veya
muvakkat temsilci gönderebileceği belirtilmiştir.
•
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölge veya kurumlarda çalışan sağlık
personeli serbest meslek icra edemezler (madde 3).
•
Kanunun personele dair hükümler bölümünde, sosyalleştirilmiş sağlık
hizmetlerinde görevli olanların, göreve başladıkları günden itibaren sözleşme imzalamaya
mecbur oldukları, bu sözleşmenin 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olamayacağı belirtilmektedir.
Sözleşme süresince personelin lüzumu halinde sosyalleştirme bölgesi içinde herhangi bir
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mahalle ve sağlık vazifesine nakledebileceği, tayin edildikleri yere gitmiyenler veya vazifesini
terk edenlerin mukaveleleri feshedilerek hizmetten çıkarılabileceği belirtilmiştir (madde 24).
•
Kanunun 1. geçici maddesinde, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek olan
klavuz bölgelerde sosyalleştirme için hazırlıklarına 1 Mart 1962’de başlanacağı ve bu
bölgelerde elde edilen sonuçlar doğrultusunda en geç 1 Mart 1964 den itibaren kademeli olarak
yurt genelinde uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.
Sosyalleştirmenin bu kanunun
yayınlanmasından itibaren en geç 15 yıl içinde [1976’ya kadar] tüm yurt genelinde uygulamaya
geçileceği belirtilmiştir.
Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri, 1963 yılında Muş’ta uygulamaya başlanmış, 1977
yılında tüm ülkeye yayılması, 1982 yılında her 5000 kişiye bir "Sağlık Ocağı" kurulması
öngörülmüştür. 1983 yılında yapılan değişiklikle sağlık hizmetlerinin bütün yurt geneline
yaygınlaştırılmasının en geç 1992 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği kabul edilmiştir.

2.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin Önemi
Kanunun hazırlanmasını sağlayan dönemin Sağlık Bakanlığı müsteşarı Dr. Nusret
Fişek, “Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, bu hizmetin bireyler için kişisel kazanç kaynağı
olmaktan çıkarılmasını, var olan olanaklardan herkesin eşit şekilde yararlanmasını, sağlık
hizmetinden yararlanmanın kişilerin parasal olanaklarıyla sınırlandırılmamasını, hizmetin
devlet eliyle yürütülmesini ve belirli bir programa göre geliştirilmesini sağlayan bir düzenin
kurulması demektir.” şeklinde ifade etmiştir. Nusret Fişek’e göre Kanun, sağlık hizmetlerinde
bir devrim kanunudur.
Bu kanun değerlendirildiğinde, devletin bir görevi olarak sağlık hizmetlerinin,
•

koruyucu ve iyileştirici hekimlik hizmetlerinin bir arada yürütülmesini,

•
sağlık hizmetlerini köylere kadar yayarak herkesin sağlık hizmetlerinden
yararlandırılmasını,
•

basamaklandırılmış sağlık hizmetini ve sevk sistemini,

•

kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin bir elden yönetimini,

•

sürekli eğitimi,,

•

sağlık hizmetlerinde toplum katılımını,

•

tam gün çalışmayı amaçladığı söylenebilir.

Sosyalleştirme kapsamında, 1964 yılında 6 il (Muş'a ek Ağrı, Bitlis, Hakkari, Kars, Van)
sosyalleşmiş, 1966 yılında bu illere Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Mardin, Siirt, Urfa, 1967
yılında Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli eklenmiştir (toplam 17 il). Böylece 1967
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sonuna kadar doğudaki iller sosyalleştirme kapsamına alınmıştır. Sosyalleştirilmiş il sayısı,
1970 yılında toplam 25 olmuştur. Bakanlık 1973 yılı verilerine göre, 1970 yılının sonunda
9,108,700 kişinin yaşadığı 25 ilde 851 sağlık ocağı ve 2,231 sağlık evi çalışır durumdadır. 1981
yılında toplam 45 il ve toplam nüfusun %53.2'si sosyalleştirilmiştir.
Pilot il olan Muş’u ziyaret eden İngiltere’nin eski Milli Sağlık Teşkilatı Müsteşar
Yardımcısı Dr. Neville Goodman Bakanlığa verdiği raporunda sağlık hizmetine ilişkin
değerlendirmelerini şu şekilde belirtmiştir: “Elde ettiğim en önemli sonuç şudur ki proje daha
şimdiden başarılıdır. Hastalar sağlık ocaklarına kitle halinde gitmektedirler. Ocaklara günde
ortalama 25-50 kişi müracaat etmektedir. Halk ocaklara gitmeyi şimdiden âdet edinmiştir ve
doğrudan doğruya hastaneye gitmemektedir (kazalar ve acil haller müstesna). Hastanedeki
mütehassıslar hastaları il dışından, meselâ Bitlis ve Diyarbakır gibi diğer illerden dahicelbetmektedirler. Tıp personelinin ve diğer personelin çoğunluğu memnun, gerçekten şevklidir
ve geri kalan azınlık da bina programı tamamlanıp yeni evlerine taşındıkları vakit memnun
olacaklardır. Bu durumun ve çok cazip bir manzara teşkil eden sağlık ocak binalarının, sağlık
personeli evlerinin köylülere, kendileri için müspet bir iş yapıldığı intibaını müşahhas bir
şekilde ortaya koyduğu muhakkaktır”.

Sosyalleştirme kapsamında sağlık personelinin dağılımında ortaya çıkan
dengesizliklere, sözleşmeli statü ve mahrumiyet ödeneği şeklinde daha yüksek ücret, sağlık
ocağında çalışanlara uzmanlık sınavlarında sosyalleştirme puanı ve öğrencilere burs
karşılığında mecburi hizmet gibi çözümler getirilmeye çalışılmıştır.

2.3. 1980 Yılına Kadar Kalkınma Planları Dönemi (1963-1980)
1980 askeri müdahalesi sonrasında, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın
hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel
dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesi amacıyla
bahsedilen Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulanması fikri benimsenmiştir. Bu
doğrultuda 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
kurulmuştur. DPT’nin hazırladığı ve TBMM tarafından kabul edilen kalkınma planları tüm
kamu kurumları için bağlayıcı özelliktedir.
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2.3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
3 Aralık 1962 tarihli ve 11272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan I. Planın gerekçesinde
“doğan her 1000 çocuktan 165’inin bir yıl içinde öldüğü, nüfusun yüzde 2,5’inin veremli
olduğu ve buna karşılık 4 bin kişiye bir doktor düştüğü” belirtilmektedir. Planda, en çok ölüme
sebep olan hastalıklar “kalp hastalıkları, çeşitli çocuk hastalıkları, tüberküloz ve başka bulaşıcı
hastalıklar” olarak, bulaşıcı hastalıklardan “trahom, cüzam ve kancalı kurt yaygın olduğu ancak
sıtmanın hemen hemen yok edildiği” belirtilmiştir.
Sağlık sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çevre sağlık koşullarının iyileştirilmesi,
halkın sağlık konusunda eğitilmesi, beslenme koşullarının düzeltilmesi, aile plânlaması ve
bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması planlanmıştır. Hedeflerinde, sağlık programlarının,
tedavi hekimliğinin planlamasında çok pahalı ve tesirsiz olan hastanecilik yerine evde ve ayakta
tedaviyi mümkün kılacak olan bir sisteme doğru yöneleceği belirtilmektedir. “Hastaneciliğin”
bu sistemin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele alınacağı, 15 yıl içinde sağlık personeli sayısının
o dönemdekinin 2,5 katına, diğer sağlık personeli sayısının ise o dönemdekinin 6 katına
çıkarılacağı belirtilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi için alınması gereken tedbirler şu şekilde
özetlenmiştir:
Genel Tedbirler :
Teşkilâtlanma ile ilgili tedbirler :
1. Kamu sektörüne ait sağlık hizmetleri (Millî Savunma Bakanlığı'nın özel mahiyetteki
bazı hizmetleri hariç) bir elden yürütülecektir.
2. Özel bir durumu olan yer ve topluluklarda, durumun gerektireceği özel sağlık
kurumları kurulacaktır.
3. Hizmetin görülmesinde yetki ve sorumluluk en alt basamaklara kadar yayılacaktır.
Personel durumu ile ilgili tedbirler :
1. Her seviyedeki sağlık eğitiminde toplum hekimliğine daha geniş yer verilmelidir.
2. Sağlık personelinin meslek içinde ve Türkiye'de çalışmasını sağlayacak idari ve malî
tedbirler üzerinde durulacaktır.
3. Sağlık personelinin hizmetler ve bölgeler arasında dağılımının daha dengeli olmasını
sağlayacak tedbirler alınacaktır.
4. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile ilgili kanunun uygulanması için her çeşit
tedbirler alınacaktır.
Özel Tedbirler :
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Halk sağlığı hizmetlerinin görülmesi ile ilgili tedbirler :
1. Hıfzıssıhha Okulu, halk sağlığı konusu ile ilgili araştırma ve eğitim yapan bir kurum
haline getirilecektir.
2. Çevre sağlığı şartlarının geliştirilmesi, halkın sağlık konusunda eğitilmesi, nüfus
plânlaması ve beslenme gibi konularda Bakanlık ile ilgili diğer kamu kuruluşları arasında
işbirliği sağlanacaktır.
3. Halkın çevre sağlığı hizmetlerine katılmasını sağlayacak tedbirler esas olarak toplum
kalkınması programları çerçevesi içinde ele alınacaktır.
4. Bakteriolojik üretimlerde kullanmak üzere bir hazır vasat ve araçlar sanayi
kurulacaktır.
5. Tarım, Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının ayrı ayrı
yaptıkları aşı ve serum üretimi bir elde toplanacaktır.
Yataklı tedavi kurumları ile ilgili tedbirler:
1. Hizmetlerin tek elden idaresi sağlanıncaya kadar kamu kuruluşları kendi
hastanelerini yapmakta devam edecektir. Yeniden yapılacak yataklı sağlık kurumlarının bir
sağlık sitesi halinde ve mümkün olan her halde aynı arsa üzerinde yapılmasına çalışılacaktır.
2. Kamu kuruluşları birbirlerine ait yataklı kurumlardan karşılıklı olarak faydalanmak
suretiyle yatakları daha iyi kullanmak için tedbirler almalıdır.
3. Kamu sektöründe optimum büyüklüğün altında az yataklı sağlık kurumlarından
kaçınılacaktır.
4. Özel sektörün hastane kurmak teşebbüsünü teşvik edecek tedbirler alınacaktır.
5. Hastanelerin döner sermayeli kurumlar haline getirilmesi imkânları araştırılacaktır.
6. Sıtma savaşı ve eradikasyonunda, eradikasyonu imkânsız hale koyacak gecikmeler
sıtma savaşının sonsuz olarak devamına sebep olabileceğinden sıtma eradikasyonu programı
eksiksiz olarak uygulanacaktır.
İlâç sanayii ile İlgili tedbirler:
1.

Yerli ilaç sanayii teşvik edilecektir.

2.
İlaç sanayiinde ruhsatların kötüye kullanılmasına imkân verilmeyecek ve bu
konu mevzuat kanalıyla düzenlenecektir.
3.
İlaç fiyatları konusunda Sağlık Bakanlığı'nın denetleme yetkisi titizlikle
kullanılacaktır.

48

4.
İlaç kontrol hizmeti sıkı olarak yürütülecek ve Refik Saydam Hıfzıssıhha
Enstitüsü, bu amaçla derhal takviye edilecektir.
Planda belirtilen diğer bir hedef de, Sağlık Sigortası’nın kurulabilmesi için gerekli
çalışmalara başlanmasıdır.
2.3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
İkinci Beş Yıllık Plan öncesi, 1966 yılında Sağlık Müsteşarı Dr. Nusret Fişek
görevinden istifa etmiştir. 2. Plan’da, 1. Plan döneminde sağlık teşkilatında gelişme olduğu,
sosyalleştirilen bölgelerde sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları kurulduğu, bölge
laboratuvarları, bölge hastaneleri, depo ve tamirhaneler yapımına başlandığı belirtilmektedir.
Sağlık insan gücünün sayı olarak yetersiz olduğu, halen sayı olarak yetersiz olan
özellikle doktorların çoğunlukla hemşirelerin görevlerini üstlendikleri, bunun da verimlerini
azalttığı vurgulanmıştır. Birinci Beş Yıllık Planda, kamuya ait sağlık hizmetlerinin (Milli
Savunma Bakanlığının özel nitelikteki hizmetleri hariç) tek elden yürütülmesi hedeflenmiş
ancak bu durum gerçekleşmemiştir. Bu dönemde, çeşitli kuruluşlara bağlı sağlık kurumlarında
değişik personel ve malzeme standartları ve farklı ücret politikası uygulanmıştır.

İkinci Plan’ın sağlık ile ilgili hedefleri şu şekilde belirtilmiştir:
1. Tek bir sağlık sigortası uygulamasına geçişi kolaylaştırmak amacıyla ve bu
uygulamaya geçinceye kadar kamuya ait sağlık tesislerinde (Milli Savunma Bakanlığı özel
tesisleri hariç) iyi bir koordinasyon sağlanacaktır.
2. Sosyalleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için bu bölgelere götürülmesi zorunlu olan
alt yapı hizmetleri belirli programlar içinde tamamlanacak ve alt yapı yatırımlarının önceliği
buna göre verilecektir.
3. Diğer sağlık personeline ve halka verilecek sağlık eğitiminin uygulama esaslarını
tespit edecek, ilgili araştırmaları yapacak ve hizmet içi eğitim sağlayacak bir “Halk Sağlığı
Eğitimi Enstitüsü” kurulacaktır.
4. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde doğu illerinden başlayan uygulama devam
edecek, sağlık hizmetleri seviyesi düşük olan iller bu öncelikle ele alınacak ve bu programda
çalışan hekimlere bir rotasyon imkânı sağlamak için yapılan ocakların her yıl yüzde 15’i Batı
bölgelerine yapılarak program bu bölgelere de uzatılacaktır.
5. Tedavi hizmetlerinin genişlemesinde özel teşebbüsün gelişmesi desteklenecektir.
6. İlaç üretiminde yerli sermaye özendirilecektir.
7. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan çevre sağlığı şartlarının
iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
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8. Ruh sağlığı kuruluşlarının sayıca ve nitelikçe yeterli duruma getirilmesi amacıyla bu
yöndeki çalışmalar artırılacaktır.
1971 yılı sonunda, sosyalleştirme bölgelerindeki sağlık personeli kadrolarının, mevcut
uzman ve pratisyen hekim kadrolarının yüzde 65’i, hemşire kadrolarının yüzde 71’i, hemşire
yardımcısı kadrolarının yüzde 20’si, sağlık memuru kadrolarının yüzde 26’sı ve ebe
kadrolarının yüzde 35’i boş olduğu belirtilmektedir.
2.3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
Üçüncü Beş Yıllık Planda, sağlık hizmetlerini dağınıklıktan kurtarıp bütünleşmiş bir
sistem halinde sunmak amacıyla öngörülen sosyalleştirme programında, özellikle sağlık
personelinin gelişmiş illerde yoğunlaşması sonucu küçük yerleşim yerlerine personel
sağlanmasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle istenilen biçimde ilerleme sağlanmadığı
belirtilmektedir. Yataklı tedavi kurumlarında sayıca görülen gelişmelere rağmen yatakların üç
büyük şehirde yoğunlaşmış olduğu, personel eksikliği, kaynak yetersizliği, aynı yörede çeşitli
kuruluşların ayrı ayrı hastaneler kurmaları ve hastane işletmeciliğinin gelişmemiş olması gibi
nedenlerle kamu kuruluşlarında ortalama yatak kullanımı düşük bir oranda (yüzde 58) kaldığı
belirtilmiştir.
İlkokula dayalı üç yıllık öğretim yapan, ebe ve hemşire yardımcısı yetiştiren (I. devre)
sağlık okullarının gelişmesinde İkinci Plan hedeflerinin üstüne çıkıldığı belirtilmektedir. Bu
gelişmelere rağmen ebe ve hemşire yardımcısı ihtiyacının tam olarak karşılanamadığı
belirtilmektedir.
Bu planda, 1970 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında
imzalanan ve Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesini öngören Katma Protokol nedeniyle 22
yıllık yeni bir hedef süre belirlenmiştir.

Temel hedefi, sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi olan Üçüncü Plan döneminde
belirlenen hedefler şu şekilde özetlenmiştir:
1. Tek elden yönetimin sağlanamamasının doğurduğu sakıncaları gidermek amacıyla
Millî Savunma Bakanlığının özel nitelikteki ve Üniversitelerin eğitim amaçları dışında kalan
bütün yataklı tedavi kurumlarının tek kuruluş bünyesinde toplanması gerçekleştirilecektir.
2. 1973 - 1982 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi programı bütün yurtta uygulamaya konulacak şekilde ele alınacaktır.
3. 1982’ye kadar programın yaygınlaştırılması, yatırım ve insan gücü kaynaklarının
sınırlılığı nedeniyle, asgari standartlarda gerçekleştirilecektir.
4. İlk on yıllık dönemde, illerin şehirleşme hızları da göz önünde tutularak, 10 bin kişiye
bir sağlık ocağı, 3 bin kişiye bir sağlık evi olmak üzere yaygınlaştırılacaktır. Bu on yıllık
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dönemde yataklı tedavi kurumlarında yatak sayılarının her ilde on binde 26 oranına çıkarılması
esas olacaktır.
5. Sosyalleştirmenin bütün yurdu asgari standartlarda kapsaması gerçekleştirildikten
sonra, 1982 -1995 döneminde standartların yükseltilmesi hedef alınacak, sağlık ocak ve
evlerinin kapsadığı nüfusların azalmasına çalışılarak bu dönemde 7500 kişiye bir sağlık ocağı
ve 2500 kişiye bir sağlık evi düşmesi sağlanacaktır.
6. Yataklı tedavi kurumlarının yatak sayısında uzun dönemde ulaşılması gereken
standart, 1982 yılında programın yaygınlaşması sağlandıktan sonra, tıbbi gelişmeler ve sağlık
hizmetine talep göz önünde tutularak yeniden saptanacaktır.
7. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programının, 1977 yılında ülke nüfusunun 2/3
sini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
8. Bu dönemde, 21 il (Ankara, İstanbul, İzmir, Yozgat, Tokat, Niğde, Sinop, Çorum,
Kırşehir, Çankırı, Afyon, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Ordu, Uşak, Bilecik, Amasya, Muğla,
Konya, Samsun) program kapsamına alınacaktır.
9. Yataklı tedavi kurumlarında yatak artışları sınırlı tutulacak, yurt çapında genel bir
standarda ulaşmak yerine her ilde belirli bir standarda ulaşmak amaç olacaktır.
10. Kademeli bir şekilde uygulanmak üzere bir genel sağlık sigortası için gerekli
mevzuat hazırlanacaktır.

2.3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
Dördüncü Beş Yıllık Planda, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kapsamında, 1978
yılında (15 yıl sonunda) sosyalleştirilen il sayısının 46'ya yükseldiği belirtilmiştir. Önceki
dönemde, sağlık hizmetlerinin kırsal bölgelere götürülemediği ve koruyucu hekimlik
hizmetlerini yaygınlaştırarak tedavi edici hizmetlere olan aşırı talebin önlenemediği
belirtilmektedir. Sağlık ocağı ve sağlık evlerinin yapımında belirlenen hedefler ile
gerçekleşenler arasında önemli farklar olduğu, geri kalınma durumunun yatırım
olanaksızlıklarından değil, yapımı tamamlanan birimlere ilaç, sağlık malzemesi ve araç-gerecin
sağlanmasındaki aksamalar, arsa ve altyapı sağlanamaması, özellikle geri kalmış bölgelere
personel sağlanmasında karşılaşılan güçlüklerin giderilememesi nedeniyle olduğu belirtilmiştir.
Bu döneme kadar sağlık personeli sayısında artış olmasına rağmen, belirli illerde
yoğunlaşma nedeniyle, sağlık personelinin, ayrı bir gelir kaynağına gereksinim duymadan
kamu hizmetinde çalışmaları ve hizmeti en iyi biçimde her yere ve her kişiye götürmek
amacıyla 1978 yılında Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun çıkarıldığı
belirtilmiştir. Bu Kanun, 1980 yılında Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair
Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kırsal bölgelerdeki kadro boşluğu sorununun giderilmesi
için, 1981 yılında 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Getiren
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Kanun çıkarılmıştır.
Dördüncü Beş Yıllık Planın sağlık hizmetleri açısından temel ilkesi, sağlık hizmetlerini
eşit, sürekli ve etkili bir biçimde her kişiye ve yere ulaştırmak, böylece toplumun genel sağlık
düzeyini yükseltmektir. Sosyalleştirme programında gereken düzenlemeler yapılarak yurt
düzeyine yayılmasının en gerçekçi çözüm yolu olduğu kabul edilmiştir. Belirlenen sayısal
hedeflere ulaşıldığında sağlık sorununun çözüleceği anlamına gelmediği, sorunun nitelik
yönünden de değerlendirilmesi ve götürülen hizmetin sosyo-ekonomik yapıya uygun olarak
biçimlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4. Planın hedefleri şu şekilde özetlenmiştir:
1.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı, bütün yurtta uygulamaya
konulacak şekilde ele alınacaktır.
2.
Bu süre içinde, tek amaca yönelik birimler, çok yönlü hizmet birimlerine
dönüştürülecek, böylece mevcut kaynaklardan etkin biçimde yararlanılması sağlanmış
olacaktır.
3.
Sosyalleştirmenin bütün yurdu kapsaması gerçekleştirildikten sonra
standartların yükseltilmesi hedef alınacaktır. Dar bölgede çok amaçlı hizmet verecek olan bu
birimlerin kapsadığı nüfusun azaltılmasına ve çalışan personelin nitelik ve nicelik yönünden
yeterli düzeye çıkarılmasına ağırlık verilecektir.
4.
Bu programın etkin bir kullanım ile herkesin yararlanacağı bir düzeye
ulaştırılması, tedavi edici sağlık hizmetleri ile bir bütün olarak ele alınmasını zorunlu
kılmaktadır.
5.
Yataklı tedavi kurumlarında kullanılan yatak ile kadro yatağı arasındaki farkın
azaltılması ve yatak kullanma oranlarının yükseltilmesi yoluyla az yatırımla, daha çok yatak
sunmak ilkesi gözetilecek ve hizmetin yeterince götürülemediği illere öncelik tanınacaktır.
6.
Sınırlı kaynaklardan en çok yararı sağlayabilmek için, öncelikle genel amaçlı
hastane ve doğumevi yataklarının artırılması, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
programının yaygınlaştırılması ve illere göre amaçlanan dengeli yatak dağılımının sağlanması
yanı sıra, bu yataklar dışında kalan ve gereksinim duyulan diğer yatak türleri için ulaşılması
gereken sayısal hedefler, sağlık alanındaki yeni düzenlemeler, gelişme ve talep dikkate alınarak
uzun dönemli ve kalıcı bir çalışmayla yeniden saptanacak, bu hastanelerin yapımında
bölgelerarası denge esas olacaktır.
Tablo 2’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1961-1980 yılları arası Bakanlığı’n sağlık
personeli sayısı verilmiştir. 1983 yılında geriye kalan illerinde sosyalleştirme kapsamına
alındığı ilan edilmiş, gerekli altyapısal hazırlık gerçekleştirilememiştir. Bunun sonucunda,
sosyalleştirilme, pek çok ilde yeterli sayıda sağlık ocağı, sağlık ocakları da lojmanı, personeli
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ve teknik donanımı olmadan yapılmıştır. Bu nedenle sosyalleştirme amacına ulaşılamamış ve
beklenen sonuç alınamamıştır.
Tablo 2. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1961-1980 yılları arası Bakanlığı’n sağlık
personeli sayısı
1965

1970

1971

1972

Tabipler

3647

4191

4110

4175

Eczacılar

52

84

93

Diş Tabipleri

91

175

Hemşireler

2963

Ebeler
Sağlık Memurları

1974

1976

1978

1979

4540

4847

5652

5816

6355

114

212

833

1715

2400

2229

190

225

313

635

1121

1289

1118

4996

5868

7009

9614

12264

15314

17383 19742

3374

7879

8722

9543

10975

12506

14012

14639 14637

3666

4951

5567

5529

5761

4847

5652

6774

Kaynak: Tekin, 2011
Nusret Fişek, sosyalleştirme programının başarısız olmasının nedenleri şu şekilde
belirtmiştir:
1. Bazı Bakanlar ve yüksek düzey yöneticilerin kanunun uygulanması gereğine
inanmaması
2. Hastane ve sağlık ocaklarına yeterli sayıda hekim atanmaması
3. Hekim ve diğer sağlık personelinin hizmetin gerektirdiği şekilde yetiştirilmemesi
4. Sağlık ocakları ile hastaneler arası işbirliği kurulmaması
5. İl düzeyinde sağlık yönetiminin yetersiz kalması. Sağlık ocaklarını denetleyecek grup
başkanlıkları kurulmaması.
6. Kanun gereği hizmet için verilmesi gerekli ödeneklerin yeterli düzeyde verilmemesi,
araç-gereç ve ilaç sıkıntısı yaşanması
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi programı, planlandığı ve istenildiği şekilde
olmasa da, 2000’li yıllara kadar özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde uygulanmaya
devam etmiştir. Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi, kalkınma planlarının öncelikli
hedefi olmasına karşın gerçekleştirilememiştir.
Sonuç olarak, ülkemizde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin; savaşlar, ekonomik
krizler, yeni ekonomiler ve hastalıklar, nüfusun azlığı, kentleşme hareketi ve göç gibi birçok
nedene bağlı olarak gerçekleştirilemediği görülmektedir. Sağlık hizmetlerinde, her zaman
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1980

6774

hekim öncelikli politika izlenmiş, diğer sağlık çalışanlarının niteliği yalnızca birkaç metinde
yazıda kalmıştır. Hemşirelik açısından değerlendirildiğinde, sosyalleştirme kapsamında
koruyucu sağlık hizmetlerinde potansiyel en büyük insan kaynağı olabilecek hemşirelerden
yararlanılmamış, bu konuda dünyadaki uygulamalar örnek alınmamıştır. Hemşirelik, hekimin
ardında yardımcı statüsünde kendisine de “yardımcı” verilen ve eğitim düzeyi düşük bir meslek
olarak var olmuştur. Ebeler ile hemşirelerin görevleri arasındaki farkın ne olduğu
anlaşılamamış, hemşire görevi yapmaktan sorumlu tutulan ebeliğin de Türkiye’de gelişimi
engellenmiştir.
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Uygulama
Bu bölüm ile ilgili olarak okunması tavsiye edilen metinler:
1.
Yıldırım N (2014). Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik
Tarihi. Vehbi Koç Vakfı, 1. Basım. Ofset Yapımevi, İstanbul.
2.

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928).

3.

Hemşirelik Kanunu (1954)

4.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)

5.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

6.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

7.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) (1979)
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Uygulama Soruları

1.
Günümüz sağlık hizmetlerini ve hemşirelik hizmetlerini değerlendirerek
cumhuriyet döneminde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tartışınız.
2.
1980 öncesi sağlık hizmetlerinde yürütülen faaliyetler ile günümüz sağlık
hizmetlerinin faaliyetlerinin benzerliğini ve farklılığını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu ünitede Türkiye’de 1980 öncesi sağlık hizmetleri, Cumhuriyet dönemi sağlık
hizmetleri, 1961 Anayasası ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ve 1980
Yılına Kadar Kalkınma Planları Dönemi başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığı ilk kez hangi isimle kurulmuştur?

A.

Sıhhat Müdürlükleri

B.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

C.

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti

D.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

E.

Dahiliye Nazırlığı

2.

Cumhuriyet ilan edildiğinde sağlık hizmetlerinde ele alınan temel yaklaşım

A.

Koruyucu sağlık hizmetleri

B.

İyileştirici sağlık hizmetleri

C.

İlaç sektörünün geliştirilmesi

D.

Bulaşıcı hastalıklar ile savaş

E.

Hastanelerin kurulması

nedir?

3.
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde hastabakıcı hemşirelerin
görevlerini tanımlar?
A.

Hekim gözetimi altında hastaya cerrahi müdahale

B.

Hekim gözetimi altında hasta bakma

C.

Hekim gözetimi altında hasta bakma ve cilt altı enjeksiyon yapma

D.

Hekim gözetimi altında hasta bakma ve tüm yollardan enjeksiyon yapma

E.

Yalnızca aşı yapma

4.

Hemşirelik meslek örgütü hangi isimle kaç yılında kurulmuştur?

A.

Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1943

B.

Türk Hemşireler Derneği, 1943

C.

Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1933

D.

Türk Hemşireler Derneği, 1933
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E.

Türk Hastabakıcı Hemşireler Derneği, 1933

5.
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında
Kanun’un sağlık hizmetleri açısından önemini vurgulamaz?
A.

Sağlık hizmetlerinin köylere kadar ulaşmasını benimser.

B.

Sağlık çalışanının tam zamanlı çalışmasını benimser.

C.

Koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanır.

D.

Sağlık hizmetlerinin tek elde yönetilmesini benimser.

E.

Kamu dışında sağlık hizmeti verilmemesini benimser.

6.
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’nda sağlık hizmetinin verildiği
en küçük birim olarak hangisi tanımlanmıştır?
A.

Sağlık Üniteleri

B.

Sağlık Evleri

C.

Sağlık Ocakları

D.

Sağlık Grup Başkanlıkları

E.

Sağlık İstasyonları

7.

Hemşire yardımcısı kavramı ilk kez hangi kanunda tanımlanmıştır?

A.

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

B.

Hemşirelik Kanunu

C.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

D.

Hemşirelik Yönetmeliği

E.
Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
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8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi sağlık hizmetlerinde
hemşirelere ilişkin benimsenen politikalardandır?
A.

Hemşirelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi

B.

Hemşirelerin görev tanımlarının mevzuatla güncel tutulması

C.

Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde görev almasının sağlanması

D.

Eğitim düzeylerine göre farklı ünvanların verilmesi

E.

Hemşire sayısının arttırılması

9. Türkiye’de 1980 öncesi dönemdeki koruyucu sağlık hizmetlerinde hemşireler
ağırlıklı olarak görev almıştır.
A.

Doğru

B.

Yanlış

10. 1980 öncesindeki beş yıllık kalkınma planları, Sağlık
Sosyalleştirilmesinin ülke çapında yaygınlaşmasına katkı sağlanmıştır.
A.

Doğru

B.

Yanlış

Hizmetlerinin

Cevaplar
1-C 2-A 3-C 4-C 5-E 6-B 7-B 8-E 9-B 10-A
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3. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI PARAMETRELERİ*
* Bu bölüm Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler
3.2. 1980 Sonrası Sağlık Politikaları
3.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı Gerekçeleri
3.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesinde ve Süresince Atılan Önemli Adımlar
3.5. Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri
3.5.1. Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı
3.5.2. Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası
3.5.3. Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmeti Sistemi
3.5.4. Bilgi ve Beceri İle Donanmış Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü
3.5.5. Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları
3.5.6. Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon
3.5.7. Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma
3.5.8. Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişimi Sağlayan Sağlık Bilgi Sistemi
3.6. Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlıkta Dönüşüm Programı hangi koşullarda gündeme gelmiştir?
1980 sonrası süreçte Türkiye’de sağlık politikaları nasıl bir yön izlemiştir?
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gündeme gelmesinde temel gerekçeler
nelerdir?
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulama adımları nelerdir?
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmasında etkili uluslararası kurumlar
hangileridir?
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetleri nasıl
bir dönüşüm geçirmiştir?
Performansa göre ek ödeme uygulamasının sağlık hizmetlerine etkileri nasıl
olmuştur?
Hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri Sağlıkta Dönüşüm Programı
sürecindeki uygulamalardan nasıl etkilenmişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlıkta
Dönüşüm Sağlıkta
Dönüşüm
Programı’nın
gündeme
Programı Parametreleri
geldiği ekonomik koşulları
bilmek
Sağlıkta
Dönüşüm 1980 yılı sonrası Türkiye ve
Programı Parametreleri
dünyada sağlık politikalarını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlıkta
Dönüşüm Sağlıkta
Dönüşüm
Programı Parametreleri
Programı’nın
gerekçelerini
bilmek ve açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlıkta
Dönüşüm Sağlıkta Dönüşüm Programı
Programı Parametreleri
öncesinde ve süresince atılan
önemli adımları bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlıkta
Dönüşüm Sağlıkta Dönüşüm Programı
Programı Parametreleri
Parametrelerini,
başarılı
görülen
ve
eleştirilen
uygulamaları
bilmek
ve
örneklerle açıklayabilmek
Sağlıkta
Dönüşüm Sağlıkta
Dönüşüm
Programı Parametreleri
Programının farklı sağlık
meslek
gruplarını
nasıl
etkilediğini ve bu gruplar
tarafından
nasıl
değerlendirildiğini
yorumlamak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlıkta Dönüşüm Programı

•

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

•

Türkiye Sağlık Reformu

•

Sağlık Bakanlığı

•

Reform

•

Sağlık Politikaları

•

Sağlık İnsangücü

•

Aile Hekimliği

•

Performansa Göre Ücretlendirme Sistemi

•

Genel Sağlık Sigortası

•

Dünya Bankası
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Giriş
Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programını ve parametrelerini ele almadan önce, bu programın
ortaya çıkmasına neden olan arka plan üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Bu tabloda
özellikle ekonomik arka plan çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Sağlıkta Dönüşüm
Programı benzeri programlar, projeler ve reformlar sadece Türkiye’de değil, aynı dönemde pek
çok gelişmiş ve özellikle de gelişmekte olan ülkede hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Türkiye
gibi programın başarıyla yürürlüğe konduğu örnekler olduğu gibi, Latin Amerika ülkeleri gibi
programın ve reform çalışmalarının uygulamaya geçirilemediği, sekteye uğradığı örnekler de
söz konusudur. Tüm dünyada yetmişli yıllarda kapitalizmin içine girdiği kriz ve bu krize yanıt
olarak ortaya çıkan neoliberal akımın ülkelerin iktisat politikalarında ağırlık kazanması sonucu,
kamu açıklarını azaltmayı ve para hacmini daraltmayı hedefleyen monetarist politikaların
benimsendiği bilinmektedir. Bu politikaların yanı sıra, kamu tarafından verilmekte olan
hizmetlerin piyasaya açılması da krizden çıkış için bir çare olarak görülmüştür. Gelişmekte olan
ülkelerde, bir yandan ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve istikrarı adına başvurulan
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) gibi kurumların talepleri, diğer yandan
ülkedeki sermaye sahiplerinin oluşturdukları örgütlerin hükümetler üzerindeki etkileri sonuç
vermiştir. Bu bağlamda sağlıkta “değişim”, “dönüşüm”, “reform” ve benzeri kavramlar
seksenli yıllardan itibaren sürekli ülkelerin gündemlerinde tutulmaktadır. Sağlık hizmetlerinde
reform ve değişim adı altında özellikle doksanlı yıllarda tüm gelişmekte olan ülkelerde
hazırlanan benzer programlar, birbiri ardına uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye gibi ülke
içerisindeki ekonomik istikrarın, adı geçen dış kaynaklı organizasyonlardan alınan kredilerle
sürdürülebildiği ülkelerde, hükümetler Sağlıkta Dönüşüm Programı gibi bizzat Dünya Bankası
tarafından projelendirilen programları adım adım uygulamaya geçirmek yönünde birbirlerini
tamamlayıcı politikalar izlemişlerdir. Türkiye’de ilk olarak doksanlı yıllarda Türkiye Sağlık
Reformu olarak adlandırılan proje yıllar içinde pek çok değişime uğramış olsa da, projenin
adımları bir bir uygulamaya geçirilmiş, nihayetinde 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yapısının
da değiştirilmesi ile büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu bölüm kapsamında, Türkiye Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nda yer alan başlıklar incelenerek her bir parametre ele alınmaktadır.
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3.1. 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler
Bu bölümde, 1980 sonrası Türkiye’de ekonomik alanda izlenen politikalar, dünyada
meydana gelen önemli gelişmelere de paralel olarak üç başlık halinde özetlenerek
verilmektedir.
3.1.1. 1980-1988 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler
Türkiye ekonomisinde 1980li yılların başından itibaren ekonomik alanda meydana
gelen değişikliklerin en önemli nedeni, yetmişli yıllarda tüm dünyada ortaya çıkan enerji krizi
ve bu krizin Türkiye gibi politik istikrarsızlık tablosu içerisindeki bir ülkede kendini çok daha
ağır biçimde göstermesidir. İlgili dönemde ekonomik krizi takiben ortaya çıkan pek çok siyasi
ve ekonomik gelişmeler sonrasında, 24 Ocak 1980 tarihinde ilgili dönemin hükümeti tarafından
ülke ekonomisinin rotasını belirleyen bazı kararlar alınmıştır. Daha sonra “24 Ocak Kararları”
olarak anılan bu kararlar ile Türkiye’de ekonominin rotası daha liberal bir yöne çevrilmeye
çalışılmıştır. Bu kararlarla birlikte ülke ölçeğinde ekonomide devlet müdahalesinin ve
girişimciliğinin yerine özel sektörün ve özel teşebbüsün öne çıkarılmasına, ekonominin dışa
açılmasına ve serbest piyasanın oluşturulmasına dönük düzenlemelerin yapılması
amaçlanmıştır. Bu süreç kamu sağlık kurumları ve kamu sağlık hizmetleri için de benzer şekilde
ilerletilmiştir.
3.1.2. 1989-2002 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler
Boratav’a (2010) göre “Türkiye ekonomisinin yönetimi bu dönemde adım adım
uluslararası finans kurumlarının denetimine girmiştir”. Liberal düşünceyi benimseyen yazarlara
göre ise Türkiye tam tersine adım adım doğru bir yolda ilerlemektedir. Devletin ekonomik
alandan tamamen çekilmesi ve yalnızca düzenleyici ve denetleyici kimi rollerini sürdürmesi,
1989-2002 yılları arasında istisnasız tüm hükümetlerin üzerinde ortaklaştıkları bir başlık
olmuştur. Hangi ideolojiye mensup parti iktidarda olursa olsun, devletin üretim ve yatırımdan
uzaklaştırılmasını öngören doğrultuda özellikle IMF ve DB gibi kurumların ve Avrupa
Birliği’nin (AB) önerdiği yapısal dönüşümler uygulamaya geçirilmiştir. Özellikle 1994 krizi ile
birlikte IMF’nin Türkiye’deki ekonomi politikalarındaki etkinliği artmış, kriz devletin üretim
ve yatırım alanlarından çekilmesi için adeta gerekçe haline getirilmiştir. Aynı yıl imzalanan
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması, Ticarette Teknik Engeller Antlaşması ile
uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yine 2001 krizi ve
sonrasında, IMF ve DB talebi ile yapısal uyum programı adı altında kimi düzenlemeler hayata
geçirilmiştir. Aynı dönemde ekonomi yönetiminin başına DB’den bir bürokrat transfer
edilmiştir.
3.1.3. 2002’den Bugüne Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler
Türkiye’de 2002 yılı Kasım ayı seçimlerini takiben uzun süren koalisyon hükümetleri
dönemi sonlanarak tek parti hükümeti kurulmuş ve bu durum etkisini ekonomik alanda da
göstermiştir. Tek parti hükümeti aracılığı ile seksenlerden itibaren dönem dönem ileri sürülen,
bazen hızla ilerletilen ancak bazen de sürüncemede kalan pek çok yapısal reform bir bir hayata
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geçirilmiştir. Bu dönemde dünyada neoliberalizmin hakimiyetinde geçen son çeyrek yüzyılı
takiben 2008 ekonomik krizi yaşanmış olmasına ve bu son krizin etkilerinin hala tüm dünyada
hissediliyor olmasına karşın, Türkiye’de ekonomik alandaki liberal reformlar aralıksız olarak
sürdürülebilmiştir. Bu tabloda aslında 1980’lerden itibaren yürürlükte olan ancak 2001 krizinin
sonrasında çok daha şiddetle uygulamaya geçirilen neoliberal ekonomi politikaları ile
özelleştirilen kamu yatırımlarından sağlanan finansal kaynakların önemli bir faktör olduğu
düşünülmektedir. Bugün Türkiye Ekonomisi 1980 yılında girdiği liberal rotada ilerlemeye
devam etmekte ve bu seçim diğer pek çok kamusal hizmet alanını etkilediği gibi, sağlık alanını
ve sağlık politikalarını da etkilemekte ve hatta yer yer belirlemektedir.

3.2. 1980 Sonrası Sağlık Politikaları
Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da savaştan etkilenen ülkelerin
toparlanmalarında devletin çok önemli katkıları olmuştur. Bu dönemde toplumların yaralarını
sarmada ilgili ülkelerin devletleri sağlık hizmetlerinin hem üretiminde, hem finansmanında,
hem de sunumunda ağırlıklı rol üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasından yetmişli yıllara
dek sağlık hizmeti bu coğrafyada gerek bütçeden karşılanan modellerle, gerekse kamu sigorta
fonlarının tercih edildiği modellerle devlet tarafından topluma ücretsiz olarak ulaştırılmaya
çalışılmıştır. Bu süreçte özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri pek çok ülkede ücretsiz
olarak sunulabilmiştir. Bu dönemde toplumların sağlık göstergelerinde de önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir.
Yetmişli yıllarla birlikte bu durum değişmiş, kapitalizmin içine girdiği krizden çıkma
uğraşları ile birlikte sağlık hizmetlerinin reformize edilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Özellikle İngiltere’de Thatcher döneminde Ulusal Sağlık Sistemi’ne yönelik reform
programları uygulamaya geçirilmeye çalışılmış ve İngiltere, Sağlıkta Reform programlarının
uygulanmasına örnek ilk gelişmiş ülke olmuştur.
Daha sonraları ise daha çok gelişmekte olan ülkelerde, bizzat DB tarafından istenen
yapısal uyum programları eşliğinde sağlık reformu çalışmaları yürütülmüştür. Bu süreçte
DB’nin gelişmekte olan ülkelerden sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırırken dikkate
almalarını istediği öneriler şöyle sıralanmaktadır:
•

Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri artırmak

•

Sigorta veya diğer risk kapatıcı sistemlere geçişi sağlamak

•

Kamu dışı kaynakları mümkün olduğunca yaygın ve etkin kullanmak

•

Sağlık hizmetlerinin planlamasını merkezi değil yerel düzeyde yapmak

•
kurmak.

Bütçeleme ve satın alma hizmetlerini kamu adına yapacak yerel birimler

Sağlık reformu çalışmaları projelendirildiği her coğrafyada önemli ve karmaşık bir
değişim uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Böylesi önemli bir değişim uygulamasının nasıl
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ele alınması gerektiğini irdeleyen on çalışmayı incelediği araştırmasında Blas (2004), sağlık
politikaları reform sürecinde altı kritik faktör üzerinde yoğunlaşmış ve Şekil-1’deki gibi bir
analitik çatı oluşturmuştur. Buna göre reform taslağında da, çıktılarda da sistemsel düzeyde,
program düzeyinde, organizasyonel düzeyde ve enstrümantel düzeyde reformla birlikte
hedeflenenler ve reform sonrasında ulaşılan çıktılar dokümante edilmiş olmalıdır.
“Devletin rolü”, “sistem yapısı”, “kullanıcılar”, “katılım ve politikalar”, “kaynaklar” ve
“sunucular” olarak belirlenen altı farklı alan reform çalışmaları sürecince etkileşim halindedir.
Mevcut sistem yapısı kullanıcıları etkileyebilmekteyken, izlenen politikalar da kaynaklara
erişimi etkileyebilmektedir.

Şekil 1. “Analitik çatı” (Blas , 2004)
Keza sunucuların davranışları, kullanıcıları ve sistemi etkileyebilmektedir. Dolayısı ile
reform süreçlerinin uygulamadaki başarı veya başarısızlığında, bu faktörlerin ve faktörlerin
birbirleri ile ilişkilerinin dikkate alınması önemli görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu süreçte reform programları sonucu piyasaya sağlık
hizmetlerini tam anlamıyla teslim etmenin doğru olmayacağına, piyasanın kamusal hizmetleri
sunamayacağına, örneğin hastalıkların sağlam insanları etkileyebilme yönünün piyasa
tarafından denetlenemeyeceğine işaret etmiştir. Bulaşıcı hastalıklarda sadece hasta kişinin
tedavisinin değil, toplumun geri kalanının da korunmasının önemine değinmiş ancak yine de
uygulanmaya çalışılan sağlık reformu programlarına açıktan karşı çıkamamıştır.
Sağlıkta reform ve dönüşüm gibi programları bizzat sahiplenen DB dahi, düşük milli
gelire sahip ülkelerde ve özellikle de yoksul nüfusun fazla olduğu bölgelerde, toplum yararına
kimi koruycu sağlık hizmetlerinin sunulmasında devlet müdahalesinin gerekli olduğunu
vurgulamıştır.
Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık hizmetleri ve politikaları alanında
dünya ölçeğinde böylesi bir konjönktöre paralel olarak yürütülmüştür.
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3.2.1. 1980-1988 Dönemi Türkiye’de Sağlık Politikaları
Bu dönemde daha önce de bahsedildiği gibi tüm ülkenin ekonomik yönünü etkileyen 24
Ocak Kararları alınmıştır. Kararlar sağlık hizmetleri alanında da etkisini göstermiş ve devletin
kamusal hizmetlerden çekilmesini merkeze alan yapısal uyum programları sağlık alanında da
karşılığını bulmuştur. 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el
koymasını takiben kurulan ve 1983 yılına dek de yönetimde kalan Milli Güvenlik Konseyi
yönetimi döneminde de 24 Ocak Kararları ile çizilen doğrultudan hiç bir sapma gösterilmemiş,
aksine sağlık alanında çok önemli bir söylem ve politika değişikliğine gidilerek 1982
Anayasası’nda devletin sağlık hizmetleri alanındaki rolü geçmiş anayasalardan farklı bir
biçimde ele alınmıştır. Sağlığı temel bir insan hakkı olarak gören ve bu hakkın devlet tarafından
güvence altına alınması gerektiğini öngören 61 Anayasası’nın aksine 1982 Anayasası’nın 56.
maddesinde,“devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” ifadesi yer almaktadır. Bu madde
ile açık bir biçimde devlet sağlık hizmetleri alanında sorumluluktan çıkıp, düzenleyici bir
pozisyona evrilmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu yönetimi döneminde sağlık hizmetleri alanında atılan bir diğer
önemli adım da yapılan yatırımların 1981 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik kapsamına
alınması ve böylelikle sağlık hizmetlerine yatırım yapan özel girişimcilerin kamu tarafından
fonlanmasıdır. Bu süreçte özel sağlık sektörü yatırım teşvik belgeleri (YTB) verilerek
fonlanmıştır. Sağlık sektörü, “Ülkemiz Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Teşvik
Mevzuatı” kapsamına dahil edilmiştir. Bu sayede bina, arsa, makine ve araç alımında %100
vergi indiriminden yararlanılmış, tıbbi teknoloji ihracında %100 gümrük muafiyeti, %15
oranında kaynak kulanımı destekleme primlerinden yararlanılmıştır. Yatırım teşvik
belgelerinin geçmişe doğru incelendiği bir çalışmada, 1982 yılına dek sağlık sektöründe YTB
verilmediği belirtilmektedir. Ardından sadece özel sağlık sektörüne 1982-1985 arasında 53
YTB, 1986-1988 arasında 120 YTB verildiği saptanmıştır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda döner sermaye uygulaması bu dönemde ele alınan
başlıklardan biridir. Aslında sağlık hizmetlerinde döner sermaye uygulamasına ilk olarak 1961
yılında yasalaşan 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile başlanmıştır.
Ancak esas olarak 27 Eylül 1983 tarihinde 209 Sayılı Kanun’a ek yapmak üzere 2907 sayılı
başka bir Kanun çıkarılmış ve yapılan bu ekle, Bakanlığa bağlı kurumlarda döner sermayenin
kapsamı genişletilmiş, böylece sağlık kurumlarına büçteden ayrılan pay azaltılmıştır. Bu
uygulama ile Sağlık Bakanlığı harcamalarında ve hizmetlerin finansmanında yeni bir kaynak
yaratılmaya çalışılmıştır.
Ülkenin normalleşmeye geçmesiyle birlikte 1983 yılında seçimler yapılmış ve seçimleri
takiben de sivil hükümet kurulmuştur. Kurulan tek parti hükümeti döneminde Devlet Planlama
Teşkilatı’na (DPT) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlatılmıştır. Bu plan da uygulanan
neoliberal rota ile uyumlu bir biçimde hazırlanmıştır. Planda özel girişimcilerin teşvik edilmesi,
özel sektörün sunduğu hizmetin karşılığında istediği ücreti talep edebilmesi, sağlık
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kurumlarının daha verimli çalıştırılarak işletme mantığı ile yönetilmesi, serbest çalışan
hekimlerle sözleşmeler yapılarak sağlık hizmeti sunumunda kendilerinden yararlanılması ve
son olarak genel sağlık sigortasına geçilmesi başlıkları hedeflenmiştir.
Burada 1987 yılında çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun
üzerinde ayrıca durmak gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile hastanelerin
işletmeler gibi kendi personel ve işletme politikalarını hayata geçirmelerine olanak tanınmıştır.
Özel veya kamu tüm sağlık kuruluşları ayırt edilmeksizin sağlık hizmetleri ticarileştirilerek
piyasaya açılmış, sağlık kurumları işletme mantığı ile ele alınmış, devletin bu alandaki
sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Kanun’un önemli değişiklikler içeren ksımları Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, tam manasıyla yürürlüğe konulamamıştır.
3.2.2. 1989-2002 Dönemi Türkiye’de Sağlık Politikaları
Bu dönemde sağlık hizmetleri alanında atılan ilk önemli adım olarak DPT Müsteşarlığı
tarafından ülkenin sağlık hizmetleri ile ilgili olarak karşı karşıya olduğu sorunları belirlemek
ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri getirmek amacıyla Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü
çalışmalarının 1989 yılında başlatılmış olmasıdır. Çalışma 1990 yılında bitirilmiş ve etüd
raporu kamuoyuna sunulmuştur. Aslında 1990 yılında yayınlanan bu rapor bugün Sağlıkta
Dönüşüm Programı olarak adlandırdığımız dönüşüm projesine dair ilk dokümandır. Nitekim
bu etüd çalışması ile Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanındaki durumu belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu etüd raporundan yola çıkılarak daha sonra 1990’lı yıllarda Türkiye Ulusal
Sağlık Politikası, Türkiye Ulusal Sağlık Reformu gibi adlarla taslak dokümanlar hazırlanmıştır.
Aynı süreçte Bakanlık ve DB tarafından Birinci Sağlık Projesi, İkinci Sağlık Projesi ve Temel
Sağlık Hizmetleri Projesi olarak adlandırılan üç proje üzerinde uzlaşılmış ve projelerin ilk elden
yürütülebilmesi için de Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde Sağlık Projesi Genel
Koordinatörlüğü kurulmuştur.
Ülkede 1992 yılında yapılan seçimler neticesinde hükümet değişmiş ancak sağlık
politikalarının doğrultusu ve yönünde en ufak bir değişiklik olmamıştır. Tablo-1’de 1980-2000
yılları arasındaki süreçte farklı hükümetler tarafından izlenen sağlık politikalarındaki süreklilik
görülmektedir.
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Tablo 1: Türkiye’de 1980-2001 yıllarında sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen uygulamalaryasal düzenlemeler (Harmancı, 2010)
Yıl
1987

Düzenleme -Uygulama
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Hükümet
46. Hükümet

1989

Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü

46. Hükümet

1991

SB Sağlık
Oluşturulması

Projesi

Genel

Koordinatörlüğü’nün 47. Hükümet

1993

Ulusal Sağlık Politikası Dokümanının Hazırlanması

49. Hükümet

1993

Bölge Sağlık İdareleri Kanun Tasarı Taslağı

49. Hükümet

1993

Sağlık Kanunu Tasarı Taslağı

49. Hükümet

1993

Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarı Taslağı

49. Hükümet

1996

Sağlık Finansman Kurumu, Kuruluş ve İşleyiş Kanunu 54.Hükümet
Tasarı Taslağı

1996

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği 54. hükümet
Kanun Tasarı Taslağı

1996
1998

Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu Tasarı Taslağı

54. Hükümet

Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi 55. Hükümet
Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarı Taslağı

1999

Sosyal Güvenlik Yasası

57. Hükümet

1999

Sağlık Sandığı Kurumu Kanunu

57. Hükümet

DB ortaklığında hazırlanan bu projelerin yürülüğe konabilmesi amacıyla Bakanlık
tarafından adımlar atılmış ve 23-27 Mart 1992 tarihlerinde Ankara’da Birinci Ulusal Sağlık
Kongresi toplanmıştır. Kongrede oluşturulan çalışma grupları Sağlığın Gelişmesine Destek,
Çevre Sağlığı, Yaşam Biçimi, Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlıklı Türkiye Hedefleri
olarak adlandırılan beş temel başlıkta yürüttükleri tartışmaları ve çalışmaları rapor haline
getirmişlerdir.
Sosyal güvencesi olmayan ve geçimini sağlayacak bir geliri bulunmayan vatandaşların
sağlık
harcamalarının
devlet
tarafından
üstlenilmesine
olanak
veren
“Yeşil Kart” uygulaması, bu dönem atılan önemli adımlar arasında yer almıştır.
Bir diğer önemli adım ise başta DSÖ olmak üzere pek çok uluslararası kurum ve
kuruluşun görüşleri çerçevesinde hazırlanan ve bugünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
çerçeve dokümanı şeklinde kabul edilebilecek olan politika metninin oluşturulmasıdır. Bu
döküman 2. Ulusal Sağlık Kongresi’nde sunulmuştur. Bu dökümanda sağlık hizmetlerinin
sunum ve finansmanın birbirinden ayrılması, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi,
nüfusun tamamını kapsayan Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi ve
hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi gibi başlıklar esas alınmıştır. Nitekim
bu dokümanı takiben de 54. Hükümet döneminde 1996 yılında “Sağlık Finansmanı Kurumu
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Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarısı” Bakanlar Kurulu’na, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
ve Aile Hekimliği Kanun Tasarısı Taslağı” da Başbakanlık’a sunulmuştur.
3.2.3. 2002’den bugüne Türkiye’de Sağlık Politikaları
Türkiye’de 2002 yılında yapılan seçimleri takiben kurulan tek parti hükümetinin sağlık
ajandasında Sağlıkta Dönüşüm Programı her dönem birinci sırada yer bulmuştur. Hükümet
kurulmadan hemen önce DB tarafından Haziran 2002’de Türkiye’ye özel olarak çıkarılan
program 58., 59. ve 60. Hükümet programlarında birebir yer almış ve çok büyük ölçüde eksiksiz
olarak hayata geçirilmiştir. Tablo-2’de 2002 yılından sonra sağlık hizmetleri alanından
gerçekleştirilen uygulamalar ve düzenlemeler görülmektedir.
Bu süreçte daha önce 2. Ulusal Sağlık Kongresi’nde ele alınan çerçeve ve DB tarafından
hazırlanan program baz alınarak 2003 yılında Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Acil
Eylem Planının da odağında Sağlıkta Dönüşüm Programı yer almıştır. Program çerçevesinde
ard arda çıkarılan mevzuat düzenlemeleri ile sağlık hizmetleri alanı piyasa müdahalelerine açık
hale getirilmiştir.
Tablo 2: 2002 Yılından sonra sağlık hizmetleri alanında gerçekleştirilen uygulamalar
ve düzenlemeler (Harmancı Seren ve Yıldırım 2012)
Yıl
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2006
2006
2006
2007
2007
2007

Düzenleme –Uygulama
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına
Devredilmesine Dair Kanun
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik
Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri
Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma
Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele
Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kamu Hastaneleri Birliği Kanun Tasarısı Taslağı
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2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2010
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2010
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
2011
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2014
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bu bölümle ilgili ayrıntılı içerik Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri başlığında
verilecektir.

3.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı Gerekçeleri
Sağlık hizmetlerinin dönüşüm, reform, değişim gibi adlandırmalar altında
liberalizasyonu konusunda atılan adımlar, doğal olarak sanayiden veya üretim sektöründen
daha farklı bir süreç içerisinde ilerletilmektedir. Nitekim süreç sanayide ve üretim sektöründe,
daha ziyade liberalizasyon ve özelleştirme adları ile yürütülmekte iken, diğer özelleştirmelerde
karşılaşılan direnç, uygulamalar sonrası ortaya çıkan sonuçlar ve bazen de “özelleştirme”
kelimesinin kendisi, sağlık alanında bu sürecin daha farklı kavramlarla ele alınması ihtiyacını
doğurmuştur. Hem DB, hem de IMF, kendilerinin kredilendirdikleri ülkelerde bu süreçlerin
daha çok “reform” adı altında ilerletilmesini sağlamıştır.
Bu uygulamaların yürürlüğe konması için ileri sürülen gerekçeler genel olarak altı başlık
altında sunulmaktadır:
3.3.1. Politik Gerekçeler
Ülkelerin güncel popülist politikalar yerine uzun vadeli ve istikrarlı sağlık politikalarına
ihtiyaç duyduğu ileri sürülmüştür. Böylece DB ve IMF anlaşmaları ile ülkelerin, sağlık
politikalarında uzun vadeli programları önlerine koyabilecekleri ve hükümet eden partiden
bağımsız olarak bu uygulamaların, hükümet değişse dahi gelen yeni hükümet tarafından
uygulanabileceği ileri sürülmüştür.
3.3.2. Sağlık Hizmetinin Sunumu ile İlgili Gerekçeler
Hizmetlerin verimsiz sunumu, reformların en önemli gerekçelerinden biri olarak
gösterilmiştir. Açıkçası, hem Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı söz konusu olduğunda,
hem de farklı diğer ülkelerde hayata geçirilen benzer yapısal dönüşüm programları söz konusu
olduğunda, halihazırda bu ülkelerde uygulanmakta olan politikaların ve sağlık hizmeti
sunumundaki başarısızlığın, değişim ve dönüşüm ihtiyacının en büyük ve meşru gerekçesini
oluşturduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Varolan sistemlerde nitelikli sağlık
hizmetlerine ulaşmanın mümkün olamadığı düşünüldüğünde, hazırlanan sağlıkta dönüşüm ve
reform programları toplumda heyecan yaratmış ve toplumdan destek görmüştür.

74

Burada verimli ve nitelikli hizmet sunumu için hastane yataklarının kullanım ve doluluk
oranlarının artırılması ve hastanelerin hekimler yerine profesyoneller tarafından yönetilmesi
gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Kamunun belli bir vade içinde hastane işletmemesi, özel
sektör öncülüğünde etkili ve verimli sağlık hizmeti sunumunun teşvik edilmesi önerilmektedir.
Mevcut yapıda sevk sistemi işletilemediği için hastanelerin verimsiz çalıştırıldığının,
birinci basamakta hizmet sunulamadığının altı çizilmiştir. Sunulan sağlık hizmetinin,
vatandaşların beklentilerini karşılayacak nitelikten yoksun olması temel gerekçeler arasında yer
bulmuştur.
3.3.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ile İlgili Gerekçeler
Sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar giderek artmaktadır. Bu tablo Sağlıkta Dönüşüm
Programı’na karşın bugün de devam etmektedir. Ancak programın hayata geçirilmesinden önce
bu durum hükümetlerin bütçeden sağlık hizmetleri finansmanına ayırabildikleri payın yeterli
olmaması ile ilişkilendirilmiş ve bu nedenle sağlık hizmetleri finansmanı için ilave kaynak
temin edebilmek amacıyla yeni yöntemler bulunması ihtiyacının gerekliliği üzerinde
durulmuştur.
Finansmanla ilgili gerekçeleri ileri sürenlerin bir kısmı da, bireylerin kamunun finanse
ettiği hizmetleri kullanırken müsrif davrandığını belirtmişlerdir. Hizmetlerin gerekli gereksiz
kullanıldığı, oysa kullanıcı ödentilerinin arttığı bir yapıda kişilerin cebinden para çıkacağı için,
kullanıcılarda bir maliyet bilinci oluşturulacağı ve talebin azalacağı iddia edilmiştir.
Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi teknoloji hızla ilerlemekte ve pahalılaşmaktadır.
Ülkelerin ilaç harcamaları da benzer şekilde artmaktadır. Özellikle ağır borç yükü altındaki
gelişmekte olan ülkelerde, tüm bu finansman sorunlarının çözümü için de reform
programlarının çare olacağı iddia edilmiştir.
3.3.4. Sağlık İnsangücü ile İlgili Gerekçeler
Bu başlıkta en fazla sağlık insan gücünün sayısal yetersizliğine ve dağılımındaki
eşitsizliğe dikkat çekilmiştir. Buna göre pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, sağlık
profesyonelleri hizmete daha çok ihtiyaç duyulan kırsalda değil, kentlerde yoğunlaşmaktadır.
Uzman personel yetiştirilmesi ihtiyaca göre planlanmamaktadır.
Sağlık hizmeti sunacak kimselerin hem temel eğitimlerinin, hem de sürekli hizmet içi
eğitimlerinin daha iyi planlanması ve yeniden yapılandırılması, özellikle Türkiye söz konusu
olduğunda, hekim ve hemşire yetersizliği gerekçe gösterilerek bu başlıklarda da hızlıca adımlar
atılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Reform taraftarlarına göre sağlık personeli mevcut yapıda memur zihniyeti ile
çalışmaktadır. Bu tablodan çıkılmalı ve sağlık insan gücünün motivasyonunu artıracak bir
rekabet ortamı oluşturulmalıdır.

75

3.3.5. Sağlık Yönetim Sistemleri ile İlgili Gerekçeler
Pek çok ülkede sağlık sistemlerinin merkezi düzeyde sağlık bakanlıkları tarafından
planlandığına dikkat çekilerek, bu merkeziyetçi yapının hastane ve sağlık kuruluşlarının
yönetim yapılarını hantallaştırdığı iddia edilmiştir. Karar almanın, uygulamanın ve kimi basit
başlıklarda dahi adım atmanın güçleştirildiği bu yapıların tasfiye edilmesinin önemi üzerinde
durulmuştur. Böylesi merkeziyetçi bir yapıda, ister istemez pek çok yönetsel sorunun da
beraberinde geleceği vurgulanarak bölgeler ve hatta birimler arasında var olan koordinasyon
sorunlarını aşmaya yönelik olarak yeni bir yapı oluşturulmasının gerekliliğine işaret edilmiştir.
3.3.6. Sağlık Mevzuatı ile İlgili Gerekçeler
Pek çok ülkedeki ve özellikle Avrupa’daki gelişmiş ülkelerdeki mevcut sağlık
mevzuatlarının, İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal refah devleti anlayışının hakim olduğu
dönemlerdeki kazanımlara göre düzenlenmiş olduğuna işaret edilmiştir. Oysa dünyanın bugün
daha küresel, daha rekabete açık ve daha farklı bir dünya olduğu ileri sürülerek gelinen noktada,
sağlık hizmetlerinin serbest piyasaya uyumlu olarak yeniden yapılandırılabilmesi için, mevcut
yasal düzenlemelerin tüm dünyada yenilenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

3.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesinde ve Süresince Atılan
Önemli Adımlar
Türkiye’de, hem Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yer alan politikalar hayata
geçirilmeden önce, hem de programla ilgili somut adımlar atılırken, sürecin sağlıklı bir şekilde
ilerletilmesi amacıyla bu süreçlere paralel olarak çıkarılan bazı yasal düzenlemelerin sürece
önemli katkıları olmuştur. Bu uygulamalar her ne kadar doğrudan Sağlıkta Dönüşüm Programı
Parametreleri içinde geçmeseler de, Program parametrelerinin pürüzsüz biçimde uygulamaya
geçirilmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. Bu bölümde bu kapsamda ele alınmasında yarar
görülen kimi sağlık politikası adımlarına, uygulamaya geçirilme sırasına göre yer verilmekte
ve içerikleri de özet olarak sunulmaktadır.
3.4.1. Çakılı Kadro Uygulaması
Kamuoyunda “Çakılı Kadro Yasası” olarak bilinen “Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 2003 yılında parlamentoda kabul
edilmiştir. Bu düzenleme ile özet olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel
isithdam edilmesi mümkün kılınmıştır. Sağlık hizmetlerinin ulaştırılamadığı yörelerde
çalışmak üzere sağlık personeli temin edilmesi ve bu personelin bu bölgelerde kalıcı olarak
istihdam edilmesi gerekçesiyle hazırlanan Kanun taslağında sözleşmeli personel çalıştırılacak
bölgeler 26 il ile sınırlandırılmıştır. Ancak bu 26 il şartı Kanunun Türkiye Büyük Millet
Mecilsi’nde (TBMM) kabul edilme sürecinde kaldırılmış ve yılda bir kez Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenmesi şartı ile tüm ülke ölçeğinde bakanlığa bağlı tüm birimlerde sözleşmeli
personel çalıştırılmasına olanak tanınmıştır. Bu durum zaman içerisinde kamuda sağlık
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personeli istihdamının azaltılmasını amaçlamaktadır ve kanunun gerekçesinde de yer
almaktadır.
3.4.2. Hekimler İçin Mecburi Hizmet Uygulaması
Hekimler için mecburi / zorunlu hizmet uygulaması 2005 yılında gündeme gelmiş ve
aynı yıl 21 Haziran tarihinde ilgili düzenlemeyi içeren Kanun TBMM’de kabul edilmiştir.
“Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair
Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hekimlere devlet hizmetini zorunlu kılan
esas değişiklik, “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”na eklenen maddelerle gerçekleştirilmiştir.
Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte tıp fakültelerinden mezun olanlar, ana veya yan dal
uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da dâhil olmak üzere tüm hekimler, hizmet bölgelerine göre
300 ila 600 gün arasında değişmekte olan süreler boyunca devlet hizmeti yapmakla yükümlü
tutulmuşlardır.
3.4.3. SSK’ların Sağlık Bakanlığına Devri
Bu süreçte yapılan önemli bir düzenleme de 2005 tarihinde çıkarılan 5283 sayılı “Bazı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine
Dair Kanun” dur. Bu düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına bağlı sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
Burada
devredilen
kurumların
önemlice
bir
bölümü
o
tarihte
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) olarak adlandırılan kuruma bağlıdır. Düzenleme ile SSK’ya
ait 182 hastane, 212 dispanser, 202 sağlık istasyonu, 3 ağız diş sağlığı merkezi ve hemodiyaliz
merkezleri ile birlikte toplam 573 sağlık kurumu Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
3.4.4. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Bir Ek Madde Eklenmesi
Bu maddenin içeriği “Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı’nca verilecek ön proje ve belirlenecek
temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile
belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belirli
süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir. Bu amaçla Maliye Bakanlığınca,
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazine’ye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir”
şeklindedir. Bu düzenleme ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı hazineye ait taşınmazların özel
sektöre kırk dokuz yıllığına devri, üstelik bu devrin bedelsiz yapılabileceği hüküm altına
alınmıştır.
3.4.5. Tam Gün Yasası
Tam gün yasası, kamuya bağlı sağlık birimlerinde çalışan personelin özellikle de
hekimlerin ve üniversite öğretim üyelerinin aynı zamanda kendi özel muayenehanelerinde veya
özel hastanelerde çalışmalarını engelleyen bir düzenleme olarak gündeme gelmiştir. Bu amaçla
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ilk olarak 2010 yılı Ocak ayında 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır. Ancak bu
Kanun’la ilgili olarak Anayasaya aykırılık gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası
açılmış ve bazı maddeleri 4 Aralık 2010 tarihli 27775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Anayasa Mahkemesi Kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Kanun’la ilgili
tartışmalar özellikle Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri ile uzun bir sürece yayılmıştır. Ancak
nihayetinde 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de 28886 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren
6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenleme
son şeklini almıştır. Bu son düzenleme ile Kamu Hastane Birlikleri’nde sözleşmeli olarak
istihdam edilenlerin sözleşmelerinin kimler tarafından yapılacağı yeniden düzenlenmiş, nöbet
ücretlerinde artış yapılmış, profesör ve doçentlerin toplam sayının yüzde 50′sini geçmemek
üzere ve geliri de üniversiteye kaydedilmek şartıyla mesai dışında özel hastane ve vakıf
üniversitesi hastanesinde çalışmalarına izin verilmiştir.

3.5. Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı esas olarak 2003-2008 yıllarını kapsayan “Sağlıkta
Dönüşüm Destek Projesi” ve 2009-2013 yıllarını kapsayan “Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal
Güvenlik Reform Projesi” olmak üzere iki aşamada ele alınmıştır. Program temel olarak sekiz
ana parametreden oluşmuştur. Bu parametreler şöyle sıralanmaktadır:
•

Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı

•

Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası

•

Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti sistemi

•

Bilgi ve beceri ile donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü

•

Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları

•

Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon

•

Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma

•

Karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlayan sağlık bilgi sistemi

3.5.1. Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli adımlarından biri Bakanlık’ın belli bir
vadede hizmet sunumundan tamamen çekilerek denetleme ve koordinasyon görevlerini yerine
getirmesidir. Aslında bu sürecin 2011 yılında yürürlüğe konan 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile büyük
ölçüde tamamlandığı düşünülebilir. Çünkü bu Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastaneler illerde kamu hastane birliklerine bağlanarak işleyişleri tamamen işletmeleştirilmiştir.
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İlgili Kanun Hükmünde Kararname kitabın dördüncü bölümünde ayrıca ele alınacağından
burada değinilmeyecektir. Ancak özetle Kararname ile bugün kamu hastanelerinin
özerkleştirilmiş bir yapıda işletildiğini ve Bakanlık’ın da burada planlayıcı ve denetleyici bir
rol üstlendiğini söylemek mümkündür.
3.5.2. Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası
Kamuoyunda en fazla tartışılan düzenlemelerden biridir. Düzenleme ile birlikte sağlık
harcamalarına bütçeden, dolayısı ile toplanan genel vergilerden yapılan harcamaların zaman
içerisinde kısıtlanması, bunun yerine büyük oranda çalışanlardan yapılan kesintilerle sağlık
hizmetlerinin finansmanının sağlanması amaçlanmıştır. Tüm vatandaşları tek çatı altında
toplayan Genel Sağlık Sigortası (GSS), Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önemli
parametrelerinden biridir. Aslında Türkiye’de sağlık alanında vatandaşları kapsayan bir sigorta
modeli geçmişte de düşünülmüş ve bu amaçla Sosyal Sigortalar Kurumu 1946 yılında
kurulmuştur. Ancak SSK 1949 yılı itibarı ile tüm vatandaşlara değil sadece prim ödeyen işçilere
sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır. İlerleyen süreçte özellikle 1980 yılından sonra farklı
hükümet dönemlerinde farklı adlandırmalarla gündeme getirilmişse de, uygulamaya
geçirilmesi mümkün olamamıştır. Ancak daha önce de vurgulandığı gibi 2002 seçimleri sonrası
kurulan tek parti hükümeti tarafından hemen 2003 yılı başında hazırlanan Acil Eylem Planı’nda
GSS’ye yer verilmiştir.
İlgili Kanun ilk olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) adıyla 2006
yılında yasalaşmıştır. Bu Kanundaki bazı maddelerin iptali üzerine bu kez 2008 yılı Nisan
ayında ilave düzenlemeler içeren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” çıkarılmış ve yürürlüğe girmiş ancak Kanun’un tam anlamıyla uygulanmasına 2010
yılında geçilmiştir.
Bu Kanunla birlikte Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) çatısı altında birleştirilmiş ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en temel amaçlarından
biri olan sağlık hizmeti sunumu ve finansmanı birbirinden ayrılmıştır. Yeşil Kart uygulaması
da 2012 yılında kapsama alınarak GSS’nin nüfusun tümünü kapsamasına ilişkin hedefe
ulaşmada önemli bir adım atılmıştır. Nitekim, 2003 yılında tüm vatandaşların %24’ü güvence
kapsamındayken 2011 yılında bu oran %85’e çıkarılmıştır. Ancak uygulamada güvence
kapsamında olan vatandaşların aldıkları hizmet karşılığında cepten ödeme yapmak zorunda
kalmaları eleştirilmektedir.
Kanun’u takiben Sağlık Uygulama Tebliğleri yıllık olarak yayınlanmaya başlanmıştır.
Tebliğler ile sağlık hizmetleri fiyatlandırılarak kamu kurumları ile özel sağlık birimlerinde
gerçekleştirilecek işlemlere SGK’dan ne kadar ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
Bu uygulamada bir diğer sıkıntı ise “temel teminat paketi” kapsamı dışındaki hizmetlere
ulaşımla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Temel teminat paketinin kapsamı çok dar tutulmamış
olsa da, özellikle kronik ve tedavisi pahalı bazı hastalıkların tedavileri için vatandaşlar “katkı
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payı” adı altında cepten ödeme yapmak yahut ayrıca bir özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda
kalmaktadır.
Özetle GSS ile birlikte sağlık hizmetlerinin finansmanında temel kaynak olarak
toplanan vergilerin oluşturduğu bütçenin değil, çalışanların ödediği primlerin kullanıldığı bir
model hakim kılınmıştır. Ayrıca SGK’nın özel hastanelerle anlaşma yaparak, kamu
hastanelerinde verilebilecek pek çok hizmet için özel sağlık sektöründen hizmet satın alması da
kamudan özel sektöre kaynak transferi şeklinde kodlanmaktadır.
3.5.3. Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmeti Sistemi
Bu başlıkta birinci basamakta Aile Hekimliği Uygulaması, ikinci ve üçüncü
basamaklarda ise Kamu Hastaneleri Birliği uygulaması öne çıkmaktadır. Ancak bu uygulamalar
dışında özellikle güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak amacını gerçekleştirmek üzere Sağlık
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda hasta haklarına ilişkin uygulamaları ele alan Hasta Hakları
Yönergelerine de dikkat çekilmelidir. Bu kapsamda Ekim 2003’te "Sağlık Tesislerinde Hasta
Hakları Uygulamalarına Dair Yönerge" ve Nisan 2005'te de "Hasta Hakları Uygulama
Yönergesi" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı dönemde vatandaşların kamu
kurumlarından aldıkları hizmetlere ilişkin taleplerini, eleştirilerini ve geri bildirimlerini
iletebilmeleri amacıyla Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Başbakanlık İletişim
Merkezi (BİMER) hizmete geçirilmiştir.
Aile Hekimliği Uygulaması
Aile hekimliği öncelikli olarak pilot bölgelerde uygulamaya geçirilmiş, 2010 yılında ise
Türkiye geneline yayılmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla benimsenen uygulama, DB ile ortaklaşa yürütülen Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nda ele alınan en önemli başlıklardan biridir.
Aile Hekimliği Uygulaması ilk olarak 2004 yılında “5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkındaki Kanun” ile yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede esas olarak aile
hekiminin bağımsız ve sözleşmeli olarak, asgari standartları önceden belirlenmiş
muayenehanelerde çalışacağı belirtilmektedir.
Buna göre, devamlı olarak belli bir mekanda sağlık hizmeti vermekle yükümlü,
gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği
uzmanı veya Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü eğitimleri almış uzman hekim veya hekimler,
“aile hekimi” olarak tanımlanmaktadır. Aile hekimleri, hizmeti sunacakları binayı kiralamakla,
yanlarında çalıştıracakları sağlık çalışanlarına maaş ödemekle, hizmetin sunumunda
kullanılacak kırtasiye, doküman, alet vb. sağlamakla yükümlüdürler. Bu amaçla yasal
düzenlemelerle kamuya ait taşınmazlar, aile hekimlerine kiraya verilebilmektedir. Dolayısı ile
bu süreçle birlikte sağlık ocakları aile hekimlerine kiralanabilmektedir.
Sunulan hizmet karşılığında SGK’dan ödeme alınacaktır. Bu yapı ile ilgili önemli bir
eleştiri vatandaşların aile hekiminden memnun olmayıp aile hekimini değiştirebilme hakkına
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sahip olması, performansa göre ek ödeme nedeniyle hasta sayısında ve gelir düzeyinde
eşitsizlikler oluşmasına yol açabilecek olmasıdır.
Aile hekimi ile birlikte çalışacak olan hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi sağlık
elemanları da “aile sağlığı elemanı” olarak tanımlanmaktadır. Aynı anda pek çok aile hekimine
ihtiyaç olacağından gönüllülük önemsenmiş olsa da, yeteri kadar gönüllü hekim bulunamadığı
durumda ayrıca Sağlık Bakanlığı’na görevlendirme yetkisi verilmiştir. Burada da Aile
Hekimliği uygulaması, var olan ekip anlayışını ortadan kaldırıp hekime temelli bir model
olması nedeniyle eleştirilmektedir. Özellikle hemşireler tarafından aile sağlığı elemanı unvanı
çok eleştirilmiştir. Nitekim bir unvan değişikliğinin ötesinde, birinci basamak sağlık
hizmetlerinde tüm dünyada ve özellikle de uluslararası metinlerde toplum sağlığına katkısının
altı çizilen bir meslek olarak hemşirelik bu alandaki var olan inisiyatifini kaybetmiştir. Yeni
yapıda hemşireler birer yıllık sözleşme imzalayarak aile hekimiyle birlikte çalışmaktadır.
Uygulamaya getirilen bir diğer eleştiri coğrafi temelli ve nüfusa dayalı olarak
örgütlenmemesi ve hekime kayıtlı nüfus bazlı bir model ile yetinilmiş olmasıdır. Nüfusun
tamamı ilk etapta bağlı bulunduğu bölgenin sağlık ocağı hekimine bağlanmış, ancak uygulama
hayata geçtikten sonra kullanıcıların ilçe sınırları içinde istedikleri hekimi seçebilmelerine
olanak tanınmıştır. Buna göre her bir aile hekimine 1000 ila 4000 arasında kişi kayıt
yaptırabilmektedir. Öyle ki, bir ailenin her bir üyesi başka bir hekime kayıtlı olabilmektedir.
Zaten en çok da nüfüsa göre örgütlenmenin olduğu, kişinin yaşadığı ve çalıştığı ortamla birlikte
ele alınarak değerlendirildiği ve ailesindeki sağlık sorunlarının da takip ediliği bir uygulama
olarak değerlendirilen birinci basamak sağlık hizmeti özelliklerini içermemesi nedeniyle Aile
Hekimliği uygulaması eleştirilmektedir.
Kamu Hastane Birlikleri
Özellikle Bakanlık’a bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmeti organizasyonun
yeniden yapılandırılmasını ve hizmetin sunum koşullarını ayrıntılı olarak ele alan bu yapı daha
önce de belirtildiği üzere kitabın dördüncü bölümünde ilgili Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında ele alınacaktır.
3.5.4. Bilgi ve Beceri İle Donanmış Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan
Gücü
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı raporlarda en önemli
sorunlardan biri olarak sağlık insangücü sayısının yetersizliği öne çıkmaktadır. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde ortalama 1000 nüfusa 3 hekim düşerken bu
oran Türkiye’de 1,5’tir. Yine OECD ülkelerinde 1000 nüfusa düşen hemşire sayısı ortalama 8,9
iken, bu rakam Türkiye’de 1,8’dir. Bu sorunu aşmaya dönük kimi düzenlemeler de hükümet
tarafından gündeme getirilmiş ve getirilmektedir. Bu başlıkta genel uygulamalardan ve
performansa dayalı ek ödeme sisteminden bahsedilecektir.
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İnsan Kaynaklarına Yönelik Genel Uygulamalar
Bu süreçte daha önce belirtilmiş olduğu gibi hekimlerin mecburi hizmet kapsamına
alınmaları, Tam Gün Yasası gibi düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Tüm ülkede hem
varolan hem de yeni açılan üniversitelerde tıp fakültelerinin, hemşirelik ve sağlık
yüksekokullarının kurulmasına öncelik verilmiştir. Varolan köklü hemşirelik yüksekokulları
fakülteleştirilmiş, tüm bu sayılan okullara kabul edilen öğrenci kontenjanları artırılmıştır.
Özel olarak hemşirelik başlığı ele alındığında da görülmektedir ki Sağlıkta Dönüşüm
Programı süresince nitelik göz ardı edilerek hemşire sayısını artırmaya odaklanan yaklaşımlar
kabul görmüştür. Örneğin 2007 yılında Hemşirelik Kanunu revize edilirken hemşirelik lisans
eğitimine temellendirilmiş, buna karşın sağlık meslek liselerinin ülkenin hemşire ihtiyacı göz
önünde bulundurularak öğrenci kabul etmeleri, geçici madde ile arka arkaya iki kez beşer yıl
uzatılmıştır. Bugün de bu okullar hemşire yardımcısı unvanı ile öğrenci kabul etmeye devam
etmektedir. Bu kitabın yazılmasına vesile olan hemşirelikte lisans tamamlama programları dahi,
var olan hemşire açığını kapamaya yönelik olarak izlenen stratejilerin bir ürünüdür.
Yurtdışından hekim ve hemşire getirmeyi amaçlayan “torba yasa” adı ile kamuoyunda
gündeme gelen yasa da hekim ve hemşire açığını kapatmak ile gerekçelendirilmiştir.
Bu başlıkta ayrıca 2011 yılında hazırlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023Vizyonu”
başlıklı dokümanın incelenmesi önerilmektedir. Toplam 79 sayfadan oluşan bu doküman şu
paragrafla başlamaktadır: “Halkın taleplerinin karşılanmasına yönelik kamu sağlık sektörü
kaynaklarının üzerindeki baskılar gittikçe artmaktadır. Bu baskılar, kamuya veya özele ait
sağlık sistemleri arasında yeni bağlantı biçimlerinin kurulmasına yol açmakta ve sağlık
hizmetlerinin, kamu sektöründe verimli, etkili ve paranın değerine uygun şekilde verilmesi için
daha yoğun çabalar gösterilmesini gerektirmektedir.” Dokümanda insan kaynağının temini,
yetiştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin detaylar yer almaktadır. Bu dokümanla birlikte sağlıkta
stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları da başlatılmıştır.
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
Performansa dayalı ek ödeme sistemi olarak bilinen uygulamalarla birlikte Sağlık
Bakanlığı hastanelerinde çalışanların döner sermaye gelirleri, yapılan tıbbi işlem, muayene,
ameliyat vb. sayısına endekslenmiştir. Sağlık Dönüşüm Programı 2003 yılında kamuoyuna
açıklandığında, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi en çok tepki çeken başlıklardan biri
olmuştur. Buna göre özetle sistemde, sunulan sağlık hizmetinde sağlık çalışanının ve daha
doğrusu hekimin hizmetin sunumuna yaptığı katkı ölçeğinde döner sermaye ödemesi alması
öngörülmektedir. Uygulama sağlık çalışanları için bir motivatör olabileceği ve çalışanların
verimliliğinin bu yöntemle artırılabileceği düşünülerek hayata geçirilmiştir.
Döner sermaye gelirlerinin performansa dayalı ek ödeme sistemi ilkelerine göre
dağıtılması 2003 yılında 10 hastane ile sınırlı olarak pilot uygulama şeklinde başlatılmış, Sağlık
Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin tümüne 2004 yılında yaygınlaştırılmıştır. Son olarak 2011
yılında da üniversite hastanelerinde uygulamaya geçirilmiştir.
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Hastaya yönelik olarak yapılan tıbbi işlemler kalem kalem belirlenmiş ve her biri ayrı
ayrı puanlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın genel olarak hekim merkezli ve tedavi
hizmetlerine odaklı bir süreci uygulamaya geçirdiğinin bir kanıtı da bu uygulamada ortaya
çıkmaktadır. Burada hastaya yönelik uygulamalar değerlendirilirken bizzat hekimler tarafından
doğrudan yapılan ve sonuçlandırılan girişimlerin puanlandırıldığı, hemşireler de dahil olmak
üzere tüm diğer sağlık profesyonelleri tarafından sunulan hizmetlerin ne yazık ki göz ardı
edildiği dikkat çekmektedir.
Bu başlıkta bir diğer eleştiri de bu tarz ücretlendirme sistemlerinin uygulanması
sonucunda, sağlık çalışanları arasında rekabetin, yapılan muayene ve tıbbi işlem sayısının
arttığı, ancak bu durumun sağlık göstergelerinde bir iyileşmeye yol açmadığı şeklindedir.
3.5.5. Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları
Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları başlığı Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın ana bileşenleri arasında sayılmıştır. Burada süreç boyunca en önemli işbirliği
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Kuruma bağlı üniversiteler ile gerçekleştirilmiştir. Örneğin
insangücü sayısının artırılması ile ilgili bileşende Sağlıkta Dönüşüm Programı ölçeğinde konan
hedeflerin gerçekleştirilmesinde üniversitelerin ilgili programlarına kabul edilen öğrencilerin
sayılarının artırılması önemli bir destek olarak görülmelidir.
YÖK ve üniversitelerle kurulan bu işbirliğinin yanı sıra 27 Mart 2015 tarihinde kabul
edilen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, 15 Nisan 2015 tarihinde 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kanunun bu başlığı ilgilendiren kısmı, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık
Bilimleri Üniversitesi adlı bir üniversite kurmasını da içermesidir. İlgili düzenleme ile 28 Mart
1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen ek madde
158 ile İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. İlgili
Kanun metninde üniversitenin tıp fakültesi, hemşirelik fakültesi, yaşam bilimleri fakültesi,
sağlık bilimleri fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve sağlık bilimleri
enstitüsünden oluşacağına yer verilmiştir. Hali hazırda kuruluş çalışmaları devam eden bu
üniversitenin de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bu parametresinin hayata geçirilmesinde
önemli bir rol üstleneceği düşünülmektedir.
3.5.6. Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon
Tüm dünyada sağlık bakım organizasyonları tarafından sunulan hizmetlerin niteliğinin
değerlendirilebilmesi açısından önemli bir noktada duran sağlıkta kalite uygulamaları, özellikle
1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır. Nitekim bu başlık, Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın ana hedeﬂeri arasında da yer bulmuştur. Öyle ki, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında 2005 yılında yapılan “Kurumsal Performans ve Kaliteyi
Geliştirme Çalışması” ile performansa dayalı ek ödeme sistemine kalite boyutu da eklenmiş ve
hastane değerlendirme sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Oluşturulan hastane değerlendirme
sistemi sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta
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memnuniyetinin ve belirlenen hedeﬂere ulaşma derecesinin ölçülmesi gibi bileşenleri
içermektedir.
Bakanlık burada kalite kriterlerini oluşturma aşamasının çok önemsendiğini ve
kriterlerin hem ülke ihtiyaçları hem de uluslararası modeller göz önünde bulundurularak
hazırlandığını ifade etmektedir. Oluşturulan kriterler ve standartlar yıllar içinde revize edilerek
Hizmet Kalite Standartları başlığı altında toplanmış, ardından Özel Hastaneler Hizmet Kalite
Standartları da yayınlanmıştır.
Dünyada da bir eğilim haline gelen ulusal bir kalite sistemi kurulmasını merkeze
konmuş ve sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel tüm hastaneleri kapsayan pilot
çalışmaların neticesinde Hastane Hizmet Kalite Standartlarının hazırlanması sağlanmıştır.
3.5.7. Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma
Bu başlık da Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana bileşenleri arasında yer almıştır.
Yapılan düzenlemlerle İlaç Takip Sistemi (İTS) kurulmuş ve ülkede kullanılan ve dağıtılan
ilaçların kaliteli ve güvenilir bir şekilde üretilmesi, dağıtılması, depolanması ve kullanıcıya
ulaştırılması Bakanlık’ın görevleri arasında sayılmıştır. Piyasada var olan tüm ilaçların
numaralandırılarak kayıt altına alındığı bu sistem sayesinde, sahte ve kaçak ilaç üretimine,
dağıtımına ve kullanımına son verilmiştir.
Oluşturulan sistemde ilaçlar gerçek anlamda izlenmekte, geri ödeme kurumları ilaç
kullanımını kalem kalem görebilmekte ve buna göre ödemelerini yapabilmektedir. Hastaneler
tarafından temin edilen tüm ilaçlar bilinmekte, kullanım ve stok durumları da izlenebilmektedir.
Alınan bu kurumsal önlemlerin yanı sıra, DSÖ tarafından da son derece önemle üzerinde
durulan başlıklardan biri olan toplumun gereksiz ve yanlış ilaç tüketimi sorununu çözmeye
yönelik olarak bazı çalışmalara yer verilmektedir. Halkın, ancak halktan da daha önce sağlık
profesyonellerinin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak üzere planlamalar yapılmaktadır.
Örneğin tıp ve eczacılık fakültelerinin halihazırdaki müfredatlarına ek yapılması ve bu
eğitimleri alanların lüzumsuz reçetelendirilen ilaçlar neticesinde, toplum sağlığının nasıl bir
sağlık riski ile karşı karşıya kaldığına ilişkin olarak bilinçlendirilmeleri tasarlanmaktadır. Bu
konudaki çalışmalar ağırlıklı olarak Bakanlık bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Akılcı
İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
3.5.8. Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişimi Sağlayan Sağlık Bilgi Sistemi
Sağlıkta Dönüşüm Programı bünyesinde tüm ülkenin sağlık sistemini, hem birinci
basmak hizmetleri, hem de ikinci basmakta sunulan hizmetleri, hem kamu tarafından sunulan,
hem de özel sağlık sektörü tarafından sunulan hizmetleri bir bütün olarak kapsayan, çağın
gerektirdiği hızda ve içerikte çalışan sağlık bilgi sistemlerinin kurulduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Bu başlıkta aşağıda sıralanan sistemler kurulmuş ve entegre biçimde çalışmaları
sağlanmıştır.
•

Sağlık-Net
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•

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)

•

Hastane Bilgi Sistemleri (HBS)

•

Web Ortamında Sunulan Hizmetler

•

Merkez Teşkilatına Yönelik Bilişim Çalışmaları

•

Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS)

•

Organ Bilgi Sistemi (OBS)

•

Özürlü Bilgi Bankası, Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

•

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)

•

Karar Destek Sistemi

•

Uluslararası Projeler ve Gelişmeler

Şekil 2. Sağlık Bilgi Sistemi Uygulamaları (Akdağ 2011. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm
Programı Değerlendirme Raporu 2003-2010).
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3.6. Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmes
Bu bölümde Sağlıkta Dönüşüm Programı gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son 35
yılında sağlık alanında sürekli gündemde olmuş bir program ele alınmaya çalışılmıştır.
Özellikle ülkede sunulmakta olan kamu sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi,
sunumu gibi çok farklı boyutlarını, birinci basamaktan rehabilite edici hizmetlere kadar tüm
aşamalarını, eğitimden insangücü planlamaya, istihdamdan ücretlemeye, hizmet sunumundan
ilaç takibine ve kalite ve akreditasyona kadar pek çok başlıkta köklü değişimlerin uygulamaya
geçirilmesini içeren bu program, kimi açılardan övülmeye, kimi açılardan ise eleştirilmeye
devam edilmektedir. Öyle görülmektedir ki, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hem hizmetten
yararlananlar, hem de hizmeti sunanlar açısından ortaya koyacağı çıktılar uzunca bir süre daha
izlenmeye ve tartışılmaya devam edilecektir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen rapor ve makaleler;
1)
2003-2010.
2)

Akdağ, R. 2011. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu
Atun, R. et al. (2013). Universal health coverage in Turkey: Enhancement of

equity.
The Lancet, 382:9886, 65 – 99.
3)
Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu (2011). Sağlık Bakanlığı Yayın No:
851, Ankara.
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Uygulama Soruları
1.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm
Programı konusundaki görüşlerini sorup aldığınız yanıtları raporlandırınız.
2.
Uygulamaya çıktığınız birimde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en olumlu
çıktılarını gözlemlediğiniz parametresi hangisi oldu?
3.
Uygulamaya çıktığınız birimde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en olumsuz
çıktılarını gözlemlediğiniz parametresi hangisi oldu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gündeme geldiği Türkiye’nin içinde
bulunduğu ekonomik ve politik koşullardan yola çıkılarak, 1980 sonrası ülkede uygulanan
sağlık politikalarına, bu politikaların uluslararası ölçekte gündeme getirilmesinin nedenlerine,
Türkiye’ye özgü programın oluşturulmasında başta Dünya Bankası olmak üzere ülkenin
ekonomik ilişki içinde olduğu uluslararası kurumların belirleyiciliğine, Programın
gerekçelerine, Programın hayata geçirilmesini kolaylaştırmak için yapılan mevzuat
düzenlemelerine ve bu düzenlemelerin uygulamadaki yansımalarına değinildikten sonra,
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın parametreleri/bileşenleri tek tek açıklanarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri’nden biridir?

A.

Hekimler İçin Mecburi Hizmet Uygulaması

B.

SSK’ların Sağlık Bakanlığı’na Devri

C.

Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası

D.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Bir Ek Madde Eklenmesi

E.

Tam Gün Yasası

2)

Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri’nden biri değildir?

A.

Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmeti Sistemi

B.

Bilgi ve Beceri İle Donanmış Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü

C.

Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları,

D.

Çakılı Kadro Uygulaması

E.

Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon

3)
almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı Gerekçeleri arasında yer

A.

Politik Gerekçeler

B.

Sağlık Hizmetinin Sunumu ile İlgili Gerekçeler

C.

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ile İlgili Gerekçeler

D.

Sağlık İnsangücü ile İlgili Gerekçeler

E.

Sağlık Teknolojisi ile İlgili Gerekçeler

4)
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kapsamının belirlenmesinde ve
yürütülmesinde en etkili olmuş olan uluslararası organizasyon aşağıdakilerin hangisidir?
A.

Dünya Bankası

B.

Birleşmiş Milletler

C.

Avrupa Birliği

D.

Dünya Sağlık Örgütü
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E.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

5)

Sağlık reformu uygulamaları ilk olarak hangi ülkede gündeme getirilmiştir?

A.

Brezilya

B.

Şili

C.

İsveç

D.

İngiltere

E.

Bolivya

6)
Aşağıdakilerden hangisi Blas tarafından ele alınan ve sağlık politikaları reform
sürecinde etkili kritik faktörlerden biri değildir?
A.

Devletin rolü

B.

Çevrenin rolü

C.

Sistem yapısı

D.

Kullanıcılar

E.

Kaynaklar

7)
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün reform süreçlerine ilişkin
olarak üzerinde durduğu noktalar arasında sayılamaz?
A.

Sağlık hizmetlerinin bütünüyle piyasaya terk edilmemesi

B.

Piyasanın kamusal hizmetleri sunmada başarılı olamayacağı

C.

Bulaşıcı hastalıklar gibi konuların yönetiminde kamusal hizmetlerin önemi

D.

Reform programlarına bütünüyle karşı çıkmak gerektiği

E.

Piyasanın toplum sağlığı hizmetlerinde yeterli olamayabileceği
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8. Aşağıdakilerden hangisi beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda özel sektörle iligili
olarak yer alan başlıklardan biri değildir?
A.

Özel girişimcilerin teşvik edilmesi

B.

Özel sektörün sunduğu hizmetin karşılığında istediği ücreti talep edebilmesi

C.

Sağlık kurumlarının daha verimli çalıştırılarak işletme mantığı ile yönetilmesi

D.
Serbest çalışan hekimlerle sözleşmeler yapılarak sağlık hizmeti sunumunda
kendilerinden yararlanılması
E.
Özel sektörün sağlık hizmetleri başlığında kamunun yatırım yaptığı alanlara
yatırım yapmaması
9. Hastanelerin işletmeler gibi kendi personel ve işletme politikalarını hayata
geçirmelerine olanak tanıyan ilk düzenleme hangisidir?
A.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

B.

Sağlık Sandığı Kurumu Kanunu

C.

Sosyal Güvenlik Kanunu

D.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

E.

Tam Gün Yasası

10. Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı’na temel oluşturan
ilk doküman olarak değerlendirilebilir?
A.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

B.

Master Plan Etüdü

C.

Sosyal Güvenlik Kanunu

D.

Yataklı Tedavi Kurumları İletme Yönetmeliği

E.

Tam Gün Yasası

Cevaplar:
1-C 2-D, 3-E 4-A 5-D 6-B 7-D 8-E 9-A 10-B
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4. 663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI
KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME*
* Bu bölüm Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
4.1.1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın merkez
teşkilat yapısı
4.1.2. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın taşra
teşkilat yapısı
4.1.3. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerdeorganizasyon yapısı
4.2. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin İçeriği
4.3. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname Sonrasında Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
4.3.1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın merkez
teşkilat yapısı
4.3.2. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın taşra
teşkilat yapısı
4.3.3. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerde organizasyon yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname özetle neyi içermektedir?
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat yapısı nasıl değişmiştir?
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, hastanelerin organizasyon yapılarında nasıl bir
değişiklik meydana getirmiştir?
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, ilgili hastanelerdeki hemşirelik hizmetleri yönetimi
organizasyon yapısını ne şekilde etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı
Kanun
Hükmünde
ve Bağlı Kuruluşlarının Kararname’nin
içeriğini
Teşkilat
ve
Görevleri özetle açıklayabilmek.
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

Okuyarak/Araştırarak

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

Kanun
Hükmünde
Kararname ile birlikte, Sağlık
Bakanlığı teşkilat yapısında
meydana gelen dönüşümü
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

Kanun
Hükmünde
Kararname
ile,
Sağlık
Bakanlığı
hastanelerinin
organizasyon
yapılarında
oluşturulan
değişimi
açıklayabilmek.
Kanun
Hükmünde
Kararname
ile,
Sağlık
Bakanlığı
hastanelerinde
hemşirelik
hizmetleri
yönetimi
organizasyon
yapılarının
ve
ilgili
pozisyonların
nasıl
etkilendiğini açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

•

Sağlık Bakanlığı

•

Kamu (Sağlık Bakanlığı) Hastaneleri

•

Kamu Hastaneleri Birlikleri

•

Sağlık Politikaları
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Giriş
Bu bölümde 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK)” ayrı bir başlık olarak ele alınarak değerlendirilecektir. Türkiye
Cumhuriyeti tarihi boyunca sağlık hizmetleri alanında yapılmış ve yapılmakta olan pek çok
değişim ile kıyaslandığında bu KHK, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile, bakanlığa
bağlı tüm kuruluşların organizasyon yapılarında, oldukça radikal bir değişim meydana
getirmiştir.
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4.1. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Öncesinde Sağlık
Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, henüz Kurtuluş Savaşı devam ederken, 3 Mayıs 1920
tarihinde kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan hemen sonra ve
Cumhuriyetin kurulmasından önce ilk oluşturulan bakanlıklardan biridir. O yıllarda bir yandan
da ülkede kurtuluş mücadelesi yürütüldüğü için hızlıca ülkedeki hekim sayısı belirlenmeye
çalışılmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise ilk sağlık planlama çalışmaları başlatılmıştır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatları kurulmuş, hükümet tabipleri görevlendirilmiş,
toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak sağlık personeli sayısını artırmaya dönük
çalışmalar yürtülmüştür. Pek çok kanun, yönetmelik çıkarılmıştır.
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan anayasalarda her dönem sağlık hizmeti sunumu,
devletin temel görevleri arasında sayılmış ve hatta 1960 Anayasası’nda “Türkiye, sağlıklı
doğup sağlıklı yaşamanın insan hakkı olduğu ve bunu sağlamanın da kamu görevi olduğu
anlayışıyla sağlığa anayasal bir konum kazandırmıştır”. 1982 Anayasası’nda ise devletin sağlık
hizmetleri sunumundaki rolü daha liberal bir yaklaşımla ele alınmış ve Anayasanın 56.
maddesinde “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel
kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir”
ifadeleri yer almıştır. Ancak tüm bu dönemler süresince Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı,
kuruluştaki felsefe doğrultusunda şekillendirilmiş, dönem dönem politikalar, yaklaşımlar
değişmiş olsa da bütün olarak yapı zenginleştirilmiş ve geliştirilmeye çalışılmıştır.
4.1.1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın
merkez teşkilat yapısı
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı, yine başka bir
Kanun Hükmünde Kararname ile,13 Aralık 1983 tarihinde 181 sayı ile kabul edilen ve hemen
ertesi gün 14 Aralık 1983 tarihli, 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenmekteydi. İlgili Kararname ile hayata geçirilen ve 1983 yılından, 2011 yılında 663
sayılı Kararname yürürlüğe girinceye dek de kısmi ekler ve düzenlemelerle uygulamada kalan
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat yapısı Şekil-1’de görülmektedir.
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Şekil-1: Sağlık Bakanlığı’nın 663 sayılı KHK’nin hemen öncesindeki merkez teşkilat
yapısı
Görüldüğü gibi bu yapıda, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı; Sağlık Bakanı, Bakanlık
Müsteşarı, müsteşar yardımcıları ve bu yardımcılara bağlı genel müdürlükler, daire
başkanlıkları, koordinatörlükler ve ilgili diğer birimler aracılığı ile bakanlığa bağlı hizmetlerin
ve birimlerin yönetildiği, çalışmaların yürütüldüğü bir organizasyon yapısını içermektedir.
Burada özellikle Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilgili dönemde Sağlık Bakanlığı
hastanelerinin, sundukları pek çok hizmet açsısından bağlı oldukları genel müdürlük olması
açısından önemlidir. Bu yapıda hemşirelik açısından üzerinde durulması gereken bir diğer
nokta ise KHK’den de daha önce, geçmişte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
görev görmekte olan Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın işlevsizleştirilmiş olmasıdır.
4.1.2. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın
Taşra Teşkilat Yapısı
Sağlık Bakanlığı’nın KHK’den önceki merkez teşkilat yapısı yukarıdaki gibi iken,
taşradaki teşkilat yapısı Şekil-2’de gösterildiği gibidir.
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Şekil-2: KHK öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilat yapısı
Burada dikkat edileceği gibi, merkezi devlet yapısı ilgili vilayete aktarılmıştır. Bu
yapıda o ildeki en yetkili devlet görevlisi vali olmak üzere, sağlık hizmetlerinden sorumlu en
yetkili bürokrat olarak İl Sağlık Müdürü öne çıkmaktadır. İl Sağlık Müdürü burada bağlı şube
müdürlükleri ve diğer birimler aracılığı ile merkezde oluşturulan politikaları, ilde uygulamak,
uyarlamak ve geliştirmekle sorumludur. Şemada görülmemekle birlikte ilgili ildeki ilçelerde de
ayrıca ilçe sağlık müdürlükleri bulunmaktadır.
4.1.3. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesinde Sağlık Bakanlığı’na
Bağlı Hastanelerde Organizasyon Yapısı
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat yapısının yanı sıra, 663 sayılı KHK
öncesindeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapılarını da hatırlamak, sonrasında
yapılan değişimleri anlayabilmekte yardımcı olacaktır. Şekil-3’de en basit şekli ile 663 sayılı
KHK öncesi Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapısına yer verilmektedir.
Görüldüğü gibi bu yapıda hastanelerin yönetiminden en tepede başhekim sorumlu olmakta ve
özellikle tıbbi hizmetleri kendisine bağlı başhekim yardımcıları aracılığıyla, idari hizmetleri
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hastane müdürü aracılığıyla ve hemşirelik hizmetlerini de başhemşire aracılığıyla
yönetmektedir.

Şekil-3: KHK öncesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin organizasyon yapısı
Bu yapı, uygulamada pek çok sıkıntılar barındırmakla birlikte hastanelerde kritik
önemde hizmet üreten ve nicelik olarak da önemli bir sayıya karşılık gelen hemşirelik
personelinin tepe yönetimde kendi adı ile var olması nedeni ile hemşirelik açısından olumlu
görülmektedir.

4.2. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin İçeriği
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasını içeren 663 Sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 3 Mayıs 2011 tarihli,
27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmetlerinin Düzenli,
Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” tarafından
Bakanlar Kurulu’na verilen yetki ile 11 Ekim 2011 tarihinde çıkarılmış ve yaklaşık bir ay sonra
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk yayımlandığı
tarihten itibaren kamuoyunda, özellikle de sağlık alanında faaliyet yürüten sivil toplum
kuruluşlarınca ve ilgili meslek örgütlerince çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Hatta bu KHK
ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine iptal davası dahi açılmıştır.
KHK, 11 bölümden ve 58 maddeden oluşmaktadır. Bu bölümler şöyle sıralanmaktadır:
1.Amaç, Kapsam ve Görevler
2.Bakanlık Teşkilatı
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3.Hizmet Birimleri
4.Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu
5.Taşra Teşkilatı
6.Bağlı Kuruluşlar
7.Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı
8.Sorumluluk ve Yetkiler
9.Personele İlişkin Hükümler
10.Hizmete İlişkin Hükümler
11.Çeşitli ve Son Hükümler
Sıralanan bu bölümlerin içerikleri özetle aşağıda verildiği gibidir.
•
Birinci Bölüm (2 Madde); Amaç, Kapsam ve Görevler: Bu bölümde esas
olarak KHK’nin çıkarılış amacına yer verilmekte ve Bakanlık’ın süreçteki görevleri
açıklanmaktadır.
•
İkinci Bölüm (4 Madde); Bakanlık Teşkilatı: Bu bölümde Bakanlık Teşkilat
yapısı daha önce olduğu gibi merkez ve taşra olarak ayrılarak, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar
Yardımcıları tanımlanmaktadır. Burada 6. maddede tanımlanan ve yeni yapıda ülkede izlenecek
sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstelenen Sağlık Politikaları Kurulu geçmiş
yapıda olmayıp, bu yapıda var olan ve önemli bir görev atfedilen bir kurul olarak öne
çıkmaktadır. Buna göre 11 üyesi en az dört yıl lisans eğitimine sahip ve sekiz yıllık iş deneyimi
olan kişiler arasından bizzat Sağlık Bakanı tarafından seçilen ve bu 11 üye dışında müsteşar ve
müsteşar yardımcılarından oluşan bu kurul, Bakanlık’ın sağlık sistemi yönetimi ve politika
belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek amacıyla Müsteşar veya kendisinin
görevlendireceği birinin başkanlığında toplanır.
•
Üçüncü Bölüm (14 Madde); Hizmet Birimleri: Bu bölümde aşağıda sıralanan
hizmet birimlerine yer verilmekte ve her bir birimin görevleri açıklanmaktadır. Burada bir
önemli nokta KHK’nin ilk çıkarıldığı halinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne yer
verilmemişken, daha sonra 2012 yılında çıkarılan bir diğer kanun ile Karaname’nin yedinci
maddesine ek yapılarak bu müşavirliğin de hizmet birimlerine eklenmesidir.
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü.
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ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
d) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.
e) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü.
f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
g) Hukuk Müşavirliği.
ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
i) Özel Kalem Müdürlüğü.
j)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Dördüncü Bölüm (5 Madde); Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık
Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu: Bu bölümde Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık
Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu tanımlanmakta ve görevleri açıklanmaktadır. Burada kısaca
açıklamak gerekirse Şura; sağlık meslek mensuplarının mesleki uygulamaları sırasında ortaya
çıkan adli hususlarda mahkemelere görüş vermekle, idari soruşturmacılar ve uzlaşma
komisyonları için de bilirkişi belirlemekle görevlidir. İkinci olarak bu bölümde Tıpta Uzmanlık
Kurulu’nun görevleri açıklanmış ve uzmanlık eğitimi verecek kurumların yetkilendirilmesi,
umanlık dalları rotasyonlarının belirlenmesi, farklı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların
bilimsel değerlendirmelerini yapmaya yetkin hastane ve fakültelerin seçilmesi gibi hususlar
sıralanmıştır. Türk Tabipleri Birliği, bu kurulun yetkilerinin 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde daha doğru ve geniş bir şekilde ele
alındığına, Kararname ile bu kurulun görevlerinin sınırlandığına yönelik eleştiriler getirmiştir.
Son olarak bu bölümde “Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi
gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik
değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu
denetlemek üzere” Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmuştur. Kurulda Sağlık Bakanlığı’nın ve
diğer bakanlıkların bürokratları ve bizzat Bakan’ın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim
almış 5 ayrı sağlık meslek mensubu üye dışında, kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden
birer üye olması uygun görülmüştür. Burada hemşireler açısından önemli bir nokta, sağlık
meslekleri içerisinde sayısal niceliği ve ürettiği hizmetin niteliği açısından kritik bir önemi olan
hemşireliğin, kanunla kurulan sağlık meslek birliği olmadığı için mesleki örgüt kimliği ile
kurulda temsil edilememesidir.
•

•
Beşinci Bölüm (1 Madde); Taşra Teşkilatı: Bakanlık’ın taşra teşkilâtı daha
önce de olduğu gibi; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan
ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşmaktadır. Burada asıl farklılık, daha önce İl Sağlık
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Müdürlükleri’ne bağlı olan il bünyesindeki pek çok kurumun, bağlı kuruluşlar bölümünde
tanımlanan kuruluşların bünyesine aktarılmasıdır.
•
Altıncı Bölüm (9 Madde); Bağlı Kuruluşlar: Burada aşağıdaki dört kuruluş
tanımlanmaktadır;
a)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu: Kurum özetle, ülkede birinci basmak sağlık
hizmetleri kapsamındaki tüm hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
b)
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu: Kararnamede geçtiği şekli ile “ilaçlar, ilaç
üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler,
tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler,
homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli”
olarak tanımlanmaktadır.
c)
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: Boğazlar, hudut ve sahiller
ile ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine
getirmekle görevlidir.
d)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: Yine Kararname’de geçtiği hali ile bu
kurum “Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık
kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli” olarak tanımlanmaktadır. Kararname ilk çıktığı
andan itibaren en çok tartışılan kurumların başında gelmektedir. Çünkü Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu (TKHK), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm hastaneleri ve yataklı tedavi
birimlerini kapsamakta, buralarda verilen hizmetlerin niteliğinden sorumlu tutulmakta, ve daha
önemlisi Cumhuriyet tarihi boyunca alışılagelenden farklı, kamu hastanelerinin adeta özel
hastaneler gibi işletme mantığı ile çalıştırılacağı bir modeli hayat geçirmekle yükümlü
tutulmaktadır. Nitekim bu bölümde TKHK’nın tanımlanmasını takiben illerde kurulacak ve
TKHK bünyesinde yer alacak olan Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşları, birlik genel
sekreterliklerinin ve hastane yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Karaname’de her ilde bir Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) kurulması ön
görülmüş ancak 30. maddede “Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle, aynı
ilde birden fazla birlik kurulabilir” cümlesine yer verilerek özellikle nüfusun yoğun olduğu
illerde birden fazla KHB kurulmasına olanak tanınmıştır. Örneğin İstanbul’da nüfusun ve
hastanelerin coğrafi dağılımı dikkate alınarak önce beş farklı Kamu Hastaneleri Birliği
kurulmuş, sonrasında bu sayı altıya (İstanbul Anadolu Güney KHB, İstanbul Anadolu Kuzey
KHB, İstanbul Beyoğlu KHB, İstanbul Bakırköy KHB, İstanbul Fatih KHB ve İstanbul
Çekmece KHB) çıkarılmıştır. Yine Ankara’da üç, İzmir’de de iki tane KHB kurulmuştur.
Hastanelerin A grubundan E grubuna kadar beş farklı kategoride ele alındığı bu bölümde,
özellikle hastane yöneticisinin ve kendisine bağlı müdürlerin yöneticisi oldukları kurumları,
belirtilen göstergeleri esas alarak üst kategoriye taşımalarının en temel görevleri olarak göze
çarptığını ileri sürmek, yanlış olmayacaktır. Tüm bu görevleri yerine getirmekle yükümlü genel
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sekreter, idari ve mali hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı
olabilmek için yine Kararnamede yer verildiği hali ile “en az dört yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve kamu veya özel sektörde, genel
sekreter için 8 yıl, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdürler için en az
5 yıl iş tecrübesine sahip olmak” şart koşulmaktadır. Burada hemşirelik hizmetleri yönetimi
açısından önemli bir konu, yeni yapıda başhemşirenin yer almaması ve hemşirelik hizmetlerinin
ve tıbbi hizmetler dışında kalan diğer sağlık personelinin yönetiminden sorumlu olarak sağlık
bakım hizmetleri müdürlerinin tanımlanmasıdır. Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü
pozisyonuna aday olacak kişiler için de yukarıda da görüldüğü üzere her hangi bir lisans
programından mezun olmak yeterli görülmüştür. Modern hastane yönetimi organizasyonu
ilkeleri ile örtüşmeyen bu yapı, başta Türk Hemşireler Derneği olmak üzere hemşirelik alanında
faaliyet yürüten pek çok mesleki derneğin tepkisini çekmiştir. Halihazırda uygulamada olan bu
düzenlemeye yönelik olarak eleştiriler de sürdürülmektedir.
•
Yedinci Bölüm (2 Madde); Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı: Bu bölümde
KHK’nin ilk çıktığı halinde,“Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer
bağlı kuruluşlar, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir” denmiştir. Dolayısı ile ilk
şeklinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu için hem merkez hem de taşra teşkilatları tanımlanmakta
iken, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu sadece merkez teşkilatından ibaret kılınmıştır. Daha
sonra 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için de,
ihtiyaç halinde denetim hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabileceğine
ilişkin bir ek yapılmıştır.
•
Sekizinci Bölüm (5 Madde); Sorumluluk ve Yetkiler: Bu bölümde özetle
yöneticilerin sorumlulukları, koordinasyon ve işbirliği ile yöneticilerin performanslarının nasıl
değerlendirileceğine ilişkin temel ifadelere yer verilmektedir.
•
Dokuzuncu Bölüm (5 Madde); Personele İlişkin Hükümler: Bu bölümde
sırasıyla atamalar, kadrolar, uzman ve denetçi istihdamı, ürün denetmenliği, sözleşmeli uzman
çalıştırılması ve komisyonlarda yer alacaklara yapılacak ödeme başlıklarına yer verilmiştir.
Kararname’nin ilk halinden farklı olarak 44. maddede ele alınan uzman ve denetçi istihdamı
başlığında, denetçi yardımcılığı pozisyonuna ilişkin olarak 2013 yılında yapılan bir ek
düzenleme ile değişikliğe gidilmiştir.
•
Onuncu Bölüm: (10 Madde); Hizmete İlişkin Hükümler: Kararname ile ilgili
olarak kamuoyunda en çok tartışılan bölümlerden biridir. Bilgi toplama, işleme ve paylaşma
yetkisi, hizmet binası ve sağlık tesisi yaptırma, sağlık serbest bölgeleri, tıbbi ürün ve hizmetlerin
üretiminin teşvik edilmesi, yurt dışı sağlık hizmet birimleri, gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık
gözlemciliği, yayın zorunluluğu, hukuki yardım, sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya
uyması ve uzmanlık eğitimi yaptırılması gibi başlıkların ele alındığı bu bölümde tartışmaların
üzerinde yoğunlaştığı başlık, tahmin edileceği üzere bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi
ile ilgili olandır. Kararnamenin ilk çıktığı halinde bu kısımda 47. maddenin bir, iki ve üçüncü
fıkralarında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından kamu ve özel sağlık kuruluşlarından
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hizmet alan tüm kişilerin kişisel bilgilerinin gerekli görülmesi halinde işlenip
paylaşılabileceğine ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava neticesinde Anayasa
Mahkemesi tarafından 4/12/2014 tarihli ve E.: 2013/114, K.: 2014/184 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.
Onbirinci Bölüm (2 Madde); Çeşitli ve Son Hükümler: Bu bölümde iki madde ile
ruhsatlandırma ve lisans bedeli ile atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
başlıklarına yer verilmiştir. Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut yapıya ilişkin
var olan pek çok düzenleme işlevsiz hale geldiğinden bu kısımda ilgili düzenlemeler
yürürlükten kaldırılmıştır.

4.3. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sonrasında Sağlık
Bakanlığı Teşkilat Yapısı
KHK’nın içeriğinden de anlaşılacağı üzere bu kararname ile bölümün başından beri
vurgulandığı gibi Sağlık Bakanlığı oldukça farklı bir merkez ve taşra teşkilat yapısına
kavuşmuştur.
4.3.1. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın
Merkez Teşkilat Yapısı
Sağlık Bakanlığı’nın 663 sayılı KHK doğrultusunda oluşturulan yeni organizasyon
yapısı Şekil-4’te incelendiğinde; yeni yapıda on bir tane hizmet biriminin tanımlandığı ve eski
yapıda ‘Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ olarak belirtilmiş olan birimin adının da ‘Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ olarak değiştirildiği görülmektedir.
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Şekil-4: Sağlık Bakanlığı’nın 663 sayılı KHK sonrası merkez teşkilat yapısı
Şekil-4’te de görüleceği gibi yeni yapının odağında Bakan, Müsteşar, beş Müsteşar
Yardımcısı, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Birimleri ve Sağlık Politikaları Kurulu yer almaktadır.
Burada en önemli değişikliklerden biri, 663 sayılı KHK’nin içeriğinin verildiği bölümde de
vurgulandığı gibi, tüm ülke çapında sağlık politikalarını belirlemekle görevli olarak Sağlık
Politikaları Kurulu’nun kurulmasıdır. Bu kararname ile Sağlık Bakanlığı bir tür düzenleyici üst
kurul olarak tanımlanmakta ve sağlık politikalarının belirlenmesi görevi de oluşturulan Sağlık
Politikaları Kurulu’na devredilmektedir. Yine Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel
Müdürlüğü, Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı, Verem Savaş Daire Başkanlığı, Kanserle Savaş
Daire Başkanlığı gibi eski merkez teşkilatı yapısında yer alan birimlerin, yeni şemada hiç yer
almadığı dikkat çekmektedir.
KHK sonrası oluşturulan Sağlık Bakanlığı Teşkilat yapısında dikkat çeken bir diğer
yenilik, Bağlı Kuruluşlar alt başlığında yer alan “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu”na yer
verilmesidir. Yeni yapıda tüm ülke ölçeğinde temel sağlık hizmetlerini yürütme görevi bu
kuruma verilmektedir. Yine bağlı kuruluşlar başlığında Bakanlık’a bağlı olarak ikinci ve
üçüncü basamakta sağlık hizmeti sunacak hastane gibi sağlık kuruluşlarının açılması,
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işletilmesi, etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi görevleri yerine
getirmek üzere “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu”na yer verildiği görülmektedir. Temel
sağlık hizmetleriyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin birbirinden bağımsız olarak
ele alındığı bu yeni yapıya yönelik olarak; koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici
hizmetlerin bir bütünlük ve eşgüdüm içinde verilmesinin mümkün olamayacağına ilişkin
eleştiriler getirilmektedir.
4.3.2. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın
Taşra Teşkilat Yapısı
Bakanlığın merkez teşkilatında olduğu gibi taşra teşkilatında da 663 sayılı KHK ile
birlikte çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yeni Taşra Teşkilatı aslında
Kararname’nin beşinci bölümünde 25. maddede tek bir madde olarak ele alınmış ve illerde
kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden
ibaret olarak tanımlanmıştır. Eskiye göre oldukça sınırlı görevleri yerine getirmekle yükümlü
olan il ve ilçe sağlık müdürlüklerine paralel olarak, eski yapıda il ve ilçe sağlık müdürlükleri
tarafından yerine getirilmekte olan önemli bazı görevlerin, bağlı kuruluşlar başlığında
tanımlanan kuruluşların taşradaki yapılanmalarına aktarıldığı dikkat çekmektedir. Bu yeni yapı
Şekil-5’te gösterilmeye çalışılmıştır.

Şekil-5: KHK sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilat yapısı
Örneğin KHK’nin 30. maddesinde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun, taşradaki
yönetim görevinin kamu hastane birliklerince yerine getirileceği belirtilmektedir. İllerdeki
Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Kamu Hastane Birlikleri bünyesine devrini de beraberinde
getiren yeni yapıda birliklerin, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacağı,
sekreterin birliğin en üst karar ve yürütme organı olduğu, genel sekreterlik bünyesinde tıbbi
hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıklarının kurulacağı da belirtilmektedir.
Yine toplum sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri de illerde kurulan Halk Sağlığı
Müdürlüklerine, bu müdürlükler de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlanmıştır.
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4.3.3. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sonrasında Sağlık Bakanlığı’na
Bağlı Hastanelerde Organizasyon Yapısı
Kararname’nin yürürlüğe girmesi sonrasında en önemli değişimlerin yaşandığı
organizasyonların başında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler gelmektedir. Bakanlık’a bağlı
hastane sayısı ve hastanelerin ülkeye yaygınlığı düşünüldüğünde, hem hizmet sunanlar hem de
hizmetten yararlananlar açısından oldukça önemli değişimler içeren yeni yapıya uyumda
zorluklar yaşanmıştır. Varolan hastanelerde kullanılmaya alışık olunmayan yeni kavramlar
kullanıma girmiş, hastanelerin yönetim ve organizasyon yapıları baştan sona yeniden
oluşturulmuştur. Yeni yapı Şekil-6’da gösterilmektedir.

Şekil-6: KHK sonrasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin organizasyon yapısı
Şekilden de görülebileceği gibi KHK sonrasında kurulan ve bağlı kuruluşlar başlığında
yer alan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı olarak illerde Kamu Hastaneleri
Birliklerinin oluşturulmasını, birliklerin genel sekreter tarafından yönetilmesini ve birliğe bağlı
her bir hastanede de hastane yöneticisi, başhekim, idari mali işler müdürü ile sağlık bakım
hizmetleri müdürü pozisyonlarının oluşturulmasını içeren bir yapı tarif edilmiştir. Birliklerin
ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak, belirlenen durumlarda birlik ve hastanelerdeki
yönetim görevlerinin tek kişiye verilebileceği ya da hastanedeki müdürlüklerin sayılarının
dörde kadar artırılabileceği de belirtilmektedir. Nitekim daha sonra bu müdürlüklere
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü pozisyonu da eklenmiştir. Tüm bu pozisyonlara
aday kişiler için bazı kriterlerde getirilmiştir. Birlik sekreteri, idari ve mali hizmetler başkanı,
hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için en az dört yıllık bir lisans
programından mezun olmak ve kamu veya özel sektörde, genel sekreter için sekiz yıl, diğerleri
için en az beş yıl iş deneyimine sahip olmak koşulu getirilmiştir. Diğer yönetsel görevler için
ise sadece üç yıllık iş deneyimi yeterli görülmektedir.
Yeni şemada hemşirelik açısından özellikle dikkat çeken nokta, daha önceki şemada
başhemşirelik pozisyonu varken bu yeni yapıda hemşirelik hizmetlerini yönetmekle sorumlu
pozisyon olarak sadece sağlık bakım hizmetleri müdürüne yer verilmiş olmasıdır. Sağlık bakım
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hizmetleri müdürünün ise hemşire olması gibi bir koşula yer verilmemiştir. Bu durum hem
hemşirelik hizmetleri yönetimi açısından, hem de modern hastane yönetimi açısından uygun
görülmemektedir. Bu noktada halihazırda görevlendirilmiş olan sağlık bakım hizmetleri
müdürlerinin çoğunluğunun hemşireler arasından seçilmiş olması önemli olmakla birlikte, yine
de pozisyon için gerekli koşullara hemşire olma şartı konmamış olması son derece kritik olarak
görülmektedir. Hem Türk Hemşireler Derneği, hem de hemşirelikle ilgili diğer sivil toplum
kuruluşları ve bazı özel dal dernekleri gibi yapılar, bu konuda adımlar atılmasını sağlamak üzere
öneriler ve taslaklar üzerinde çalışmalarını yürütmektedir.

Sonuç
Bu bölümde mümkün olabildiğince özet bir biçimde 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye yer
verilmiş, kararname öncesi Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı, kararnamenin içeriği ve kararname
sonrası Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı, hemşireliği etkileyen düzenlemelerin de üzerinde
durularak açıklanmaya çalışılmıştır. Kararname, üzerinde başlı başına durulması gereken bir
metin olarak dikkat çektiğinden tüm sağlık meslek üyelerinin metni ayrıca ele alıp
değerlendirmeleri önerilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm ile ilgili olarak okunması tavsiye edilen metinler:
1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde
Kararname,http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.663&MevzuatIliski=0
&sourceXmlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=663
2. Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Tanıtım Kitapçığı. Ankara; Mart,
2012. http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-75293/h/ytyp.pdf
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Uygulama Soruları
1.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan sağlık profesyonellerinin 663
sayılı KHK öncesi ve sonrası bulundukları kurumun işleyişini karşılaştırmalarını isteyerek
edindiğiniz izlenimleri yazınız.
2.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan hemşirelerin 663 sayılı KHK
öncesi ve sonrası kurumlarında hemşirelik hizmetleri yönetimi anlamında gözledikleri
değişiklikleri sorgulayarak, olumlu ve olumsuz olarak değerlendirdikleri başlıkları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
663 sayılı KHK ile yapılan en önemli değişikliklerden birinin toplumun kamu sağlık
hizmetlerinden yararlanması başlığında yapıldığı görülmektedir. Örneğin; bu düzenlemede
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin Sağlık Bakanlığı’nın
görevleri arasından çıkarıldığı, Bakanlık’ın görevinin ülkedeki sağlık sistemini yönetmek ve
sağlık politikalarını belirlemekle sınırlandırıldığı belirtilmektedir. Bu kararnamede, Sağlık
Bakanlığı bir tür düzenleyici üst kurul olarak tanımlanmakta ve sağlık politikalarının
belirlenmesi görevi de oluşturulan “Sağlık Politikaları Kurulu”na devredilmektedir.
KHK ile birlikte “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” kurulmakta ve temel sağlık
hizmetlerini yürütme görevi bu kuruma verilmektedir. Aynı zamanda bir başka
maddeyle“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” kurularak, ikinci ve üçüncü basamakta sağlık
hizmeti sunacak hastane gibi sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, etkinliklerinin
izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi görevi bu kuruma verilmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun, taşradaki yönetim görevinin kamu hastane
birliklerince yerine getirileceği belirtilmektedir. Kamu Hastane Birlikleri’nin, genel sekreterlik
ve hastane yöneticiliklerinden oluşacağı, sekreterin birliğin en üst karar ve yürütme organı
olduğu, genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler
başkanlıklarının kurulacağı, birliğe bağlı hastanelerin hastane yöneticisi tarafından
yönetileceği, hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım
hizmetleri müdürlüklerinin kurulacağı, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak
belirlenen durumlarda birlik ve hastanelerdeki yönetim görevlerinin tek kişiye verilebileceği ya
da hastanedeki müdürlüklerin sayılarının dörde kadar artırılabileceği belirtilmektedir.
Kararname ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinde başhemşirelik pozisyonları kaldırılarak
yerine hemşirelik hizmetlerini yönetmek üzere herhangi bir lisans programından mezun olma
koşulunun yeterli olarak görüldüğü bakım hizmetleri müdürlüğü pozisyonları tanımlamıştır.
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Bölüm Soruları
1. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kaç bölümden oluşmaktadır?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
E. 13
2. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kaç maddeden oluşmaktadır?
A. 54
B. 55
C. 56
D. 57
E. 58
3. Sağlık Bakanlığı’nın yeni merkez teşkilatında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
olarak adlandırılan genel müdürlüğün, eski teşkilat yapısındaki adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hastalık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Hastane Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Yataklı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü
D. Tıbbi Hizmetler Genel Müdürlüğü
E. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Sağlık Bakanlığı’nın yeni merkez teşkilatında koruyucu ve geliştirici sağlık
hizmetlerini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C. Sağlık Politikaları Kurulu
D. Yüksek Sağlık Şurası
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E. Tıpta Uzmanlık Kurulu
5. Aşağıdakilerden hangisi 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bölümlerinden biri değildir?
A. Bağlı Kuruluşlar
B. Sağlık Politikaları Kurulu
C. Taşra Teşkilatı
D. Hizmet Birimleri
E. Sorumluluk ve Yetkiler
6. Tıpta Uzmanlık Kurulu Kanun Hükmünde Kararname’nin kaçıncı bölümünde
tanımlanmıştır?
A. Birinci bölümde
B. İkinci bölümde
C. Üçüncü bölümde
D. Dördüncü bölümde
E. Beşinci bölümde
7. Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri
kesinlikle doğrudur?
I-Her ilde yalnızca bir tane kamu hastane birlikleri kurulmuştur.
II-Birliğe bağlı hastanelerde yönetim görevleri uygun koşullarda 8 kişiye kadar
verilebilir.
III-Birliğe bağlı hastanelerde yönetim görevleri uygun koşullarda tek bir kişiye
verilebilir.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I ve II
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8. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile,
I-İl sağlık müdürlükleri valiliklerden ayrılmıştır.
II-Başhekimlik pozisyonu korunmuştur.
III-İnsan Kaynakları Yönetimi birimleri oluşturulmuştur.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I, II ve III
9. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname öncesindeki merkez teşkilat yapısında aşağıdakilerden hangisi
tek başına bir müsteşar yardımcısının sorumluluğunda yer almaktadır?
A. Sağlık Politikaları Kurulu
B. AB Koordinasyonu Daire Başkanlığı
C. Sağlık eğitimi Genel Müdürlüğü
D. Sağlıkta Dönüşüm Programı Koordinatörlüğü
E. Kalite Koordinatörlüğü
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10. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname öncesinde?
I-Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde başhemşirelik pozisyonu bulunmaktaydı.
II-Her hastanede başhekimin üzerinde bir hastane yöneticisi çalışmaktaydı.
III- Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler il düzeyinde il sağlık müdürlüklerine bağlıydı.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I ve III
Cevaplar:
1-C, 2-E 3-E 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-D 10-E
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5. KARŞILAŞTIRMALI HEMŞİRELİK KANUNU*
* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.1954 Tarih 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu (02.03.1954 R.G. Sayısı:864 )
5.1.1. Hemşirelik Kanunu ve Hemşire Unvanının Kazanılmasına İlişkin Hükümler
5.1.1.1. Ülkemizde Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi
5.1.1.2. Meslekleşme Süreci ve Eğitimin Önemi
5.1.2. Hemşirelik Kanunu ve Cinsiyet Ayırımına İlişkin Hükümler
5.1.3. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
5.1.4. Hemşirelik Kanunu ve Uzman Hemşire ve Yetki Belgeli Hemşire Tanımı
5.1.5. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi
5.1.6. Hemşirelik Kanunu ve Geçici Madde Hükümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hemşirelik Kanun‘unda hemşirenin tanımı nasıl yapılmaktadır?
Hemşirelik Kanun‘unda hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları ne şekilde
ele alınmıştır?
Hemşirelik Kanunu‘unda hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin hükümler
nelerdir?
Güncellenen
değiştirilmiştir?

Hemşirelik

Kanunu’nda

hangi

maddeleri

ne

şekilde

Güncellenen Hemşirelik Kanunu’unda gecici hükümlerde yapılan değişiklikleri
neledir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Hemşirelik unvanı ve Ülkemizde hemşirelik unvan
yetkisi
kazanma ve yetkisini kullanma
koşullarını açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelerin görev yetki
Ülkemizde hemşirelerin görev
ve sorumlulukları
yetki ve sorumluluklarının
sınırlarını kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak/

Hemşirelikte
Ülkemizde uzman hemşire ile
uzmanlaşma ve uzmanlık yetki belgeli hemşire arasında
farklılığı
ve işlevlerini
eğitimi
kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak/

Hemşirelik
hizmetlerinin Yönetimi

Okuyarak/Araştırarak

Ülkemizde
hizmetlerinin
açıklayabilme

hemşirelik
yönetimini

Mevzuatı İnceleyerek

Mevzuatı inceleyerek

Mevzuatı inceleyerek

Mevzuatı inceleyerek

Hemşirelik Kanunu’da Güncellenen
Hemşirelik
Okuyarak/AraştıraMevzuatı
yapılan değişiklikleri
Kanunu ile elde edilen hakları inceleyerek
kavrayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik

•

Hemşirelik Kanunu,

•

Görev Yetki ve Sorumluluklar,

•

Haklar

•

Uzman Hemşire

•

Yetki Belgesi

•

Hemşirelik Yönetimi,
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Giriş
Yasalar, toplumsal hayatı biçimlendiren, insanların uymak zorunda oldukları kuralları
belirleyen düzenlemelerdir. Meslek yasaları ise, genel olarak, mesleğin ne olduğunu, meslek
kimliğinin nasıl elde edileceğini ve bu kimlikte hangi rolleri üstleneceği konularında mesleğe
özgü resmi düzenlemeleri kapsar. Meslek üyeleri uygulamalarını yasaların kendilerine verdiği
yetki ve sorumluluk sınırları içinde yürütürler ve uygulamaları ile ilgili hesap verme ve hesap
sorma haklarını bu yasalarla elde ederler Güçlerini ve dayanaklarını kendilerine özgü
yasalardan alan meslekler, toplumsal sorumluluklarını ve uygulamalarını güven içinde yerine
getirmede önemli bir avantaja sahip demektir. Hemşirelik ülkemizde sağlık disiplinler içinde
bu avantaja sahip ayrıcalıklı mesleklerden biridir. 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 1954
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Ek 1). Dönemin koşullarına göre biçimlendirilen Kanun, sonraki
dönemlerde ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiş, güncellenmesine ilişkin verilen uzun soluklu
çabaların ardından, değişiklikleri içeren Kanun 2 Mayıs 2017 tarihinde 5634 sayı ile Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (EK 2). Bu ünitede, Hemşirelik Kanun’un eski ve
güncellenen versiyonunda, içerdiği hükümler karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
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5.1.1954 Tarih ve 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu
Hukukun yazılı kaynakları arasında, astlık üstlük ilişkilerinin belirlendiği normlar
hiyerarşisinde kanunlar, Anayasa’dan sonra gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
yapılan ve Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren resmi dokümanlar olarak tanımlanır. Aynı hiyerarşik tablonun üçüncü sırasında,
kanunların işleyişini gösteren ve Danıştay’ın yargısal denetiminden sonra Cumhurbaşkanı
onayı ile yayımlanan tüzükler ve ardından yönetmelikler gelmektedir. Yönetmelikler, tüm
kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak amacı ile çıkartılan ve kanunlarda genel çerçevede belirlenmiş olan hükümlerin
ayrıntılarını içeren dokümanlardır.
Ülkemizde, hemşirelikle ilgili ilk hukuksal düzenleme 1954 tarihinde 6283 sayılı kanun
numarası ile yürürlüğe girmiş olan Hemşirelik Kanunu’dur. Kanun kapsamına genel olarak
bakıldığında, dönemin koşullarında öngörülen biçimde meslek tanımı, meslek üyelerinin görev
yetki ve sorumlulukları ile mesleğin yönetimine ilişkin hükümleri barındırdığı görülmektedir.
Bu bölümde 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu ile 2007 yılında güncellenen versiyonu ile
kazanılan haklar ve sorumluluklar karşılaştırmalı bir şekilde irdelenecektir.
5.1.1 Hemşirelik Kanunu ve Hemşire Unvanının Kazanılmasına İlişkin Hükümler
Ülkemizde yıllara uzanan uğraşlar, hemşire kime denir? , hemşire ne iş yapar? şeklinde
iki soruya yanıt bulmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu soruların yanıtı hemşire unvanı ve
yetkisini kullanacak meslek üyesinin niteliklerinin tanımına ilişkindir. Meslekle ilgili hukuki
düzenlemeler bu sorulara açıklık getiren en önemli dokümanlardır. Hemşirelik Kanununun ilk
ve değişiklik yapılan versiyonunda bu tanımlar farklı şekillerde ele alınmıştır.
a.
1954 Tarihli 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nun birinci maddesinde,
hemşire olabilmenin koşulu şu şekilde ifade edilmiştir.
•

Ortaokulu bitirmiş olmak,

•

25 yaşından büyük olmamak,

•

Kadın olmak

•
Hükümet tarafından açılan ya da tanınan ebe hemşire laborant okullarında 3 yıl
eğitim görmek,
•
kazanmak,

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafında oluşturulacak jüri önünde sınavı

•
Diplomanın bakanlık tarafından onayından sonra unvanın kazanabileceği
belirtilmiştir.
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Aynı Kanun’da yabancı hemşirelerle ilgili olarak “..yabancı memleketlerde ve mahalli
Hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında tahsil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin
alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları,
uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince onanıp tescil edildikten
sonra sanatlarını yapmalarına müsaade olunur” şeklinde ifadeye yer verilmiştir
Madde 3 - Türkiye’de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire
unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç bir kimse yapamaz.
b. 2007 Tarih ve 5634 Sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un hemşirelik unvanı ile ilgili birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:
•
Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve
yüksek okullarından mezun olan,
•

diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile

•
öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir
okulda tamamlayarak
denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire
unvanı verilir."
1954 ve 2007 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda hemşirelik unvanı ile ilgili olarak iki
maddenin karşılaştırılmasından anlaşılacağı gibi, hemşirelik temel eğitimi orta öğretim
programlarından lisans düzeyine yükseltildi, yaş sınırı ve cinsiyet ayırımı kaldırıldı,
diplomaların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması ve denklikle ilgili madde aynen korundu.
5.1.1.1 Ülkemizde Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi
Ülkemizde resmi anlamda 1911 yılında gönüllü hasta bakıcılık kursları ile başlayan
hemşirelik eğitimi, 1920 yılında, Amerikan Hastanesi’nin hemşire gereksinimini karşılamak
üzere açılan Amiral Bristol Sağlık Lisesi, 1925 yılında Kızılay Özel Hemşire Okulu ve 1946
yılından itibaren Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde açılan hemşire okulları ile
sürdürülmüştür. Ortaokul mezunlarını alan bu okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar 3 yıl,
1958’den sonra 4 yıl süreli olmuş, 1988-1991 yılları arasında Sağlık Meslek Liselerinin sayısı
büyük bir artış göstererek 90’lı sayılarda 300’lü sayılara ulaşmıştır. 1957 yılında 18-30 yaş
arasındaki bayanlara bir buçuk yıl kuramsal ve uygulamalı eğitim veren "hemşire yardımcısı"
kursları ise 1967 yılında bu kapatılmıştır.
Hemşirelik eğitiminde yükseköğretim programlarının başlamasında, Florence
Nightingale Hemşirelik Okulları ve Hastaneleri Vakfı ile bazı uluslararası kuruluşların etkisi
ile olmuştur. 1950’lerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak için Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) Kolombiya Üniversitesine burslu olarak giden 12 hemşire ülkemizde
ABD hemşirelik modellerine dayalı hemşirelik programlarının kuruluşuna öncülük
etmişlerdir. Üniversite düzeyinde hemşirelik programları ilk olarak 1955 yılında Ege
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Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ile başlatıldı, ardından 1961 yılında Hacettepe
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulları
kurulmuş ve sonraki yıllarda üniversitelerin bünyesinde hızla çoğalmaya başlamıştır.
2011 yılında, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu ile başlayan Fakülteleşme
süreci ise beş yüksek okulun daha fakülteye dönüşmesi ile şimdilik sayısında altıya ulaşılmıştır.
Lisans eğitimi programları sürerken, 1985 yılında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okullarında hemşirelik eğitimi önlisans programları açılmış. 1996 yılında, Sağlık Bakanlığı ile
YÖK arasında yapılan protokol 1996 yılında (Resmi Gazete: 2.11.1996/22805) üniversiteler
içinde dört yıllık eğitim veren Sağlık Yüksek Okulunun açılması ile lise ve ön lisans düzeyinde
eğitim veren okulların hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu programlarına öğrenci alımı
durdurulmuştur.
Sağlık Bakanlığı, 1996 yılında üniversitelere devrettiği hemşirelik programlarını,
kontenjanların hemşire ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olmadığını ileri sürerek, 2001
yılında 25 sağlık meslek lisesinin hemşirelik bölümlerini tekrar faaliyete başlatmış, 684 öğrenci
ile lise düzeyinde başlatılan eğitim, 2004 yılında, Sağlık Bakanlığına bünyesinde tüm sağlık
meslek liseleri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi ile 2005 yılında programlara öğrenci
alımı yeniden durdurulmuştur.
2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu’nda sadece lisans eğitimi ile hemşire
yetiştirileceği maddesin karşın, mevcut lisans programlarının kontenjanlarının ülkede hemşire
ihtiyacını karşılayamayacağı görüşü ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik programlarına beş
yıl süre ile öğrenci alınması ve mezunlarına hemşire unvanının verilmesi karara bağlanmıştır.
Bu süre içinde Milli Eğitim Bakanlığına ve özel kuruluşlara bağlı çok sayıda sağlık meslek
liseleri açılmıştır.
2012 yılında dolan beş yıllık süre sonunda kapatılması beklenen lise hemşirelik
programları, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık
bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 23. maddesinde Hemşirelik Kanununa eklenen geçici bir madde ile “Üniversitelerin
hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli kontenjanlar oluşturulmak üzere
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin
hemşirelik programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun
olanlara hemşire unvanı verilir” şeklinde kararla yeniden uzatılmıştır.
Ancak söz konusu karardan bir yıl sonra, beklenenin üstünde açılan Sağlık Meslek
Liselerinin yüksek kontenjanları ile hemşire ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanacağı gerekçesi,
mevcut okulların kapatılmasını gündeme gelmiştir. Bu gündemle meslek liselerinin hemşirelik
programlarının kapatılma kararı beklenirken, 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Torba Kanun’la söz konusu okulları açık kalacağı ancak hemşire değil hemşire yardımcısı
unvanı ile mezun verecekleri hükme bağlanmıştır. Torba Kanun’da Hemşire yardımcısı “sağlık
meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde
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yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi,
beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine
ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Böylece günümüzde, temel eğitiminin standart, tek tip eğitime dönüştürülmesini
bekleyen hemşirelik, orta öğretim ve yükseköğretim programlarından mezunlar ve hemşire
yardımcılarını içeren karmaşa ile 1970’li yıllardaki konumuna yeniden geri döndürülmüştür.
5.1.1.2. Meslekleşme Süreci ve Eğitimin Önemi
Meslekler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere o alana özgü eğitilmiş insan
kaynakları ile var edilirler. 1900’lü yıllarda geliştirilen Meslek Sosyolojisinde herhangi bir
uğraşın mesleksel niteliklerinin belirlenmesinde gerekli olan unsurlar tanımlanmıştır. Bu
unsurlar içinde, bireye hizmet vermekle sonuçlanan özel bir eğitim, hizmet karşılığı özel bir
ücret, işle ilgili teknik ve yöntem sorumluluğu, belirli ve uygun standartları empoze edecek
mesleki bir kuruluş, araştırma ve deneyle elde edilmiş ve test edilmiş bilimsel bilgi
topluluğu, toplum tarafından uğraşıya verilen otorite ve uygulama serbestliği olarak ifade
edilmektedir. Bu nitelikler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde meslekler, gerçek meslek
ve yarı meslek olarak iki kategoride sınıflandırılır. Gerçek meslek statüsünde tanımlanan
mesleklerin, kendine özgü bilgiye sahip, hizmetleri ile ilgili bağımsız karar verebilen, meslek
standartları ve etik kuralları belirlemede tam otonomi sahibi, daha uzun süreli standart eğitim
ile güçlü toplumsal statü ve mesleki kuruluşa sahip olma özelliğini taşımaktadır. Yarı meslek
statüsünde ise mesleklerin kendine özgü bilgiden yoksun, uygulamaları ile ilgili karar verme ve
meslek standartlarını belirlemede daha az otonomiye sahip, eğitimlerinin daha kısa süreli,
statülerini düşük ve daha güçsüz mesleki kuruluşa sahip oldukları belirtilmektedir.
Yarı meslek statüsünden profesyonel statüye ulaşmak uzun ve yavaş bir süreçtir. Bu
süreçte toplumun verdiği sınırlı destek tek avantaj olmaktadır. Yerleşik meslekler, kendi hak ve
statülerini paylaşmaya gönüllü değildir. Bu gönülsüzlük, meslek gruplarının profesyonelleşme
yönünde gösterdikleri çabalara direnç gösterme ve engelleme eğilimine dönüşerek bu süreci
daha da zorlaştırmaktadır. Meslekleşme kriteri içinde bir diğer önemli unsur, mesleğin sahip
olduğu bilgidir. Mesleklerin bilimsel nitelik kazanabilmeleri mesleğin kendine özgü bilgi
içeriğini oluşturması ile olasıdır. Bu bilginin toplumsal yaşamın günlük sorunlarına
uygulanabilir nitelikte olması beklenir. Profesyonel kişi bilgiyi yaratmak, uygulamak ve
yönetmekten sorumludur. Bilgi kontrolü ve bilgiye hakim olma, yaşam ve ölümün söz konusu
olduğu mesleklerde daha çok anlam kazanır. Hemşirelik açısından bakıldığında, esas olarak
psikoloji, sosyoloji, tıp ve diğer sağlık bilimlerinden oluşturulan hemşirelik bilgisinin bağımsız
olarak kendine özgü bilgi ve eylemlerini geliştirmesinin 1950’li yıllarda başlatıldığı ancak
hemşireliğin kendine özgü kuramsal çerçevesini oluşturmaya ilişkin bilgilerin henüz hemşirelik
uygulamalarını güçlendirmede yeterli olmadığını belirtmektedir. Mesleki eğitimin üniversite
programlarına temellendirilmesi profesyonel statüye erişimin en önemli ve vazgeçilmez bir
gerekliliğidir. Ülkemizde hemşirelik eğitimi özelinde bu gerekliliğin yasal güvence altına
alınması henüz sağlanamamış ve geçmişten günümüze farklı düzeylerde eğitim düzeyinde
mezunların aynı unvan ile aynı işlevlerden sorumlu tutulması anlayışı süre getirilmiştir.
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5.1.2. Hemşirelik Kanunu ve Cinsiyet Ayırımına İlişkin Hükümler
Hemşirelik sağlık meslekleri içinde kadına özgü bir meslek olarak kabul edilen ve uzun
yıllar bu imaj altında ve toplumun kadına biçtiği rollerin etkisinde, kadın mesleği olmanın
sıkıntılarını önemli ölçüde yaşamış bir meslektir. Hemşireliğin kadın mesleği kimliğinde
varlığını sürdürmesinde, 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu’nun 3. maddesindeki bağlayıcı
ifadenin etkisi büyük olmuştur.
a.1954 Tarihli 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nun üçüncü maddesinde, hemşire
unvanını Türk kadınlarının kullanacağına ilişkin madde şu şekilde ifade edilmiştir.
Madde 3 - Türkiye’de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire
unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç bir kimse yapamaz.
b. 2007 Tarih ve 5634 Sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un hemşire unvanının kullanılmasına ilişkin koşul şu şekilde ifade edilmiştir.
Madde 2 – Hemşirelik Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 3 – Türkiye’de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire
unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz."
Maddenin açılımından anlaşılacağı gibi 1954 tarihli Kanun’da yer alan 3.maddeye
ilişkin yapılan değişiklikte, “..Türk kadınları..” yerine “.. Türk vatandaşı..” kavramına yer
verilmiş ve böylece erkeklerin de hemşirelik mesleğine katılmaları sağlanmıştır.
Okunmasında yararlı olacağı düşüncesi ile, hemşireliğin sadece kadınlara özgü meslek
olarak kabul edilmesinin, ulusal ve uluslararası hukuk ilkeleri ile uyumlu olmadığı ve
maddenin iptaline ilişkin, Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ekte
sunulmuştur (EK:3).
5.1.3. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Ülkemizde, sağlık hizmeti sunan meslekleri içerisinde, işinin sınırları ve uygulama
alanı belirli olmayan ve söz konusu rolleri kendileri dışında belirlenmeye çalışılan tek disiplin
hemşireliktir. Sağlık çalışma ortamlarında hemşireler, mesleki amaçları doğrultusunda,
doğrudan hasta bakımına yönelik işlevler yerine, bakımın uzağında sistemin kendisine
yüklediği işleri sorgulamaksızın yerine getirmektedirler. Hastanelerde yataklı birimlerin
dışında laboratuvar, röntgen, hasta kayıt, satın alma, halkla ilişkiler, tıbbi sekreterlik, arşiv,
depo ve hastane eczaneleri gibi birçok birimlerde hemşireleri çalışırken görmek mümkündür.
Meslek eğitimleri, üyelerine, uygulama alanları sınırları içinde rol ve sorumluklarını öğretmek
ve o alana özgü donatmakla yükümlüdürler. Söz konusu mesleğe özgü hukuki dokümanlar ise
bu uygulamaları güven içinde yapmalarını sağlar.
a. 1954 Tarihli Hemşirelik
sorumluluklarına ilişkin hükümler

Kanunu’nda
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Söz konusu kanunda hemşirelik görevlerinin dönemin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda
belirlendiği ve tedavi uygulamaları başta olmak üzere, temel sağlık hizmetlerindeki
sorumluluklarını kapsayacak şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır. Kanunun 4. Maddesinin B
bendinde, Hemşirelerin vazife ve selahiyetleri başlığı altında tedaviye ilişkin sorumlulukları şu
şekilde tanımlanmıştır,
“Hemşireler çiçek aşısını ve acil hallerde icabeden pansumanları re’sen tatbik
edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarda
hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmaya yetkilidirler. Bu sebeple
mesuliyetleri şırınganın tatbikindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsizlik hallerine
munhasırdır.” Bu maddede hemşirelerin aşı, pansumanları re’sen uygulayabilecekleri ve
enjeksiyon uygulamalarını hekim tavsiyesi ile yerine getirebilecekleri ve hatalı
uygulamalarından sorumlu tutulacakları ifade edilmiştir. Aynı maddenin C bendinde ise
hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin rolleri;
“Hemşireler dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu
hekimlik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat
etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirirler. Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini alır
ve tatbik ederler. Hemşireler hususi sıfatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada
yazılı işleri görürler.” şeklinde yer verilmiştir. Koruyucu hekimlik olarak ifade edilen temel
sağlık hizmetlerinde hemşirelerin önleyici tedbirler alabileceği, gerektiğinde kişileri sağlık
kurumlarına yönlendirebilecekleri ve ev ziyaretleri ile sağlık hizmetleri sunabilecekleri ifade
edilmiştir.
b. 2007 Tarihli
Hemşirelik Kanunu’nun Hemşirelerin Görev Yetki ve
Sorumluluklarına ilişkin hükümler
2007 Hemşirelik Kanunu’nun yine 4. Maddesinde hemşirelerin görev yetki ve
sorumlulukları, şu şekilde değiştirildi;
"MADDE 4 – Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen
tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci
kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak,
denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği
uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
mevzuattaki görevleri de yaparlar.
“Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına
ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir."
Hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin yukarıdaki açıklanan madde
değişikliğinin, mesleğin profesyonel kimlikte statüsüne uygun, çağdaş rollerini kapsaması ve
bilimsel yöntem ve kavramları içermesi açısından oldukça önemlidir. Başlangıçtan günümüze
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kadar hemşirelerin çalışma ortamında, mesailerinin önemli bir bölümünü hekim kararlarının
uygulanmasına yani tedavi hizmetlerine ayırdıkları bilinen bir gerçektir. Bu kanun değişikliği
ile söz konusu görevlerin yerine getirilmesinde, hekimin acil haller dışında yazılı isteminin
olması gerektiği hükme bağlandı. Bu değişiklik, hasta güvenliğini sağlama, hekim hemşire
ilişkilerini düzenleme ve olası karmaşayı önleme açısından önemli bir değişiklik olarak kabul
edilmelidir. Çünkü, hemşirelik görevlerinin tanımına ilk kez hemşirelik girişimleri, hemşirelik
süreci gibi mesleki kavramların aktarıldığı görülmektedir. “…. hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçların belirlenmesi ” ifadesi, hemşirelik tanıları
doğrultusunda bağımsız hemşirelik girişimlerinin uygulanması, diğer anlatımla bakımla ilgili
karar verme yetkisine vurgu yapmaktadır. Yine, “hemşirelik bakımının planlanması
uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi… yetkisinin tanımlanması da getirilen önemli
değişikliklerden biri olarak kabul edilebilir.
5.1.4. Hemşirelik Kanunu ve Uzman Hemşire ve Yetki Belgeli Hemşire Tanımı
Profesyonel meslekler, mesleğe özgü bilimsel bilgilerini, araştırmalar yolu ile üretmek
ve bu bilgileri uygulamaya yansıtmakla yükümlüdürler. Bilgilerin çeşitlenmesi, bilim
alanlarında uzmanlaşmayı ve o alana özgü yetkinlikte uzman insan gücünü yaratır. Tıp ve
benzer sağlık meslekleri klinik uzmanlıklarını özel uzmanlık tüzükleri doğrultusunda farklı
sürelerde eğitimlerle kazanırlar. Hemşirelikte uzmanlık üniversitelerin Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde açılan hemşirelik anabilim dallarında lisansüstü programlarla elde edilmektedir.
a.1954 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda uzmanlık ve uzman hemşire kavramına
ilişkin hükümler
Kanun’un 8. Maddesinde,.. “Uzman hemşirelerin (Öğretmen, okul idarecisi,
başhemşire, klinik, ameliyathane, dispanser, laboratuvar hemşireleriyle ziyaretçi hemşireler,
diyet hemşireleri, sosyal hizmet hemşireleri ve saire) nasıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletince hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak
kanunun yürürlükte olduğu süre içinde bu yönde bir çalışma sağlanmamış.Ancak Hemşirelikte
lisansüstü programlar üniversitelerde 1975 tarihinden itibaren süre getirilmiştir
b.2007 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda uzmanlık ve uzman hemşire kavramına
ilişkin hükümler
Kanunun 8. Maddesinde bir önceki versiyonunda tanımlanan uzmanlık kavramına
netlik kazandırılırken, çoğu kez uzmanlıkla eş anlamda kullanılmaya eğilimi sertifikalı eğitim
programlarına da açıklık getirilmiştir. Madde 8’de uzmanlık açıklaması şu şekilde ifade
edilmiştir:
“Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan
ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar.
“Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek
esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının
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düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki
belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
Yukarda sözü edildiği şekilde, hemşirelerin meslekleri ile ilgi alanda lisansüstü eğitim
alarak uzmanlaşabilecekleri ve diplomalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesini
öngörmektedir. Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, lisansüstü eğitimden kast edilenin
hemşirelik anabilim dallarında açılan lisansüstü programlar olduğudur. Halen ülkemizde
hemşirelikte dokuz anabilim dalında ve bazı bilim dallarında yüksek lisans ve doktora
programları sürdürülmektedir. Hemşirelik dışında bazı bilim dalları lisansüstü programlarına,
farklı lisans diplomasına sahip kişilerin başvurularını kabul etmekte ve multidisipliner nitelikte
programlar açmaktadır. Bu programlardan mezun olan yüksek lisanslı hemşireler, Kanun’a
göre uzman hemşire sayılmamaktadır.
Kanunun 8. Maddesinde ayrıca, hemşirelerin meslekleri ile ilgili özellik arz eden
alanlarda, yetki belgesi alabilecekleri, söz konusu programların Sağlık Bakanlığı tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir. Belirli bir özel alanda sertifikalı
eğitime katılan bir hemşire söz konusu alanda çalışmak için öncelik hakkını elde etmesine
karşın bu belge ona kesin bir hak sağlamamakta, ihtiyaç doğrultusunda farklı alanda
çalıştırılması mümkün olmaktadır.
5.1.5. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi
Sağlık hizmetleri birden çok meslek üyelerinin ortak sorumluluğunda yürütülür. Sağlık
ekibini oluşturan meslekler, mesleki ilke ve standart ve yöntemleri ile kazandıkları bilgi ve
becerileri uygulamak, uygulamalarını yönetmekte sorumludur. Kendi uygulamaları ve üyelerini
yönetimden yoksun olan mesleklerin, profesyonel statüde yer bulmaları söz konusu değildir.
Otonomi ve özerklik aynı zamanda, mesleklerin toplum tarafından belirli ihtiyaçların
karşılanması için yetkilendirilmelerinde önemli rol oynar. Hastane yönetimlerinin tarihine
bakıldığında ilk yöneticilerin hemşire olduğu, geleneksel ve modern yapıda tüm hastanelerde,
hemşirelik hizmetleri ve hemşirelerin yönetiminde başhemşirelerin olduğu bilinmektedir.
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a.1954 Tarihli Hemşirelik Kanununda hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin
hükümler
1954 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda, hemşirelik yönetimi ile ilgili kavramlara iki
maddede yer verilmiştir. Kanunun 8. Maddesinde uzman hemşire ile ilgili ifadenin açılımında
başhemşirelerden söz edilmiş Madde 9’ da ise şu şekilde ele alınmıştır;
Kanunun 9. Maddesinde yüksekokul mezunu hemşirelere tanınan haklar şu şekilde ifade
edilmiştir;
“Lise veya hemşire okulu mezunu olup da Türkiye’nin veya yabancı bir memleketin
yüksek hemşirelik okullarında tahsillerini tamamlayanlar kabiliyetlerine göre, hemşire okulu
öğretmeni, başhemşire ve idareci hemşire olurlar”.Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire
olarak tayin olunurlar. Hastane veya sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir terfi
süresince çalışarak ehliyetlerini ispat etmiş olmaları şarttır. Hastane başhemşireliklerine
tayinde yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan hakları vardır”.
Söz konusu maddelerde özetle, yüksek hemşirelik okullarından mezun olanların
başhemşire olabileceği, ancak öncelikle hemşire olarak yetkinliklerini kanıtlamaları
gerektiğine vurgu yapılmış, bu yetkinliklerin neler olduğuna ilişkin bir açıklama
getirilmemiştir. Maddenin devamında ise daha açık bir ifade ile hastane ve sağlık kurumlarına
başhemşirelik için yüksek hemşire okullarından mezun olanlara (rüçhan) öncelik hakkı
tanınmıştır. 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda hastane başhemşireliği kavramının yer
verilmesi ve bu statüde yüksek okul mezunlarına öncelik hakkının tanınması önemli bir
kazanım olmasına karşın, yüksek okul mezunu hemşireler bu yasal hakkın kullanılması
konusuna yeterince ilgi göstermemişler ve lise eğitimli yöneticilerin sorumluluğunda
görevlerini sürdürdükleri bilinmektedir.
Kanun’da başhemşirenin kim olacağına ilişkin kriterlerin tanımlanmış olmasına karşın,
görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin herhangi bir maddeye yer verilmemiştir. Hemşirelik
Kanunu’nun güncellendiği 2007 yılına kadar, başhemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları,
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerini kapsayan, ancak çoğu maddeleri diğer sağlık kurumları
tarafından da emsal alınan, 1982 tarihli Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğin’de
belirlenmiştir. 2015 tarihinde güncellenen söz konusu yönetmelikte ise, hemşirelikle ilgili
ifadelerin yalnızca servis hizmetleri bölümünde yer aldığı, başhemşireliğin Hastane
Konseyi’nde tanımlandığı, görevi ile ilgili olarak .. “başhemşireliğe bağlı olanların listelerini
ise başhemşirelik düzenler ve baştabib onaylar” şeklinde ifadeye yer verildiği görülmektedir.
b.
2007 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda hemşirelik hizmetleri yönetimine
ilişkin hükümler
2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu’nda hemşirelik hizmetleri ile yönetimi
ile yönetici hemşirelere ilişkin hükümlere yine aynı maddede (9. Madde) yer verilmiş ve
“ Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip
hemşirelerin rüçhan hakları vardır” şeklinde değiştirilerek lisansüstü mezunlara öncelik hakkı
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tanınması hükme bağlanmıştır. Ülkemizde hemşirelikte lisansüstü programlar 1968 yılında
başlatılmış, 1972 yılından itibaren birçok hemşirelik okulunda doktora programları
sürdürülmektedir. Bu programlardan mezunlara ilişkin hükümlerin hemşirelik mevzuatında yer
alması ve uzman hemşire unvanının tanımlanmış olması meslek açısından önemli bir
kazanımdır. Hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin ayrıntılara, Sağlık Bakanlığı
tarafından 10. Mart. 2010 ve 19.Nisan 2011 tarihlerinde yayımlanan, iki yönetmelikte yer
verilmiştir. Hemşirelik yönetmelikleri ile ilgili konular bir sonraki ünitede ele alınacaktır.
5.1.6. Hemşirelik Kanunu ve Geçici Madde Hükümleri
1954 tarihli Hemşirelik Kanunu’nun, 2 nci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu ve 12 nci maddeleri,
2007 yılında yapılan değişikliklerle yürürlükten kaldırılmıştır
2007 tarihli Hemşirelik Kanunu’nun 7. maddesine, üç önemli hükmü barındıran,
GEÇİCİ MADDE 2 eklenmiş ve söz konusu hükümlere aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.
(Geçici maddede yer alan hükümler Kanun’da tek bir paragraf altında ele alınmış olup
ders notunda her birini ayrıntılı açıklamak üzere ayrı harflerle simgelenmiştir)
MADDE 7 – Hemşirelik Kanununun mevcut geçici maddesine "1" numarası verilmiş
ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 –
a.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşirelik ve hemşireliğe
eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar ile halen bu programlarda kayıtlı
bulunan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.
Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar
hemşire olarak çalışırlar. Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemşirelik programı olarak değiştirilir ve
programlar birleştirilir.
Geçici maddenin ilk paragrafında, güncellenen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
hemşirelik ve eşdeğer eğitimden mezun olanların kazanılmış haklarının saklı kalacağı
belirtmiştir.
Hemşirelik Kanunu’nun güncellenmesine ilişkin çalışmalar çeşitli nedenlerden dolayı
2007 yılına kadar sonuçlandırılamamış. 2007 yılında özellikle hemşireliğe eşdeğer eğitim alan
Sağlık Memurluğu programlarının Toplum Sağlığı bölümünden mezun olanların Kanun’da,
kadınların hemşire olacağına ilişkin maddenin bağlayıcılığı nedeniyle hemşire kadrolarına
atanamamaları, Sağlık Bakanlığının, söz konusu Kanun maddesinin değiştirilmesi isteği
sonucunda, Türk Hemşireler Derneği işbirliğinde Kanun’un tümünün güncellenmesi fırsatı
doğmuştur.
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2007 yılında, değişiklik yapılan Hemşirelik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonucu,
hemşireliğe eşdeğer eğitim alan toplum sağlığı bölümleri hemşirelik bölümlerine
dönüştürülmüş, mezunlarına “hemşire” unvanı verilerek, hemşirelik kadrolarına atanmaları
sağlanmıştır.
GEÇİCİ MADDE 2
b.
Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu
Kanunun yayımı tarihinde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik
görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.
2007 yılında Hemşirelik Kanunu’nda yapılan değişiklikler içinde, hastanelerin çeşitli
servislerinde fiilen hemşirelik görevi yapan ebelerin, bir defaya mahsus olmak üzere hemşirelik
yetkisi ile görevlerine devam etmelerine ilişkin geçici madde her iki meslek grubu arasında
çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu geçici madde, Sağlık Bakanlığının,
hemşirelik işini sadece hemşire unvanına sahip üyelerin yapması ile ilgili hükmün uygulanması
durumunda, halen sistemde hemşire olarak çalışan ebelerin çekilmesinin gerekçesi ve bu
durumun sistemde ciddi personel açığına yol açacağı görüşüne bağlı olarak Kanun’da yerini
almıştır. Kanununu yürürlüğe girmesi sonrasında ebelik ve hemşirelik meslek örgütlerinin
konuya ilişkin açıklamaların kesitlere aşağıda yer verilmiştir.
Türk Ebeler Derneği’nin Web sayfasında Ebeler Derneği Başkanının görüşlerine;
“………….Bu geçici madde, bazı meslektaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış,
kendilerine hemşirelik kadrosu ya da ünvanı verileceği yanılgısına düşmüşlerdir. Fakat geçici
madde de söylenen açıktır. Yalnızca hemşirelik yetkisi ile mevcut alanlarında çalışmaya devam
edeceklerdir. Hemşirelik kadrosu ya da ünvanı verilmesi ise söz konusu değildir.
Ayrıca
ebelerin
çalışma
alanları
yalnızca
I.
Basamaktan
ibaret
değildir. Doğumevlerinde ya da çeşitli hastanelerin doğum ve kadın hastalıkları ve yenidoğan
ile ilgili birimlerinde çalışan ebelerin, zaten kendi mesleklerine ait alanlarda çalıştıkları
için, hemşirelik yetkisi ile devam etmek üzere başvuru yapmasına gerek yoktur. Ebelerin,
Hemşirelik Kanunu’nda yer alan ebelikle ilgili geçici maddeyi hemşirelik kadrosuna geçmek
ya
da
hemşire
ünvanı
almak
olarak
algılamaları
ve
bunu
fırsat
olarak değerlendirip yararlanmak istemeleri, daha bağımsız rol ve fonksiyonları olan,
dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları (WHO, UNİCEF, ICM, AB) tarafından da önemine
dikkat çekilen ebelik mesleğine büyük kan kaybettirecektir. Gelinen bu
noktada “ebe” kimliğimize sahip çıkmak, tarihi bir sorumluluktur. Dünyanın gelişmiş
ülkelerinde ve Avrupa Birliği’nde, ebelik ve hemşirelik birbirinden ayrı iki meslek olarak
tanınmaktadır ve ebelerin alanlarında hemşirelerin, hemşirelerin alanlarında ebelerin
çalışması söz konusu değildir..”şeklinde yer verilmiştir.
Diğer yandan, söz konusu yetkilendirmenin tüm hemşirelik alanlarında (başhemşirelik,
özel alanlara ilişkin sertifikalı eğitimlere katılma vb) geçerli olması yönünde bazı girişimler
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karşısında Türk Hemşireler Derneği Web sayfasında Dernek Başkanının konuya ilişkin
görüşlerinden alınan kesitlerde;
“……….Ebelere, Hemşirelerin tüm yetkilerinin verilmesi, ülkemizdeki ebe istihdamı ile
ilgili hataların sürdürülmesine; ebelik mesleğinin istenen gelişimi gösterememesine,
hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliğinin tehlikeye atılmasına, meslekler arasında
sürtüşmelerin artmasına, çalışma ortamı huzurunun bozulmasına sebep olacaktır.
Zaten ebelerin, hemşire açığı veya bazı kurumlardaki ciddi ebe fazlalığı gibi nedenlerle
hemşire olarak çalıştırılmaları yanlışken ve gün geçtikçe doğru istihdam politikaları ile bu
durumun düzeltilmesi gerekirken, Ebelerin tek bir kararla, apayrı bir meslek mensubu olan
Hemşireye dönüştürülmeye kalkışılması kabul edilemez bir yanılgıdır
Dünya sağlık örgütü ebeyi; gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli
bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak,
yenidoğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak
tanımlar.
Uluslararası ebeler Konfederasyonu’na (ICM) göre ebe; gebelik, doğum ve doğum
sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli tavsiyelerde bulunan, kendi sorumluluğunda
doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan ve kadın ile işbirliği içinde
çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir profesyoneldir. Yine ICM ebeyi, sağlık
danışmanlığı ve eğitiminde, yalnız kadın için değil toplum ve aile için de önemli bir görev alan
bir sağlık personeli olarak görür. Bu görev, antenatal eğitim ve ebeveynliğe hazırlanma,
cinsellik ve üreme sağlığı ve çocuk bakımını içerir.
Nitekim Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanıp, 02.02.2008 gün ve 26775 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş
Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’te, bu mesleklere sahip kişilerin mesleki
yeterliliklerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, bu alanlarda yürütülen
yükseköğretim programlarının eğitim müfredatlarının ve eğitim sonunda kazanılması gereken
bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesine ilişkin esaslar yayınlanmıştır”
Bu yönetmelikte hemşirelik ve ebelik iki ayrı meslek olarak değerlendirilmiştir.
Örneğin Ebelik eğitiminde bir öğrencinin; en az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek
şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması, en az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını
yapması, en az 40 doğumu kendisinin yapması (doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle
bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile
30'a indirilebilir) gerekmektedir. Görüldüğü gibi ebelerin eğitimleri, sorumlulukları ve
yetkileri özel bir alana yöneliktir.”şeklinde yer almıştır.
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GEÇİCİ MADDE 2
d. Üniversitelerin hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli
kontenjan oluşturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve hemşireliğe
eşdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu
programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verilir."
Hemşirelik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılmasına ilişkin Kanunun birinci maddesi
ile çelişen, meslek liselerinin hemşirelik programlarının beş yıl süre ile yeniden açılması ile
ilgili geçici madde, yukarıda eğitim bölümünde açıklandığı şekilde bir süreç geçirmiştir.
Mevcut durumda ülkemizde hemşirelik hizmetleri halen faaliyette olan orta öğretim
programlarından hemşire yardımcısı unvanı ile mezunlar, aynı programlardan hemşire unvanı
ile mezun olanlar ve yükseköğretim programlarından mezun hemşireler olmak üzere farklı
eğitim düzeylerinde meslek üyeleri ile yürütülecektir.

Sonuç
Hemşirelik, meslek haklarını tanımlayan Kanuna 1954 yılında sahip olmuştur.
Hemşireleri, diğer sağlık mesleklerinden avantajlı duruma getiren mesleğe özgü söz konusu
6283 sayılı Kanun, çıkarıldığı dönemin özelliklerine uygun içerikte olmasına karşın, zamanla
mesleğin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiş ve güncellenmesi gerekliliğini gündeme
getirmiştir. Mayıs 2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu’nda meslek üyelerine önemli
haklar sağlanmıştır. Söz konusu değişikliklerle, hemel eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması,
yaş sınırı ve cinsiyet ayırımının kaldırılması, uzman hemşire kavramının getirilmesi ve
hemşirelik işinin mesleki sınırlar içinde tanımlanması gibi önemli kazanımlar elde edilmiştir.
Ancak Kanun’un geçici maddesinde, sağlık meslek liselerinde kapatılmış olan hemşirelik
programlarının beş yıl süre ile yeniden açılması ve ebelere bir defaya mahsusu hemşirelik
yapma yetkisinin tanınması meslek üyeleri açısından olumlu karşılanmamıştır. Diğer yandan
2003 yılında itibaren ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm programının uygulanmasına ilişkin
çıkarılan yasalarda, meslek liselerinde eğitime devam edilmesi, başhemşirelik kavramının
kaldırılması, ebelere sınırsız hemşirelik görevini yapma yetkisinin verilmesi ile yabancılara
hemşirelerin çalışmasına olan sağlayan kararlarla Hemşirelik Kanunun ilgili maddelerine
müdahale edilerek değiştirilmiştir.
Hemşirelik Kanunu, meslekle ilgili genel hükümleri içermektedir. Kanunda yer alan
hükümlerin ayrıntıları, 8.Mart.2010 ve 19. Nisan.2011 tarihli Hemşirelik Yönetmeliklerinin
anlatımında ele alınacaktır.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelikle ilgili hükümlerin yer aldığı ilgili mevzuatın
incelenmesi önerilir.
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Uygulama Soruları
1. Klinik ortamda hemşirelik uygulamalarını, Hemşirelik Kanununda yer alan
hükümlere uygunluğu açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, 1954 tarih ve 6283 Sayılı Hemşirelik Kanun’unun, 2007 yılında yapılan
değişiklikleri, maddelerin her iki versiyonunda karşılaştırmalı olarak;
Hemşirelik unvanı ve yetkisini kullanma hakkı,
Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları,
Hemşirelik Hizmetlerinin yönetimi,
Hemşirelik Kanunu’na eklenen geçici maddelerin de hangi hükümlerin yer aldığına
ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
A.

Hemşirelik Kanunu 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B.

Hemşirelik Kanunu hemşireliğin meslek haklarını içermektedir

C.

Hemşirelik Kanunu mesleki uygulamaları güvence altına alır

D.

Hemşirelik Kanunun da hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yer alır

E.

Hemşirelik Kanunu 2010 yılında güncellenmiştir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, değiştirilen Hemşirelik Kanununda aynen
korunmuştur?
A.

Hemşirelik yönetiminde lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır

B.

Hemşirelik yönetiminde yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır

C.

Hemşirelik yönetiminde lisans ve yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı

D.

Hemşirelik yönetiminde lisansüstü mezunların rüçhan hakkı vardır

E.

Hemşirelik yönetiminde lise mezunlarının rüçhan hakkı vardır

vardır

3. Hemşirelere resen pansuman yapma yetkisi değiştirilen Hemşirelik Kanunu ile
tanımlanmıştır?
A. Doğru
B. Yanlış
4. Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanununda yer alan yetki belgeli hemşireyi
tanımlar?
A.

Yetki belgesi almak için yüksek lisans programından mezunu olmak gerekir

B.

Yetki belgesi almak için doktora programına katılmak gerekir

C.

Yetki belgesi hemşirelikte lisansüstü eğitimle kazanılır

D.

Yetki belgesi alan hemşirelere bir kademe verilir.

E.

Yetki belgesi almak için Bakanlık onaylı eğitim programlarına katılmak gerekir.

5. Aşağıdakilerden hangisi 1954 tarihli Hemşirelik Kanununda yer almaz?
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A.

Hemşirelerin hemşirelik girişimlerini uygulamaları

B.

Hemşirelerin hekim tedavilerini uygulamaları

C.

Hemşirelerin aşı uygulamaları yapmaları

D.

Hemşirelerin ev ziyaretleri yapmaları

E.

Hemşirelerin resen pansuman yapmaları

6. Aşağıdakilerden
değişikliklerden değildir?

hangisi

2007

tarihli

A.

Yaş sınırının kaldırılması

B.

Serbest çalışma hakkının tanınması

C.

Cinsiyet ayırımının kaldırılması

D.

Eğitimin lisans düzeyinde tanımlanması

E.

Uzman hemşirenin tanımı

Hemşirelik

Kanunu’nda

yapılan

7. Değiştirilen Hemşirelik Kanunu ile hemşirelere bir defaya mahsus olmak üzere
ebelik yapma yetkisi tanımlanmıştır.
A. Doğru
B. Yanlış
8. Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik programlarının beş yıl süreli yeniden açılması
8 Mart 2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliği’nde hükme bağlanmıştır.
A. Doğru
B. Yanlış
9. Mesleklerin profesyonel statüye erişimlerinde en belirleyici faktör mesleğe özgü
uygulanabilir bilimsel bilgiye sahip olmaktır.
A. Doğru
B. Yanlış
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10. Aşağıdakilerden hangisi 19 Nisan 2011 tarihli Hemşirelik Yönetmeliği’nde
tanımlanmıştır?
A.

Başhemşirenin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

B.

Yetki belgeli hemşirenin kriterleri

C.

Ebelere hemşirelik yetkisinin verilmesi

D.

Uzman hemşirenin görev tanımlarına yer verilmesi

E.

Gözetmen hemşirenin görev tanımlarına yer verilmesi

Cevaplar
1-E 2-A 3-B 4-E 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10-D
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EK:1
MADDE 1 - Ortaokulu bitirmiş olup, 25 yaşından yukarı bulunmıyan kadınlardan
Hükümetçe açılmış veya tanınmış bir (Ebe-Lâborant Hemşire) okulunda 3 sene tahsil görüp
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince teşkil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı vererek
aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine tescil ettirenlerle 3 üncü
maddenin 2 inci fıkrasında yazılı olanlara (Hemşire) unvanı verilir.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış
olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler. MADDE 1 (Değişik: 5634 - 25.4.2007 / m.1) Türkiye'de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi
veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil
edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda
tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere
Hemşire unvanı verilir.
MADDE 2 - Bu kanunun yayımından sonra diğer Vekâletlerle özel veya tüzel kişiler
tarafından hemşirelik okulu açılması için Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin müsaadesini
almak şarttır.
Gerek bu kanunun yayımı tarihinde mevcut bulunan gerekse yayımından sonra açılacak
olan bu gibi hemşirelik okulları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin murakabesine tabidir.
MADDE 2 - (...) (Madde 2, 2.5.2007 tarih ve 26510 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.4.2007 tarih
ve 5634 sayılı Kanun'un 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 3 - Türkiye'de hemşirelik sanatını bu kanun hükümleri dahilinde hemşire
unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç bir kimse yapamaz.
Ancak yabancı memleketlerde ve mahalli Hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında
tahsil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği
memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları, uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve
Sosyal Yardım Vekâletince onanıp tescil edildikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade
olunur.
Yabancı memleketlerin yukardaki şartları haiz olduklarını bitirmekle beraber diploması
oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de meslek imtihanı vererek hemşire olabilirler.
Öğretim programları Türk hemşire okulları programından ve müddetinden az olan
yabancı hemşire okullarında gelenler, noksan olan kısım ve müddetleri Türk hemşire
okullarında tamamlamaya mecburdurlar. MADDE 3 - (Değişik: 5634 - 25.4.2007 / m.2)
Türkiye'de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış Türk
vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz.
MADDE 4 - Hemşirelerin vazife ve salâhiyetleri:
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A) Hemşireler müdavi tabip tarafından tasviye edilen tedavi tedbirlerini uygulamaya
yetkilidirler.
B) Hemşireler çicek aşısını ve acil hallerde icabeden pansumanları re'sen tatbik
edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarda hastalara
deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmaya yetkilidirler. Bu sebep mesuliyetleri
şırınganın tatbikindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsizlik hallerine munhasırdır.
C) Hemşireler dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu
hekimlik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat
etmeleri lazımgelen sağlık kurumlarını bildirirler. Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini alır
ve tatbik ederler. Hemşireler hususi sıfatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada
yazılı işleri görürler.
MADDE 4 - (Değişik: 5634 - 25.4.2007 / m.3) Hemşireler; tabip tarafından acil haller
dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun
hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik
tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak,
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile
hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
mevzuattaki görevleri de yaparlar.
Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve
eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 5 - Hemşire okulundan mezun hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip
memuriyetten ayrılınca; mecburi hizmetli olmıyan hemşire okulu mezunları istedikleri vakit
sanatlarını serbestçe yapabilirler.
Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesikalarını bir dilekçeye bağlayarak mahallin en
büyük sağlık amirine verirler. Serbest çalışan hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde bir
değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde aynı makama haber vermeye mecburdur.
MADDE 6 - Bu kanun hükümlerine göre hemşire okullarından mezun olup hemşire
unvanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak memuriyete alınırlar.
Bu made mucibince yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı
kanun esasları cari olur. MADDE 6 - (...) (Madde 6, 2.5.2007 tarih ve 26510 sayılı R.G.'de
yayımlanan, 25.4.2007 tarih ve 5634 sayılı Kanun'un 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten
kaldırılmıştır.)
MADDE 7 - İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını tamamlamış olan kadınlar hemşire
yardımcısı olabilirler. İlk tahsilden sonra hastanelerde altı aylık nazari kurs gördükten sonra en
az bir senelik ameli ve nazari bilgi edinmek için staj görenler ehliyetlerini bir jüri huzurunda
ispat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olurlar.
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Bu madde mucibince hemşire yardımcısı olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri tatbik
olunur.
MADDE 8 - Uzman hemşirelerin (Öğretmen, okul idarecisi, başhemşire, kimlik,
ameliyathane, dispanser, laboratuvar hemşireleriyle ziyaretçi hemşireler, diyet hemşireleri,
sosyal hizmet hemşireleri ve saire) nasıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince
hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
MADDE 9 - Lise veya hemşire okulu mezunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tahsillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre,
hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idareci hemşire olurlar.
Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire olarak tayin olunurlar. Hastane veya sağlık
kurumu başhemşiresi olabilmek için terfi süresince çalışarak ehliyetlerini ispat etmiş olmaları
şarttır. Hastane başhemşirelerine tayinde yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan hakları
vardır. Bu maddeye göre yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı
kanun esasları cari olur.
MADDE 10 - Resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler haftada bir buçuk
gün ve senede bir ay izinlidirler. Nöbetçi olmıyan hemşirelere hastane hizmetlerine halel
gelmemek şartiyle mesai saatleri dışında baştabip tarafından ayrıca gece izni verilebilir.
MADDE 11 - 3 üncü madde hükümlerine riayet etmiyen, dördüncü maddede yazılı
vazife ve sâlahiyet hudutları tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine
getirmeksizin serbest çalışan hemşirelerden (Değişik ibare: 4854 - 24.4.2003 / m.1/A16)"seksenyedimilyon lira idari para cezası" alınır.
(Ek fıkra: 4854 - 24.4.2003 / m.5) Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin en
büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere
11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar
kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede
sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
MADDE 11- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.175) 3 üncü madde hükümlerine riayet
etmeyen, 4 üncü maddede yazılı vazife ve salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin
ikinci fıkra hükmünü yerine getirmeksizin serbest çalışan hemşirelere yüz Türk Lirası idari para
cezası verilir.
Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.
MADDE 12 - Mecburi hizmet mükellefiyetine tabi olarak yetiştirilecek hemşireler
hakkında 2919 sayılı kanun hükümleri tatbik edilir.
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MADDE 13 - 1219 sayılı kanunun 64 üncü maddesiyle 3017 sayılı kanunun 4253 sayılı
kanunla değiştirilen 61 inci maddesi hükümleri kaldırılmıştır.
MADDE 14 - (...) (Madde 14 ün, Kadroya ilişkin olarak 31 Temmuz 1970 tarih ve 1322
sayılı (GENEL KADRO KANUNU) ile hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu kanunun neşrinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan
yedinci maddeye göre hemşire yardımcılığına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat
ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabilirler.
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EK:2
2
Mayıs
ÇARŞAMBA

2007

Resmî Gazete

Sayı : 26510

KANUN
HEMŞİRELİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5634

Kabul Tarihi 25/4/2007

MADDE 1 – 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren
fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil
edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir
okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil
edilenlere Hemşire unvanı verilir."
MADDE 2 – Hemşirelik Kanununun 3 üncü
değiştirilmiştir.

maddesi aşağıdaki şekilde

MADDE 3 – Türkiye’de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde
hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz."
MADDE 3 – Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen
tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci
kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak,
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca
aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe
konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.
Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına
ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 4 – Hemşirelik Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim
alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman
hemşire olarak çalışırlar.
Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda
belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim
programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili
ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 5 –
değiştirilmiştir.

Hemşirelik Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde

MADDE 9 – Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime
sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır."
MADDE 6 – Hemşirelik Kanununun 2 nci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu ve
12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Hemşirelik Kanununun mevcut geçici maddesine "1" numarası
verilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşirelik ve
hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar ile halen bu
programlarda kayıtlı bulunan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.
Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar
hemşire olarak çalışırlar.
Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar
birleştirilir.
Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu
Kanunun yayımı tarihinde en az
üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında
fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle
görevlerine devam ederler.
Üniversitelerin hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli
kontenjan oluşturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve
hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur
ve bu programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verilir."
MADDE 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6. HEMŞİRELİK YÖNETMELİKLERİ*
* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Hemşirelik Yönetmeliği (R.G: 8 Mart 2010 Tarih, 27515 Sayılı)
6.1.1. Hemşirelik Yönetmeliği’nin Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımları
6.1.2. Hemşirelik
Sorumlulukları

Hizmetlerinin

Kapsamı,

Hemşirelerin

Görev,

Yetki

Ve

6.1.3. Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
6.1.4. Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler
6.1.4.1. Uzman Hemşire
6.1.4.2. Yetki Belgesine Sahip Hemşire
6.1.5. Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu
6.1.5.1. Başhemşire
6.1.5.2. Gözetmen Hemşire
6.1.5.3. Sorumlu Hemşire
6.2. 19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
6.2.1. Uzman Hemşirenin Görevleri
6.2.2. Birimlere Özgü Hemşirelerin Görev Tanımları
6.2.3. Hemşirelik Girişimleri Listesi
6.3.1. Hemşirelik Girişimleri Listesi Alt Başlıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yönetmeliklerde hemşireliğin kapsamı nasıl belirlenmiştir?
Hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
Uzman hemşire kimdir ve görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
Başhemşire olma kriteri ve başhemşirenin görev yetki ve sorumlulukları
nelerdir?
Sorumlu hemşire olma kriteri ve sorulu hemşirelerin görev yetki ve
sorumlulukları ne şekilde ele alınmıştır ?
Uzman hemşire için geliştirilen görevler nelerdir?
Birimlere özel tanımlanmış hemşirleik görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
Hemşirelik işlevleri listesi nasıl anlaşılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hemşirelik
kapsamı

Kazanım
hizmetlerinin Ülkemizde hemşirelerin sorumlu
oldukları
meslekle
ilgili
alanlarını kavrayabilme

Hemşirelerin görev yetki ve Ülkemizde hemşirelerin bakım,
tedavi, eğitim, yönetim ve
sorumlulukları
araştırmalara ilişkin görev yetki
ve
sorumluluklarını
kavrayabilme
Hemşirelikte Uzmanlık
Ülkemizde uzman hemşire olma
kriterleri ve ayırt edici görevlerini
kavrayabilme
Hemşirelik
Yönetimi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak
Mevzuatı İnceleyerek
Okuyarak/Araştırarak/
Mevzuatı inceleyerek

Okuyarak/Araştırarak/
Mevzuatı inceleyerek

hizmetlerinin Ülkemizde
hemşirelik Okuyarak/Araştırarak
hizmetlerinin
yönetiminden
sorumlu başhemşire, Sorumlu Mevzuatı inceleyerek
hemşire ve Gözetmen Hemşire
olma kriterleri ve görevlerini
açıklayabilme

Birimlere Özgü Hemşirelik

Ek
yönetmelikte
tanımlanan Okuyarak/Araştırarak
birimlere
özgü
hemşirelik
Mevzuatı inceleyerek
görevlerini açıklayabilme

Hemşirelik İşlevleri

Ek
Yönetmelikte
Hemşirelik
İşlevleri Listesini açıklayabilme ,
kavrayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşire

•

Hemşirelik Yönetmeliği,

•

Görev Yetki ve Sorumluluklar,

•

Başhemşire

•

Gözetmen Hemşire

•

Uzman Hemşire

•

Sorumlu Hemşire

•

Hemşirelik İşlevleri
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Giriş
Yönetmelikler, başbakanlık, bakanlık ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları, kanun ve tüzüklere aykırı
olmayan hukuk kurallarıdır. Yönetmeliklerin belli bir şekil şartı yoktur ve tüzükler gibi
çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunlu değildir. Cumhurbaşkanı
imzasını gerektirmeyen yönetmeliklerin, hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağı, 24
Mayıs 1984 tarih ve 3011 sayılı “Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun” da
belirtilmektedir. Mayıs 2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu ile ilgili ilk yönetmelik
Sağlık Bakanlığı tarafından 8. Mart.2010 tarihinde 27515 sayı ile Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikte hemşireliğin kapsamı, uzman
hemşire, hemşire, başhemşire ve sorumlu hemşireler ilişkin kriterler ile görevleri ayrıntılı
olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık bir yıl sonra 19.Nisan.2011 tarihinde ise “Hemşirelik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27910 sayı ile Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19 Nisan 2011 tarihli yönetmelikte, uzman hemşirenin
görevlerine ek tanımlamalarla birlikte hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre ayrıntılı görev
tanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca, yönetmeliğe, hemşirelik kararları ile yapılacak
uygulamaları da belirleyen hemşirelik işlevleri listesi eklenmiştir. Bu ünitede her iki
yönetmelikte yer alan maddeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve tartışılacaktır.
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6.1. Hemşirelik Yönetmeliği (R.G: 8 Mart 2010 Tarih, 27515 Sayılı)
Yönetmelikle ile ilgili ilk çalışmalar, 2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu'nun
yürürlüğe girmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bir komisyonla
başlatıldı. Başlangıcından itibaren söz konusu çalışmaların içinde, Türk Hemşireler Derneği'ni
temsilen ve toplantıların tam devamlı bir komisyon üyesi olarak yer aldım. Ankara'da
gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 ay süren bu hazırlık sürecinde, Hemşirelik Kanunu hükümleri
doğrultusunda, yönetmeliğin ana çerçevesi, sistematiği ve mesleki nitelikte içeriği
oluşturulmaya çalışıldı. Uzun tartışmalarla geçen çalışmaların sonucunda, komisyon üyelerinin
üzerinde görüş birliğine vardığı bir taslak yönetmelik oluşturuldu. Yönetmeliğe son şeklinin
verilmesinden uzun zaman sonra, Dünya Kadınlar gününe rastlayan bir tarihte yani.
8.Mart.2010 tarihinde yayımlandı. Toplam 13 maddeden oluşan yönetmelikte, amaç, kapsam,
dayanak ve tanımları, hemşirelik hizmetlerinin kapsamı, hemşirelerin ve görev yetki
sorumluluklar, uzman hemşire, yetki belgesine sahip hemşireler tanımı ve hemşirelik
hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu ile konulara beş başlık altında yer verildi.
6.1.1. Hemşirelik Yönetmeliğinin Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımları
Yönetmeliğin Birinci Bölümünde ilk üç maddede, amaç kapsam ve dayanağına ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre yönetmeliğin amacı; “sağlık hizmeti sunulan kurum ve
kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim
durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek”,
Kapsamı ise ikinci maddede; “Bu Yönetmelik, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri
kapsar” şeklinde ifade edilmiştir.
Ülkemizde yürürlükte olan bazı kurumlara ilişkin yönetmelik, yönerge ve genelge gibi
yasal düzenlemelerde, hemşireler, meslek amaçları ve mesleki eğitimleri ile doğrudan bağlantılı
olmayan rollerle tanımlanmaktadır. Hemşirelik Yönetmeliklerinin yayımlanmasından önceki
dönemde, hemşirelerin en geniş anlamda görevleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda
çalışan hemşireleri kapsayan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yer
almaktaydı. Diğer sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerle ilgili yapılan düzenlemelerde ise
gerek görülmesi durumunda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinden
yararlanılması söz konusuydu. 8. Mart. 2010 tarihli yönetmeliğin, kamu ve özel tüm sağlık
kurum ve kuruluşları ile hemşirelik hizmetleri sunulan tüm alanlarda görev yapan hemşireleri
kapsayacak şekilde genişletilmesi, hemşirelerden farklı rol beklentilerinin önüne geçilmesi
anlamında gerekli bir düzenleme olduğu söylenebilir. Yönetmelik, 25.2.1954 tarihli Hemşirelik
Kanunun 4. Maddesine dayanak gösterilerek hazırlanmıştır. Bir önceki ünitede sözü edildiği
gibi, 2007 yılında yapılan değişiklik, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ile ilgili dir ayrı bir
hemşirelik kanunu olduğu yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir. Aynı sayılı kanunun sadece
maddelerinde değişik yapılmış ve 5634 sayı ile yayımlanmıştır. Yönetmeliğin tanımlar
bölümünün “c bendi”nde, hemşirelikle ilgili düzenlemelerde ilk kez karşılaşılan, Hemşirelik
Tanılama Süreci kavramına yer verilmiş ve “Bireyin muhtemel veya mevcut sağlık sorununa
yönelik olarak, hemşirelik hizmetleri çerçevesinde bakıma en uygun yaklaşımı belirlemeyi
156

mümkün kılan durum değerlendirmesi” olarak tanımlanmıştır. Hemşirelik bakımında bilimsel
problem çözümleme yönteminin sistemli bir biçimde kullanılmasını sağlayan hemşirelik
sürecinde, hemşirelik
tanısı ise hemşirenin müdahale etmeye yetki ve yeterliliği olan bir
durum /durumlar hakkında klinik bir karar olarak belirtilmektedir. Hemşireler, etkili
yararlanıldığında sağlık bakım sisteminde önemli değişim ve dönüşümler yaratabilecek güçte
meslek üyeleridir. Mesleki uygulamalarında kanıta dayalı bilgi ve bilimsel yöntem kullanmaları
profesyonelliğin bir gereğidir. Deneme yanılma ve usta çırak ilişkisine dayalı uygulamalar
mesleğin gelişimine katkı sağlamaz. Tanı ve teşhis kavramı herhangi bir disipline özgü bir
kavram değildir. Her meslek kendi alanı ile ilgili tanı koyma yetkisine sahip olmalıdır.
Hemşirelik yönetmeliğinde bir anlamda mesleğin profesyonel kimlikte kabulünün bir
göstergesi olarak Hemşirelik Tanılama Sürecine yer verilmesi bu açıdan oldukça önemlidir.
Yönetmeliğin tanımlar bölümünün “d bendi”nde başhemşire “ kurum ve kuruluşlarda
hemşirelik hizmetlerini en üst düzeyde temsil eden hemşire” olarak tanımlanmıştır. Önemli
maddelerden biri olarak kabul edilmelidir. Meslekleşme sürecinde, hemşirelik uygulamalarına
karar verme yetkisi kadar, hemşirelik uygulamalarını yönetme yetkisi de önem kazanmaktadır.
Yönetmelikte başhemşirelerin hemşireleri en üst düzeyde temsil eden kimlikte tanımlanmasına
karşın, günümüzde hala, hemşirelik hizmetlerine özellikle tıbbi yöneticilerin müdahale etmeleri
söz konusu olmakta ve başhemşireler çoğu kez hemşirelikle ilgili kararların uygulayıcısı
konumunda bırakılmaktadır. Bu duruma neden olan faktörler çok çeşitli boyutları ile
tartışılabilir bir konudur. Ancak dayanağını kanundan alan yönetmelikte, başhemşireye verilen
hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde temsil etme yetkisi ve hakkına sahip çıkma ve
korumanın öncelikle hemşirelerin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.
Yönetmeliğin tanımlar bölümünün “e” ve “f” bendinde daha önce Kanun maddelerinde
ele aldığımız uzman hemşire ve yetki belgeli hemşire tanımına yer verilmiştir.
Uzman hemşire “Mesleğiyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması
Bakanlıkça tescil edilen hemşireyi, Yetki belgesi ise “Hemşirelerin meslekleriyle ilgili özellik
arz eden birim ve alanlarda ilgili mevzuatında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları
neticesinde Bakanlıkça tanzim olunan belge” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu tanımların
yönetmelikte yeniden ele alınması özellikle hemşirelikte uzmanlaşmanın, sertifikalı
eğitimlerden farklılığının gösterilmesi açısından önemlidir. Meslekler, bilimsel çalışmaları ile
mesleğe özgü bilgilerini derinleştirmek, bilim dallarına özgü uzmanlık alanlarında
çeşitlendirmek ve söz konusu alanda uzman insangücü ile toplumun gereksinimlerini en üst
düzeyde karşılamaktan sorumludurlar. Uzmanlık eğitiminin ne şekilde olacağı süresi ve
koşulları meslek tüzükleri ile belirlenmektedir. Hemşirelikte uzmanlık, bilim uzmanlığı tanımı
kapsamında, meslekle ilgili lisansüstü eğitime sahip olmakla eşdeğer tutulmuştur.
6.1.2. Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, Hemşirelerin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
Yönetmeliğin 5. Maddesinde hemşirelik hizmetlerinin kapsamı ile hemşirelerin göre
yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı a, b ve c
bentlerinde ayrıntılı olarak şu şekilde ele alınmıştır
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a)“Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık
durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, hemşirenin yerine
getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve
uygulanması güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim,
kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rolleri”,
b) “Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak,
insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm
evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı”,
c) Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insangücü kaynaklarının,
diğer kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimi”.
Yukarıda ki maddelerden anlaşılacağı gibi, hemşirelik hizmetlerinin kapsamında,
sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalık halinde bireyin iyileştirilmesi süreçlerinde,
hemşirelik bakımı verme, tıbbi tanı ve tedavileri uygulama gibi bildik rollerin yanısıra, eğitim,
danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme gibi rollere yer verilmiştir. Önceki yasal
düzenlemelerden çok daha kapsamlı bir özellik taşıyan bu maddenin ardından, sahip oldukları
bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini, doğum öncesinden başlayarak yaşamın her evresinde
mesleki etik ilke ve standartlar çerçevesinde yerine getirmeleri ifade edilmiştir. Meslekler
uygulamalarını, evrensel insan hakları ve etik ilkelerle birlikte oluşturdukları mesleki ilke ve
standartları gözeterek uygulamak zorundadırlar. Türk Hemşireler Derneği hemşirelik meslek
üyelerinin mesleki uygulamalarını gerçekleştirirken uymaları gereken etik ilkeleri hizmet
verdiği, birey aile ve topluma karşı sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacı ile
“Hemşireler İçin Etik İlkeler ve Sorumluluklar” başlığı altında üyelerine duyurmuştur.
Evrensel insan ve hasta hakları ile Uluslararası Hemşireler Konseyinin etik kodlarına
dayanılarak hazırlanan Türk Hemşireler Derneği Etik ilkelerinde, Zarar vermeme /yararlılık,
Özerklik/bireye saygı, Mahremiyet ve sır saklama ve Adalet ve eşitlik ilkeleri başlıkları
altında açıklanmıştır. Aynı dokümanda hemşirelerin sorumlulukları, hizmet verdiği birey aile
ve topluma karşı ve mesleki sorumlulukları başlığı altında tanımlanmıştır.
Hemşirelik hizmetlerini kapsamının belirlendiği “c bendi”nde ise yönetim rollerine
değinilerek, hemşirelik hizmetleri, hizmetlerden sorumlu insan kaynakları, bakım ortamının
yönetimi ile risk yönetimi kapsayan boyutları ile ifade edilmiştir.
Hemşireliğin kapsamına ilişkin maddeden anlaşılacağı gibi, hemşirelik, doğum
öncesinden başlayan süreçte birey aile ve topluma sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarında,
uygulayıcı, eğitici araştırıcı, yönetici kimlikte hizmet sunan bir meslektir. Sorumlulukları bu
kadar geniş kapsamlı tanımlanan mesleklerin, toplumlar için önemi kuşkusuz tartışılamaz,
ancak bu durum meslek alanının sınırlarını belirlemede, diğer mesleklerin sahip olduğu kadar
avantajlı olmadıkları gerçeğini de ortadan kaldırmaz.
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6.1.3. Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Yönetmeliğin 6. Maddesinde hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları 11 bend olarak
tanımlanmıştır.
a) Hemşirelerin bakıma ilişkin görevleri
Hemşireliğin temel uygulama alanı olan “bakım” görevi, “a” ve “b” bendinde şu şekilde
ifade edilmiştir.
a)Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen
ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular,
değerlendirir ve denetler”.
b) “Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet
sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime
iletir”.
8. Mart.2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliğinde, ülkemizde hemşireliği tanımlayan
yasal düzenlemeler arasında ilk kez olarak hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlık
ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin görev tanımına yer verilmiştir. Madde, söz konusu
ihtiyaçlara uygun hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlama, uygulama,
değerlendirme ve denetleme görevlerini içeren şekilde tamamlanmıştır. Bu roller,
hemşirelere, bakımından sorumlu oldukları bireylerin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını
belirleme görevini, bu sorunları diğer disiplinlere ileten aracı rolünden dışında, kendi bilgi
beceri ve kararları doğrultusunda girişimleri karşılayabileceklerini anlatması açısından oldukça
önemlidir. Hemşireliğin geleneksel rolleri, mesleki yetkinlikleri içinde olsa dahi, belirlenen
hasta sorun ve ihtiyaçlarının hekime iletilmesi ve hekimin kararlarının uygulanması ile
karakterize bir profil çiziyordu. Güncellenen Hemşirelik Kanunu ve yönetmelikleri ise,
hemşirelerin bağımsız uygulama alanları ile hemşirelik tanıları doğrultusunda hemşirelik
girişimleri uygulamaları konusunda yetkilendirmiştir. Bu yetki, hemşirelerin tanımlanan
rollerin içeriğini doğru kavramaları ve uygulamalarına yansıtmaları ile anlam kazanacaktır. .
Gerçekte profesyonel meslek, güçlü bir kuramsal temeli olan ve sadece onu elde etme yeteneği
olan bireylerin erişebileceği özel karaktere sahip sistematik bilgiye dayanır. Özel bir bilgi
birikimine sahip olma yanı sıra, etik kurallar ve meslek standartları çerçevesinde geniş ölçekli
toplumsal ihtiyaçları giderecek nitelikte özel bir beceriyi de gerektirir. Profesyonel meslek,
toplumun gereksinimleri ile ilgili, mesleğe özgü alanda bilimsel bilgiyi üretmek,
yaygınlaştırmak ve yönetmekle yükümlüdür. Uygulamalarını gelişigüzel ve rastgele değil,
kanıta dayalı bilgi ve bilimsel yöntemlere dayandırır. Bilime özgü bilgi gücü, toplumla meslek
arasında güven ilişkisinin temelini oluşturur. Güven, meslek üyeleri ile meslekten yararlananlar
arasında hizmet ilişkisinin en önemli unsuru olarak kabul edilir. Toplum, gereksinimlerini en
üst düzeyde kalite ve standartlarda karşılayacak mesleklere güven duyar ve güven duyduğu
meslekleri yüceltir. Hemşirelik, toplumun sağlık sorun ve ihtiyaçlarını bilimsel bilgi ve kanıta
dayalı uygulamaları ile karşıladığı oranda gücünü arttıracaktır.
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b) Hemşirelerin tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasına ilişkin görev, yetki ve
sorumlulukları
Yönetmeliğin 6. Maddesini devamında, hemşirelerin tıbbi tanı ve tedavi planlarının
uygulanmasına ilişkin görevleri, c, ç,d,e bend’lerinde şu şekilde ifade edilmiştir;
c)“Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar
dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen
durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi
istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır”
Hemşirelerin, hekim kararları doğrultusunda tanı ve tedavi uygulamaları ile ilgili
görevleri, 1954 tarihli Hemşirelik Kanun’unda daha sınırlı uygulamalar olarak belirtilmişti.
2007 yılında güncellenen Kanunda ise yazılı olarak verilen tedavilerin uygulanmasına ilişkin
hüküm, söz konusu yönetmelikte yukarıda görüldüğü gibi ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bu
maddede, önceki hükümlerden farklı olarak hemşirelerin, sadece acil hallerde sözlü istem kabul
edecekleri, acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamaların yapmakla yükümlü
oldukları vurgulanmıştır. Geçmişten günümüze, çalışma ortamında hemşirelerin mesailerinin
önemli bir bölümünü, hekim kararları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tedavi uygulamaları
oluşturmaktadır. Son yıllarda sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite ve Akreditasyon süreçleri ile
güvenli bakım uygulamalarının yaygınlaşması, düzenli kayıtlarla birlikte, sağlık ekibi
üyelerinin rollerini netleştirilmesine yönelik önlemlerin alınmasını da beraberinde getirmiştir.
Hekim ve hemşireler sağlık disiplinleri arasında en yakın çalışan iki meslek üyesidir. Yoğun
çalışma temposu içinde olası hatalı uygulamalarla, hasta güvenliğine ve kendilerine yönelik
olumsuz durumların üstesinden gelebilmek için, gerekli ve uygun prosedürlere azami özen
göstermeleri önem kazanmaktadır. Tedavi uygulamalarına “yazılı olması” kuralının getirilmiş
olması, başta hastalar olmak üzere hekim ve hemşirelerin güvenliği ile ekip içi uyumun
sağlanması açısından alınmış önemli bir karar olarak kabul edilmelidir.
Yine hemşirelerin tanı ve tedavi planlarının uygulanmasına ilişkin görevlerde, hastaların
ihtiyaçları doğrultusunda gerektiği durumlarda (lüzum halinde) uygulanmak üzere reçete edilen
tıbbi istemlerinin, belirlenen protokoller esas alınarak uygulanması, ç maddesinde şu şekilde
ifade edilmiştir.
ç) Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî
talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri
doğrultusunda yerine getirir.
Hastalara luzüm halinde öngörülen tedavilerin uygulanmasında, hemşirenin hastayı ve
prognozu iyi izlemeleri, değişiklikleri anlayabilmeleri ve mesleki bilgileri doğrultusunda
öngörülen tedavinin uygunluğuna karar vermeleri gerekmektedir. Bu sürecin ne şekilde
yürütüleceğinin, kurumların kendi tanı tedavi protokollerinde açık olarak tanımlanması, hasta
ve çalışan güvenliği açısından önem kazanmaktadır.
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Hemşirelik Yönetmeliği’nin, tedavi uygulamalarına ilişkin radikal sayılabilecek, en
önemli hükümlerden birine “d bendi”nde yer verilmiştir. Hemşirelerde çelişki yaratan,
hukukçuları da görüş ayrılığına düşüren söz konusu hüküm yönetmelikte şu şekilde ifade
edilmektedir;
d) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü
durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse
durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
Ülkemizde tıbbi tanıya bağlı tedavi kararı, bilindiği gibi hekimin öncelikli
sorumluluğunda, temel görevlerinden biridir. Hemşirelerin tedavi konusunda sorumluluğu,
geleneksel anlayışta, söz konusu karara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmasını
öngörmez. Hemşirelerden beklenen, kararın planlanan biçimde uygulanmasıdır. Ancak, son
yıllarda yukarıda sözü edildiği gibi, güvenli bakım, hasta güvenliği, hasta hakları gibi kavramlar
ve Türk Ceza Kanunu'nun sağlık çalışanlarına ilişkin hükümleri, özellikle hekim-hemşire
arasındaki reçete verici ilişkinin daha anlaşılır hale getirilmesini gerekli kılmıştır. Aslında
profesyonellik, bir mesleğin kendi alanı içinde karar verme ve yine bu kararı bağımsız olarak
kendisinin uygulaması yetkisini barındırır. Ancak sağlık hizmetlerinde hekimler, tarihsel süreç
içinde çok karmaşık olmayan bazı kararlarının uygulamalarını hemşirelere diğer disiplinlere
devretmişlerdir. Doğaldır ki, özellikle insan sağlığının söz konusu olduğu hizmetlerde,
uygulamayı bir başka disipline aktarmış olmak karar vericiyi, kararın içinde yer almamak da
uygulayıcıyı sorumluluktan alıkoyamaz. Bu durumda hekimin tedavi kararını uygulayacak olan
hemşirenin, verilen kararın hasta üzerinde beklenen ve beklenmeyen etkileri ve sonuçları
konusunda, bilgiye dayalı bir görüşe sahip olması ve bu yönde düşüncelerini hekimle
paylaşması taraflar açısından olduğu kadar, bireyin güvenli bakımının sağlanması açısından da
önemli bir yarar sağlayacaktır. Ancak tıbbi tedaviyi sorgulamak önemli ve ciddi bir iştir,
profesyonel donanım ve bilimsel dayanak gerektirir. Disiplinler arasında güvene dayalı ilişkiyi
zedeleyecek, yetki müdahalesi şeklinde bir algılamaya izin verilmemelidir. Yönetmelikte,
“tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü
durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse
durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular” şeklinde
ifade hukukçular tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazı hukukçular söz konusu
maddeye ilişkin, zararlı durumun öngörülmesine karşın, işlemin yapılmasının suç
oluşturacağı yönünde görüş belirtirken, bazıları ise, suçun kanuni tanımındaki unsurları
taşımasının önemine dikkat çekmektedirler.
Hemşirelik Yönetmeliği hazırlık çalışmalarında, grup içinde uzun tartışmalara yol açan
söz konusu yönetmelik maddesinin, ..hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngörmesi
durumunda hemşirenin bilimsel dayanakları ile görüşünü hekimle paylaşması hekimin ısrar
etmesi durumunda, haksız kaçınma halinde sorumlu tutulacağını bilerek işlemin
uygulanmasından çekilebileceği, şeklinde ifade edilmesinde görüş birliği sağlanmasına
karşın, bu ifadenin 1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunla
hekimlere verilen sağlık hizmetlerden birinci derecede sorumlu olduklarına ilişkin yetki ile
çelişeceği nedeniyle değiştirilmiştir.
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Sonuç olarak hekim ve hemşirenin temel amaçlarının, hastanın tedavi ve bakımının en
üst düzeyde sağlanması ve en kısa sürede iyileşmesi üzerine odaklandığı var sayıldığında bu
maddenin gereğinin yerine getirilmesinde, her iki disiplin açısından bir sorun oluşturmayacağı
söylenebilir. Ne bir hekim kararlarının hasta tedavisine olumsuz yansımasını isteyecek, ne de
bir hemşire hasta için olumsuz sonuçlar doğuracağına inandığı kararları uygulayacaktır.
Yönetmelikte, tıbbi kararların uygulanmasına yönelik son ifade, “e bendi”nde şu şekilde
ele alınmıştır;
e) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen
durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri
alır.
Hemşireler bulundukları konum gereği, hizmetlerin odak noktasında olan, tıbbi tedavi
bakım ve diğer disiplinlerinin uygulamalarının hasta üzerindeki etkilerini 24 saat süreli izleme
olanağına sahip meslek üyeleridir. Tedavi sürecinde hastalarda beklenmedik durumların
belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve kayıtları konusundaki sorumlulukları “e bendi”nde
açık olarak belirtilmiştir.
Hemşirelerin görevi meslektaşlarına teslim etmeden ve olağan üstü durumlarda
hemşireye ihtiyaç ortadan kalmadan kurumdan ayrılamayacaklarına ilişkin sorumlulukları,
altıncı maddenin “ f bendi”nde şu şekilde ifade edilmiştir;
f) “Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve
yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise
hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz”
Hemşireler, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumundan sorumlu meslek üyeleri olarak,
profesyonel anlayış ve mesleki sorumluluklarının bilincinde, belenmedik olaylar ve olağanüstü
durumlarda en kısa sürede organize olmayı başaran meslek üyeleridir. Bu yönde kendilerine
düşen sorumluluklarını herhangi bir yaptırıma gerek kalmaksızın, gönüllülükle yerine
getirmektedirler.
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c) Hemşirelerin eğitim araştırmaya ilişkin ve diğer görevleri
Yönetmelikte, hemşirelerin bakım ve tedavi hizmetleri dışında, eğitim, araştırma,
danışmanlık rolleri ve politikalara katılmaya ilişkin rollerine, altıncı maddenin, “g ve h
bendi”nde yer verilmiş, “ı” bendinde etik etik ilkelerden söz edilmiştir;
g) “Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği
ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının
ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur”
h) “Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır,
oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar
mekanizmalarına katılır.
Hemşirelik, profesyonel kimlikte meslek olmanın bilinci ile meslek alanı içinde,
uygulayıcı, eğitici, yönetici ve araştırıcı rollerini birlikte yürütmek zorundadır. Ülkemizde
mevcut hemşirelik eğitim sistemi, hizmetle entegrasyonunu sağlayacak nitelik taşımamaktadır.
Bu durum yıllarca, teorik bilgi ile pratik uygulamaların arasında açıklığın giderek büyümesine
yol açmıştır. Söz konusu durum diğer yandan, eğitim ve araştırmaya ilişkin rollerin
eğitimcilere, hizmetlerin uygulanması ve yönetimine ilişkin rollerin klinik çalışanlara
bırakılması şeklinde meslek üyelerinin profesyonel rollerinde bir ayrışmaya neden olmuştur.
Hemşirelik yönetmeliğinde, eğitim ve araştırma rollerine yer verilmesinin, bu yönde algının
değiştirmesine önemli katkı sağlamış ve hemşirelerin söz konusu faaliyetler katılmaları ivme
kazanmıştır. Diğer yandan hemşirelikle ilgili uluslararası kararlar, hemşirelerin araştırma
faaliyetlerine katılmaları ve araştırmalara finansal destek yaratılarak cesaretlendirilmeleri ile
ilgili hükümleri barındırmaktadır. Hemşirelerin sağlık politikaları ve meslekleri ile ilgili
kararlara katılmalarına ilişkin uluslararası kararlara karşın, ülkemizde bu durumun yeterli
düzeyde gerçekleştirildiği söylenemez. Hemşirelik yönetmeliğinde politik kararların
uygulanması ve gerektiğinde mevzuat çerçevesinde kararlara katılım şeklinde belirtilen söz
konusu rollerin yerine getirilmesinde meslek örgütlerinin temsil yetkileri önemli olmaktadır.
Sağlık Bakanlığı, Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliklerin oluşturulması sürecinde meslek
örgütü ve diğer hemşirelik kurumlarının temsilcilerinin katılımını sağlamış, 1990’lı yıllarda
Bakanlık bünyesinde oluşturulan, Ebelik ve Hemşirelik Konseyine yenilenen Bakanlık merkez
teşkilat yapısında yer verilmemiştir. Aynı şekilde daha önce Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde, Hemşirelik Daire Başkanlığı da yeni organizasyonda tanımlanmamıştır. Mevcut
durumda, Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Hemşirelik Komisyonu
dışında herhangi bir mesleki kurul tanımlı değildir.
Yönetmelikte, hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarının ele alındığı altıncı
maddenin son iki bendinde hemşirelerin uygulamalarını yaparken, hizmet sundukları bireylerin
farklılıklarını, onurlarını, mahremiyetlerini ve kültürel değerlerini azami bir şekilde gözetmeleri
gerektiğine ilişkin maddeye şu şekilde yer verilmiştir;
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ı) “Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek,
insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde
bulundurur”.
i) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır
Yönetmeliğin altıncı maddesinde, son olarak tüm uygulamaların kayıt altına alınmasına
ilişkin görev tanımı ile hemşirelerin sorumlu oldukları roller tamamlanmıştır. Uygulamaların
belirli bir plan çerçevesinde yürütülmesi ve kaydedilmesine ilişkin sorumluluklar günümüzde
birçok neden bağlı olarak önemini korumaktadır. Hemşireler, hastaların fiziksel
değerlendirmeleri ve ilgili verilerden yararlanarak, hemşirelik tanılarını koymak,
önceliklendirmek, uygun girişimleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmekten
sorumludurlar. Günümüzde, hemşirelerin uygulamaların kayıt altına alacakları, kurumlara göre
farklılaşan çeşitli bakım formlar mevcuttur. Daha gelişmiş sistemlerde söz konusu uygulamalar
elektronik kayıtlara dönüştürülmüştür. Manuel yada otomasyon sisteminde hemşirelerin tüm
uygulamalarını kayıt altına almaları, hasta güvenliği ve kendi güvenlikleri yanısıra
profesyonelliğin bir gereği olduğu unutulmamalıdır.
6.1.4. Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler
Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde, daha önce Hemşirelik Kanun’unda sözü edilen
şekilde uzman hemşirenin tanımı ve görevlerine 7. Madde şu şekilde yer verilmiştir.
6.1.4.1.Uzman Hemşire
(1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve
bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları
Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup,
diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler
alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana
yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim
hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır,
uygular ve değerlendirir.
Uzman hemşirenin tanımına ilişkin açıklamalar, bir önceki ünitede ve yönetmeliğin
tanımlar bölümünde ele alındığından olayı bu bölümde ayrıntılarına değinilmeyecek,
görevlerine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
Uzman hemşirelerin görevlerinin tanımının ilk cümlesi “temel hemşirelik rollerinin
yanısıra ifadesi ile başlamaktadır. Bu ifade, meslekte belirli bir alanda uzmanlaşan kişinin,
genel hemşirelik bakımına ilişkin rollerini yerine getirmekten kaçınmaması gerektiğinin
vurgulanması anlamında önemlidir. Ayrıca sahip olduğu özel alana ilişkin bilgi ve becerilerini
sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması ve
uygulanması alanlarında kullanması öngörülmektedir.
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Ülkemizde hemşirelikte lisansüstü programlar, 1970’li yıllardan itibaren
sürdürülmesine karşın, mezunlarının çoğunun eğitim alanına yönlenmeleri nedeniyle, klinik
alanda yer almaları son yıllarda artış göstermiştir. Yapılan araştırmalar, uzman hemşirelerin,
uzmanlık alanlarında görevlendirilmemesi, kendi isteği ile farklı uzmanlık alanında çalışması,
uzmanlık alanı kapsamında ya da dışında yöneticilik görevi yapma istekleri, kurumların
ihtiyaçlarından farklı alanlarda uzman hemşirelerin olması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını
göstermektedir. Diğer yandan uzman hemşirenin Kanunda tanımlanmış olmasına karşın,
kadronun tahsis edilmemiş olması istihdamla ilgili sorunlara yol açmakta ve mevcut uzman
hemşireler, uzmanlık alanına ilişkin rollerinden çok, temel bakıma ilişkin görevlerini yerine
getirmek durumunda kalmaktadırlar. Lisanüstü eğitim programları hemşirelik okullarının
program açma kriterlerini karşılanması ile açılmakta, hemşireler kendi ilgi alanları dışında da
olsa, açılan kontenjanlara başvurmakta ve lisansüstü diplomaya sahip olmaktadırlar. Söz
konusu programların dershane ortamında lisans eğitimin devamı niteliğinde sürdürülmesi,
klinik alanda yetkinliklere istenilen düzeyde erişilmesini etkilemektedir. Gelecekte,
hemşirelikte uzmanlık eğitiminin, tıpta uzmanlık eğitimine benzer şekilde, toplumun sorun ve
sağlık ihtiyaçlarına dayalı olarak ilgili programlarda kontenjanların oluşturulması ve
mezunlarından uzmanlıkları yönünde etkin bir şekilde yararlanmasına ilişkin önlemlerin
alınması kaçınılmaz olacaktır.
6.1.4.2.Yetki Belgesine Sahip Hemşire
Yönetmeliğin 8.ci maddesinde, yetki belgesine sahip hemşire, “Hemşirelik mesleği ile
ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda yetki belgesine sahip ve bu alanlara ilişkin hemşirelik
bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire” olarak tanımlanmış ve ..”görev, yetki ve
sorumlulukları, sahip oldukları yetki belgeleri ve çalıştıkları özellikli alana göre Bakanlıkça
düzenlenir” şeklinde ifade edilmiştir.
6.1.5. Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
8. Mart. 2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünde, hemşirelik
hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu başlığı altında Başhemşire, Gözetmen Hemşire ve
Sorumlu Hemşire olma kriterleri ile görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlere yer
verilmiştir.
6.1.5.1. Başhemşire
Yönetmeliğin tanımlar bölümünde başhemşire, kurum ve kuruluşlarda hemşirelik
hizmetlerini en üst düzeyde temsil eden hemşire olarak tanımlanmıştı. 9.Madde ise başhemşire
ile ilgili kritetler şu şekilde ifade edilmiştir.
1)
“ Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak
gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması
halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir”
Maddeden anlaşılacağı üzere, başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans
eğitimine sahip olmak öngörülmekte, kriterlere uygun adayın bulunmaması halinde diğer
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hemşirelerden de görevlendirilmenin yapılacağı belirtilmektedir. Başhemşirelik kriterleri ile
ilgili bu madde yönetmeliğin en fazla tartışılan maddelerinden biri olmuştur. 2007 yılında
Hemşirelik Kanun’da yapılan değişiklikte lisansüstü mezunlara öncelik hakkının tanınmış
olmasına karşın, yönetmelikte, başhemşirelik için bu kriterin tanımlanmaması, ancak bir
sonraki başlıkta ele alınacak olan sorumlu hemşire olmak için lisansüstü eğitimin öngörülmesi
tartışmanın odak noktasını oluşturmuştur. Diğer yandan yönetmelikte, başhemşirenin yapmakla
yükümlü olduğu görevlerin, bilinenden farklı, profesyonel yönetim becerisi gerektiren nitelikte
olması, hemşirelikte yönetim alanından uzmanlaşmış yöneticinin gereğini bir kez daha ortaya
koymaktadır.
Ülkemizde, hemşirelikte yönetim alanında yüksek lisans programları 1982 yılında,
doktora programı ise 1996 yılında başlatılmış ve halen Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
olan hemşirelik okullarında sürdürülmektedir. Diğer yandan sağlık işletmeleri yönetimi,
hastane ve sağlık kuruluşlarının yönetimine ilişkin açılan multidisipliner programlara çok
sayıda hemşire katılmakta ve mezun olanlar, hastanelerde yöneticilik görevlerine getirilmeyi
beklemektedirler.
Bağlı oldukları kurum ve kuruluşun üst amirine karşı sorumlu tutulan başhemşirelerin
görevleri yönetmeliğin, Dördüncü Bölümünde 13 bend’de belirtilmiş olup, anlaşılmasının
kolaylaştırılması için maddeler içindeki ifadelerin seçilerek, hemşirelik bakımının yönetimine
ilişkin, yönetime ilişkin, eğitim araştırmaya ilişkin görevleri başlıkları altında aşağıdaki şekilde
gruplandırılmıştır:
a. Hemşirelik bakımının yönetimine ilişkin görevleri
•

Hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur

•
Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini,
geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.
•
Görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev
yapmalarından sorumludur
•
Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve formların
geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar
•
İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır,
meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.
Gelişmiş ya da az gelişmiş olsun tüm hastane yönetim yapılarında yönetimin üç saç
ayağını tıp hizmetleri, hemşirelik hizmetleri ve mali/ idari hizmetler oluşturmaktadır. Öncelikle
hemşirelik bakımının etkin yönetimine odaklanmalar hemşirelik hizmetleri yöneticileri,
geleneksel anlayışta daha çok personel yönetimi ve otelcilik hizmetlerine ilişkin sorumlulukları
üstlendikleri bilinmektedir. Hemşirelik yönetmeliği hazırlık çalışmalarında başhemşirelerin,
bakıma ilişkin rollerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınmasına yönelik paylaşımlar yapılmış ancak
yönetmelikte yer alan ifadelerden, bu role ilişkin yukarıda maddeler oluşturulmuştur.
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b. Yönetime ilişkin görevleri
•
Hemşirelik hizmetlerinde istihdam
görevlendirilmesi ve göreve uyumunu sağlar
•
belirler.

edilen

personeli

ilgili

birimlere

Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğinin

•
Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev
dağılımlarını yapar,
•

Hemşirelik hizmetlerinin organize eder.

•

Hemşirelerin çalışma çizelgelerinin yapılması, izlenmesini ve onaylanması

•

Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.

•

Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygular,

yapar,

•
Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği
içinde, acil durum planlamaları yapa, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve
gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.
•

Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

•

Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.

Başhemşirelerin yönetime ilişkin görevlerinin iki boyutta toplandığı anlaşılmaktadır.
Birincisi hemşirelik personelin yönetimi, ikinci boyutta süreçlerin yönetimine ilişkin görevleri
tanımlanmıştır. Hemşirelik personelinin yönetimine ilişkin görevlerine bakıldığında, sayı ve
niteliğini belirlemek, uygun birimlerde görevlendirmek, dağılımın yapmak, çalışma planlarını
yapmak gibi önemli yetkilerin verildiği görülmektedir. Diğer boyutta görevleri içinde ise,
stratejik plan yapma, hemşirelik bütçesinin oluşturulması gibi profesyonel yönetim bilgi ve
becerileri gerektiren işlevler tanımlanmıştır. Yine olağanüstü durumların organizasyonu ekip
oluşturma görevleri yükse yöneticilik performansını gerektirmektedir. Hastane konsey ve
komitelere katılımına ilişkin görevleri hastane yönetimine ve planlamasına ilişkin kararlarda
görüş bildirmesi açısından önemlidir.
c. Eğitim ve araştırmaya ilişkin görevleri
•

Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitiminin yapılmasını sağlar.

•
Görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.
•

Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur.
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•

Öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

•

Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.

•
Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma
faaliyetlerine destek olur.
Başhemşirelerin, eğitim ve araştırmaya ilişkin faaliyetlerine bakıldığında, hemşirelerin
hizmet içi eğitimlerinin sağlanmasından, bilimsel faaliyetlere katılıma, hemşirelerin mesleki
gelişimlerini desteklemeye yönelik işlevlerinin tanımlandığı anlaşılmaktadır. Bu başlık altında
başhemşirelerin, hemşirelik öğrencilerine eğitim ortamı hazırlaması, öğretim elemanları ile
işbirliği yapması ve okul hastane işbirliğini sağlamasına ilişkin görevi ilk kez bu yönetmelikte
tanımlanmıştır. Hastaneler hemşirelik öğrencilerinin mesleki becerilerini kazanmaları için
gerekli ortamı dikkate almalıdır. Hemşire öğrencilerin bu yönde desteklenmesi önemlidir.
Başhemşireler eğitimlerine katkı sağlayacağı öğrencilerin, kısa süre sonra kendi kurumlarında
birlikte çalışacaklarını bilerek desteklemelidirler. Son yıllarda hemşirelik okullarında başlatılan
intern programlarında, klinik hemşirelerin uygulamalı eğitimlere eğitimci statüsünde
katılmaları, eğitim ve hizmetin entegrasyonu açısından olumlu katkı sağlamaktadır
6.1.5.2. Gözetmen Hemşire
Yönetmeliğin 9. Maddesinde Başhemşirenin tanımı ve görevlerinin ardından 2.
Bendinde bir paragraf altında gözetmen hemşirenin tanımı ve görevlerine yer verilmiştir Buna
göre;
“ Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen
hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu
hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak,
kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer
hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
Daha önceki yönetmeliklerde tanımlanmayan Gözetmen hemşire unvanı ve statüsü,
Hemşirelik Yönetmeliği ile getirilen yeni bir yönetsel pozisyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yönetmelik çalışmaları toplantılarında, başhemşireye yardımcı olarak, başhemşire yardımcılığı
ve supervizör hemşirelik statüleri tartışılmış ve başhemşire yardımcılıklarının kaldırılması
yönünde görüşün oluşması nedeniyle, özellikle akşam ve gece mesailerinde hemşirelik
hizmetlerinin yönetimine ilişkin görevlerin supervizör hemşire karşılığı olan Gözetmen
hemşirelerle yürütülmesine karar verilmiştir. Mevcut sistemde ülkemizde kamu Hastane
Birliklerine bağlı hastanelerin hemşirelik hizmetlerinin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
ve yardımcıları ile yönetilmesi özel hastane ve üniversite hastanelerinde yönetmelikleri
doğrultusunda farkı unvanların kullanılması, Gözetmen Hemşire unvanının hemşirelik
yönetiminde çok etkin yer almadığını göstermektedir. Burada önemli olan yedi gün yirmi dört
saat olarak kesintisiz yürütülen hemşirelik hizmetlerinin tüm zaman dilimlerinde etkin bir
şekilde yönetilmesinin gerekliliği konusudur.
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6.1.5.3. Sorumlu Hemşire
Hemşirelik Yönetmeliğinin, Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonunun
ele alındığı Dördüncü Bölümde son yönetsel statü olarak Sorumlu Hemşire tanımlanmış ve 11
madde ile görevleri ele alınmıştır. Madde 10’da sorumlu hemşire şu şekilde tanımlanmıştır.
(1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan
tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine
getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler,
yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından
görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire
bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire
görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.
(2) Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin
hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Yönetmelikte, hastanelerin yataklı ve ayaktan tanı tedavi birimlerinde hemşirelik
hizmetlerinin yürütülmesinde başhemşire karşı sorumlu olan birim yönetici hemşiresinin
görevlendirilmesinde, öncelikle ilgili alanda uzman hemşire olması kriteri belirlenmesine
karşın, sorumlu hemşireyi görevlendirme yetkisini de kapsayan ve hizmetlerin yönetiminde
önemli sorumluluklar üstlenmesi öngörülen başhemşire için söz konusu kriterin aranmaması
meslek üyelerinde şaşkınlık yaratmış ve açıklamasında zorlanılmıştır. Yönetmeliğin taslak
çalışmasında, başhemşire ve sorumlu hemşirelerin her ikisi için de öncelikle alanlarında uzman
hemşire olması kriteri belirtilmiş olmasına karşın, yayımlanan yönetmelikte sadece sorumlu
hemşire için tanımlandığı görülmüştür. Diğer yandan Kamu Hastane Birliklerine bağlı
Hastanelerin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü için lisansüstü eğitime sahip olma kriterinin,
başhemşireler için de geçerli olması gereğini ortaya koymaktadır.
Sorumlu hemşirelerin görev tanımlarına ilişkin maddelerde yer alan ifadeler
değiştirilmeden, başhemşire görevlerinde uygulandığı gibi, hasta bakım ve tedavisine ilişkin,
yönetime ilişkin ve eğitim araştırmaya ilişkin görevler olmak üzere üç ana başlık altında
aşağıdaki şekilde toplanmıştır;
a.Hasta bakım ve tedavisine ilişkin görevleri
•

Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar,,

•
Eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve
korunmasını sağlar,,
•
Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin
yerine getirilmesini sağlar,,
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•
Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak
ayırımının yapar,
•

Hasta ile ilgili vizitlere katılır.

b. Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin görevleri
•

Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar

•

İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.

•
Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda
servis/ünite içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.
•
Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin
onayına sunar.
•
Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans
değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur
•
bulunur

Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde

•

İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

•

Kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur

c.Eğitim ve araştırmaya ilişkin görevleri
•
Hemşirelerinin mesleki
danışmanlık yapar

gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve

•
Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine
yönelik önerilerde bulunur.
•
Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin
katılmalarını sağlar.
•

Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.

Yönetmelikte, sorumlu hemşirelerin görev tanımlarına başhemşirenin görev tanımına
benzer şekilde yer verildiği, hasta bakımı, hemşirelik personeli yönetimi, eğitim ve araştırmaya
ilişkin faaliyetleri kapsadığı görülmektedir. Sorumlu hemşireler bulundukları konum, yatak
başı hizmeti sunan hemşirelerle, başhemşire arasında iletişimin sağlanması açısından da
önemlidir. Yine hemşirelik hizmetleri yönetiminin, hasta bakımına ilişkin politikalarının
gerçekleştirilmesinde sorumlu hemşirelerin performansları önemli rol oynar.
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6.2. 19 Nisan 2011 Tarih ve 27910 Sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
8 Mart 2010 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, 19. Nisan 2011
tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hemşirelik yönetmeliğine ek olarak yayımlanan
yönetmelikte, uzman hemşirelere ek görevler, birimlere özgü hemşirelik görev tanımları ve
hemşirelik girişimleri listesine yer verilmiştir.
6.2.1. Uzman Hemşirenin Görevleri
Yönetmeliğin 1. Maddesinde, 8. Mart.2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliğinin 7.
Maddesine yer alan uzman hemşirenin görevlerine aşağıdaki şu maddeler eklenmiştir
“ Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı sağlık değerlendirmeleri yapar. Hemşirelik
bakımını planlar, uygular ve yönetir. Bakımda istenen hedeflere ulaşılamaması durumunda,
yeni stratejiler geliştirir.
Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin karşılaşılan kritik
durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, meslekî gelişimleri
açısından hemşirelere yardımcı olur.
Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan
etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını
sağlar.
Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve
bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.”
Yönetmelikte, uzman hemşireye tanımlanan ek görevlerde, uzmanlık alanı ile ilgili
kapsamlı sağlık değerlendirmeleri ile kritik uygulamalarla ilgili hemşirelere danışmanlık,
yapmalar öngörülmüş, ayrıca, hasta ve ailesinin eğitimi ile danışmanlık ve bilirkişilik görevleri
yanısıra, kurumların etik komitelerinde görev alabilecekleri eklenmiştir.
6.2.2 Birimlere Özgü Hemşirelerin Görev Tanımları
Ek yönetmeliğin 2. Maddesinde çalışılan birim/servis/ünite/alanlara göre hemşirelerin
görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Birimlere özgü görev tanımlarında yedi
Hemşirelik Anabilim Dalı altında toplam 28 birime özgü hemşirelik görevlerine yer verilmiştir.
Görev tanımları yapılan birim/servis/ünite/alanların isimleri aşağıda listelenmiş olup,
ayrıntılarına değinilmemiştir. Genel olarak bakıldığında, birime özgü yapılan tanımlamalarda
format açısından farklılıkların olduğu, bazı birim görevlerinin oldukça ayrıntılı, bazılarının
daha sınırlı tanımlandığı, çalışılan bazı birimlerin görev tanımlarının yönetmelik kapsamına
alınmadığı anlaşılmaktadır.
a) Hemşirelerin görev tanımlarının yapıldığı birimler
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1. Yoğun Bakım Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
2. Acil Servis Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
3. İç Hastalıkları Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları (Diyabet Eğitim
Hemşiresi, Onkoloji Hemşiresi, Rehabilitasyon Hemşiresi, Diyaliz Hemşiresi, Endoskopi
Hemşiresi )
4. Cerrahi Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları (Ameliyathane Hemşireliği,
Stoma Yara Bakım Hemşireliği)
5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları (Psikiyatri
Kilinik Hemşiresi, Çocuk Adölesan Klinik Hemşiresi, Konsültasyon Liyazon Psikiyatri
Hemşiresi, Alkol Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi)
6. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresini Görev Yetki Ve Sorumlulukları (Pediatri
Hemşiresi, Yenidoğan Hemşiresi)
7. Halk Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumluluklar (Evde Bakım Hemşiresi,
Ana Çocuk sağlığı Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Hemşiresi, Okul Sağlığı Hemşiresi, Ceza ve Tutukevi Hemşiresi)
6.2.3. Hemşirelik Girişimleri Listesi
19 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan Ek Yönetmeliğe 2005 yılında Türk Hemşireler
Derneği projesi olarak çalışılmış olan Hemşirelik Girişimleri Listesi eklenmiştir. Bu proje,
ulusal ve uluslararası düzeyde hemşireler tarafından uygulanan girişimleri sınıflandırmak ve
doğrudan hemşirelik kararları ile yapılan girişimleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmişti.
Eklenen şeklinde bazı küçük değişikliklerle orijinal çalışmaya sadık kalınmıştır. Hemşirelik
girişimleri listesinin karşısında yer alan sütunda “hemşirelik kararı ile uygulanır”, “hekim kararı
ile uygulanır” ve “hekimle birlikte uygulanır” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Girişimler
listesinde yer alan her bir girişimin karşısına uygun karar düzeyi sütunu işaretlenerek
belirlenmiştir. Hemşirelerin kendi kararları doğrultusunda uygulayacakları girişimlerin
belirlendiği ilk çalışmanın yönetmelikte yer alması hemşirelik adına önemli bir kazanım olarak
kabul edilebilir.
6.2.3.1. Hemşirelik Girişimleri Listesi Alt Başlıkları
Hemşirelik Girişimleri Listesinde yer alan toplam 492 girişime aşağıdaki başlıklar
altında yer verilmiştir.
a.
Veri Toplama (Hasta kabulü fiziksel değerlendirme Tanı işlemleri/Örnek alma
Girişimsel işlemlere hazırlık Hastanın izlenmesi/ monitorizasyonu Sağlık taraması yapılması)
b.

Hemşirelik Tanılarının Veya Ortak Bakım Sorunlarının Belirlenmesi

c.

Bakım Hedeflerinin Belirlenmesi
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d.
Tedavi Ve Sağlık Bakım Ekibi
Belirlenmesi/Planlama
e.

İle

Ortak Bakım Girişimlerinin

Tedavi Ve Sağlık Bakım Ekibi İle Ortak Bakım Girişimlerinin Uygulanması

f.
Fizyolojik Temel Gereksinimlere Yönelik Girişimle (Aktivite Ve Egzersiz
Yönetimi, Boşaltımın Yönetimi Hareketsizlik Yönetimi Beslenme Desteği)
g.

Fizyolojik Kompleks Gereksinimlere Yönelik Girişimler

h.

Davranışsal

i.

Güvenlik

j.

Aile

k.

Sağlık Sistem
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Uygulamalar
Alan ile ilgili okunması tavsiye edilen kaynaklar;
Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmelikleri ve Hemşirelikle ilgili hükümlerin yer
aldığı ilgili mevzuat, Hemşirelik Etik İlke ve Kuralları.
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Uygulama Soruları
1.
Klinik ortamda hemşirelik uygulamalarının, Hemşirelik yönetmeliklere
uygunluğu açısından değerlendiriniz.
2.
Klinik ortamda hemşirelerin görevlerini yönetmeliğe uygunluğu açısından
değerlendiriniz
3.
Klinik ortamda başhemşire kriterleri ve görevlerini yönetmeliğe uygunluğu
açısından değerlendiriniz.
4.
Sorumlu hemşire kriterleri ve görevlerini yönetmeliğe uygunluğu açısından
değerlendiriniz?
5.
Hemşirelik girişimleri listesinde hemşirelik kararları ile uygulanması öngörülen
girişimleri değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, dayanağını Hemşirelik Kanunundan alan 8 Mart 2010 tarihli Hemşirelik
Yönetmeliği ile 19 Nisan 2011 tarihli Ek Yönetmelikte yer alan hemşirelikle ilgili tanım ,
kapsam ve görev yetki sorumlulukları ile ilgili hükümlerde:
•

Hemşireliğin meslek olarak kapsamı,

•

Hemşirele için tanımlanan görev yetki ve sorumlulukları

•

Uzman Hemşire için tanımlanan görev yetki ve sorumlulukları

•

Başhemşire kriterleri ve tanımlanan görev yetki ve sorumlulukları

•

Sorumlu Hemşire kriterleri ve tanımlanan görev yetki ve sorumluluklar

•

Ek yönetmelikte uzman hemşire için tanımlanan roller

•
Ek
sorumlulukları

yönetmelikte birimlere özgü tanımlanan hemşirelerin görev yetki ve

•
Ek yönetmelikte Hemşirelik Girişimleri Listesi ve hemşirelik kararları ile
uygulanacak girişimlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmelikleri ile ilgili doğru ifadedir?
A.

Hemşirelik Yönetmeliği ilk kez 2003 yılında yayımlanmıştır.

B.

Hemşirelik Yönetmelikleri resmi gazetede yayımlanmıştır

C.
yayımlanır
D.

Hemşirelik Yönetmeliği Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra
Hemşirelik Yönetmelikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır

2. Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmeliğinin kapsamı için doğru ifadedir?
A.

Yönetmelik bakanlık hastaneleri dışında çalışan hemşirelerini kapsar.

B.

Yönetmelik Kamu hastaneleri dışında çalışan hemşireleri kapsar.

C.

Yönetmelik Özel hastane çalışan hemşireleri kapsar.

D.

Yönetmelik kamu ve özel kuruluşlarında çalışan hemşireleri kapsar.

E.

Yönetmelik evde bakım hemşirelerini kapsar.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Hemşirelik Yönetmeliğinin tanımlar bölümünde yer almaz?
A.

Sağlık bakım müdürü

B.

Hemşirelik Tanılama Süreci

C.

Başhemşire

D.

Uzman hemşire

E.

Yetki Belgeli hemşire

4. Aşağıdakilerden hangisine yönetmelikte hemşirelik hizmetlerinin kapsamında yer
verilmemiştir?
A.

Hemşirelik bakım uygulamaları

B.

Tıbbi tedavi uygulamaları

C.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi

D.

İnsan kaynakları ve bakım ortamının yönetimi

E.

Hemşirelik bütçesinin oluşturulması
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5. Yönetmeliğe göre hemşireler acil haller dışında hekimin yazılı istemi doğrultusunda
hemşirelik bakımını uygular.
A. Doğru
B. Yanlış
6. Aşağıdakilerden hasta tedavisi ile ilgili hemşirenin görev tanımında yer almaz?
A.

Hemşireler kendi kararları doğrultusunda tedavileri uygular

B.

Hemşireler hemşirelik tanılama süreci doğrultusunda tedaviyi planlar

C.

Hemşireler hasta tedavisinin sonuçlarını gözler, değerlendirir.

D.

Hemşireler tedavi ile ilgili uygulamalardan sorumlu değildir.

E.

Hekimler tedavi kararlarını hemşirelere danışarak alır.

7. Başhemşireler hastanelerde çalışan sağlık personelinin yönetimini tepe yöneticiye
karşı sorumlu olarak yürütürler.
A. Doğru
B. Yanlış
8. Aşağıdakilerden hangisi başhemşirenin görevleri arasında yer almaz?
A.

Hemşirelerin çalışma çizelgelerini onaylamak

B.

Birim sorumlu hemşirelerini görevlendirmek

C.

Hemşirelere yetki belgesi vermek

D.

Gözetmen hemşireyi görevlendirmek

E.

Hemşirelerin görev yerlerini belirlemek
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9. Aşağıdakilerden hangisi uzman hemşirenin görevleri içinde yer almaz?
A.

Sağlık değerlendirmeleri yapma

B.

Sağlık eğitim programları yapma

C.

Kritik durumlarda hemşireye rehberlik yapma olma

D.

Danışmanlık ve bilirkişilik yapma

E.

Hasta ve hasta ailesine eğitimini hekimi ile birlikte planlama

10. Hastanelerde başhemşirenin bunmadığı durumlarda yerine görev yapan gözetmen
hemşireler başhemşireler tarafından seçilir.
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar
1-D 2-D, 3-A 4-E, 5-A, 6-E, 7-A, 8-C, 9-E 10-A
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HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda
görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev,
yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve
hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun
4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Hemşire: 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye
yetkili sağlık personelini,
c) Hemşirelik tanılama süreci: Bireyin muhtemel veya mevcut sağlık sorununa yönelik
olarak, hemşirelik hizmetleri çerçevesinde bakıma en uygun yaklaşımı belirlemeyi mümkün
kılan durum değerlendirmesini,
ç) Kanun: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununu,
d) Başhemşire: Kurum ve kuruluşlarda hemşirelik hizmetlerini en üst düzeyde temsil
eden hemşireyi,
e) Uzman hemşire: Mesleğiyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması
Bakanlıkça tescil edilen hemşireyi,
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f) Yetki belgesi: Hemşirelerin meslekleriyle ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda
ilgili mevzuatında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları neticesinde Bakanlıkça tanzim
olunan belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı
MADDE 5 – (1) Hemşirelik hizmetleri aşağıdaki hususları kapsar:
a) Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık
durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği
bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması,
güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite
geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rolleri,
b) Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak,
insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm
evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı,
c) Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insangücü kaynaklarının, diğer
kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini.
Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Hemşireler;
a) Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen
ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir
ve denetler.
b) Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet
sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime
iletir.
c) Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında
yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil
uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder.
Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
ç) Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî
talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri
doğrultusunda yerine getirir.
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d) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü
durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse
durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
e) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen
durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
f) Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı
olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye
olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
g) Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile
ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve
adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
h) Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan
sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
ı) Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek,
insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
i) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler
Uzman hemşire
MADDE 7 – (1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim
dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve
diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup,
diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler
alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana
yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim
hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular
ve değerlendirir.
Yetki belgesine sahip hemşireler
MADDE 8 – (1) Hemşirelik mesleği ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda yetki
belgesine sahip ve bu alanlara ilişkin hemşirelik bakım hizmetlerinden sorumlu hemşiredir.
(2) Yetki belgesine sahip hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları, sahip oldukları
yetki belgeleri ve çalıştıkları özellikli alana göre Bakanlıkça düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
Başhemşire
MADDE 9 – (1) Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip
olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire
bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
(2) Başhemşire bağlı olduğu kurum/kuruluş üst amirine karşı sorumlu olarak:
a) Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini,
geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.
b) Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata
ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve
verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını
önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini
sağlar.
c) Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve
göreve uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve
niteliğini belirler.
ç) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1’deki formların
geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar.
d) Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının
ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan
hemşireler için uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.
e) Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim
elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.
f) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.
g) Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma
faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.
h) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını
sağlar.
ı) Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.
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i) Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde,
acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli
durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.
j) Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.
(3) Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil
günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli,
lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak,
kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer
hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
Sorumlu Hemşire
MADDE 10 – (1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım
üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik
hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda
uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından
başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine
sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu
hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.
(2) Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik
süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin
yürütülmesinden sorumludur.
(3) Sorumlu hemşire;
a) Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki
gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu
yükseltici düzenlemeler yapar. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim
gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve
ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.
b) Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından
kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.
c) Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine
getirilmesini sağlar.
ç) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans
değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.
d) Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite
içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.
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e) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına
sunar.
f) Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.
g) Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını
yapar.
h) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
ı) Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.
i) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü
alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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7. HEMŞİRELİKLE İLGİLİ ULUSLARARASI KARARLARI
* Bu bölüm Öğ. Gör. Dr. Nihal ÜNALDI BAYDIN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Alma-Ata Bildirgesi
7.2. Viyana Konferansı
7.3. Münih Deklerasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hemşirelikle ilgili uluslararası kararlar nelerdir?
Bu kararlarda hemşirelikle ilgili hangi noktalara değinilmiştir?
Bu kararları kabul eden ülkeler tarafından uygulamaya geçirilme durumu
nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelikle
Uluslararası Kararlar

İlgili Hemşirelikle ilgili uluslararası Okuyarak/Araştırarak
alınan kararları açıklayabilmek

Hemşirelikle
Uluslararası Kararlar

İlgili Hemşirelikle ilgili uluslararası
alınan kararların hemşireliğe
yansımalarını
yorumlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik

•

Uluslararası Kararlar

•

Uluslararası Bildirgeler

•

Temel Sağlık Hizmetleri

•

Alma-Ata Bildirgesi

•

Viyana Bildirgesi

•

Münih Deklerasyonu
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Giriş
Kitabın bundan önceki bölümlerinde Türkiye'de hemşireliğin temel yapısını oluşturan
kanun ve yönetmelikler gibi çeşitli yasal düzenlemeler ile ülke genelinde doğrudan sağlık
hizmetlerinin yapılanmasına ve hemşireliği etkileyen ulusal düzeyde oluşturulan çeşitli yasal
mevzuatlara yer verilmiştir. Ulusal düzeyde kanun ve yönetmelikler dışında uluslararası
düzeyde hemşireliğe etki eden önemli kararlar da alınmıştır. Bu kararlar, Dünya ülkeleri
arasında bireylere verilecek temel sağlık hizmetleri, nitelikleri ve bu hizmetin sunulmasında
önemli bir yere sahip sağlık insan gücünün geniş bir yelpazesini oluşturan Dünyadaki tüm
hemşireleri etkileyen ve ilgilendiren çeşitli toplantılar sonucunda alınmıştır. Kararlar yasal bir
düzenleme olarak nitelendirilmese de ülkelere tavsiye niteliğinde bildirgeler olarak ortaya
konulmuştur. Bu bildirgeler, Dünya ülkeleri arasında sağlık ve sağlık hizmet standartlarını
yükseltmek, az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin sunmuş oldukları sağlık hizmet farklılıklarını en
aza indirebilmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve benzer kuruluşlar, sağlığın
korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında ortak hareket belirleyerek, bir çok ülkenin
katılımıyla gerçekleştirilen çeşitli bilimsel toplantılar aracılığıyla sağlık hizmetlerine yönelik
hedefler ortaya koymaları amacıyla yayınlanmıştır.
Bu ünitede hemşireliği ilgilendiren, uluslararası düzeyde alınan kararlar, Alma-Ata
Bildirgesi, Viyana Bildirgesi ve Münih Deklerasyonu başlıkları altında ele alınacaktır.
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7.1. Alma-Ata Bildirgesi (Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı-1978)
DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar gerçekleştirdikleri bilimsel toplantılarda, Dünya
nüfusunun üçte ikisinin sürekli ve düzenli bir sağlık bakımından yoksun olduğu;
küreselleşmeyle gelen gelişmeler ile toplumların sağlık düzeyleri karşılaştırıldığında, insanların
önemli bir kısmının sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadıkları görüşleri ortaya
konulmuştur. Bu durum, gelişmiş ve daha belirgin olarak gelişmekte olan ülkeler için daha açık
bir şekilde görülmektedir. Ayrıca ülkeler arasındaki bu farklılığa ek olarak, ülkelerin kendi
içindeki bölgeleri arasında da büyük farklılıklar olduğu, aynı ülkenin bir bölgesinde sağlık
düzey ölçütleri iyi ve kabul edilebilir düzeyde iken, diğer bölgelerinde ise temel sağlık
hizmetlerinin bile verilemediği ve sağlık düzey ölçütlerinin kötü olduğu ifade edilmiştir.
Bu saptamalar sonucunda, DSÖ 1977 yılında 30. Asamblesi (genel kurulu)
toplantısında, toplumların sağlık düzeyi tartışılıp değerlendirilerek, “2000 Yılında Herkese
Sağlık” amacını benimsenen bir karar alınmıştır. Bu karara göre; hükümetlerin ve DSÖ’nün
gelecek dönemdeki temel amacının; herkesin, sosyal ve ekonomik yönden üretken bir yaşam
sürdürebileceği bir sağlık düzeyine erişimini sağlamak olacağı belirtilmiştir. Bu temel amaca
ise, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunmayla ulaşılabileceği belirtilmiştir.
Bu gereksinimler doğrultusunda, 1978 yılında, UNICEF ve DSÖ’nün öncülüğünde;
Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’da, Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı gerçekleştirilmiştir.
Türkiye'den bu toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Mete Tan, Müsteşar Tonguç Görker, Sosyal
Planlama Dairesi Başkanı Timur Erkman, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Rahmi Dirican, Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mithat
Çoruh ve hemşire öğretim üyesi Naciye Akyıldız’dan oluşan bir ekip katılmıştır. 67 uluslararası
örgüt ve 134 ülke yetkilisinin katıldığı konferansta, “2000 Yılında Herkese Sağlık” amacına
ulaşabilmenin politikalarını, ilkelerini içeren Alma Ata Bildirgesi imza altına alınmıştır. Bu
bildirgede, tüm hükümetlerden, temel sağlığı başlatmak ve yürütmek için gerekli ulusal
politika, strateji ve çalışma planlarını yapmaları, bu amaç doğrultusunda iç ve dış kaynaklardan
yeterince yararlanmaları istenmiştir. İç kaynakların büyük bir kısmının silahlanma ve askeri
anlaşmazlıklar uğruna harcandığına dikkati çeken bildirge, silahsızlanmanın bu kaynakların
barışçıl amaçlarla kullanılmasına olanak sağlayacağını vurgulayarak, temel sağlığın en önemli
kısmını oluşturan sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasının bu yolla mümkün
olabileceğini ortaya koymuştur.
Konferansta dünyadaki birçok insanın sağlık koşullarının kabul edilemez düzeyde
olduğu tartışıldıktan sonra, sağlığa ve sağlık hizmetlerine ilişkin yeni bir yaklaşımın getirilmesi
çağrısında bulunulmuştur. Bu yaklaşımda, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun
kapatılması, sağlık kaynaklarının eşit bir şekilde dağıtılması, bireylerin toplumsal ve ekonomik
anlamda üretken bir yaşam sürdürebilecekleri sağlık düzeyine kavuşturulması amaçlanmıştır.
Ayrıca konferansta temel sağlık hizmetleri yaklaşımının tüm dünyada kabul edilebilir bir sağlık
düzeyine ulaşmada vazgeçilmez önemi olduğu ve bu sağlık düzeyine dünyadaki kaynakların
daha iyi kullanımı ile ulaşılabileceği vurgulanmıştır.
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DSÖ'nün kuruluş sözleşmesinde, "erişilebilir en yüksek sağlık standardına ulaşmak,
herhangi bir ırk, din, siyasal görüş, ekonomik ya da toplumsal koşul ayırımı yapılmaksızın her
insanın temel haklarından birisi olduğu vurgusu Uluslararası Temel Sağlık Konferansı'nda bir
kez daha yapılmıştır. Bu doğrultuda Alma-Ata Bildirgesi'nde tüm insanların hakkı olan temel
sağlık hizmetlerine ulaşmaya yönelik 22 öneri getirilmiştir. Aşağıda Alma-Ata Bildirgesi’nde
temel sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen önemli ilke ve öneriler yer almaktadır:
•
Eşitlik İlkesi: Sağlıklı yaşam ve tıbbi bakım insanların doğuştan kazanılmış
temel hakkıdır. Bu hak, herkese, sosyal statüsü ve ekonomik durumuna ve nerede yaşadığına
bakılmadan koşulsuz bir eşitlik içinde sağlanmalıdır.
•
Öz Sorumluluk İlkesi: Toplum bireyleri, kendi sağlıklarının değerini
bilmelidir. Ayrıca bireyler, sağlık hizmetlerinin planlanmasından yürütülmesine kadar,
hizmetlerin her kademesine katılmalı ve onu benimseyerek sorumluluk almalıdır.
•
Sektörler Arası İşbirliği İlkesi: Toplumun sağlığı yalnızca sağlık sektörünün
değil tüm sektörlerin hizmetleriyle ilgilidir. Bu nedenle, tüm sektörler toplum sağlığını
önemseyip toplum sağlığı çalışmalarında görev almalıdır ve bu noktada sektörler arasında
işbirliği de sağlanmalıdır.
•
Uluslararası Dayanışma İlkesi: Hastalık ya da sağlık, kişiyi, ailesini toplumu
ilgilendirdiği gibi tüm dünya ülkelerini de ilgilendirir. Bu nedenle, toplum sağlığı için; tüm
ülkeler dayanışma içinde olmalı, özellikle gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri bu anlamda
desteklemelidir.
•
Bütünlük ve Kapsayıcılık İlkesi : Koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Sağlık örgütleri, bu hizmetlerin hepsini bir bütünlük içinde
ele alarak sunmalıdır.
•
Toplumla İç İçelik İlkesi: Sağlık kurum ve kuruluşları, toplumun ilk başvuru
gereksinimini karşılayacak ve hizmetlerin dengeli dağılımını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Bunu sağlamak üzere; evlere ve işyerlerine kadar uzanan temel hizmet birimleri kurulmalıdır.
•
Kademelenme ve Süreklilik İlkesi: Sağlık hizmetlerinin yapılanması kademeli
olmalı ve bu kademelenme sevk zincirine uygun olmalıdır. Sağlık hizmetleri sürekli ve yerleşik
hizmetler olmalıdır.
•
Toplumun Katkı ve Katılımına Uygunluk İlkesi : Sağlık kurum ve
kuruluşları, toplumun ve sektörlerin katkı ve katılımına uygun bir biçimde yapılanmalıdır.
Özellikle, toplumla doğrudan ilişkili bazı yönetsel kararlara halkın katılımını sağlayacak
nitelikte olmalıdır.
•
Ülke Koşullarına Uygunluk İlkesi : Sağlık kurum ve kuruluşları
ülkenin/toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarına uygun olmalı ve ülkelerin öz
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kaynakları ile yürütülebilecek, sürdürülebilecek nitelikte olmalıdır. Hizmetlerde, ülke
koşullarına uygun teknoloji kullanmalıdır.
Konferansta vurgulanan diğer bir önemli nokta, her ülkenin sağlık sorunları ve bu
doğrultuda sunulan sağlık hizmetlerinin içeriğinin farklılık göstermesidir. Bu bağlamda Alma
Ata Bildirgesi’ne göre; tüm dünyada ortak olan, tüm ülkelerin sağlık kurum ve kuruluşlarınca
sunulması ve toplumun her kesimine eşit bir biçimde ulaştırılması gereken minimal hizmetler
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•

Temiz ve yeteri kadar su sağlanması

•

Herkese, asgari sağlık koşullarına sahip, konut sağlanması

•

Ana - çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri

•

Bağışıklama hizmetleri

•

Salgın hastalıkların kontrolü

•

Sık görülen hastalık ve kazalarda uygun tedavi hizmetleri

•

Temel ilaçların sağlanması

•

Sağlık eğitimi ve halkın, sağlık yönünden, bilinçlendirilmesi.

Ayrıca, Alma-Ata Deklerasyonu'na göre, temel sağlık bakımının ana unsurlarının
sadece sağlık bakımının planlanması, organizasyonu ve hizmetin sunulması değil aynı
zamanda, bu hizmeti verenlerin mesleki öğrenim ve eğitimlerini de içeren bir düşünce alt
yapısının oluşturulması olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle hemşirelik ve ebelik uygulamaları
kapsamında aşağıdaki konular üzerinde çalışılması gerektiği vurgulanmıştır:
•

Sağlığın geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve hastalıkların önlenmesi,

•
Bireylerin, ailelerin ve toplumların sunulacak sağlık hizmetlerine katılımlarının
sağlanması ve kendi sağlıkları konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak
çözümler getirilmesi,
•
Sağlık bakım hizmetlerinden yararlanılmasında karşılaşılan eşitsizliklerin
azaltılması ve özellikle sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde yararlanamamış kesimler başta
olmak üzere tüm insanların gereksinimlerinin karşılanması yolunda aktif bir şekilde çalışılması,
•

Disiplinler ve sektörler arası işbirliği,

•

Bakımda kalitenin sağlanması ve teknolojinin uygun kullanımı,
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•
Hem hastanede hem de toplumda bu hedefleri gerçekleştirebilecek hemşireler
yetiştirilmesi için gereksinim duyulan hemşirelik eğitim programlarının yeniden
yapılandırılması, yönlendirilmesi ve güçlendirilmesi.
Özet olarak, sağlık, temel sağlık hizmetleri ve toplum katılımını yeniden tanımlayan
Alma-Ata Bildirgesi ve bu bildirge kapsamında DSÖ'ne üye tüm devletlerin kabul edip
uygulamaya koyduğu "2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık, Sağlık İçin Herkes" prensibi,
sürecin önemli kavramıdır. Bildirge, sağlığın "hastalık olmayışı" şeklinde yapılan tanımını
"bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali" olarak yeniden tanımlamış ve bunun
temel bir insan hakkı olduğunu vurgulamıştır. Amacı tüm üye ülkelerde temel sağlık
hizmetlerini geliştirmek olan Alma-Ata Bildirgesi "tüm insanların hem bireysel, hem de toplum
olarak kendi sağlık hizmetlerini planlamaları ve yürütmelerine doğrudan katılmaları hakları ve
ödevleridir" düşüncesinden hareketle temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde toplum
katılımının önemine vurgu yapılmıştır.
Alma Ata Bildirgesi’nin yayınlanmasından sonra ülkelerin sağlık düzeylerinde
iyileşmeler elde edilmiştir. Hastalıkların yapısında, demografik profillerde, temel risklerin
önlenmesinde ve sosyo-ekonomik koşullarda değişiklikler olmuştur. Ancak buradaki önemli
bir nokta, bildirgelerin, bağlayıcı metinler olmadığı, bildirgeyi imzalayan ülkelere yol gösteren
bir belge niteliği olduğudur. Yani, hükümetleri bağlayıcı ve tavsiyelere uymayanlara yaptırım
getirme gibi bir özelliği olmayıp sadece ülkelere sunulan öneriler belgesi niteliğindedir. Bu
nedenle, Alma Ata bildirgesi ülkeler arasında yeterince etkili olamamış ve uygulamaya
geçirilmesinde tam anlamıyla başarı sağlanamamıştır. Türkiye de, bu bildirgeyi imzalayan
ülkeler arasında olmasına karşın ülkesel koşullar ve diğer faktörler nedeniyle ülkemizde de
bildirgenin önerileri tam olarak dikkate alınarak gerçekleştirilememiştir.
Ülkemiz açısından, belirtilmesi gereken önemli bir konu, Alma Ata Konferansı’nda
getirilen 22 öneri ile Türkiye'de, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair
Kanun karşılaştırıldığında, bu iki düzenlemenin sağlık hizmet sunumuna aynı doğrultuda
yaklaşmasıdır. 224 sayılı kanunda, sağlığın bir insan hakkı olduğunu, sağlık alanında yapılacak
çalışmalara halkın katılımı, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin yürütülmesi ve
değerlendirilmesi ve buna benzer konularda paralellikler söz konusudur. Aslında DSÖ ve
Avrupa ülkelerinden çok daha önce Türkiye'de temel sağlık hizmetlerinin önemi ortaya
konularak yasalaştırılmaya çalışılmıştır bu konuda yukarıda değinilen kanun çıkartılmış ancak
bazı nedenlerden ötürü uygulamada tam olarak başarı sağlanamamıştır.

7.2. Viyana Bildirgesi (I. Avrupa Hemşirelik Konferansı-1988)
DSÖ Avrupa Bölgesi ülke yetkilileri tarafından Viyana’da 21-24 Haziran 1988
tarihlerinde Avrupa Hemşirelik Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansa katılan ülke
yetkilileri, Herkes İçin Sağlık Bölgesel Hedeflerine ulaşmak için hemşirelikte gereken
değişikliklerin yapılmasında, hemşirelere yardım etmeye yönelik, hükümetler ve sağlık
konusunda ulusal karar vericilerin acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirmişlerdir.
Ayrıca bu konferans sonucunda hemşirelerin değişen sağlık gündemi doğrultusunda etkili
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olabilmeleri için eğitim ve uygulamalarının yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi konuları
da görüşülmüştür. Bu konferans sonucunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
•
Karar-I: Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olup, temel bir insan hakkıdır. Gerçekleştirilmesi bir çok
mesleğin katkısını gerektiren, sağlığın olabilecek en üst düzeye çıkarılması, en önemli sosyal
bir amaçtır.
•
Karar-II: DSÖ, Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında ve ülkelerin kendi içlerinde
insanların sağlık düzeylerinde süregelen eşitsizlikler; politik, sosyal, ekonomik ve mesleki
olarak kabul edilemez ve bu konu bütün hemşireleri ilgilendirir.
•
Karar-III: Bölgedeki 32 ülkeden gelen hemşirelere rollerini, eğitim ve
uygulamalarını tekrar inceleme konusunda ilk fırsatı veren bu konferans; hemşirelik, DSÖ
tarafından kabul edilen 38 Bölgesel hedefe ulaşılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir güçtür.
•
Karar-IV: Konferans katılımcıları tarafından, herkes için sağlık çağında
hemşireliğin yeni rolünü, Avrupa Bölgesinde yer alan sağlık bakanlıklarının, sağlık meslek
örgütleri ve sendikalarının ve diğer grupların dikkatine sunmaya söz verilmiştir. Hemşireler;
yerel, bölgesel ve ulusal sağlık hizmetlerinin planlama ve yönetiminde karar verme sürecine
katılarak; bireylerin, ailelerin ve toplumun, kendine güvenir hale gelmek ve sağlıklarının
gelişiminde sorumluluk almak üzere yetkilendirilmelerinde daha fazla rol oynayarak farklı
bakım seçeneklerinin değerleri ve maliyetleri konusunda açık ve doğru bilgi sağlayarak; yeni
rollerini geliştirmelidirler.
•
Karar-V: Herkes İçin Sağlık ilkeleri ve Temel Sağlık Hizmeti yaklaşımı ile
uyumlu tutum ve değerlerin, bütün sağlık profesyonelleri, sağlık hizmeti kullanıcıları ve ilişkili
gruplar arasında güçlendirilmesi gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi, özellikle topluma yönelik
sağlam bir temel oluşturduğunda; hemşireler sağlık gereksinimlerinin sosyal yönlerini dikkate
alıp kendi potansiyellerini en iyi şekilde gösterebilecekleri düşünülmektedir. Hemşirelerin;
temel sağlık hizmetlerindeki yeni rollerini ortaya koymaya yönelik yeterince özerk uygulama
yapabilmeleri için politikalar benimsenmeli ve aktiviteler tanımlanmalıdır.
•
Karar-VI: Hemşirelik uygulamalarını bu doğrultularda geliştirmeye yönelik
araştırmalar ve araştırma politikaları finansal destek yaratılarak cesaretlendirilmelidir. Bu tür
araştırmalar için insan kaynaklarının etkili kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi
sağlanmalıdır. Hemşireler aynı zamanda araştırma sürecinde de yer almalıdır.
Viyana konferansında alınan bu kararlar doğrultusunda hemşirelere yönelik olarak
hemşirelerin,
Sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarında planlama ve yönetiminde karar verme
sürecine katılmaları,
Birey, aile ve toplumu kendi sağlıklarının gelişiminde sorumluluk almak üzere
yetkilendirilmesinde daha fazla rol oynamaları,
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Sağlık hizmeti ile ilgili davranışların istenen ve istenmeyen sonuçlarının
değerleri ve maliyetleri konusunda açık ve doğru bilgi sağlayacak rolleri geliştirilmeli,
Hemşirelik uygulamalarını bu doğrultuda geliştirmeye yönelik araştırmalar ve
finansal destek yaratılarak hemşireler cesaretlendirilmesinin sağlanması gerekliliği üzerinde
kararlar alınmıştır.

7.3. Münih Deklerasyonu (II.Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı2000)
DSÖ öncülüğünde, 17 Haziran 2000 tarihinde Münih'te Avrupa ülkeleri Bakanlar
düzeyinde II. Hemşirelik ve Ebelik Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans sonucunda
‘Hemşireler ve Ebeler Sağlık İçin Bir Güç’ başlıklı Münih Deklarasyonu yayınlanarak,
Avrupa'daki hemşire ve ebelerin sağlığın gelişimi ve sağlık hizmetinin dağıtımındaki önemli
rollerine ve katkılarına vurgu yapılmıştır. Hemşire ve ebelerin toplum sağlığı sorunlarıyla
uğraşmada önemli oldukları, kaliteli, ulaşılabilir, etkili bir sağlık hizmetinin ve bakımın
sürekliliğinin sağlanmasında önemli rolleri olduğu ortaya konulmuştur.
Bu konferans sonunda DSÖ yetkilileri tarafından, hemşirelik ve ebeliği güçlendirmek
için bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler:
Politikaların geliştirilmesi ve yürütülmesinin her safhasında ebelik ve
hemşireliğin karar alma mekanizmasına katılımlarının sağlanması,
•

Özellikle işe alma politikalarında, cinsiyet ve statü konularının ve tıp
mesleklerinin baskılarının olduğunun saptanması ve buna yönelik önlemler alınması,
•

•

Kariyer gelişimi için maddi destek ve olanakların sağlanması,

Temel eğitim ve sürekli eğitimin geliştirilmesi ve daha ileri hemşirelik ve ebelik
eğitiminin sağlanması,
•

•
Daha iyi hasta bakımı verebilmek amacıyla meslek içi işbirliği ve disiplinler
arası çalışmayı sağlamak için mezuniyet öncesi ve sonrası hemşire ve hekimlerin birlikte
öğrenmeleri için olanaklar yaratılması,

Hemşirelik ve ebelik uygulama pratiğine yönelik bilgi tabanını geliştirmek
amacıyla araştırmaların ve bilginin yayılmasının desteklenmesi,
•

Aile merkezli toplum hemşireliği ve ebeliği programlarını ve servislerini uygun
olduğu yerlerde aile sağlığı hemşiresini içerecek şekilde yerleştirip geliştirmek için olanakların
araştırılması,
•

Halk sağlığına yönelik, sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve toplumun
geliştirilmesinde hemşirelerin ve ebelerin rollerinin arttırılması,
•

199

Yeterli sayıda ve iyi eğitimli hemşire ve ebe kaynağı elde edebilmek için, geniş
kapsamlı işgücü planlama stratejilerinin geliştirilmesi,
•

Gerekli yasal ve yönetsel düzenlemelerin, sağlık sisteminin her seviyesinde yer
almasının sağlanması,
•

Bağımsız ya da birbirine bağlı olarak hemşire ve ebelerin etkin, etkili ve tam
kapasite çalışmalarının sağlanması şeklinde sıralanmaktadır.
•

II.Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı'na katılan DSÖ Avrupa Bölgesi üye
devletlerinin yetkilileri tarafından, deklarasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla ve ilgili Bakanlıklarla işbirliğine yönelik çeşitli kararlar alınmıştır.
Bu deklerasyonda, hemşire ve ebelerin sağlık için bir güç olduğu ve tüm üye ülkelerde,
hemşire ve ebelerin güçlendirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Uluslararası
Hemşireler Birliği de (ICN), hemşireleri sağlık hizmetlerinin planlanmasında, bölgesel, ulusal
ve uluslararası uygun ve etkili sağlık politikalarının oluşturulmasında bir güç olarak görmüş ve
hemşirelerin bu konuda aktif görev almaları gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye'nin de katıldığı,
İkinci Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı’nda yayımlanan Münih Deklarasyonunda,
hemşirelik eğitiminin lisans ve lisansüstü programlarda yürütülmesi, uygulamaların kanıta ve
bilgiye dayalı olması için araştırmaların desteklenmesi, sağlığı geliştirme hizmetlerinde yer
almak üzere rollerin genişletilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
Aynı zamanda Münih deklerasyonunda; hemşirelerin tüm bu görevleri yerine getirmede
anahtar rol oldukları ve önemli bir görevi üstlendikleri ifade edilmiştir. Deklerasyonda
değinilen önemli başka bir konu ise, Dünya üzerindeki demografik değişimlerle birlikte,
hemşirelik işgücündeki yaşlanmanın da, gelecek yılların önemli bir sorunu olacağı yönündedir.
Ayrıca Avrupa'daki yaşlanan genel nüfus, sayısı artan uzun dönem bakım gereksinimi olan
hastalar için hemşirelik işgücüne gereksinimi anlamı taşımakta olduğu belirtilmiştir. Bu
bağlamda Avrupa Bölgesi, bu gerekliliği sağlayabilmek için hemşirelere AB üye ülkeleri
içerisinde serbest dolaşım hakkı tanımıştır.
Münih Deklarasyonu’nun imzalanmasıyla Avrupa’da hemşirelik ve ebeliğin konumunu
geliştirmede verilen taahhüt, Türkiye dahil imzalayan tüm ülkelerin halen uymakla yükümlü
oldukları belirtilmektedir. Türkiye, bu deklarasyonu imzalayarak politika geliştirilmesi ve
yürütülmesinin her aşamasındaki karar alma süreçlerinde hemşireliğin katkıda bulunmasını,
kariyerde ilerleme fırsatları ve temel eğitimi geliştirip eğitimlerine devam edip daha yüksek bir
hemşirelik eğitimi almaya erişim sağlama konularında taahhüt vermiştir. Ancak bu kararların
hepsinin çeşitli nedenlerle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Bu deklarasyon, ayrıca
hükümetleri kapsamlı işgücü planlama stratejileri ve yasal düzenlemeler geliştirmeleri
konusunda da ülkeleri yükümlülük altına sokmaktadır.
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Uygulamalar
Hemşirelikle ilgili alınan uluslararası kararlara ait detaylı bilgi için incelenmesi tavsiye
edilen kaynak;
1.

http://www.euro.WHO.int/en/home
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Uygulama Soruları
1. Hemşirelikle ilgili uluslararası düzeyde alınan kararları göz önünde bulundurarak bu
kararların hemşireler için klinik alandaki yansımalarının olup olmadığını gözlemleyerek
yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede hemşirelikle ilgili uluslararası düzeyde alınmış olan kararlar ve bildirgeler
Alma-Ata Bildirgesi, Viyana Bildirgesi ve Münih Deklarasyonu başlıkları altında ele
alınmıştır. Bunlardan ilki, 1978 yılında düzenlenen Türkiye'den yetkililerin katıldığı Temel
Sağlık Hizmetleri Konferansı sonucu imzalanan Alma-Ata Bildirgesidir. Bu bildirgede,
sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali olarak yeniden tanımlamış ve
bunun temel bir insan hakkı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca temel sağlık hizmetleri yaklaşımının
tüm dünyada yeterli bir sağlık düzeyine ulaşmada vazgeçilmez olduğu, bu düzeye kaynakların
daha iyi kullanımı ve toplumun katılımı ile ulaşılabileceği ve hemşirelere bu noktada önemli
roller ve sorumluluklar düştüğü belirtilmiştir. Bu doğrultuda, temel sağlık hizmetlerinin başarılı
bir şekilde sunulması için bazı önemli ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler, eşitlik ilkesi, öz
sorumluluk ilkesi, sektörler arası işbirliği ilkesi, uluslararası dayanışma ilkesi, bütünlük ve
kapsayıcılık ilkesi, toplumla iç içelik ilkesi, kademelenme ve süreklilik ilkesi, toplumun katkı
ve katılımına uygunluk ilkesi, ülke koşullarına uygunluk ilkesi olarak ortaya konmuştur. Diğer
uluslararası toplantı Viyana'da 1998 yılında düzenlenen I. Avrupa Hemşirelik Konferansı ve bu
konferans sonucunda ortaya çıkarılan Viyana Bildirgesidir. Bu Bildirgede ise Herkes İçin
Sağlık bölgesel hedeflerine ulaşmak için hemşirelikte eğitim ve uygulama boyutunun yeniden
yapılandırılması ve düzenlenmesiyle hemşirelikte gereken değişikliklerin yapılmasında
hemşirelere yardım etmeye yönelik olarak sağlık konusunda ulusal karar vericilerin harekete
geçmesi konusu toplantı gündemini oluşturmuştur. Bu bölümde son olarak değinilen
uluslararası düzeyde hemşireliği ilgilendiren 2000 yılında düzenlenen II. Avrupa Hemşirelik
ve Ebelik Konferansı sonucu ortaya çıkarılan Münih Deklerasyonunda ise, Avrupa'daki
hemşire ve ebelerin sağlığın gelişimi ve sağlık hizmetinin dağıtımındaki önemli rollerine ve
katkılarına vurgu yapılmıştır. Konferansta hemşire ve ebelerin toplum sağlığı sorunlarıyla
uğraşmada önemli oldukları, kaliteli, ulaşılabilir, etkili ve sağlık hizmetlerinin ve bakımın
sürekliliğinin sağlanmasında önemli rolleri olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca Türkiye'nin de
katıldığı, İkinci Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı’nda hemşirelik eğitiminin lisans ve
lisansüstü programlarda yürütülmesi, uygulamaların kanıta ve bilgiye dayalı olması için
araştırmaların desteklenmesi, sağlığı geliştirme hizmetlerinde yer almak üzere rollerin
genişletilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Alma Ata Bildirgesi’ne göre hemşire ve ebelerin eğitim ve uygulamalarının temel
sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenmesine yönelik üzerinde tartışılan konulardan birisi
değildir?
A.

Hemşirelik eğitim programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi

B.

Bakımda kalitenin sağlanması ve teknolojinin uygun kullanılması

C.

Sağlığın geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve hastalıkların önlenmesi

D.
Sağlık bakım hizmetlerinden yararlanılmasında karşılaşılan eşitsizliklerin
azaltılarak tüm insanların gereksinimlerinin karşılanması yolunda aktif bir şekilde çalışılması
E.

Disiplinler ve sektörler arası işbirliğinin sağlanması

2. Sağlığın tanımının, sadece hastalık olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönlerden tam bir iyilik hali olarak yeniden düzenlendiği ve bunun temel bir insan hakkı olduğu
uluslararası alanda düzenlenen hangi toplantıda yeniden vurgulanmıştır?
A.

Viyana Bildirgesi

B.

Alma-Ata Bildirgesi

C.

Ottowa Bildirgesi

D.

Kopenhag Bildirgesi

E.

Amsterdam Bildirgesi

3. Alma-Ata Bildirgesinde vurgulanan "sağlık örgütü ve hizmetleri ülkenin /toplumun
sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarına uygun olmalı ve öz kaynaklar ile yürütülebilecek,
sürdürülebilecek nitelikte olması özelliği" aşağıdaki temel sağlık ilkelerinden hangisini
açıklamaktadır?
A.

Toplumun katkı ve katılımına uygunluk ilkesi

B.

Uluslararası işbirliği ilkesi

C.

Toplumla iç içelik ilkesi

D.

Bütünlük ve kapsayıcılık ilkesi

E.

Ülke koşullarına uygunluk ilkesi
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4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Temel Sağlık Hizmetlerinin yapıldığı yıl ve yer
doğru olarak verilmiştir?
A.

1978-Amsterdam

B.

1988-Viyana

C.

1978-Alma-Ata

D.

1988-Münih

E.

1988-Kopenhag

5. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A.

Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı'na Türkiye katılmıştır.

B.

Konferans, DSÖ, UNICEF gibi resmi kuruluşlar liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

C.

2000 yılında Herkese Sağlık amacıyla konferans gerçekleştirilmiştir.

D.

Konferansa Türkiye'den hemşireleri temsilen bir yetkili katılmamıştır.

E.
Temel
yayınlanmıştır.

Sağlık

Hizmetleri

Konferansı

sonucu

Alma-Ata

Bildirgesi

6. "Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve ondan sorumlu olmalıdır. Herkes, sağlık
hizmetlerinin planlanmasından yürütülmesine dek, hizmetlerin her kademesine katılmalı"
ifadesi Temel Sağlık Konferansında ortaya konulan temel ilkelerden hangisini ifade
etmektedir?
A.

Öz sorumluluk ilkesi

B.

Toplumun katılım ilkesi

C.

Eşitlik ilkesi

D.

Bütünlük ilkesi

E.

Kademelenme ve süreklilik ilkesi

7. I. Avrupa Hemşirelik Konferansının gerçekleştirildiği yer ve yıl aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.

Viyana-1988

B.

Münih-1998
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C.

Dublin-1988

D.

Fransa-1998

E.

İtalya-1978

8. I. Avrupa Hemşirelik Konferansında hemşirelik uygulamalarına etki edecek
aşağıdaki önerilerden hangisine değinilmemiştir?
A.

Sağlığın korunması ve buna teşvik edilmesi, hastalıkları önlemek

B.

Disiplinler ve toplumun sektörleri arasında işbirliğinin genişletilmesi

C.

Bakım ve teknolojinin uygun kullanımı kalitesinin sağlanması

D.
Bireyler, aileler ve toplumları kapsayan ve onların sağlığı için daha fazla
sorumluluk almaya mümkün hale getirilmesi
E.

Hemşirelerin, hükümetlerin bütçeleme çalışmalarına katılması

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde II. Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansının
düzenlendiği yer ve yıl doğru olarak verilmiştir?
A.

Viyana-2000

B.

Münih-2000

C.

Alma-Ata-1998

D.

Alma-Ata-2000

E.

Münih-1998

10. Aşağıdaki Münih Deklerasyonu hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.

Türkiye, bu deklerasyona imza atmıştır.

B.
Bu deklerasyonla ilişkili olarak Avrupa Bölgesi, hemşirelere AB üye ülkeleri
içerisinde serbest dolaşım hakkı tanımıştır.
C.
alınmıştır.

Hemşirelik eğitiminin lisans ve lisansüstü programlarda yürütülmesi kararı

D.
Avrupa'daki hekimlerin sağlığın gelişimi ve sağlık hizmetinin dağıtımındaki
önemli rolleri ve katkıları görüşülmüştür.
E.
Konferansı'na katılan DSÖ üye devletlerinin yetkilileri tarafından,
deklarasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için, ulusal, yarı ulusal ve uluslararası örgüt ve
kuruluşlarla ortak çalışacakları kararlaştırılmıştır.
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Cevaplar
1-A 2-B 3-E 4-C 5-D 6-A 7-A 8-E 9-B 10-D

207

8. HEMŞİRELİKLE İLGİLİ ULUSLARARASI KARARLAR-II*
* Bu bölüm Öğ. Gör. Dr. Nihal ÜNALDI BAYDIN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Herkese Sağlık 21 Hedefleri
8.2. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesi
8.2.1. Hemşirelikte Liderlik Uygulamalarının Geliştirilmesi
8.2.2. Hemşirelik Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Herkese Sağlık 21 hedefleri kapsamında hangi hedeflere ulaşılması
amaçlanmıştır?
Karar alınan ülkelerde Herkese Sağlık 21 hedeflerine ulaşılıp ulaşılmama
durumu nedir?
Herkese Sağlık 21 hedeflerine hemşirelere ne gibi rol ve sorumluluk
düşmektedir?
Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesinde hemşirelikle ilgili hangi
alanlarda düzenlemeler yapılması gerektiği kararlaştırılmıştır?
Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesinin başarıya ulaşma durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelikle
İlgili Hemşirelikle ilgili uluslararası Okuyarak/Araştırarak
Uluslararası Kararlar-II
alınan kararları açıklayabilmek

Herkese Sağlık 21 Hedefleri

Herkese Sağlık 21 Hedeflerinin Okuyarak/Araştırarak
hangi başlıklarda ele alındığını
açıklayabilmek
Herkese Sağlık 21 Hedefleri Herkese Sağlık 21 Hedeflerinin Okuyarak/Araştırarak
hemşireliğe
yansımalarını
yorumlayabilmek
Hemşirelikte
Etkinliğe Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Okuyarak/Araştırarak
Doğru Eylem Projesi
Eylem Projesinin adımlarını
açıklayabilmek
Hemşirelikte
Etkinliğe Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Okuyarak/Araştırarak
Doğru Eylem Projesi
Eylem Projesinin hemşireliğe
yansımalarını yorumlayabilmek

211

Anahtar Kavramlar
• Herkese İçin Sağlık 21 Hedefleri
• Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem
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Giriş
Kitabın 7. bölümünde Dünya ülkeleri arasında sağlık ve sağlık hizmet standartlarını
yükseltmek, az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin sundukları sağlık hizmetlerine yönelik
farklılıkları en aza indirebilmek, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında
ortak hareket belirlemek amacıyla, DSÖ, benzer kuruluşlar ve bir çok ülkenin katılımıyla
gerçekleştirilen belli başlı konferanslara ve bu konferanslarda yayınlanan /bildirgelere
deklarasyonlara değinilmiştir. Bu ünitede de yine uluslararası düzeyde DSÖ, benzer kuruluşlar
ve ülke yetkililerinin kabul ettiği, ortaklaşa görüşler doğrultusunda oluşturulan diğer önemli
kararlara yer verilecektir.
Bu bölümde uluslararası düzeyde hemşireliği yine önemli ölçüde ilgilendiren sağlığın
geliştirilmesi, korunmasına yönelik alınan kararlardan diğer ikisi olan Herkese Sağlık 21
Hedefleri ve Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesi olarak iki başlık altında ele
alınacaktır.
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8.1. Herkese Sağlık 21 Hedefleri
Yedinci haftada belirtildiği üzere, DSÖ, sağlık tanımını; sadece hastalık ve sakatlığın
olmayışı değil, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik hali ve temel bir insan hakkı
olduğu vurgusunu yaptıkları belirtilmişti. Bu noktada Herkese Sağlığın ana hedefinin; 2020
yılına kadar herkese ulaşılabilir en iyi sağlık hizmetini sunmak olduğu ve bu hedefe ulaşmadaki
iki temel amacın ise; tüm insanların hayatları boyunca sağlıklarının korunması, geliştirilmesi,
hastalığa ve sakatlığa yol açan temel hastalıkların insidansının azaltılması yoluyla
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.
1977 yılında Dünya Sağlık Asamblesi tarafından, tüm dünyadaki insanların sosyal ve
ekonomik yönden verimli bir hayat sürebilmesi için, hükümet yetkililerinin üstlenecekleri roller
üzerinde durulmuştur. Bundan sonraki süreçte, 1978 yılında Alma-Ata Konferansı’nda “21.
Yüzyılda Herkese Sağlık” politikasının temelleri atılmış, 15-19 Eylül 1997 tarihlerinde,
İstanbul’da gerçekleştirilen DSÖ Avrupa Bölge Toplantısı’nda ise “Herkese Sağlık
Stratejileri”nin yenilenmesi gündeme getirilerek, 14-18 Eylül 1998 tarihinde Kopenhag’taki
DSÖ 48. Avrupa Bölge Toplantısı’nda, 38 olan Herkes İçin Sağlık Hedefleri sayısı 21'e
indirilerek Herkese Sağlık politikaları “21. Yüzyılda 21 Hedef” sloganıyla kabul edilmiştir.
Böylece Alma-Ata Konferansı’nın sonuçları ve 2020 yılına doğru temel eğilimler
değerlendirilerek, 2020 yılına kadar “Herkese Sağlık Politikaları” geliştirilerek bunları
gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Toplantıda üye ülkelerin bu hedeflere ulaşabilmeleri
için kendi önceliklerini belirleyerek hemen eylem planı yapmalarının önemi vurgulanmıştır.
Avrupa Bölgesi dahil bütün ülkelere Herkese Sağlık Hedeflerinini ve sektörlerarası çalışmanın
önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Herkese Sağlık Hedeflerine ulaşılmada üye ülkelerden aşağıdaki
temel ilkeleri benimsemeleri istenmiştir:
•

Sağlık, sosyal gelişimin temel öğesidir.

•

Sağlıkta eşitlik ve bütünlüğe özen gösterilmelidir.

•

Sağlığın geliştirilmesi insan odaklı olmalıdır.

•

Gelişmeler bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli ve izlenmeldir.

•

Sağlığın tüm yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır.

Herkes İçin Sağlık Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, koruyucu ve tedavi edici
hizmetlerle toplum sağlığı hizmetleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, temel sağlık
hizmetlerine erişimde, yeterli malzeme/araç kullanımı ve kaynakların maliyet etkin biçimde
kullanımı önemli görülmüştür.
Aşağıda 21 Sağlık Hedefleri ve bunların alt hedeflerine başlıklar halinde yer verilmiştir:
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Hedef-1: Avrupa Bölgesinde sağlık için dayanışma: 2020 yılına kadar, üye ülkeler
arasında sağlık durumu arasındaki farklar en az 1/3 oranında azaltılmalıdır.
•
Yaşam beklentisinin en yüksek (1/3) ve en düşük (1/3) olduğu Avrupa ülkeleri
arasındaki seviye farkları en az %30 azaltılmalıdır.
•
Ülkeler arasında morbidite, sakatlık ve mortalite için farklılıklar ve dezavantajlı
durumdakiler hızla iyileştirilerek azaltılmalıdır.
Hedef-2: Sağlık hizmetlerinde eşitlik: 2020 yılına kadar, bütün üye ülkelerde sosyoekonomik gruplar arasındaki sağlık düzeyi farkı, özellikle dezavantajlı grupların sağlık
düzeylerinin geliştirilmesi yoluyla en az 1/4 oranında azaltılmalıdır.
•
Sosyo-ekonomik gruplar arasındaki yaşam beklentisi farkı en az %25
azaltılmalıdır.
•
Morbidite, sakatlık ve mortalite için değerlerin farklı sosyo-ekonomik
seviyedeki gruplar arasında daha eşit biçimde dağılımı sağlanmalıdır.
•
Olumsuz sağlık etkileri yaratan sosyo-ekonomik durumların; gelir farklılıkları,
eğitim olanakları ve iş pazarına erişimi sürdürülebilir şekilde iyileştirilmelidir.
•

Yoksul yaşayan nüfus oranı azaltılmalıdır.

•
Sağlık, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle gereksinimleri olan insanları,
dışlamadan korunmalı ve uygun hizmetlere kolay erişebilmeleri sağlanmalıdır.
Hedef-3: Yaşama sağlıklı başlamak: 2020 yılına kadar, bölgedeki bütün yenidoğan
bebeklerin, bebeklerin ve okul-öncesi çocukların daha sağlıklı olmaları ve yaşama sağlıklı
başlamaları sağlanmalıdır.
•
Bütün üye ülkeler uygun üreme sağlığı, antenatal, perinatal ve çocuk sağlığı
hizmetlerine erişimde ilerlemeler sağlamalıdır.
•
Hiçbir ülkede bebek ölüm oranı 1000 canlı doğumda 20’yi aşmamalıdır, oranları
20/1000 altında olanlar 10 ya da altına inmeye çalışmalıdır.
•
Bebek ölüm oranları 10/1000 altında olan ülkeler konjenital hastalıklı ya da sakat
yenidoğan bebeklerin oranını azaltmalıdır.
•
5 yaş altı çocuklarda kazalar ve şiddet nedeniyle ölüm ve sakatlanmalar en az
%50 azaltılmalıdır.
•
2500 gramdan az doğan bebeklerin oranı en az % 20 azaltılmalıdır ve ülkeler
arası farklar belirgin azaltılmalıdır.
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Hedef-4: Genç bireylerin sağlığı: 2020 yılına kadar, bölgedeki genç insanlar daha
sağlıklı olmalı ve toplumdaki rollerini ve görevlerini yerine getirebilmelidirler.
•
Genç çocuklar ve ergenler daha iyi yaşam becerilerine ve sağlıklı seçimler
yapabilme kapasitesine sahip olabilmelidirler.
•
Genç insanlarda şiddet ve kazalar nedeniyle ölüm ve sakatlıklar en az %50
azaltılmalıdır.
•
Madde, tütün ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıkları olan genç insanların
oranı azaltılmalıdır.
•

Ergen gebeliklerin insidansı en az 1/3 azaltılmalıdır.

Hedef-5: Sağlıklı yaşlanma: 2020 yılına kadar, 65 yaş üstü insanlar tam sağlık
potansiyellerinden zevk alabilme ve aktif sosyal rol oynama olanağına kavuşabilmelidirler.
•
65 yaşında, yaşam beklentisinde ve sakatlık olmadan yaşam beklentisinde en az
%20 artış sağlanmalıdır.
•
80 yaşında ev ortamında yaşayan, kendi gereksinimlerini karşılayabilen,
özgüveni ve sosyal yeri olan kişi oranını en az %50 arttırılmalıdır.
Hedef-6: Ruh sağlığının iyileştirilmesi: 2020 yılına kadar, ruhsal hastalıkları olan
insanların psikososyal durumu iyileştirilmeli ve hizmetler daha geniş, ulaşılabilir ve erişilebilir
olmalıdır.
•
Ruh sağlığı problemlerinin prevalans ve olumsuz etkileri azaltılmalı ve
insanların stresli yaşam olayları ile başa çıkma yetenekleri artırılmalıdır.
•
İntihar oranları en az 1/3 azaltılmalıdır, yaygın yüksek oranları olan ülke ve
toplum gruplarında en belirgin azalmalar sağlanmalıdır.
Hedef-7: Bulaşıcı hastalıkların azaltılması: 2020 yılına kadar, halk sağlığı önemi olan
bulaşıcı hastalıkların olumsuz etkileri eradikasyon, eliminasyon ya da kontrolü için
programların sistematik olarak uygulanması ile yok edilmelidir.
•
2000 yılında ya da öncesinde, bölgede poliomiyelitten hastalanma durdurulmalı
ve 2003 ya da daha önce her ülkede bu durum sertifikalandırılmalıdır.
•

2005 yılında ya da öncesinde, bölgede neonatal tetanoz elimine edilmelidir.

•
2007 yılında ya da öncesinde, bölgede kızamık elimine edilmeli ve 2010’a kadar
her ülkede eliminasyon sertifikalandırılmalıdır.
•
2010 yılında ya da öncesinde, bütün ülkelerin difteri için 1000 canlı doğumda
0,1’in altında insidans seviyesi azaltılmalıdır.
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•
Hepatit B aşısını çocuk aşılama programına dahil ederek yeni Hepatit B taşıyıcı
2 insidansını en az %80 azaltmalıdır.

için

•
Kabakulak, boğmaca ve Hemofilus influenza tip B ile oluşan invaziv hastalık
100.000 kişide 1’in altında insidans seviyesi azaltılmalıdır.

•
2015 yılında ya da daha öncesinde, sıtma insidans seviyesi her ülkede 100 000
nüfusta 5’in altına indirilmelidir, bölgede 1. endojen-bulaşlı sıtmadan ölüm kalmamalıdır.
•
Bütün ülkeler HIV enfeksiyonu ve AIDS, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
tüberküloz ve çocukların akut solunum ile diyare hastalıkları için insidans, mortalite ve olumsuz
etkilerini sürdürülebilir ve daimi azaltmalıdır.
Hedef-8: Bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması: 2020 yılına kadar, bütün
bölgede ana kronik hastalıklara bağlı morbidite, sakatlık ve prematür mortalite en düşük
ulaşılabilir seviyelere indirilmelidir.
•
65 yaş altında kardiyovasküler hastalıklara bağlı mortalite özellikle yüksek
mortalitesi olan ülkelerde ortalama en az %40 azaltılmalıdır.
•
65 yaş altında her çeşit kansere bağlı mortalite ortalama en az %15, akciğer
kanserine bağlı mortalite en az %25 azaltılmalıdır.
•
Diyabete bağlı amputasyon, körlük, böbrek yetmezliği,
komplikasyonları ve diğer ciddi sağlık etkileri insidansı 1/3 azaltılmalıdır.

gebelik

•
Kronik solunum hastalıkları, kas-iskelet bozukluklar ve yaygın kronik
durumların morbidite, sakatlık ve mortalitesi için sürdürülebilir ve daimi bir azalma
sağlanmalıdır.
•
6 yaş grubu çocuklarda en az %80’inde diş çürüğü bulunmamalı, 12 yaş grubu
çocuklarda ise ortalama en fazla 1.5 çürük, kayıp ya da dolgulu diş bulunmalıdır.
Hedef-9: Kaza ve şiddet nedeniyle yaralanmaların azaltılması: 2020 yılına kadar,
bölgede kazalar ve şiddete bağlı yaralanma, sakatlık ve ölümlerde belirgin ve sürekli bir azalma
sağlanmalıdır.
•

Yol trafik kazalarına bağlı mortalite ve sakatlıklar en az %30 azaltılmalıdır.

•
Kazalardan en yüksek mortalite seviyesinin olduğu ülkelerde iş, ev ve boş
zamanlardaki kazaların mortalite ve sakatlığı en az %50 azaltılmalıdır.
•
Ev, cinsiyet ilişkili ve organize şiddet ve yarattıkları sağlık sorunları en az %25
azaltılmalıdır.
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Hedef-10: Sağlıklı ve güvenli fiziksel çevre: 2015 yılına kadar, Bölgede insan
sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine maruziyet düzeyleri uluslararası standartları aşmamalı
ve insanlar daha güvenli bir fiziksel çevrede yaşamalıdırlar.
•
Hava, toprak ve atıkların sağlığı olumsuz yönde etkileyen mikrobiyal, fiziksel
ve kimyasal zararlı maddelerle kontaminasyonu, ulusal çevre ve sağlık faaliyet planlarında
belirlenen çalışma takvimi ve redüksiyon hızları doğrultusunda azaltılmalıdır.
•

İnsanlar, yeterli miktarda ve kalitede içme suyuna ulaşabilmelidir.

Hedef-11: Daha sağlıklı yaşam: 2015 yılına kadar, toplumdaki insanlar daha sağlıklı
yaşam şekillerini adapte etmelidirler.
•
Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellik alanlarında daha sağlıklı alışkanlıklar
artırılmalıdır.
•
Güvenli ve sağlıklı gıdaların bulunabilmesi, alınabilmesi ve erişilebilirliğinin
sağlanması arttırılmalıdır.
Hedef-12:Alkol, uyuşturucu ve tütünün zararlarının azaltılması: 2015 yılına kadar,
bağımlılık yapan tütün, alkol ve psikoaktif ilaç tüketiminin olumsuz sağlık etkileri bütün üye
ülkelerde azaltılmalıdır.
•
Bütün ülkelerde, 15 yaş üstünde sigara içmeyenlerin oranı en az %80 ve 15 yaş
altında ise %100’e yakın olmalıdır.
•
Bütün ülkelerde, kişi başı alkol tüketimi artmamalı, 6 litre/yılı aşmamalı ve 15
yaş altında sıfıra yakın olmalıdır.
•
Bütün ülkelerde, kanunsuz psikoaktif ilaç tüketimi en az %25 ve mortalite ise en
az %50 azaltılmalıdır.
Hedef-13: Sağlıklı çevreler: 2015 yılına kadar, bölgedeki insanlar, evde, okulda, iş
yerinde ve yaşadıkları ortamlarda sağlıklı fiziksel ve sosyal çevrelerde yaşama fırsatlarına daha
fazla sahip olmalıdırlar.
•
Sağlığı koruyucu ve iyileştirici ailesel ve bireysel becerilerin arttırılması yoluyla,
ev çevresinin güvenliği ve kalitesi geliştirilmeli ve fiziki ev çevresinde sağlığı tehlikeye atan
durumlar azaltılmalıdır.
•
Birleşmiş Milletlerin engelli insanlara fırsat eşitliği sağlayan kurallarına uygun
olarak, engeli olan insanların sağlıklı ev, iş, toplumsal ve sosyal yaşama ulaşım fırsatları
artırılmalıdır.
•

Ev ve iş kazaları hedef 10’da belirtildiği gibi azaltılmalıdır.

•

Çocukların en az %50’si sağlıklı anaokullarında ve %95’i sağlıklı okullarda
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eğitilme fırsatına sahip olmalıdır.
•
Şehirlerin, kentsel alanların ve toplulukların en az %50’si sağlıklı şehirler ya da
sağlıklı topluluklar ağının (network) aktif üyeleri olmalıdırlar.
•
Orta ve büyük ölçekli şirketlerin en az %10’u kendilerini sağlıklı şirket/teşebbüs
ilkelerine adamalıdırlar.
Hedef-14: Sağlık için multi disipliner sorumluluk: 2020 yılına kadar, bütün sektörler
sağlık için sorumluluklarını fark etmiş ve kabullenmiş olmalıdırlar.
•
Bütün sektörlerdeki politika yapıcılar kendi alanları ve yükselen politika ve
hareketlerinde sağlık için yatırım yapma ile kazanılacak yararları göz önüne almalıdırlar.
•
Üye ülkeler sağlık etkileri değerlendirme mekanizmaları oluşturmalı ve bütün
sektörlerin politika ve hareketlerinin sağlık üzerindeki etkisinden sorumlu tutulmasını
sağlamalıdır.
Hedef-15: Sağlık hizmetlerinin entegrasyonu: 2010 yılına kadar, birey, aile ve toplum
odaklı, esnek ve uyumlu hastane desteği olan çok daha iyi temel sağlık hizmetlerine
erişebilmelidir.
•
Ülkelerin en az %90’ında çok yönlü temel sağlık hizmetleri servisleri
bulunmalıdır, etkili ve maliyet-etkili sistemler ile ikinci ve üçüncü basamak hastanelere sevk,
geri bildirim ile hizmetin sürekliliğini sağlayabilmelidir.
•
Ülkelerin en az %90’ında bu entegre temel sağlık hizmetleri merkezinde sağlık,
sosyal ve diğer sektörlerden çok meslekli ekipler kullanan ve yerel toplumları içererek çalışan
aile hekimleri ve hemşirelere sahip olmalıdır.
•
Ülkelerin en az %90’ında bireylerin katılımını sağlayan ve insanları fark eden
ve destekleyen sağlık hizmetleri üreticilerine sahip sağlık servisleri bulunmalıdır.
Hedef-16: Bakımın kalitesinin yönetimi: 2010 yılına kadar, üye ülkeler toplum odaklı
sağlık programlarından klinik seviyesinde bireysel hasta hizmetlerine kadar sağlık sektörü
yönetimini sağlık çıktılarına doğru odaklanarak sağlanmalıdır.
•
Ana halk sağlığı stratejilerinin etkiliği sağlık çıktıları bağlamında
değerlendirilmelidir, bireylerin sağlık problemlerinde alternatif tedavi şekilleri için kararlar
sağlık çıktıları ve maliyet etkililik kıyaslanarak alınmalıdır.
•
Bütün ülkelerin, sağlık etkileri, maliyet etkililik ve hasta memnuniyetini de
içeren en az on ana sağlık durumu için ülke boyu sağlık hizmet kalitesini daimi izleme ve
geliştirme mekanizması bulunmalıdır.
•

Yukarıda bahsedilen sağlık durumlarının en az beşinde sağlık çıktılarında
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belirgin iyileşme olmalıdır ve araştırmalar, alınan hizmetlerin kalitesinin artışı ve hakları için
beklentilerin yükselmesi ile hasta memnuniyetinde artış göstermelidirler.
Hedef-17: Sağlık hizmetleri için bütçe ve kaynak tahsisinin yapılması: 2010 yılına
kadar, üye ülkeler sağlık sistemleri için eşit erişim, maliyet etkililik, çok yönlülük ve asgari
kaliteye dayanan, sürdürülebilir finansman ve kaynak tahsis mekanizmalarına sahip
olmalıdırlar.
•
olmalıdır.

Sağlık hizmetleri için harcamalar toplumun gereksinimleriyle uyumlu ve uygun

•
Kaynaklar, sağlığın etkileri, maliyet etkililik ve bilimsel kanıtlar göz önüne
alınarak sağlığı geliştirme ve koruma, tedavi ve bakım arasında paylaştırılmalıdır.
•
Sağlık hizmetleri için finansman sistemleri, tüm toplumu kapsamayı, çok
yönlülüğü ve sürdürülebilirliği garantilemelidir.
Hedef-18: Sağlık için insan kaynaklarının geliştirilmesi: 2010 yılına kadar, bütün
üye ülkeler, bütün sağlık çalışanlarının ve diğer sektörlerde çalışanların sağlığın korunması ve
ilerlemesi için uygun bilgi, tavır ve becerileri edinmesini sağlamalıdır.
•
Sağlık çalışanlarının eğitimi herkes için sağlık politikaları prensiplerine
dayanmalıdır, ilerletici, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici hizmetlerde kalite ve klinik ve
halk sağlığı uygulamalarını birleştirici olarak hazırlanmalarını sağlamalıdır.
•
Eğitimli sağlık çalışanları sayılarının mevcut ve gelecekteki gereksinimleri
karşılayacak şekilde olmalıdır.
•
Bütün üye ülkelerde halk sağlığı liderliği, yönetimi ve uygulaması için
uzmanlaşmış eğitim kapasitesi bulunmalıdır.
•
Hedef diğer sektörlerdeki çalışanların eğitimi herkes için sağlık politikalarının
temel prensiplerini ve özellikle sağlık etkenlerini işlerinin nasıl etkileyebileceği bilgisini
içermelidir.
Hedef-19: Sağlık için araştırma ve bilgi: 2015 yılına kadar, bütün üye ülkeler etkili
ve herkes için sağlığı destekleyecek bilgi dağılımını destekleyecek sağlık araştırma, bilgi ve
iletişim sistemleri oluşturmalıdır.
•
Bütün ülkeler ‘Herkes için Sağlık’ için uzun dönem politikalarındaki
önceliklerine odaklı araştırma politikalarına sahip olmalıdır.
•
Bütün ülkeler bilimsel kanıta dayalı sağlık hizmetleri sunumu ve geliştirilmesi
mekanizmalarına sahip olmalıdır.
•

Sağlık bilgileri politikacılar, yöneticiler, sağlık ve diğer çalışanlar ve halk için
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hem yararlı hem de kolay erişilebilir olmalıdır.
•
Bütün ülkeler, herkes için sağlık gündemi desteklemesi ve bu bilgilere erişimi
kolaylaştırması için sağlık iletişim politikaları ve programları oluşturmalıdır.
Hedef-20: Sağlık için tarafların harekete geçirilmesi: 2010 yılına kadar, Herkes için
Sağlık politikalarının uygulamasında, kamu ve özel sektör boyunca ve sivil toplum, sağlık için
birlik ve ortaklıkları, bireyleri, grupları ve organizasyonları işin içine alınmalıdır.
•
Sağlık sektörü sağlık için aktif bir savunma sağlamalı, diğer sektörlerle
aktivitelere katılımı sağlanmalı, hedef ve kaynakları paylaşmalıdır.
•
Sağlık gelişimi için bütün aktörlerin ve sektörlerin uyumlu işbirliği için uluslar
arası, ülke, bölgesel ve yerel seviyelerde yapılar ve süreçler mevcut olmalıdır.
Hedef-21: Herkes için sağlığa yönelik politikalar ve stratejiler: 2010 yılına kadar,
bütün üye ülkelerin ülke, bölgesel ve yerel seviyelerde, uygun kurumsal altyapı, yönetim
süreçleri ve yenilikçi liderlik desteklenerek uygulanmalıdır.
•
Herkes için Sağlık politikaları ülke seviyesinde bölgeler, şehirler ve yerel
düzeyde ve okullar, işyerleri ve evler gibi alanlarda politika ve eylemler için öngörülü çerçeve
sağlanmalıdır.
•
Yapı ve süreçler, ülke ve diğer seviyelerde, politikaların geliştirilmesi,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için kamu ve özel sektörleri bir araya getirerek
sağlık politika geliştirilmesi için hazır olunmalıdır.
•
Kısa, orta ve uzun dönem politika hedefleri, amaçları, indikatörleri ve öncelikler
Herkes için Sağlık değerlerine uygun olarak elde etme stratejileri formüle edilerek ilerleme
süreci izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Bu hedefler doğrultusunda Herkese 21 Sağlık Hedeflerini özetleyecek olursak, Herkese
Sağlık 21 Hedefleri, ülkelerin tüm sektörlere yönelik uyguladıkları politikaların sağlık
üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve genel sağlık düzeyinin kullanılarak toplumun
gelişimini yönlendirmek için ülkelerin karar verici yetkilileri için etik ve bilimsel bir çerçevenin
ortaya çıkması sağlanmıştır.

8.2. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesi
Alma-Ata Deklerasyonu ve Viyana Konferansı sonrasında DSÖ tarafından Eylem
Projesi kapsamında yine uluslararası düzeyde bir düzenleme olan Hemşirelikte Etkinliğe Doğru
Eylem Projesi geliştirilmiştir. Bu projenin amacının, toplumun gereksinimlerine daha uygun
hizmetler sunacak hemşirelikte eğitim programları geliştirilmesi konusunda üye devletlere
yardımcı olmak ve hemşireliği çekici ve doyum sağlayıcı bir meslek haline getirmek olduğu
belirtilmiştir.
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Hemşirelikte Eylem projesinin liderlik ve hemşirelik uygulamaları olmak üzere iki odak
noktası bulunmaktadır.
8.2.1. Hemşirelikte Liderlik Uygulamalarının Geliştirilmesi
1989 yılında Dünya Sağlık Asamblesi, Herkese Sağlık stratejilerinin desteklenmesi
amacıyla hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesine yönelik bir kararda; "Üye devletlerden,
hemşireleri üst düzey liderlik ve yönetim kadrolarına atanmasına teşvik etmeleri ve her ülkenin
kendi sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde hemşireler ve ebelerin katılımının
kolaylaştırılması" istendiği belirtilmektedir.
Ayrıca Dünya Sağlık Asamblesi'nin 1992 yılında kabul ettiği kararda, aynı vurgu
yapılarak, "Üye devletlerden, hemşirelerin ve ebelerin yöneticilik ve liderlik yeteneklerini
güçlendirmelerini, ilgili sağlık bakanlıklarının ve her düzeyde sağlık kuruluşlarında hemşirelik
ve ebelik personelinin durumlarını güçlendirmeleri"ne yönelik vurgu yapılmıştır.
Hemşirelikte liderlik konusu, DSÖ tarafından düzenlenen hemşirelik ve ebelik
toplantılarında sürekli gündeme getirilmiştir. Bu toplantılarda, DSÖ bilgi paylaşımı ve liderlik
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üst düzey görevlerde yer alan hemşireler arasındaki
ilişkinin güçlendirilmesinin devam edilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmuştur.
Lider hemşirelerin hedef kitlelere ulaşabilmeleri için sürekli hareket halinde olmaları,
diğer meslek gruplarıyla ve toplumla iletişim kurmak için çeşitli kanallar oluşturmaları
gerektiği belirtilmektedir. Hemşirelerin etkin bir şekilde belirlenen amaçlar doğrultusunda
hareket edebilmeleri ve görüşlerini açıklayabilmeleri için, iletişim olanakları yaratarak
bunlardan yararlanmaları, görüş birliği oluşturulmaları ve ortaya çıkabilecek çatışmaların
görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gibi stratejilerden yararlanmaları gerektiği üzerinde
durulmuştur.
Son olarak hemşirelerin liderlik konusunda kendilerine güvenmeleri gerektiği ve gerekli
becerilerin, bakım sunulurken yenilikçi yaklaşımlar sergilenmesi gibi atılımlarla
gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Bunun sonucunda ise kanun yapıcıların ve toplumun
dikkatini çekebilmenin de hemşirelikte liderliğin gelişiminde dikkate alınması gereken önemli
bir nokta olduğu ifade edilmiştir.
8.2.1.1. Yönetici Hemşirelerin Geliştirilmesi
1988 yılında gerçekleştirilen I. Avrupa Hemşirelik Konferansı'nda yönetici
hemşirelerin, hemşirelik bakımında sağlık gereksinimlerini ve halkın katılımını ön planda
tutmaları ve bunu yaparken aşağıdaki konuları dikkate almaları gerektiği öngörülmüştür:
•

Demografik ve epidemiyolojik eğilimler

•

Fiziksel ve sosyal çevre

•

Yaşam biçimleriyle ilgili sorunlar
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•

Kültürel değerler, inançlar ve ahlaki konular

•

Ekonomik seçimler ve seçenekler

•

Mevcut nitelikli personelin varlığı

Bununla birlikte, yönetici hemşirelerin kaliteli bir bakım sunulmasını sağlayabilmek ve
iyi bir yönetim sergileyebilmek için, bakım alanında yeterliliğe sahip olması, çalıştığı birim,
kurum veya sektörde kaynakların temini ile kendi ekibini seçebilmesi, yönlendirebilmesi ve
yetiştirebilmesi konusunda mesleki bir otonomisinin olması gerekmektedir.
Orta düzey yönetici hemşirelerin, mevcut insan ve malzeme kaynaklarını sağlık
bakımının verilebilmesi için organize ederek hekim ve diğer ekip üyeleriyle sağlık kurumunun
bakım politikasının belirlenmesine yardımcı olacağı ifade edilmiştir.
Üst düzey yönetici hemşireler ise, sağlık politikalarının tasarlanması ve planlanmasına
yardımcı olabileceği ve sağlık hizmetlerinin organizasyonuna yönelik eylemlere katılması
gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda yönetici hemşirelerin, politikalar belirleyebilmesi,
bunları programlara dönüştürebilmesi, eylem planları üretip uygulayabilmesi, bütçe
yapabilmesi, yönetsel süreçlerin gelişimlerini izleyerek sonuçlarını değerlendirebilmesi ve
sonuçlara göre eylem planlarını yeniden gözden geçirebilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Ayrıca Uluslararası Hemşirelik Konseyi'nin 1989 yılında hemşirelik yönetimiyle ilgili
kabul ettikleri bir kararda ise, yönetici hemşireler "yalnızca hemşireler ve hemşirelik
hizmetlerinin değil aynı zamanda geleceğin sağlık hizmetlerinin yöneticileri" olmaları
gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Hemşirelikte Eylem projesinin ikinci odak noktası hemşirelik uygulamalarının
geliştirilmesi olmuştur. Üye devletlerin tümünde hemşireler, uygulama konusunda kalitenin
iyileştirilmesine öncelik tanımaları gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda yeniliklerin ortaya
çıkarılması, temel sağlık hizmetleri yaklaşımının hayata geçirilmesi, bireylerin
gereksinimlerine daha duyarlı yaklaşılması ve etkinlik ile etkililik sorunlarının derinlemesine
incelenmesinin bu bağlamda önemli görülen noktaları olarak görülmüştür. Projenin bu
aşamasında DSÖ, hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik deneyim ve görüş
paylaşımı konusunda hemşirelere yardımcı olacaklarını belirtmişlerdir.
8.2.2. Hemşirelik Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi
DSÖ, artan sağlık problemleri ile bireylerin gelir düzeyleri arasındaki eşitsizliklerle
birlikte enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışı, kanser, kardiovasküler
hastalıklar, sağlıksız beslenme, sedanter yaşam, sigara, alkol ve madde kullanımı gibi
hastalıklar ile toplumların sürekli karşı karşıya oldukları belirtilmektedir. Bu noktada sağlık
alanındaki değişimler ve hemşirelikteki gelişmeler dikkate alındığında, hemşirelerin bunlara
ayak uydurabilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yeni rol ve görevler
üstlenmeleri gerektiği ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda hemşireler için eğitim programlarının
yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Herkese Sağlık hedefleri kapsamında
223

hemşirelik uygulamalarındaki olumlu değişimlerin hemşirelik eğitiminde de aynı şekilde köklü
ve kapsamlı değişimler ile gerçekleşebileceği vurgulanmıştır.
Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programlarının özellikle bireylerin sağlık
gereksinimlerinin kendilerinin karşılamaları konusunda yardımcı olunması, sağlığın korunması
ve geliştirilmesine özendirilmesi ve toplumda bakım hizmetleriyle birlikte sağlık eğitimi
verilmesi gibi konulara ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Hemşirelik eğitiminin temel
sağlık hizmetleri ağırlıklı verilmesi, hemşirelerin yalnızca hastalık ve iyileştirme üzerine değil
toplum sağlığı hemşireliğini de içeren bir rol üstlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Bu süreçte akademisyen, uygulayıcı ve yönetici hemşirelerin birlikte çalışmaları gerektiği
Avrupa Konseyi toplantısında şu şekilde ifade edilmiştir:
"Hemşirelik okullarında veya herhangi bir eğitim sisteminde gerek duyulan değişimi,
eğitimcilerin tek başlarına gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Örneğin, sağlık bakanlıklarının,
hemşirelik eğitimi tüzük ve yönetmeliklerini çıkaran yetkililerin, sağlık meslek gruplarının ve
toplum sağlığı tüketicilerinin de devreye sokulması gereklidir. Burada önemli olan şey,
hemşirelerin eğitim ve uygulamalardaki değişim gereksinimini benimseyerek kendilerinin de
değişim sürecine daha aktif bir biçimde katılmalarıdır".
Hemşirelik eğitim programının, temel sağlık bakımı üzerinde yoğunlaşacak şekilde
yeniden düzenlenmesi genellikle en üst düzeydeki hükümet yetkilileri tarafından yapılmalıdır.
Bu aşamada uygulama, yönetim, eğitim ve araştırma alanından hemşireler, ilgili bakanlıklar,
hemşirelik dernekleri, sendikalar ve diğer meslek temsilcilerinden oluşacak bir komite
kurulması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca politika belirleyiciler ve hemşirelik okulları
arasında eğitim programlarını planlayacak olan yetkililer arasında bağlantı kurulması için
hemşirelerin de aralarında yer aldığı ayrıca özel bir komite kurulmalıdır. Yeniden düzenlenecek
olan eğitim programının planlanması ve yürütülmesi sorumluluğu doğrudan hemşirelik
okullarında oluşturulacak bir planlama grubunda olması ve bu grubun içinde ise akademisyen,
uygulayıcı, araştırmacı ve yönetici hemşirelerin de yer alması gerekmektedir.
Oluşturulan çalışma gruplarının, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarının
direktif ve standartları gibi hemşirelikle ilgili tüzük ve yönetmeliklerin dikkate almaları
gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği direktiflerinde hemşirelik eğitimi için
belirtilen asgari koşul, üç yıl ve 4600 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim ve toplam eğitim
programının en az üçte birinin teorik eğitim, en az yarısının ise uygulamalı eğitimi içermesi
gerektiği tavsiye edilmektedir.
Hemşirelik eğitim programının düzenlenirken atılması gereken temel adım,
hemşirelerden beklenen yeterliliklerin kararlaştırılmasıdır. DSÖ, eğitim programlarının
geliştirilmesine yönelik yaptıkları bir toplantıda, verilecek temel eğitim sonucunda hemşirelerin
aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olması gerektiği kararına varmışlardır:
•
Hemşire, birey, aile ve topluma yönelik bakım verebilmek için analiz, planlama,
yürütme ve değerlendirme yapabilecek bilgileri seçebilmelidir.
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•

Hemşirelik uygulamaları için araştırmalar yapabilmelidir.

•

Hemşirelik bakımı uygularken sorun çözme yaklaşımı uygulayabilmelidir.

•

Hemşirelik bakımının yönetimine katkıda bulunmalıdır.

•

Verdiği bakımın sorumluluğunu üstlenmelidir.

•

Birey, aile ve toplum yararı için kişiler ve kurumlar ile işbirliği yapmalıdır.

•
Diğer
bulunabilmelidir.
•

sağlık

mesleklerinden

oluşan

ekiplere

etkin

şekilde

katkıda

Sağlık bakım hizmetlerine ilişkin yasal mevzuatı uygulayabilmelidir.

•
Sağlık bakım hizmetlerine yönelik yaşanabilecek her türlü etkilenmeye karşı
tepki gösterebilmelidir.
Ayrıca DSÖ toplantısında belirlenen bu yeterlilikler, politika belirleme düzeyinde
karara bağlanması gereken aşağıdaki konuları da gündeme getirmiştir:
Adaylar, Nitelikleri ve Yaş: Eğitim programlarına katılacak öğrenci adayların iyi
nitelikte eğitim almış olması gerekmektedir. Avrupa Hemşirelik Konferansı'nda hemşirelik
eğitimine kabul edilen öğrenciler için, üniversiteye girişte gerekli temel eğitimin zorunlu
tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca 1989 yılında Avrupa Bölge Toplantısında 21. yy'da
hemşirelerin üniversite düzeyinde eğitim alarak mesleğe hazırlanmaları gerektiği tavsiyesinde
bulunulmuştur.
Mezuniyet Derecesi: Mezuniyet sonrası elde edilen derecenin sadece mesleki tescil
dışında diploma düzeyinin üzerinde bir akademik kredi sağlaması gerekliliği ve akademik kredi
notlarının Avrupa genelinde geliştirilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamında
kullanılabilmesi sağlanmalıdır.
Asgari Öğretim Süresi: Asgari öğrenim süresi en az üç yıl olmalıdır. Uluslararası
direktifler eğitim programının en az 4600 saatlik teorik ve uygulamayı içermesi gerektiğini
vurgulanmıştır. Bu süreye hastalık ve başka nedenlerle devamsızlıklar dahil edilmemesi
gerektiği belirtilmiştir.
Kadrolaşma Süresine Etkileri: Öğrenci hemşireler çalıştıkları ve deneyim kazandıkları
temel eğitim sırasında sağlık hizmeti işgücünü bir parçası olarak kabul edilmemelidir. Bu ilke,
kadrolaşmayı önemli derecede etkilediği için hemşirelik politikaları kapsamında kesinlikle ele
alınması gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Aşağıda Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesinin aşamaları ayrıntılı bir şekilde
ele alınacaktır:
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Eylem Aşama-1: Eğitim programlarının planlanması ve uygulanması kapsamında
ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda ifade edilen belirli adımların izlenmesi gerekmektedir:
•

Eğitim programında nelerin değişmesi gerektiğine karar verilmelidir.

•

Amaç ve hedefler belirlenmelidir.

•

Yeni düzenlenecek eğitim programının uygulama stratejileri planlanmalıdır.

•

Değişim uygulanırken, bir zaman periyodu belirlenecek gerçekleştirilmelidir.

•

Değişimin değerlendirilmesi konusunda karar alınmalıdır.

Bu aşamada aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•

Alma-Ata Deklerasyonu ve Herkese Sağlık Bölgesel Hedefler tartışılmalıdır.

•
Alınan kararlar ve hedeflerin özellikle temel hemşirelik eğitim programı olmak
üzere ülkenin sağlık hizmetleri üzerine yapacağı etkiler dikkate alınmalıdır.
•

Sağlık kavramı tartışılmalıdır.

•

Hemşirenin değişen rolü tartışılmalıdır.

•
Eğitim programının değişiminden etkilenecek veya değişimde rol alacak gruplar
belirlenmelidir.
•
Mevcut hemşirelik eğitim programının güçlü ve zayıf yönlerinin analizi
yapılmalıdır.
•
Yeni
belirlenmelidir.

eğitim

programı

tasarlanarak

ve

gerekli

olacak

değişiklikler

Eylem Aşama-2: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Ulusal politika belirleyiciler ve diğer sağlık meslek üyeleriyle birlikte
hemşirelerin temel eğitim sonrası kazanmaları gereken yetkinlikler belirlenmelidir.
•
Özellikle 15-25 yaş grubu ile ilgili olarak, gelecek 30-40 yıl için ulusal
demografik eğilimler ve projeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
•
Diğer meslek gruplarına ait projeksiyonlar, hakkında insan kaynakları geliştirme
uzmanları ile tartışılmalıdır.
•
Gelecekteki sağlık personeli gereksinimleri konusunda ulusal alanda tahminler
yapılmalıdır.
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•
Politika belirleme düzeyindeki hemşirelerle birlikte hemşirelik eğitimine giriş
kriterleri, yaş sınırı, akademik hazırlık düzeyleri, Avrupa bölgesinde kredi transferinde
aranacak özellikler gibi temel konular tartışılmalıdır.
Eylem-Aşama-3: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Mevcut eğitim programının ve hemşirelik uygulamalarının esasını oluşturan
değerler belirlenmelidir.
•
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programında geliştirilecek anahtar
kavramlar tartışılmalıdır.
•
Uygulanmakta olan eğitim programında tedavi ve bakıma ne derece ağırlık
verildiği, ağırlığın bakıma verilmesi için yapılacak değişiklikler üzerinde karar alınmalıdır.
•
Mevcut eğitim programının, geleneksel yaklaşımdan toplum sağlığına yönelik
yaklaşıma geçişi süreç açısından değerlendirilmelidir.
•
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programlarının hemşirelik bakımına
sistematik bir yaklaşım getirmesi gerektiği ve bu yaklaşım içinde hemşirenin;

-

Uygun bir hemşirelik modeli uygulayabilmesi,

Hizmet sunulacak aile, grup, toplumla işbirliği yaparak gereksinimleri ve
sorunları belirleyebilmesi,
-

Ulaşılabilir genel ve özel hedefler belirleyebilmesi,

-

Pratik ve teknik becerilerini kullanarak acil müdahale planları yapabilmesi,

Bakım hizmetlerini yürüterek kabul edilen hedeflere yönelik gelişmeleri
değerlendirebilmesi,
-

Otonomi sağlayarak verilen bakımı destekleyebilmesi,

-

Güvenli bir çevre sağlayabilmesi,

Bir ekip üyesi olarak diğer meslek grupları ile bakım, denetim ve rehabilitasyon
programlarına katılabilmesi,
Araştırmayı da dikkate alarak hemşirelik uygulamalarına sorgulayıcı bir
yaklaşım getirebilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
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8.2.2.1. Eğitim Programlarının Kapsamı
Hemşirelik eğitim programlarında, en fazla teorik ve uygulamalı hemşirelik öğrenimine
ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık eğitimine, eğitim
programında diğer derslere göre daha fazla zaman ayrılmalıdır. Ayrıca eğitim kapsamında yer
alması gereken diğer önemli konular;
•

İnsanın gelişimi ve sağlığın sosyal çevre ile ilişkisi,

•

Sosyal bilimler ve davranış bilimleri,

•

İletişim becerileri

•

Örgütlenme yapıları ve süreçleri,

•

Hemşirelikte mesleki ve ahlaki sorunlar olarak belirtilmiştir.

Eylem-Aşama 4: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Eğitim programında yer alan konular, özellikle demografik, epidemiyolojik
veriler, temel sağlık bakımındaki unsurlar ve mevcut uygulamalı öğrenme olanakları açısından
her düzeydeki hemşirelere danışılarak belirlenmelidir.
•
Uygulama ve yönetim konusunda hemşirelere danışılarak toplum sağlığı ve
hemşirelik ders programlarının kapsamını ayrıntılı olarak planlayacak uzman akademisyen
grupları oluşturulmalıdır.
•
Yardımcı
belirlenmelidir.
•

ders

programlarının

kapsamını

oluşturacak

uzman

gruplar

Konuyla ilişkin gruplar arasında iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır.

•
Tüm konuları gözden geçirip son haline getirerek eğitim programının temel
hemşirelik felsefesiyle uyumlu ve dengeli olması sağlanmalıdır.
8.2.2.2. Teori ve Uygulamanın Bütünleştirilmesi
Eğitim programının yapısı: Teori sonrası uygulamaların yaptırıldığı ve daha sonra
düşüncenin pekiştirilmesi için zaman tanındığı bir eğitim programının uygun olacağı
belirtilmiştir.
Eğitim programı süreci: Akademisyenlerin bu süreçte, öğrencilerin karşılaşabilecekleri
belirsizliklere yönelik hazırlıklı olmaları, bilginin değişkenliğinin farkına varılmasını
sağlamaları ve öğrencilerin desteklenmesi gerekmektedir.
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Uygulamaya dayalı hemşireliğin öğretilmesi: Uygulamanın çoğunlukla temel sağlık
bakımı ortamlarında yapılması gerekmektedir. DSÖ eğitim programı geliştirilmesine ilişkin
topluma dayalı eğitimi, "toplumun gereksinimlerine yönelik bir eğitim sistemi" olarak
tanımlamış ve topluma dayalı öğrenme etkinliklerini aşağıdaki gibi listelemiştir:
•

Bir aile yanında belli bir süreyle ailenin sağlık bakımının gözlenmesi,

•
Sağlık sektörünün, diğer sektörlerin toplum üzerindeki gelişimin ve sosyal
yapının anlaşılması için kent, taşra ve kırsal toplumda çalışma,
•
Bir toplum araştırması, tanı ve eylem planına katılma (bağışıklama, sağlık
eğitimi, beslenme veya çocuk programı vb.)
•

Temel sağlık bakımı veren bir kurumda denetim altında çalışma.

Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programında, sağlık hizmetlerinin tüm
basamaklarındaki uygulamalara yer verilerek, öğrenci hemşirelerin rollerini her açıdan
uygulamaya aktarmaları için çeşitli kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. Öğrencilerin temel
hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra çalışacakları ortama benzeyen bir alanda öğrenim
görerek bu ortamda rollerini kavramaları önemli görülmekle birlikte bu alanların,
uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak kapasitede olması gerektiği ifade
edilmektedir. Alanda öğrencilerin rehberliğini yapacak hemşire kadrosunun da yeterli olması
önemli görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin, hemşirelerin rehberlikleri eşliğindeki uygulamalı
deneyimlerinden, bağımsız uygulamaya (çalışma hayatı) geçiş süreci aşamalı olmalıdır.
Uygulama öncesi ve sonrasında kavramayı kolaylaştıracak bire-bir eğitim, grup tartışmaları,
örnek olay tekniği (bakım alacak bireylerin katılımı vb.), günlük tutma, önemli olayları not
etme gibi tekniklerin kullanılması öğrencilerin uygulamaları öğrenmelerine yardımcı olacağı
ifade edilmektedir.
Eylem Aşama 5: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Hemşireliğe uygun farklı bilgiler tartışılmalı, bu bilgilerin yeniden
yönlendirilen/düzenlenen eğitim programında nereye ve nasıl aktarılacağına karar verilmelidir.
•
Mevcut eğitim programında teori ve uygulamanın nasıl bütünleştirildiği
tartışılmalı ve bunların yeni eğitim programının yapısı, zamanlaması ve süreci içinde nasıl
bütünleştirileceği araştırılmalıdır.
•
Topluma dayalı hemşirelik eğitimi için elverişli uygulama alanları konusunda
hemşirelerle birlikte karar verilmelidir.
•
Öğrencilere, hemşireliğe yönelik değerler, bilgi
kazandırılmasında uygulayıcı hemşirelere düşen rol tartışılmalıdır.
•

ve

becerilerinin

Teori ve uygulamanın birlikte ele alındığı bir eğitim programı oluşturulmalıdır.
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8.2.2.3. Öğretme ve Öğrenme Stratejileri
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programında benimsenen öğretme ve
öğrenme stratejilerinin yeterlilikleri geliştirilirken öğrencinin potansiyelini mümkün olduğu
ölçüde artırılmasına olanak verecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Eğitim programları,
ağırlıklı olarak öğrenciye teknik becerilerin kazandırılması yerine öğrencinin bütünsel
gelişimini ve mesleki yaşamını dikkate alan geniş kapsamlı hedefler içeren bir özellik
taşımalıdır. Yeni eğitim programında öğretme ve öğrenme sürecinin odak noktası,
akademisyenden öğrenciye doğru değişim göstermelidir. Bu süreçte akademisyen, öğrenmeyi
kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek öğrencilerin bilgi arayışını desteklemelidir. Bu yaklaşımda soru
sorma, tartışmayı özendirecek ders anlatımlarının yanısıra uygulamalı gösterimler, birebir
öğretim, seminerler, beceri analizleri, demonstrasyonlar, bilgisayar destekli öğrenme, kendi
kendini yönlendirme gibi öğretme yöntemleri kullanılabilmelidir. Ayrıca yeniden
yönlendirilen/düzenlenen eğitim programı, öğrencilerin kütüphaneye zaman ayıracak şekilde
tasarlanarak, sadece eğiticinin dinlenerek bilginin edinilmesi değil; öğrencilerin okuyarak, soru
sorarak hatalarını da görerek eleştirel bir şekilde bilgilerin analiz edilerek uygulamaya
geçirebilecekleri bir şekilde yürütülmelidir.
8.2.2.4. Akademisyen Hemşirelerin Hazırlanması
Avrupa Konseyi 1983 toplantısında, akademisyen hemşirelerin, hemşireliğin temelini
oluşturan bilimler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları tavsiye edilerek ve aşağıdaki
noktalara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir:
•
Öğretim, toplum sağlığı veya geriatri hemşireliği gibi bir özel bir alana
odaklanıyorsa hemşire adayın o alanda nitelikli hale getirilmesi gerekir.
•
Eğitimin anlamlı olması için, eğitimcilerin eğitim alanında mesleki deneyim ve
yeterliliklere sahip olması gerekir.
•
Akademisyen hemşirelere gerekli beceriler kazandırılırken kendilerine sağlık
sisteminin her düzeyinde öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolleri olduğunu vurgulanmalıdır.
•
Akademisyenler her düzeydeki eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi
ve değerlendirilmesi konularında yeni yaklaşımlar benimseyebilmelidir.
•

Akademisyenlerin ekip üyelerinin rollerini ve işlevlerini farkında olmalıdır.

•
Hemşire liderlerin sağlık sisteminin her düzeyinde gelişmesine yardımcı
olabilmelidir.
•

Diğer sektörlerdeki insanlarla çalışabilmelidir.

Eylem Aşama 6: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
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•
Çocukluktan yetişkinliğe kadar eğitim sürecindeki okulların eğitim müfredatları
incelenmelidir.
•
Eğitim programında yetişkin öğretimi ve öğrenme stratejilerine ağırlık verilirken
bunun gereksinim duyulacak zaman değerlendirilmelidir.
•

Uygun öğretme ve öğrenme stratejileri belirlenmelidir.

•
Eğitim alanındaki hemşireler ile uygulama alanında öğrencilere rehberlik edecek
hemşirelere yönelik hazırlık programları için hemşirelerle işbirliği halinde olunmalıdır.
Öğrencinin Değerlendirmesi: DSÖ'nün yapmış olduğu bir toplantıda, hemşirelikle
ilgili eğitim programı planlayıcıları, öğrencilerin hemşireliğe uygun oluşluklarıyla, bunların
gelecekte uygulamada nasıl bir yaklaşım geliştirebileceklerinin önceden tahmin edilebilmesini
sağlayacak değerlendirme yöntemi seçmeleri gerektiği şu şekilde belirtilmiştir: "Öğrencilerin
performanslarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği, programın diğer unsurlarını da
etkileyeceğinden bu konuda erken aşamada karar verilmelidir. Eğitim programının temel sağlık
hizmetleri doğrultusunda yönlendirilmesine öğrencilerin gereken önemi vermesini sağlamak
amacıyla temel sağlık bakımının uygulanmasına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi bir
mezuniyet şartı olmalıdır. Bu nedenle topluma dayalı öğrenme etkinlikleri ile yeterlilik
kazanabilecek diğer görevler de dahil her birisini nasıl yerine getirdiklerini ölçebilecek
değerlendirme araçlarından yararlanılmalıdır".
Bilginin Değerlendirilmesi: Bu değerlendirmede üç ayrı davranış alanın
değerlendirildiği belirtilmektedir. Bunlar bilişsel alan (bilgi), psiko-motor alan (beceri),
duygusal alan (tutum) dır.
Uygulamanın Değerlendirilmesi: DSÖ tarafından yayınlanan, topluma dayalı
öğrenme etkinliklerinde, yeterliliğin değerlendirilmesinin tartışıldığı bir raporda, DSÖ
tarafından, topluma dayalı öğrenme etkinliklerinde, değerlendirmenin yararları ile birlikte
zorluklarının da olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda uygulama yeterliliklerinin
değerlendirilmesi, mezuniyet için zorunlu tutulmadıkça öğrencilerin temel sağlık bakımı
konularına daha az ilgi gösterme eğiliminde olabileceği ifade edilmiştir.
Eylem Aşama 7: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin
bu aşamasında aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Eğitimin programının teorik ve uygulamalı konular açısından amacı, kapsamı ve
araçları tartışılmaldır.
•

Çalışma ortamında yeterlilik değerlendirmesinin nasıl olacağı tartışılmalıdır.

•
Öğrencilerin
kararlaştırılmalıdır.

değerlendirmede

nasıl

daha

aktif

rol

alabilecekleri
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•
Öğrencileri değerlendirecek olan akademisyenler ve hemşireler için çeşitli
planlamalar yapılmalıdır.
•
Politika belirleme düzeyindeki hemşirelerle birlikte dışarıdan da uzmanların
katılacağı bir kalite kontrol sistemi oluşturulması üzerine tartışılmalıdır.
•
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programına yönelik değerlendirme
programı tasarlanmalıdır.
8.2.2.5. Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programının değerlendirilmesine yönelik
strateji, eğitim programının planlanması ve değerlendirilmesinin aynı anda planlanması
gerekmektedir. Değerlendirme için, ders program içeriklerinin, sınav kurallarının yazılı bir
şekilde oluşturulması gerekmektedir. Değerlendirmeler sonucunda eğitim programları düzenli
olarak gözden geçirilerek değişen sağlık bakım gereksinimlerine göre yeniden
şekillendirilmelidir.
Ayrıca eğitim programının değerlendirilmesi, eğitici, yönetici, uygulayıcı hemşireleri
ve programa katkı sağlayan diğer meslek üyeleri gibi profesyonel meslek gruplarının görüşleri
alınarak ortaklaşa yapılmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir.
Eylem Aşama 8: Eğitim programının gözden geçirilerek yeniden yönlendirilmesinin bu
son aşamada aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir:
•
Yeniden yönlendirilen/düzenlenen eğitim programının değerlendirilmesine
yönelik planlama yapılırken ele alınması gereken konular belirlenmelidir.
•
Bu konuları ilgili gruplarla tartışarak değerlendirmenin kapsamı türü ve
yapısıyla ilgili değerlendirmede kimlere yer verileceğine karar verilmelidir.
•
Gelişimin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için uygun bir program
yapılmalıdır.
•
Değerlendirme sonuçlarının kitlelere nasıl ulaştırılacağı ve eğitim
programlarının sağlık gereksinimleri ile sürekli uyum içerisinde olabilmesi için nasıl
kullanılması gerektiği, politika belirleme düzeyindeki hemşirelerle tartışılmalıdır.
Bunlara ek olarak Avrupa konseyi üye devletler için hemşirelik eğitiminin
iyileştirimesine yönelik bazı yol gösterici adımlar belirlemiştir. Ancak bu adımların ülkeler için
bağlayıcı ve belirleyici bir özellik taşımadığı da ifade edilmiştir.
Mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik adımlara aşağıda yer
verilmiştir:
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•
Eğitim politikalarının ve hemşirelik eğitim programlarının her düzeyde
gelişmesine ve yeniden yönlendirilmesine engel oluşturan politikaları değiştirmek için önlemler
alınmalıdır.
•
Hemşirelik eğitimi ve uygulamasına ilişkin yasal düzenlemelerde gereksinim
duyulan her türlü değişikliği yapmak için önlemler alınmalıdır.
•
Akademisyen hemşireler ve yönetici hemşirelerin mezuniyet sonrası eğitim
programları, Herkese Sağlık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
•
Soruna dayalı, uygulamaya yönelik, ekip anlayışı içinde farklı meslek grupları
ve farklı sektörleri içeren eğitim süreçleri geliştirilmelidir.
Gerekli kaynak ve yönetim desteği sağlanarak, mezuniyet sonrası eğitim veren
hemşirelik kurumları güçlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Hemşirelikle ilgili alınan uluslararası kararlara ait detaylı bilgi için aşağıdaki linkten
yararlanılabilir.
1. http://www.euro.WHO.int/en/home
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Uygulama Soruları
1.
21 Sağlık Hedefleri başlığında ele alınan hedefler kapsamında belirlenen
hedeflerin ülkemizdeki uygulanabilirliğini ve hemşirelerin bu hedefler doğrultusunda yapması
gerekenleri/yapabileceklerini düşünerek tartışınız.
2.
Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesini ülkemizde uygulanabilirliğini
düşünerek tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede 8. ünitede hemşirelikle ilgili uluslararası düzeyde alınmış olan kararların
devamı olarak 21 Sağlık Hedefleri ve Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesi başlıkları
altında ele alınmıştır. 21 Sağlık Hedefleri incelendiğinde, 1978 yılında Alma-Ata
Konferansı’nda 21. Yüzyılda Herkese Sağlık politikasının temellerinin atıldığı, 1997 DSÖ
Avrupa Bölge Toplantısı’nda ise Herkese Sağlık Stratejilerinin yenilenmesi gündeme
getirilerek, 1998 yılında Kopenhag’da düzenlenen DSÖ 48. Avrupa Bölge Toplantısı’nda, 38
olan Herkes İçin Sağlık Hedefleri sayısı 21'e indirilerek Herkese Sağlık politikaları “21.
Yüzyılda 21 Hedef” sloganıyla kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2020 yılına kadar Herkese Sağlık
Politikaları geliştirilerek bunları gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Ayrıca Herkes İçin
Sağlık Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerle toplum sağlığı
hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Yeterli malzeme ve aracın kullanımı ve kaynakların
maliyet etkin biçimde yönetimiyle temel sağlık hizmetlerine erişilebileceğine vurgu yapılmıştır.
Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesinde ise, Alma-Ata Deklerasyonu ve Viyana
Bildirgesi sonrasında DSÖ tarafından bir Eylem Projesi olarak geliştirilmiştir. Bu projenin
amacının toplumun gereksinimlerine daha uygun hizmetler sunacak hemşirelikte eğitim
programları geliştirmek ve hemşireliği çekici ve doyum sağlayıcı bir meslek haline getirmek
olduğu belirtilmiştir. Hemşirelikte Eylem projesinin hemşirelik ve liderlik uygulamaları olmak
üzere iki odak noktası bulunmaktadır. Bu odak noktalar dahilinde, hemşirelikte liderlik
uygulamaları, yönetici hemşirelerin geliştirilmesi, hemşirelik eğitiminin yeniden düzenlenmesi
(teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, öğretme ve öğrenme stratejilerinin yeniden gözden
geçirilmesi vb.) mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin geliştirilmesi başlıkları altında
Hemşirelikte Etkinliğe Doğrı Eylem Planı oluşturulmuş ve yetkililere ülkelerindeki
hemşireliğin geliştirilmesi konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. DSÖ 48. Avrupa Bölge Komite Toplantısı’nda, yeniden düzenledikleri ve bölge
ülkelerinde uygulamaya koymak istedikleri sağlık politikalarını hangi başlıkta ele alınmıştır?
A.

Etkinliğe Doğru Eylem

B.

38 Bölgesel Hedef

C.

Temel Sağlık Yaklaşımı

D.

Koruyucu Sağlık Yaklaşımı

E.

21. yüzyılda 21 Hedef

2. I. Sağlık, sosyal gelişimin temel öğesidir.
II. Sağlıkta eşitlik ve bütünlüğe özen gösterilmelidir.
III. Sağlığın geliştirilmesi hastalık odaklı olmalıdır.
IV. Gelişmeler bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli ve izlenmelidir.
V. Sağlık, yaşamın sadece belirli bir dönemi boyunca sağlanmalıdır.
2020 yılına kadar “Herkese Sağlık Politikaları”nın gerçekleştirilmesinde üye
devletlerden stratejiler belirlemeleri istenirken benimseyecekleri temel ilkeler aşağıdaki hangi
seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?
A.

I-II-III

B.

I-II-IV

C.

I-II-IV-V

D.

I-II-III-IV

E.

I-II-III-IV
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3. Aşağıdakilerden hangisi Herkese Sağlık 21 Hedefleri kapsamında Sağlık için
araştırma ve bilgi başlığı altında ele alınmamıştır?
A.
Bütün ülkeler, herkes için sağlık gündemi desteklemesi ve bu bilgilere erişimi
kolaylaştırması için sağlık iletişim politikaları ve programları oluşturmalıdır.
B.
Sağlık hizmetleri için fon sistemleri tüm toplumu kapsamayı, çok yönlülüğü ve
sürdürülebilirliği garantilemelidir.
C.
Bütün ülkeler "herkes için sağlık" için uzun dönem politikalarındaki
önceliklerine odaklı araştırma politikalarına sahip olmalıdır.
D.
Bütün ülkeler bilimsel kanıta dayalı sağlık hizmetleri sunumu ve geliştirilmesi
mekanizmalarına sahip olmalıdır.
E.
Sağlık bilgileri politikacılar, yöneticiler, sağlık ve diğer çalışanlar ve halk için
yararlı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
4. Aşağıda yer alan Herkes için Sağlık Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak
temel eylemlerden hangisine vurgu yapılmamıştır?
A.

Tedavi edici hizmetlere daha çok ağırlık verme

B.

Yeterli malzeme ve aracın kullanımı

C.

Kaynakların maliyet etkin biçimde yönetimi

D.

Toplum sağlığı hizmetlerine yönelme

E.

Koruyucu hizmetler verme

5. Aşağıdakilerden hangisi Herkese Sağlık 21 Hedefleri kapsamında sağlıklı çevreler
kapsamında ele alınan hedefler arasında yer almamaktadır?
A.
Sağlığı koruyucu ve iyileştirici becerilerin artırılması yoluyla, ev çevresinin
güvenliği geliştirilmeli ve fiziki çevrede sağlığı tehlikeye atan durumlar azaltılmalıdır.
B.
Birleşmiş Milletlerin engelli insanlara fırsat eşitliği sağlayan kurallarına uygun
olarak, engeli olan insanların sağlıklı ev, iş ve sosyal yaşama ulaşım fırsatları artırılmalıdır.
C.

Yoksul yaşayan nüfus oranı azaltılmalıdır.

D.

Ev ve iş kazaları azaltılmalıdır.

E.
Şehirlerin, kentsel alanların ve toplulukların en az %50’si sağlıklı şehirler ya da
sağlıklı topluluklar ağının (network) aktif üyeleri olmalıdırlar.
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6. Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelikte Ekinliğe doğru eylemler kapsamında
mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik adımlar arasında yer
verilmemiştir?
A.
Uygulamaya yönelik, farklı meslek grupları ve farklı sektörler eğitim sürecine
dahil edilmeden program düzenlenmelidir.
B.
Eğitim politikalarının ve hemşirelik eğitim programlarının yeniden
yönlendirilmesine engel oluşturan politikaları değiştirmek için önlemler alınmalıdır.
C.
Hemşirelik eğitimi ve uygulamasına ilişkin yasal düzenlemelerde her türlü
değişikliği yapmak için önlemler alınmalıdır.
D.
Akademisyen hemşireler ve yönetici hemşirelerin mezuniyet sonrası eğitim
programları, Herkese Sağlık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
E.
Gerekli kaynak ve yönetim desteği sağlanarak, mezuniyet sonrası eğitim veren
hemşirelik kurumları güçlendirilmelidir.
7. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem aşamaları kapsamında akademisyen
hemşirelerin hazırlanması kapsamında yapılması gerekenler arasında yer verilmemiştir?
A.
Akademisyen hemşirelere gerekli beceriler kazandırılırken sağlık sisteminin her
düzeyinde öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolleri olduğu vurgulanmalıdır.
B.
Temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde esas olan ekip yaklaşımını
benimseyerek diğer sektörlerdeki insanlarla da çalışabilmelidir.
C.
Akademisyenler eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi
değerlendirilmesi konularında var olan standart yaklaşımları benimsemelidir.
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D.
Akademisyen hemşirelerin hemşireliğin temelinin oluşturan bilimler hakkında
ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları gereklidir.
E.

Öğretim verilen alanda mesleki deneyim ve yeterliliklere sahip olmalıdır.

8. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem kapsamında uygulamaya dayalı hemşireliğin
öğretilmesi amacıyla aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.
Yeniden düzenlenecek eğitim programında, öğrencilerin tüm basamaklarda
verilen sağlık hizmetlerinde gerçekleştirecekleri uygulamalara yer verilerek, öğrenci
hemşirelerin rollerini her açıdan uygulamaya geçirmeleri için fırsat tanınmalıdır.
B.
Öğrencilerin hemşirelerin rehberlikleri altındaki uygulamalı deneyimlerinden
bağımsız uygulamaya geçişi, aşamalı bir sürece gerek duyulmadan doğrudan yapılmalıdır.
C.

Öğrencilerin temel hemşirelik eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışacakları
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ortama benzeyen bir çevrede öğrenim görmeleri gerekmektedir.
D.
Öğrencilerin uygulama yapacağı alanlar, uygulamaların gerçekleştirilmesine
olanak sağlayacak kapasitede olmalıdır.
E.
Öğrencilerin alanda rehberliğini yapacak hemşire kadrosunun da yeterli olması
gerekmektedir.
9. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ'nün vurguladığı, temel hemşirelik eğitimi sonrası
hemşirelerin sahip olması gereken yeterliliklerden birisi değildir?
A.

Hemşirelik uygulamaları için araştırmalar yapabilmelidir.

B.
Hemşirelik bakımı uygularken gerekli önlemleri alarak sorun çözme yaklaşımı
uygulayabilmelidir.
C.

Hemşirelik bakımının yönetimine katkıda bulunmalıdır.

D.

Verdiği bakımın sorumluluğunu almamalıdır.

E.
yapmalıdır.

Birey, aile ve toplum yararı için çeşitli ortamlarda kişiler ve kurumlar ile işbirliği

10. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Bölgesi komitesi, hemşirelik eğitim programının
hemşirelik bakımına sistematik bir yaklaşım getirmesi için belirtilen hemşirelik eylemlerinden
birisi değildir?
A.

Uygun bir hemşirelik modeli uygulayabilmeli

B.
Hizmet sunulacak aile, grup, toplumla işbirliği yaparak gereksinimleri ve
sorunları belirleyebilmeli
C.

Otonomi sağlayarak verilen bakımı destekleyebilmeli

D.
Bir ekip üyesi olarak diğer meslek grupları ile bakım, denetim ve rehabilitasyon
programlarına katılabilmeli
E.

Hemşirelik uygulamalarına sorgulayıcı olmayan bir yaklaşım getirebilmeli

Cevaplar
1- E 2-B 3-B 4-A 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D 10-E
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9. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ HEMŞİRELİK
MEVZUATI
* Bu bölüm Araş. Gör. Dr. Feride EŞKİN BACAKSIZ tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Uluslararası Çalışma Örgütü Kuruluşu ve Tarihçesi
9.2. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye
9.3. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Hemşirelik Mevzuatı
9.3.1. 149 sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi
9.3.2. 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amacı ve yapısı nedir?
Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmeleri ve tavsiye kararları neyi ifade
etmektedir?
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilişkisi nedir?
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hemşirelikle ilgili sözleşmesi neleri
içermektedir?
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hemşirelikle ilgili tavsiye kararları neleri
içermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası
Çalışma Uluslararası
Çalışma
Örgütü Hemşirelik Mevzuatı Örgütünün
amacını
ve
yapısını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uluslararası
Çalışma Sözleşme ve Tavsiye Kararları
Örgütü Hemşirelik Mevzuatı arasındaki farkı kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Uluslararası
Çalışma Türkiye’nin
Uluslararası
Örgütü Hemşirelik Mevzuatı Çalışma Örgütü ile ilişkisini
bilmek
Uluslararası
Çalışma Uluslararası
Çalışma
Örgütü Hemşirelik Mevzuatı Örgütü’nün hemşirelikle ilgili
sözleşmesinin
içeriğini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Uluslararası
Çalışma Uluslararası
Çalışma
Örgütü Hemşirelik Mevzuatı Örgütü’nün hemşirelikle ilgili
tavsiye kararlarının içeriğini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
• Uluslararası Çalışma Örgütü,
• Hemşirelik Personeli Sözleşmesi,
• Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararı.
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Giriş
Birinci Dünya Savaşı’na son veren Versailles Antlaşması kapsamında, evrensel ve kalıcı
bir barışın ancak sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği inancından hareketle kurulan
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren uzman bir
kuruluştur. Sanayileşme döneminde işçilerin maruz kaldıkları ağır iş koşullarının, diğer bir
ifade ile sömürünün ortadan kaldırılması ve sosyal adaletin sağlanması amacını taşıyan örgüt,
kendisine üye olan 185 ülkede, sözleşmeler ve tavsiye kararları aracılığı ile çalışma yaşamına
ilişkin asgari koşulları belirlemektedir. Türkiye de örgüte üye olan ülkeler arasındadır ve
örgütün bazı sözleşmelerine imza atarak, taraf olmayı kabul etmiştir. Örgüt Haziran 1977
tarihinde gerçekleştirilen genel konferensta, hemşirelik personeli için 149 sayılı Hemşirelik
Personeli Sözleşmesini ve 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararlarını ilan etmiştir.
Bu ünitede Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu, tarihçesi ve Türkiye’nin örgüte
üyeliğine ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, hemşirelik için asgari koşulların belirlendiği
Hemşirelik Personeli Sözleşmesinin ve Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları’nın içeriği ele
alınacaktır.
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9.1. Uluslararası Çalışma Örgütü Kuruluşu ve Tarihçesi
Uluslararası Çalışma Örgütü 1919 yılında kurulmuş olup merkezi İsviçre’nin Cenevre
kentindedir. Örgütün ilk genel direktörü Albert Thomas’tır ve bu görevi 1919-1932 yılları
arasında sürdürmüştür. Örgütün şu anki genel direktörü Guy Ryder ise onuncu genel direktör
olarak Ekim 2012’den beri görev yapmaktadır.
Örgütün en önemli özelliği üçlü yapı olarak tanımlanan hükümet, işçi ve işveren
kuruluşlarının yer aldığı tek Birleşmiş Milletler kuruluşu olmasıdır. Örgüt bu üçlü yapısı
sayesinde, üye ülkelerin hükümetlerinin ve sosyal ortaklarının çalışma standartları ve
politikalarını serbestçe ve açıkça tartışabildiği, işçilerin ve işverenlerin hükümetlerle birlikte
alınacak kararlarda eşit söze sahip olduğu bir forum niteliğindedir.
Örgütün dört adet temel metni vardır:
•

ILO Anayasası

•

Philadelphia Bildirgesi

•

Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi

•

ILO Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi

Örgüt, sözleşme ve tavsiye kararlarını bu temel metinlerdeki ilkeler üzerine
oluşturmaktadır. Örgütün anayasasında “Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını
benimsememesi, kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir
engel teşkil edecektir” ifadesi yer almaktadır. Örgüt anayasasından hareketle dört temel
stratejik hedef belirlemiştir:
•
Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması
ve yaşama geçirilmesi,
•
Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç
sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması,
•
artırılması,
•

Herkes için sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin

Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi.

Örgüt temel stratejik hedeflerine ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet
göstermektedir:
•
Temel insan haklarının gözetilmesine, çalışma yaşam koşullarının
iyileştirilmesine ve istihdam fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik uluslararası politika ve
programların geliştirilmesi,
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•
Uygulamaların denetlenmesine yönelik kendine özgü bir sistemle desteklenmek
üzere uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi,
•
Bu politikaların etkili biçimde uygulanmasında ülkelere yardım etmek üzere
bileşenlerle aktif ortaklık yoluyla hazırlanan ve uygulanan yaygın bir uluslararası teknik
işbirliği programı,
•
Tüm bu çabaların daha ileriye taşınmasına destek olacak eğitim ve araştırma
çalışmaları.
Görüldüğü üzere örgütün temel amacı asgari ve evrensel uluslararası standartlar
belirlenmesi yolu ile üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu
standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır.
Sözleşme ve tavsiye kararları hukuki özellikleri itibariyle birbirinden ayrılmaktadır. Aradaki
temel fark, sözleşmelerin imzalayan ülkeler için bağlayıcı bir yükümlülük getirmesi ve örgüte
o ülke üzerinde uygulama ile ilgili denetime bağlı yaptırım gücü vermesidir. Tavsiye kararları
ise hükümetlere çalışma hayatı ile ilgili faaliyetlerinde yol gösterici ve sözleşmeyi tamamlayıcı
niteliktedir. Örgütün sekiz adet temel sözleşmesi vardır ve kuruluşundan itibaren 189 sözleşme
ve 204 tavsiye kararı kabul edilmiştir. Örgütün temel sözleşmeleri aşağıda sıralanmaktadır.
1.

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (No.29, 1930)

2.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (No.87,

3.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (No.98, 1949)

4.

Eşit Ücret Sözleşmesi (No.100, 1951)

5.

Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (No.105, 1957)

6.

Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (No.111, 1958)

7.

Asgari Yaş Sözleşmesi (No.138, 1973)

8.

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (No.182, 1999)
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Örgütün zaman içerisinde kuruluş amacından saparak, emekçilerin hakkını savunmada
yetersiz kaldığına yönelik çeşitli görüşler olmakla birlikte, henüz örgütün belirlediği
standartları benimsememiş ve bunları gerçekleştirmekten çok uzak ülkelerdeki emekçiler için
önemli kazanımlar sağladığı unutulmamalıdır. Söz konusu ülkelerde hükümetlerin, örgütün
sözleşmelerini imzalaması ve emekçilerin koşullarını bu standartlara ulaştırması için gerekli
kamuoyunun oluşturulması önemlidir.

9.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Kuruluşu ve Türkiye
Türkiye, örgüte 1932 yılında üye olmuştur ve ilk ofis 1952 yılında Yakın ve Orta Doğu
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İnsan Gücü Saha Ofisi adı ile İstanbul’da açılmıştır. Ardından 1976 yılında Ankara’nın Oran
semtinde açılan ILO Ankara Ofisi, halihazırda ILO Türkiye ofisi adı ile faaliyet göstermektedir.
ILO Türkiye Ofisi’nin misyonu “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel önceliklerinin,
standartlarının, ilgi alanlarının ve politikalarının gözetildiği, deneyimlerinin yaygınlaştırıldığı
koşullarda hükümetle, işçi ve işveren kuruluşlarıyla aktif ilişki içinde yer alarak, herkes için
insana yakışır işler sağlanması çabalarında Türkiye’de güçlü, görünür ve proaktif bir konuma
sahip olmak”tır. Bu misyon doğrultusunda Türkiye, örgütün sekiz temel sözleşmesinin
tamamını, dört öncelikli sözleşmesinin üçünü ve 177 teknik sözleşmenin 48’ini olmak üzere
toplamda 59 sözleşmeyi imzalamıştır. Ancak imzalanan ve yürürlükte olan sözleşmelerin
bazılarının hemşirelik personelini de kapsamasının yanı sıra, Türkiye örgütün hemşirelik ile
ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarını henüz imzalamamıştır.
Türkiye’nin imzalayarak tarafı olduğu sözleşmelerin tam listesi ve Türkçe sözleşme
metinlerine, ILO Türkiye Ofisi’nin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ancak Türkiye’nin
henüz imzalamadığı sözleşme ve tavsiye kararlarının örgütün resmi dili olan İngilizce ve
Fransızca metinlerine www.ilo.org adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

9.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Kuruluşu ve Hemşirelik
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim
Kurulu tarafından 1 Haziran 1977 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilmiş olan 63. oturumda,
aşağıda ayrıntılı biçimde anlatılan 149 sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi‘nin ve 157 sayılı
Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları’nın benimsendiği deklare edilmiştir.
Bu oturumda hemşirelik mesleği ve hemşirelik personeli için;
•
Nüfusun sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesinde, sağlık alanındaki
diğer çalışanlar ile birlikte, hemşirelik personelinin oynadığı hayati bir rol tanınarak,
•
Hemşirelik personelinin işvereni olarak kamu sektörünün,
hemşirelik
personelinin istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde aktif bir rol oynaması
gerektiği kabul edilerek,
•
Nitelikli işgücünün az olduğu ve var olan kadrolardan da iyi yararlanılmadığı
ülkelerde, hemşirelik personelinin şu anki durumunun, etkin sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesine bir engel teşkil ettiğine işaret edilerek,
•
İstihdam ve çalışma koşullarına ilişkin standartları belirleyen ayırımcılık,
örgütlenme özgürlüğü, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, gönüllü olarak veya hakem yolu ile
uzlaşma, çalışma saatleri, ücretli izin, ücretli eğitim izni, sosyal güvenlik ve sosyal yardım
imkanları, ana sağlığı ve çalışan sağlığının korunması gibi pek çok uluslararası sözleşme ve
tavsiye kararının hemşirelik personelini de kapsadığı hatırlatılarak,
•
Hemşireliğin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında, yukarıda bahsi
geçen genel standartlara ek olarak hemşirelik personelinin sağlık alanındaki rollerine uygun ve
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sorumluluklarını karşılayacak şekilde özel standartların oluşturulması vurgulanarak,
•
Oluşturulan standartların, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde düzenlendiği
ve bu standartların geliştirilmesinde örgüt ile sürekli işbirliği içinde bulunulacağına dikkat
çekilerek,
•
Oturum gündeminin altıncı maddesince, hemşirelik personelinin istihdamı,
çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar verilerek,
•

Bu önerilerin uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmedilmiştir.

9.3.1. 149 Sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi
Hemşirelik personelinin istihdam, iş ve yaşam koşullarının düzenlenmesine ilişkin on
altı maddeden oluşan bu bağlayıcı nitelikteki sözleşmenin ilk maddesi sözleşmenin kapsamı
ile ilgilidir ve hükümlerin nerede çalışırsa çalışsın, hemşirelik bakımı ve hemşirelik hizmeti
sunan bütün hemşirelik personeline uygulanacağı ifade edilmektedir. Gönüllü çalışma gibi bazı
özel durumlarda özel kuralların uygulanabileceği ancak bunların da sözleşmenin maddelerine
aykırı olamayacağı da eklenmektedir.
Sözleşmenin ikinci maddesinde hemşirelik hizmetleri ve personeli ile ilgili olarak
ülkelerin kendi koşullarına uygun bir politika benimseyerek uygulamaları ve bu politikanın
oluşturulmasında işçi ve işveren örgütlerine danışılması istenmektedir. Hemşirelik hizmetlerine
ve hemşirelik personeline dair bu politikanın kişileri mesleğe çekebilecek ve meslekte
kalmalarını sağlayacak şekilde, uygun eğitim ve öğretim olanaklarını sağlamaya, istihdam ve
çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik olması gerektiği ifade edilmektedir.
Sözleşmede yer alan diğer bir önemli madde hemşirelik eğitimi ve öğretimi ile ilgili
hükümleri içeren üçüncü maddedir. Bu maddede hemşirelik eğitimi ve öğretimi ile ilgili temel
gereksinimlerin belirlenmesi ve eğitim öğretiminin denetlenmesi ile ilgili yasal zeminin
oluşturulması ve bunun da yetkili makamlar veya yasal düzenlemelerle güçlendirilmiş olan
meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilmesinin gerekliliği ifade edilmektedir. Ayrıca
hemşirelik eğitim ve öğretiminin, sağlık alanındaki diğer çalışanların eğitim ve öğretimi ile
uyumlu olması vurgulanmaktadır.
Sözleşmenin dördüncü maddesi de hemşirelik eğitim ve öğretimine paralel olan,
hemşirelik uygulamasına yöneliktir. Bu maddede ulusal yasa ve yönetmeliklerle hemşirelik
uygulamalarını gerçekleştirebilmek için gerekli niteliklerin açıkça belirlenmesi ve uygulama
yapma hakkının yalnızca bu nitelikleri taşıyan kişilerle sınırlı olması vurgulanmaktadır.
Burada, bu dersin beşinci ünitesinde detayları ile açıklanan Hemşirelik Kanunundan bahsetmek
faydalı olacaktır. Hemşirelik Kanunu’nun birinci maddesi ile “hemşire” ünvanının lisans
düzeyinde hemşirelik eğitimi alan kişilere verileceği hükme bağlanmış ancak geçici maddelerle
sağlık memurlarının hemşire olarak, ebelerin ise hemşire yetkisiyle görevlerine devam
etmelerinin yanında sağlık meslek lisesi mezunlarının da (öncelikle beş yıl olarak belirlenen
süre daha sonra uzatılmıştır) hemşire ünvanı alması karara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek
gerekirse, Türkiye’de sözleşmeye uygun biçimde Hemşirelik Kanunu ile “hemşire”lik yapma
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yetkisine sahip kişilerin nitelikleri açıkça belirlenmek ile birlikte, kanuna yapılan eklemeler ve
ardından gerçekleştirilen başka yasal düzenlemeler ile bu “sınır” ortadan kaldırılmıştır. Yakın
zamanda sağlık sektöründe görev almaya başlayacak olan hemşire yardımcıları da diğer bir
tartışma konusu olarak hemşirelik gündemindeki yerini almaktadır.
Sözleşmenin beşinci ve altıncı maddeleri hemşirelik personelinin istihdamı ve çalışma
koşulları ile ilgilidir ve kamu sektörünün bu konuda aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu
yapmaktadır. Ülkemizde özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payı giderek artmakla birlikte,
kamu sektörü halihazırda hemşirelerin en büyük işvereni konumundadır. Bu nedenle kamu
sektörünün hemşirelerin çalışma saatleri, haftalık izinleri, ücretli yıllık izinleri, eğitim izni,
gebelik izni, hastalık izni ve sosyal güvenlik gibi başlıklarda hemşirelik personelini tatmin
edecek koşulları sağlaması ve bu koşulları ülkedeki diğer çalışanlar ile en azından eşdeğer
düzeyde tutmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
Sözleşmenin diğer maddeleri sözleşmenin uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili teknik
konularla ilgili olup bu maddelere ünite içerisinde değinilmeyecektir.
9.3.2. 157 Sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları
Hemşirelik personelinin istihdamı, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin üye ülkelere yol
gösterici nitelikteki tavsiye kararı on dört ana başlıkta yer alan toplam 71 maddeden
oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde sıralanmaktadır;
I.
II.

Kapsam
Hemşirelik Hizmetlerine ve Hemşirelik Personeline İlişkin Politika

III.

Eğitim ve Öğretim

IV.

Hemşirelik Mesleğinin Uygulanması

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Katılım
Kariyer Gelişimi
Ücret
Çalışma Zamanı ve Tatil Araları
İş Sağlığının Korunması
Sosyal Güvenlik
Özel İstihdam Düzenlemeleri
Hemşirelik Öğrencileri
Uluslararası İşbirliği
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XIV.

Uygulama Yöntemi

Tavsiye kararlarında yer alan bu bölümlerdeki maddelerin içerikleri aşağıda
özetlenmektedir.
•
Kapsam (3 Madde): 149 sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi’nin birinci
maddesinde yer alan üç fıkra ile aynı olup, tavsiye kararlarının nerede çalışırsa çalışsın
hemşirelik bakım hizmeti veren tüm hemşirelik personelini kapsadığı ve özel durumlar için
yapılacak düzenlemelerin de bu metinde yer alan kararlara aykırı olamayacağı açıklanmaktadır.
•
Hemşirelik Hizmetlerine ve Hemşirelik Personeline İlişkin Politika (3
madde): Bu bölümde yine hemşirelik personeli sözleşmesi ile benzer olarak üye ülkelerin,
toplumun en yüksek sağlık seviyesine ulaşmasında gerekli nicelik ve nitelikteki hemşirelik
bakımının sağlanması için politika oluşturulması ve uygulanmasına vurgu yapılmaktadır. Bu
politikanın, sağlık bakım hizmetlerinin diğer bileşenleri ve çalışanları ile tutarlı biçimde,
hemşirelik mesleğinin uygulaması, eğitimi ve öğretiminin yanında hemşirelik personeli olmak
için gerekli nitelikleri ve sorumlulukları da kapsayacak şekilde yasalarla güvence altına alması
gerektiği açıklanmıştır. Ek olarak bu politikanın ülke genelindeki hemşirelik personelinden
etkin biçimde ve tam olarak yararlanmayı sağlayacak önlemler içermesi gerekmektedir.
Buradan yola çıkarak ülkelerin var olan hemşirelik personeli kaynaklarını etkin biçimde
kullanabilmesinin yollarını araması ve hemşirelik personelinden mesleğin ana görev alanı olan
hemşirelik bakımı konusunda yararlanılması gerektiği, destek hizmetler diye
nitelendirilebilecek ve başka disiplinler tarafından gerçekleştirilebilecek çeşitli görevlerin
hemşirelik personeline verilmesinin ise kaynak israfı olduğu söylenebilir.
Tavsiye kararlarının beşinci maddesi hemşirelik personelinin sınıflandırılması ile
ilgilidir ve bu sınıflama yapılırken hemşirelerin eğitim ve öğretim seviyelerine göre
fonksiyonlarının ve yetkilerinin belirlenmesi önerilmektedir. Bahsi geçen ölçütlere göre üç
farklı seviye belirlenmiştir.
Profesyonel Hemşire (Professional Nurses): Son derece karmaşık ve sorumluluk
gerektiren görevleri yerine getirmekten sorumlu olarak, gerekli olan üniversite düzeyinde
eğitim ve öğretimi tamamlamış hemşirelerdir.
Yardımcı Hemşire (Auxiliary Nurses): Profesyonel hemşirenin gözetiminde, daha az
karmaşık görevleri yerine getirmekten sorumlu olarak, daha düşük eğitim düzeyine sahip
hemşirelerdir.
Hemşire Yardımcısı (Nursing Aides): Profesyonel ya da yardımcı hemşirelerin
gözetiminde, onlar tarafından belirtilen görevleri gerçekleştirmek için iş başı eğitimle yetişmiş
kişilerdir.
Burada en fazla vurgulanan nokta, her bir seviyenin görev içeriğinin net olması, alt
seviyede tanımlanan işgücünün, bir üst seviyenin görevlerini yerine getirmemesidir.
Örneklemek gerekirse, profesyonel bir hemşirenin gözetiminde hastanın tekerlekli sandalye ile
taşınması gibi görevleri yerine getirmek üzere tanımlanmış hemşire yardımcısının, hastanın
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bakım ve tedavisinde hiçbir şekilde rol almaması gerekmektedir. Buradan hareketle, yakın
zamanda sağlık sektörü içerisinde yer alacak olan yardımcı hemşirelerin görev tanımlarının
belirlenmesi ve hemşire açığı sorunu yaşayan ülkemizde hemşire gibi, hemşirelik
uygulamalarından sorumlu tutulmalarının önüne geçilmesi önemlidir. Diğer taraftan meslekleri
ile ilgili lisansüstü eğitim görmüş uzman hemşirelerin de hemşirelik bakımının
geliştirilmesine yönelik daha karmaşık uygulamalarda görev almaları da önemlidir.
•
Eğitim ve Öğretim (6 madde): Hemşireliği bir meslek olarak seçmek
isteyenlere gerekli bilgi ve rehberliğin sağlanması, temel hemşirelik eğitiminin benzer meslek
grupları ile birlikte uyumlu bir çerçeve içinde yürütülmesi, hemşirelik eğitim ve öğretiminin
toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve ülkedeki diğer sağlık
mesleklerinin eğitimleri ile uyumlu olması vurgulanmaktadır. Hemşirelik eğitiminin hem teorik
ve hem de uygulamalı olması, uygulamalı eğitimin nitelikli hemşireler gözetiminde koruyucu,
tedavi edici ve rehabilie edici hizmetleri içermesi gerekmektedir. Ayrıca hemşirelik eğitim ve
öğretimi ile ilgili temel nitelikler ve gereklilikler yasa ve yönetmeliklerle güvence altına
alınmalıdır.
Bu başlıkta yer alan diğer bir husus da hemşirelik eğitiminin düzeylerine ilişkindir.
Tavsiye kararlarında hemşirelik eğitimi için temel eğitim ve yüksek eğitim olarak iki seviye
belirtilmektedir. Temel eğitim de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki ileri
düzey (advanved level) olarak adlandırılmakta ve en karmaşık hemşirelik işlevlerini yerine
getirmek, toplum sağlığına yönelik hizmetleri planlamak, uygulamak ve denetlemek için yeterli
yetkinlikleri kazandıracak şekilde profesyonel hemşireler için tasarlanmış lisans düzeyinde
eğitimi içermektedir. İkincisi ise daha az karmaşık yapıdaki teknik beceri ve yetenek gerektiren,
yardımcı hemşire eğitmek için tasarlanmış orta öğretim düzeyinde eğitimi içermektedir.
Yüksek hemşirelik eğitimi ise hemşirelik uygulamasını, eğitimini, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini, yönetimini üst seviyelere çıkaracak düzeyde sorumluluk alabilecek uzman
hemşireler yetiştirmeye yöneliktir. Bu seviye hemşirelik ile ilgili lisans eğitiminin üzerine
temellenmiş lisansüstü eğitim olarak tanımlanabilir.
Bu başlıkta yer alan diğer bir konu ise hemşire yardımcısı ve yardımcı hemşirelerin,
sürekli eğitim ve öğrenimi teşvik etme amacı ile seviye ilerlemesini kolaylaştıracak
düzenlemelerin ve herhangi bir nedenle hemşirelik eğitimi ve öğretimine ara verenlerin,
eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması yönündedir.
•
Hemşirelik Mesleğinin Uygulanması (5 madde): Oldukça geniş kapsamlı bu
bölüm özetlendiğinde; hemşirelik personelinin temsilcilerinin yer aldığı bir organa hemşirelik
eğitimi ile ilgili lisans verme yetkisi tanınması, mesleki uygulamaların güncel gelişmelere
uygun olarak geliştirilmesi ve diğer sağlık mesleklerinin uygulamaları ile uyumlu olmasının
gerekliliği açıklanmaktadır. Önemli bir husus olarak mesleki uygulamaların sadece tam yetkili
kişilerle sınırlandırılması, hemşirelik personeline nitelik ve yetkinliklerinin ötesinde görevler
verilmemesi ve böyle bir durum varsa mümkün olan en kısa sürede gerekli nitelikleri kazanması
için eğitilmesi vurgulanmaktadır. Diğer taraftan hemşirelerin kendi dini, ahlaki ya da etik
inançları gereğince, hemşirelik bakımını aksatmamak adına yöneticilerine önceden bildirmek
suretiyle bazı uygulamaları yapmaktan muaf tutulmaları ve cezalandırılmamaları
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önerilmektedir. Son olarak da hemşirelik personeline uygulanacak disiplin cezalarının
belirlendiği kurullarda, yine hemşirelik personeli temsilcilerinin yer alması istenmektedir.
•
Katılım (2 madde): Bu bölümde hemşirelik personelinin ulusal sağlık
politikalarına ve özellikle mesleklerini ilgilendirilen konularda kararlara katılımının sağlanması
ve teşviki vurgulanmaktadır. Burada meslek örgütünün, hemşireliğe ilişkin politikalarda,
istihdam koşullarında ve taraflar (işçi-işveren-hükümet) arasındaki çeşitli uyuşmazlık
durumlarında arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim görevinin tanınması istenmektedir. Bu
noktada işçi temsilcilerinin de korunması amacı ile İşçi Temsilcileri Sözleşmesi (135 sayılı) ve
Tavsiye Kararının (143 sayılı) hükümleri uygulanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
•
Kariyer Gelişimi (4 madde): Bu bölümde hemşireler için giderek artan
düzeylerde teknik beceri, mesleki uygulama ve sorumluluk içeren ilerleme olanakları
sağlanması ve buna paralel ücretlendirme yapılması, hemşirelerin hasta birey ya da toplumla
doğrudan ilişkili girişimlerinin öncelenmesi vurgulanmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir
nedenle hemşirelik mesleğine ara verenlerin, mesleğe dönüşleri için gerekli destek ve
yönlendirmenin sağlanması, ara vermeden önceki deneyimlerinin de dikkate alınması
önerilmektedir. Sürekli eğitim programlarına katılarak kendisini geliştirmek isteyen hemşirelik
personeline gerekli desteğin (ücretli ya da ücretiz izin, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, eğitim
masraflarının ödenmesi vb.) verilmesi ve işverenlerin personelin işyerindeki hizmet içi eğitimi
için kolaylıklar sağlaması istenmektedir.
•
Ücret (5 madde): Bu bölümde hemşirelik personelinin ücretlendirilmesi ile
ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. Buna göre hemşirelik personelinin ücretleri sosyoekonomik ihtiyaçları, nitelikleri, sorumlulukları, görevleri ve tecrübeleri ile orantılı olarak,
mesleğin barındırdığı zorluk ve tehlikeleri göz önünde bulunduran, kişileri mesleğe çekip
meslekte kalmalarını sağlayabilecek düzeyde olmalıdır. Ücretler tümü ile para ile ödenmelidir.
Hemşirelik personelinin ücretleri çalıştıkları kuruluş, alan ya da sektör ne olursa olsun, benzer
nitelikler gerektiren benzer sorumlulukları olan diğer hemşirelik personeli ve diğer mesleklerle
mukayese edilebilir olmalıdır. Ücretler enflasyon ve yaşam standartlarındaki değişimlere göre
artırılmalı ve mümkünse toplu sözleşme ile belirlenmelidir. Zorlu koşullarda çalışan hemşirelik
personeline tazminat verilmelidir. Ücretlerde yapılacak kesintiler sadece ulusal yasalarda
belirtilen koşullarda yapılmalı, keyfi uygulama ve kesintilerden kaçınılmalıdır. Hemşireler
işverenlerin sağladığı tüm hizmetleri kullanıp kullanmamakta özgür olmalıdır. Hemşirelerin
görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan iş elbisesi, tıbbi araçlar ve diğer malzemeler
işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
•
Çalışma Zamanı ve Tatil Araları (14 madde): Bu bölümde hemşirelerin
çalışma zamanları için dört farklı tanım kullanılmıştır. Yasalarca belirlenmiş olan her ülkedeki
sabit saat sayısı normal çalışma, normal saatten fazla çalışılmış saatler fazla çalışma, işveren
emrinde olası görev çağrılarına cevap vermek üzere işyerinde veya başka bir yerde bulunma
çağrı üzerine (icapçı) çalışma, normal çalışma günü ve saatleri dışındaki saatler ise uygunsuz
çalışama şeklinde tanımlanmaktadır. Hemşirelik personelinin normal çalışma süresinin
ülkedeki diğer çalışanlar için belirlenmiş olandan yüksek olmaması ve haftalık çalışma
süresinin 40 saati aştığı ülkelerde, toplam ücrette indirime gidilmeksizin çalışma süresinin
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azaltılması önerilmektedir. Bu bölümde yer alan diğer önerilere göre günlük mesai süresi sekiz
saat olmalı ve fazla mesailer de dahil olmak üzere 12 saati aşmamalıdır. Normal çalışma
sürelerinin içinde yeterli yemek ve dinlenme molaları olmalıdır. Çalışma listeleri hemşirelik
personelinin kendi kişisel ve aile yaşamını düzenleyebileceği şekilde önceden ilan edilmeli ve
acil durumlar dışında bu listenin dışına çıkılmamalıdır. Hemşirelik personelinin haftalık
dinlenme süresi kesintisiz 48 saat olmalıdır ve hiçbir durumda haftalık dinlenme süresi
kesintisiz 36 saatten az olmamalıdır. Uygunsuz, çağrı üzerine ya da fazla çalışmaya mümkün
olduğunca az başvurulmalı ve resmi tatillerdeki fazla çalışma süreleri normal mesai ücretinden
fazla bir ücretle ya da izinle, resmi tatiller dışındaki uygunsuz çalışma saatleri ise ek bir ücrette
telafi edilmelidir. Hemşirelerin vardiyaları arasında en az 12 saat dinlenme süresi olmalıdır ve
vardiyaların bölünmesinden kaçınılmalıdır. Hemşirelik personelinin ücretli yıllık izni ülkedeki
diğer çalışanlarla aynı uzunlukta ve dört haftadan az olmamalıdır. Zor koşullarda çalışan
hemşirelerin ücretlerinde bir azalma olmaksızın çalışma saatleri azaltılmalı veya ücretli izinleri
çoğaltılmalıdır. Hastalık ve yaralanma nedeniyle işe devamsızlık yapan hemşirelik personelinin
istihdam ilişkisi ve bunlardan kaynaklanan hakları ile geliri korunmalıdır. Hastalık izinleri, yasa
ve yönetmelikler aracılığı ile çalışma esnasında gerçekleşen hastalık ve yaralanmalardan,
kişinin çalışmasını engellemeyen ama başkalarının sağlığını koruma amaçlı olarak çalışamadığı
durumlardan ve iş ile ilişkili olmayan hastalık ve yaralanmalardan ayrı tutulmalıdır. Evli ya da
evli olmayan kişilerin ayrım yapılmaksızın Anneliğin Korunması Sözleşmesi (003 sayılı) ve
Tavsiye Kararlarında (012 sayılı) öngörülen haklara sahip olması sağlanmalıdır. Doğum izni
hastalık izninden sayılmamalıdır. Hemşirelik personeline Aile Sorumlulukları Olan Kadınlara
Yönelik Tavsiye Kararları (123 sayılı) uygulanmalıdır.
•
İş Sağlığının Korunması (9 madde): Bu bölümde hemşirelik personelinin iş
sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelere yer verilmektedir. Buna göre her üye ülke
hemşirelik personeli için İş Sağlığının Korunması Tavsiye Kararlarına (112 sayılı) uygun yasal
düzenlemeler yapmalıdır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulmalı, hemşirelik
personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgli önlemler alınarak riskler azaltılmalı, hemşirelik
personeli düzenli aralıklarla tıbbi muayeneden geçirilmelidir. Riskli birimlerde çalışan
hemşirelerin tıbbi kontrolleri, düzenli olarak ve söz konusu riske göre gerçekleştirilmelidir.
Tıbbi kontrollerde objektiflik ve güvenirlilik kesin bir şekilde sağlanmalı, incelenen kişinin
yakın ilişki içinde olduğu doktorlar tarafından yürütülmemelidir. Hemşirelik personelinin
maruz kalabileceği mesleki hastalıkları belirlemek ve önlemek için araştırmalar yapılmalıdır.
Özel risk taşıyan görevlerde, risklerin en aza indirilmesi için gerekli adımlar atılmalı ve bu
birimlerdeki personelin maruz kaldıkları riskleri azaltmak için çalışma süreleri kısaltılarak daha
sık dinlenme molası ve daha uzun ücretli yıllık izin verilmeli, her türlü koruyucu donanım
ücretsiz olarak temin edilmelidir. Ayrıca özel riske maruz kalan hemşirelik personeline
tazminat verilmelidir. Hamile kadınlar ya da bebekli anneler, çocuklarının ve kendilerinin
sağlıkları için, herhangi bir hak kaybına uğramadan, durumlarına uygun birimlere
nakledilmelidir. Hemşirelik personeli ve onları temsil eden örgüt, iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarını talep edebilmelidir. Hemşirelik personelinin sağlığı ve güvenliğini korumak
amacı ile İşçi Sağlığını Koruma Tavsiye Kararları (097 sayılı) doğrultusunda gerekli olan yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
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•
Sosyal Güvenlik (4 madde): Bu bölümde yer alan önerilere göre hemşirelik
personeline sağlanan sosyal güvenlik olanakları ülkedeki diğer kamu, özel sektör ya da serbest
meslek çalışanlarına en azından denk olmalı ve hemşirelik mesleğinin kendi özel faaliyet
yapısını dikkate almalıdır. İstihdama ara verilmesi ya da iş değişikliği durumlarında da sosyal
güvenlik haklarının devamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal güvenlik programı
çerçevesinde ülke vatandaşlarına tanınan kurum ve doktor seçme hakkı, hemşirelik personeline
de tanınmalıdır. Hemşirelik personelinin tıbbi kayıtları gizli tutulmalıdır. Hemşirelik
personelinin yaptıkları işin bir sonucu olarak ortaya çıkan meslek hastalıklarının tazmini için
ulusal düzeyde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
•
Özel İstihdam Düzenlemeleri (2 madde): Bu bölümde mevcut hemşirelik
personelini en etkin biçimde kullanmak ve nitelikli kişilerin mesleği bırakmalarına engel olmak
amacı ile geçici ve yarım günlük istihdamı mümkün kılacak düzenlemelerin yapılması
önerilmektedir. Ayrıca bu düzenlemelerin hemşirelik personelinin ünvanlarına göre bir oran
belirlenerek, sürekli ve tam zamanlı çalışan kadronun koşullarına eşit olması vurgulanmaktadır.
Burada görüldüğü üzere, esnek çalışma ve kısmi zamanlı çalışmanın hemşirelik personelinin
isteği üzerine yaşam koşullarını iyileştirme amacı ile gerçekleşmesi önemsenmektedir. Bu tür
uygulamalar emeği ucuzlaştırma ve iş güvencesini yok etme gibi amaçlar için
kullanılmamalıdır.
•
Hemşirelik Öğrencileri (3 madde): Tavsiye kararları içerisinde hemşirelik
öğrencilerinin durumunu belirleyen öneriler bu bölümde yer almaktadır. Buna göre hemşirelik
öğrencileri diğer alanlardaki öğrenciler ile aynı hak ve özgürlüklere sahip olmalı, sadece
mesleki eğitim ve öğretimden kaynaklanan sınırlamalara tabi tutulmalıdır. Hemşirelik
öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, onların gereksinimleri doğrultusunda planlanmalı ve
hiçbir durumda personel eksikliğini giderme amacı ile kullanılmamalıdır. Uygulama eğitimi
süresince, hemşire öğrencilere sadece eğitim düzeylerine uygun görevler verilmeli çalışma
koşulları ve kariyer hedefleri ile ilgili yeterli destek ve danışmanlık sağlanmalıdır. Hemşirelik
öğrencileri, hemşire personel ile aynı sağlığı koruyucu önlemlere sahip olmalı ve onlar için
uygun yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
•
Uluslararası İşbirliği (9 madde): Bu bölümde hemşirelik personelinin eğitimi
için uluslararası değişim programları ve yabancı uyruklu hemşire istihdamına ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre üye ülkeler, hemşirelik personeli arasında bilgi ve fikir
alışverişini teşvik etmek amacıyla, hemşirelik mesleğinin eğitim ve öğreniminin
standartlarını düşürmeden, yurt dışında edinilen niteliklerin denklik koşullarını ortaya
koyarak, uygulama yapma yetkisi için gereklilikleri belirleyerek, ikili ya da çoklu ülkeler arası
hemşirelik personeli değişim programları düzenlemelidir. Hemşirelik personelinin kendi
ülkesindeki mevcut eğitim programlarını kullanması teşvik edilmeli, gerektiğinde ya da tercih
edildiğinde, değişim programları ile yurt dışında eğitim olanakları sağlanmalıdır. Yurt dışında
eğitim görecek olan hemşirelik personeline, ikili ya da çoklu anlaşmalar uyarınca ulusal yasa
ve yönetmeliklere göre maddi destek verilmelidir. Bu maddi yardım karşılığında kendi
ülkelerine geri dönme ya da yeni edindikleri niteliklere karşılık gelen belirli bir süre için
mecburi çalışma koşulları, ülkedeki diğer vatandaşlara uygulananlar ile en azından eşit şartlarda
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olmalıdır. Belirli bir süre için yurtdışında çalışmak ve eğitim görmek isteyen personelin
istihdamına son verilmemelidir. Yabancı uyruklu hemşirelik personelinin ülkede çalışabilmesi
için gerekli koşullar belirlenmeli, işverenler yabancı personelin dil yeterliliğini konusunda
tatmin olmalı ve denklik koşullarını sağlayan yabancı hemşirelik personeline verilen haklar,
ülkenin kendi vatandaşı olan hemşirelik personeli ile eşdeğer olmalıdır. Yabancı uyruklu
hemşire istihdamı sadece alıcı ülkede gereksinimi karşılayacak nitelikli hemşire eksikliği
varsa ve verici ülkede hemşire açığı yoksa Göçmen İstihdamına Yönelik Sözleşme (066
nolu) ve Tavsiye Kararı (061 nolu) uyarınca yapılmalıdır. Yabancı uyruklu hemşirelik
personeline, istediklerinde ülkelerine geri dönmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanmalı,
ülkedeki hemşirelik personeli ile eşit sosyal haklar tanınmalı, çalıştıkları ülkelerde kazanılmış
haklarının kendi ülkelerinde de korunması için karşılıklı anlaşmalar yapılmalıdır. Bu başlığa
ilişkin olarak ülkemizde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı uyruklu hemşire
istihdamına olanak sağlandığını hatırlatmakta fayda vardır.
•
Uygulama Yöntemi (2 madde): Bu bölüm tavsiye kararlarının uygulanışı ile
ilgili teknik bilgi içermekte olduğundan detaylı olarak açıklanmayacaktır. Önemli bir nokta
olarak sözleşmenin son maddesinde Ek adı verilen ve tavsiye kararlarının uygulanmasına
yönelik olarak, tavsiye kararlarının içerinde yer alan dokuz başlıkla ilgili önerilerin de üye
ülkelerdeki işçi ve işveren örgütlerince mümkün olduğunca uygulanması önerilmektedir. Bu
önerilere bu ünitede değinilmeyecektir.
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Uygulamalar
Bu bölümle ilgili olarak okunması ve incelenmesi tavsiye edilen bağlantılar;
1.)

Uluslararası Çalışma Örgütü resmi web sayfası

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

2.)

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi resmi web sayfası

http://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm
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Uygulama Soruları
1)
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan sağlık profesyonellerinin
Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilgili bilgi düzeyini sorgulayarak edindiğiniz izlenimleri
yazınız.
2)
Uygulama alanınızdaki hemşirelik personelinin eğitim ve öğrenim düzeylerini,
niteliklerini, yetki ve sorumluluklarını Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Hemşirelik Personeli
Tavsiye Kararlarında yer alan Hemşirelik Hizmetlerine ve Hemşirelik Personeline İlişkin
Politika başlığındaki hemşirelik düzeylerine göre kıyaslayarak yorumlayınız.
3)
Uygulama alanınızdaki hemşirelik personelinin çalışma koşullarını, Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararlarında yer alan Çalışma Zamanı ve
Tatil Araları başlığındaki hükümlere göre kıyaslayarak yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası Çalışma Örgütü I. Dünya Savaşının bitmesinin ardından evrensel ve kalıcı
barışın sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği inancından hareketle kurulmuş bir Birleşmiş
Milletler uzman kuruluşudur. Kuruluş amacı doğrultusunda emeğin insani koşullarını
belirlemek ve bu koşulların üye ülkelerdeki uygulanışını denetlemekle yükümlüdür. Türkiye de
örgüte üyedir ve örgütün temel sözleşmelerinin tamamı dahil olmak üzere toplam 59
sözleşmeyi imzalamıştır. Ancak örgütün hemşirelik ile ilgili sözleşmesi ve tavsiye kararları
Türk hükümetlerince henüz imzalanmamıştır.
Örgütün, imzalayan ülkeler için bağlayıcı nitelikteki sözleşmelerinden biri olan 149
sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi; hemşirelik personelinin toplum sağlığındaki yeri ve
önemi, sağlık politikalarına katılımı, meslek örgütünün temsil yetkisi ve güçlendirilmesi, eğitim
ve öğrenimi, mesleki uygulamaları gerçekleştirebilmesi için gereklilikleri, istihdam ve çalışma
koşulları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda hükümler içerir.
Örgütün, imzalayan ülkeler için yol gösterici nitelikteki tavsiye kararlarından biri olan
157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararlarında ise, sözleşmede yer alan hükümler daha
ayrıntılı biçimde ele alınmış ve üye ülkelere öneriler getirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.

İkinci Dünya Savaşının ardından kurulmuştur.

B.

Merkezi İsviçre’dedir

C.

Birleşmiş Milletler uzman kuruluşudur.

D.

1919 yılında kurulmuştur.

E.

Genel Müdürlük görevini Guy Ryder üstlenmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün faaliyet alanları arasında
yer almaz?
A.

Uluslararası politika ve programları geliştirmek

B.

Eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak

C.

Ulusal politika ve programları belirlemek

D.

Teknik işbirliği programları düzenlemek

E.

Uluslararası çalışma standartlarını belirlemek

3. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A.

Türkiye örgüte 1952 yılında üye olmuştur.

B.

Türkiye’de kurulan ilk ofis Ankara’nın Çankaya semtindedir.

C.

Türkiye örgütün sekiz temel sözleşmesinin tamamını imzalamıştır.

D.

Türkiye örgütün hemşirelik personeli sözleşmesini imzalamıştır.

E.
Örgütün Türkiye Ofisi, Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi adı ile
çalışmaktadır.
4. 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.

Yol gösterici niteliktedir.

B.

On dört ana başlıkta on altı maddeden oluşmaktadır.
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C.

Hemşirelik sözleşmesine paralel hükümler içerir.

D.

Hemşirelik öğrencilerine ilişkin tavsiyeler yer almaktadır.

E.

Hemşirelik personelinin ücretlendirilmesine tavsiyeler yer almaktadır.

5. 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararlarına göre, hemşirelerin ücretleri
belirlenirken aşağıdaki hangisinin göz önünde bulundurulması gerekli değildir?
A.

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar

B.

Benzer sorumluluk içeren mesleklerin ücretleri

C.

Mesleğin barındırdığı zorluklar

D.

Ülkedeki enflasyon oranı ve yaşam koşulları

E.

Ülke para biriminin diğer para birimlerine göre değeri

6. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeleri, ülkelerin sözleşmeyi imzalama
durumlarına bakılmaksızın, üye olan tüm ülkeler için hukuki açıdan bağlayıcıdır.
A. Doğru
B. Yanlış
7. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerinin tamamını
imzalamıştır.
A. Doğru
B. Yanlış
8. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hemşirelik personeli ile ilgili sözleşme ve
tavsiye kararlarını imzalamıştır.
A. Doğru
B. Yanlış
9. 149 sayılı Hemşirelik Personeli Sözleşmesi’ne göre kamu sektörü, hemşirelik
personelinin ana işvereni olarak hemşirelerin istihdamı, yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili
tatmin edici düzenlemeler yapma konusunda sorumluluk almalıdır.
A. Doğru
B. Yanlış
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10. 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye Kararları’na göre, yabancı uyruklu hemşire
istihdamı sadece ülkelerin toplum sağlığını sağlamada gerekli nitelik ve nicelikte hemşire
bulunmadığı durumlarda, kendi içinde hemşire açığı bulunmayan ülkelerden yapılmalıdır.
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar
1-A 2-C 3-C 4-B 5-E 6-B 7-A 8-B 9-A 10-A
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10. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU*
* Bu bölüm Prof. Dr. Ülkü BAYKAL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Devlet Memurları Kanunu (Kısım - I)
10.1.1. Kapsam, Amaç, Temel İlkeler ve İstihdam Şekilleri (Bölüm 1)
10.1.2. Ödevler ve Sorumluluklar (Bölüm 2)
10.1. 3. Genel Haklar (Bölüm 3)
10.1.4. Yasaklar (Bölüm 4)
10.2. Sınıflandırma (Kısım – II)
10.3. Devlet Memurluğuna Alınma (Kısım – III)
10.3.1. Usul (Bölüm 1)
10.3.2. Şartlar (Bölüm 2)
10.3.3. Adaylık (Bölüm 3)
10.4. Hizmet Şartları ve Şekilleri

(Kısım – IV)

10.4.1. Atanma (Bölüm 1)
10.4.2. Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler (Bölüm 2)
10.4.3. Yer Değiştirmeler (Bölüm 3)
10.4.4. Memurluğun Sona Ermesi (Bölüm 4)
10.4.5. Çalışma Saatleri ve İzinler (Bölüm 5)
10.4.6. Özlük Dosyası (Bölüm 6)
10.4.7. Disiplin (Bölüm 7)
10.4.8. Görevden Uzaklaştırma (Bölüm 8)
10.5. Mali Hükümler (Kısım – V)
10.6. Sosyal Haklar ve Yardımlar (Kısım – VI)
10.7. Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi (Kısım – VII)
10.8. Çeşitli Hükümler (Kısım VIII)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kimleri kapsamaktadır?
Hemşirelerin DMK kanunu bilmesi niçin önemlidir?
Kanunda istihdam şekilleri nasıl belirtilmektedir.
DMK göre çalışan hemşirelerin haftalık ve günlük çalışma saati nasıl
düzenlenir?
Devlet memurluğunda asil memur olma süreci nasıl gerçekleşir?
Devlet memuru olmanın ön koşulları nelerdir?
DMK göre yıllık izinler nasıl düzenlenir ve nasıl kullanılır?
Devlet memurlarının ilerleme ve yükselmeleri ne şekilde olur?
Memurluktan çekilme veya memurluğun sona ermesi nasıl olur?
DMK göre disiplin-ceza uygulanacak durumlar nelerdir?
Memurun kendini savunma hakkı ne şekilde kullanılabilir?
Devlet memurlarının özlük dosyasında neler bulunur?
Devlet memurunun mazeret izin hakkı hangi koşullarda nasıl verilir?
Memurun yurt dışında eğitim ve yetiştirilmesi durumunda hak ve yükümlülüğü
ne olur?

266

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

DMK’nın genel kapsamını,
istihdam şekillerini, memurun
DMK’nın kapsamı, istihdam ödev ve sorumluluklarını,
şekilleri,
ödev
ve memura yasaklanan durumları
bilme
ve
içeriğini
sorumlulukları, yasaklar
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

Devlet memurunu olma DMK göre memur olma ön
memuriyette
koşulları, adaylık süreci, koşullarını,
sürecini,
asli
atama ve ilerleme-yükselme adaylık
memurluğa
atanma,
memuriyette ilerleme ve
yükselmeye ilişkin konuların
önemini kavrama ve içeriğini
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

Devlet memurlarının çalışma
yaşamına ilişkin (günlükhaftalık çalışma saati, yıllık
izinler, mazeret ve hastalık
izinleri gibi) hükümleri

DMK’nın çalışma yaşamına
ilişkin çalışma saatleri, izinler
gibi temel hükümlerini bilme
ve açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

Devlet memurlarının özlük
dosyası,
disiplin
uygulamaları,
görevden
uzaklaştırma gibi cezai
hükümleri

Devlet memurlarının özlük
dosyasının
düzenlenmesi,
disiplin cezalarına ilişkin
yaptırımlar ve görevden
uzaklaşma gibi konuları bilme
ve açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

memurlarının
Devlet memurlarının diğer Devlet
sosyal
hakları
ve memurlara vermiş olduğu
diğer sosyal haklar ve
yükümlülükleri
yükümlülükleri bilme ve
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

memurlarının
memurlarının Devlet
ve yetiştirilmesi ve geliştirilmesi
ve
buna
ilişkin
yükümlülüklerini bilme ve
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

Devlet
yetiştirilmesi
geliştirilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

•

Özlük Hakları

•

Çalışma Mevzuatı

•

Kamu Çalışanlarının Hakları
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Giriş
Bu bölümde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ele alınarak, kamu kurumlarında
görevli yönetici ve işgören konumundaki hemşirelerin çalışma yaşamını doğrudan veya dolaylı
etkileyecek olan konulara dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Hemşirelerin çalışma koşullarına 11.
Bölümde İş Kanunu ele alınırken kısaca değinilmekle birlikte, kamu sektöründe çalışan
hemşireler açısından da birçok sorunun benzer olduğu söylenebilir. Hemşirelerin yaptığı işlerin
ve üstlendikleri rollerin getirdiği zorlukların yanı sıra çalışma mevzuatının çalışanlara
gerektirdiği hakların/yaptırımların tam olarak uygulanmaması çalışma koşullarını çok daha zor
hale getirmektedir. Örneğin; hemşirelerin haftalık toplam çalışma saati üzerinde ve 12 hatta 24
saatlik uzun nöbetler şeklinde çalıştırılmaları, eleman eksikliği nedeniyle hafta sonu ve yıllık
izinlerinin uygun şekilde verilmemesi, hastalık durumunda rapor alamaması gibi çalışma
yaşamına ilişkin mevzuata uygun olmayan birçok durum söz konusu olabilmektedir. Bu
olumsuz çalışma koşullarının kamu hastanelerinde kısmen daha az olduğu belirtilmekle birlikte,
tüm hemşirelerin çalışma mevzuatının getirdiği hakları kullanacak şekilde çalıştırılmalarının
yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.
Günümüzde kamu hastanelerinde çalışan hemşireleri kapsayan 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun (DMK) yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte,
burada konuya ilişkin güncel yazılı kaynaklarda belirtilen bilgiler doğrultusunda kanun
maddeleri ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır. Hemşirelerin öncelikle bir çalışan olarak
kendi haklarını bilme ve talep etme noktasında, yönetsel konumda olan hemşirelerin ise
çalışanlarının haklarını koruma ve yanlış uygulamaların yaratacağı yasal yaptırımları önleme
açısından DMK ilişkin güncel gelişmeleri izleyerek, bilgilerini yenilemeleri ve çalışma
yaşamında bunları uygulamaya özen göstermeleri gerekmektedir.
Aşağıda; devlet memurları kanunu, sınıflandırma, devlet memurluğuna alınma, hizmet
şartları ve şekilleri, mali hükümler, sosyal haklar ve yardımlar, devlet memurlarının
yetiştirilmesi, çeşitli hükümler olmak üzere sekiz kısımdan oluşan kanunun çalışma yaşamına
ilişkin temel olan kısımlarına kısaca değinilecektir.
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10.1. Devlet Memurları Kanunu (Kısım - I)
10.1.1. Kapsam, Amaç, Temel İlkeler ve İstihdam Şekilleri (Bölüm 1)
Kanunun birinci bölümünde; kanunun kapsamına, amaç, temel ilke ve istihdam
şekillerine yer verilmiştir.
Madde 1-Kapsam başlığında; kanunun genel ve katma bütçeli kurumları, il özel
idareleri, belediyeler, vb kapsadığı, sözleşmeli ve geçici personel hakkında kanunun özel
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.
Madde 2-Amaç bölümünde kanunun amacı; ‘devlet memurlarının hizmet şartlarını,
niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve
sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler’ şeklinde
belirtilmektedir.
Madde 3-İlkeler bölümünde ise ‘Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat’ alt başlıklarına yer
verilmiştir. Bu madde de memurların görevlerinin gerektirdiği özelliklere ve mesleklerine göre
sınıflara ayrılacağı; memurların kendi sınıfları içinde yaptığı hizmete uygun bilgi ve yetişme
koşulları dikkate alınarak en üst derecelere kadar ilerleme olanağının sağlanması gerektiği;
göreve girme, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme, görevin sona erdirilmesinin liyakat
sistemine dayandırılması ve bunun eşit olanaklarla sunulması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
İstihdam şekilleri- Madde 4’de ise memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi
olmak üzere üç şeklinde istihdam edilmektedir. A-Memur: kuruluş biçimine bakılmaksızın,
devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli
kamu hizmetini yerine getirmekle görevlendirilenler ile kurumların genel politika tesisi,
araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim işlerinde görevli ve yetkili kişiler
memur kabul edilmektedir.
B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programları gibi önemli
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, özel bir meslek
bilgisine ve uzmanlığına gereksinim duyulan geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü üzerine
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile
çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olarak ifade etmektedir.
C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar
verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi
sayılmayan kimselerdir.
D) İşçiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuat
gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan
sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele
hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli
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süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanmaz.
Ayrıca, Madde 5’de bu kanuna tabi kurumlarda, dördüncü maddede yazılı dört istihdam
şekli dışında personel çalıştıramayacağı belirtilmektedir.
10.1.2. Ödevler ve Sorumluluklar (Bölüm 2)
Bu bölümde; devlet memurunda bulunması gereken, sadakat, tarafsızlık, bağlılık ve
tutum ve davranışa ilişkin temel ilkelere değinilerek, memur ve amir konumunda olanların
görev ve sorumlulukları ele alınmaktadır.
Sadakat (Madde 6) başlığında; devlet memurlarının TC Anayasası ve kanunlarına
sadakatle bağlı kalmak, hizmet verirken bunları uygulamak zorunda olduğuna değinilmektedir.
Memurun ‘Asli Devlet Memurluğuna’ atanmasından en geç bir ay içinde kurumunda
düzenlenecek merasimle yemin etmesi ve dosyasına konacak ‘Yemin belgesi’ni imzalayarak
göreve başlaması gerektiği belirtilmektedir.
Tarafsızlık ve devlete bağlılık (Madde 7); devlet memurları siyasi partiye üye
olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir
davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar denmektedir.
Ancak, 1999 yılında Siyasi Partiler Yasası’nın 11 maddesinde yapılan değişiklikle,
onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk
vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilmektedir. Devlet memurları her durumda devletin
çıkarlarını korumak zorunda olup mevzuata aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan, ülke güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.
Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe
katılamazlar, bunlara yardım edemezler denmektedir. Burada derneğe üye olamama durumu
Anayasanın 33. Maddesine, "Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye
olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir". ters olduğundan devlet memurlarının dernek
kurma ve üye olmalarında sakınca yoktur şeklinde bir değerlendirme yapılabilmektedir. Ancak,
dernekler kanunun 3. Maddesine göre istisnai olarak polis, askeri personel ve çalışılan kurumun
özelliğine ilişkin olarak kanunla yapılan düzenlemelerle kısıtlanan memurların dernek
kuramayacağı ve üye olamayacağı belirtilmektedir.
Davranış ve işbirliği (Madde 8); memurlar, resmi konumlarının gerektirdiği itibar ve
güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışındaki davranışlarıyla göstermeleri gerekmektedir.
Ayrıca, devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmalarının esas olduğu üzerinde durulmaktadır.
Yurt dışında davranış (Madde 9) başlığında; devlet memurlarından sürekli veya
geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı ülkelerde bulunanlar, devletin
itibarını veya görevin onurunu zedeleyici eylem ve davranışlarda bulunamazlar denmektedir.
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Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları (Madde 10);
devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,
astı konumundaki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekle
görevli ve sorumlu tutulmaktadır. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde
davranmak, amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde
kullanmak zorunda olup amir, memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve özel bir çıkar
sağlamak üzere istekte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz denmektedir.
Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları (Madde 11); memurlar kanun, tüzük
ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine
getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu
bulunmaktadır. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmeme ve bu aykırılığı o emri verene bildirmek
zorundadır. Amirin emrinde ısrar etmesi durumunda ve bu emrini yazı ile yenilemesi halinde,
memur bu emri yapmağa zorunlu tutulmaktadır. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak
sorumluluk emri verene ait olmaktadır. Ayrıca bu maddede konusu suç teşkil eden emir, hiçbir
suretle yerine getirilmez ve yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz denmektedir.
Kişisel sorumluluk ve zarar (Madde 12); memurlar, görevlerini dikkat ve itinayla
yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır
halde bulundurmak için gerekli önlemleri almak zorunda tutulmuşlardır.
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esas alınmıştır.
Kişilerin uğradıkları zararlar (Madde 13); kişiler kamu hukukuna ait görevlerle ilgili
olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren kamu personeli aleyhine değil,
ilgili kuruma dava açmaktadır. Ancak, devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya
muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete
geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden hazine
tarafından hak sahibine ödenir denirken, bunun kurumun, genel hükümlere göre sorumlu
personele rücu hakkının saklı olduğu belirtilmektedir.
İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda devletçe ödenen
tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü
uygulanır.
Mal bildirimi (Madde 14); devlet memurlarının, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri
altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda
yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermeleri gerekmektedir.
Basına bilgi veya demeç verme (Madde 15); memurların, kamu görevleri hakkında
basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremeyeceği
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belirtilmektedir. Bu konuda gerekli bilginin ancak bakanın yetkili kılacağı illerde valiler veya
görevliler tarafından verilebileceği, askeri hizmet ile ilgili bilgilerin özel kanunların yetkili
kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamayacağı ifade edilmektedir.
Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve
iadesi (Madde 16) başlığında; devlet memurlarının görevleri ile ilgili resmi belge araç ve
gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramayacağı, özel işlerinde kullanamayacağı
belirtilmektedir. Devlet memurları görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç
ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorunda olup bu zorunluluk memurun
mirasçılarına da kapsamaktadır.
10.1.3. Genel Haklar (Bölüm 3)
Bu bölümde; memurun iş güvencesi, emeklilik, görevden ayrılma, şikayet ve dava açma,
sorgulama ve dava açma, izin, sendika kurma gibi haklarına yer verilmektedir.
Uygulamayı isteme hakkı ( Madde 17); devlet memurlarının, bu kanun ve bu kanuna
dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenen yürürlükte bulunan hükümlerin
kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.
Güvenlik (Madde 18); kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun
memurluğuna son verilemeyeceği, aylık ve başka haklarının elinden alınamayacağını
içermektedir.
Emeklilik (Madde 19); devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirtilen koşullar
içinde, emeklilik hakları bulunduğunu belirtmektedir.
Çekilme (Madde 20); devlet memurlarının, bu kanunda belirtilen esaslara göre
memurluktan istediklerinde çekilebileceğini açıklamaktadır.
Müracaat, şikayet ve dava açma (Madde 21) başlığında; devlet memurlarının
kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından
kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahip
olduklarına değinilmektedir.
Müracaat ve şikayetlerin, söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile
şikayet edilen amirler atlanarak yapılması, ayrıca müracaat ve şikayetlerin incelenerek en kısa
zamanda ilgiliye bildirilmesi gerekmektedir.
Sendika kurma (Madde 22); devlet memurlarının, Anayasada ve özel kanununda
belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabileceğini ve bunlara üye
olabileceğini içermektedir.
İzin (Madde 23); devlet memurlarının, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin
hakkına sahip olduklarını belirtmektedir.
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Kovuşturma ve yargılama (Madde 24) başlığında; memurların görevleriyle ilgili veya
görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve
haklarında dava açılması özel hükümlere göre yapılabilmektedir denmektedir.
İsnat ve iftiralara karşı koruma (Madde 25) maddesinde; devlet memurları
hakkındaki ihbar ve şikayetler, kötü niyet/garaz veya psikolojik/mücerret hakaret için, uydurma
bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem
sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde
valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler
denmiştir.
10.1.4. Yasaklar (Bölüm 4)
Bu bölümde; memurun görevini yerine getirirken dikkat etmesi gereken, çıkar sağlama,
gizli bilgiyi açıklamama, ticari faaliyette bulunmama, grev ve toplu eylemde bulunma gibi
yasaklar üzerinde durulmaktadır.
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı (Madde 26) maddesinde; devlet
memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte
çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip te devlet hizmetlerinin ve
işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde
bulunmaları yasaklanmıştır.
Grev yasağı (Madde 27); devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev
düzenlemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmalarını yasaklamaktadır. Burada, devlet
memurlarının, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamayacağı, grevi
destekleyemeyeceği veya teşvik edemeyeceği belirtilmektedir.
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı (Madde 28);
memurlar ‘Tacir’ veya ‘Esnaf’ sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağını,
ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamayacağını, ticari ortak veya vekil ya da kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacağını belirtmektedir. Ayrıca
memurların, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamayacağı; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamayacağı üzerinde durulmuştur.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim
ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışında
tutulmuştur.
Eşleri, reşit olmayan veya yalnız olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
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Hediye alma, menfaat sağlama yasağı (Madde 29) devlet memurlarının doğrudan
doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa da çıkar sağlama
amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları
yasaklanmıştır.
Denetimindeki kurumdan çıkar sağlama yasağı (Madde 30); devlet memurunun,
denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir
kurumdan, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat
sağlaması yasaklanmıştır.
Gizli bilgileri açıklama yasağı (Madde 31); devlet memurlarının kamu hizmetleriyle
ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça
açıklamaları yasaklanmıştır.

10.2. Sınıflandırma (Kısım – II)
Kısım II’de devlet memurlarının kadrolarının nasıl belirlendiği, kadro cetvelleri,
memurların sınıfları, yükseltilme, memuriyete giriş yaşı, memurun sınıflandırılmasında
öğrenim durumu, memurların sınıfındaki aylık ve ek gösterge tablosu, memurun bulunduğu
sınıfın dışında çalıştırılmaması konularına değinilmektedir.
Kadroların tespiti (Madde 33) maddesi; kadrosuz memur çalıştırılamayacağını
belirtmektedir.
Kadroların hazırlanması (Madde 34); devlet memurları için kurumlarınca teklif
edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte
hazırlanmaktadır.
Kadro cetvelleri (Madde 35); 33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro
cetvellerinde her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilmelidir.
Tesis edilen sınıflar (Madde 36) maddesinde; bu kanuna bağlı kurumlarda çalıştırılan
memurların sınıfları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri
gören ve bu kanunla belirlenen diğer sınıflara girmeyen memurlar genel idare hizmetleri sınıfını
oluşturmaktadır.
II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri yerine getiren,
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi,
fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel
iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik
mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya
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bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, tütün eksperi
yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen
ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar,
‘Teknik Hizmetler’ sınıfını oluşturmaktadır.
III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş
olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan
yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal
hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık
idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi,
röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık
savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsamaktadır.
Bu sınıfa giren personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, gerekli
durumlarda bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen esas
ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilmektedir.
IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinde
görevlendirilen öğretmenleri kapsamaktadır.
V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya
kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine sahip olan memurları içermektedir.
VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI:
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan
ve dini görev yapan memurları kapsamaktadır.
VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini,
komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve
emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsamaktadır.
VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:
Yardımcı hizmetler sınıfı; kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak;
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve
ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak
veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri
yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı
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görevlerde çalıştırılan, her kurumun özelliğine göre gereksinim duyulan yardımcı hizmetleri
yerine getiren görevlileri kapsamaktadır.
Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet
yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri
nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi söz konusu olabilmektedir.
IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez
ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsamaktadır.
X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde
çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri yeri
getirenleri içermektedir.
Bu sınıfların öğrenim durumuna göre memuriyete girişte alacakları ve yükselebileceği
derece ve kademeler kanunda ayrıntılı şekilde gösterilmektedir. Örneğin; dört yıllık bir yüksek
öğretim programını bitiren bir hemşire göreve 9 /1 den başlamakta ve 1. derecenin son
kademesinden emekli olabilmektedir.
5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner
hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil) biyolog unvanına
sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak
derece ve kademelerden hizmete alınmaktadır.
9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü
master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim
yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi
alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi
uygulanmaktadır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura,
mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
10 – Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara
bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi
uygulanmaktadır.
Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme (Madde 37) başlığında;
bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları nedeniyle
en fazla yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve
son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların, kazanılmış hak aylıkları
kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilir denmektedir.
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Sınıf dışında kadro verilemeyeceği (Madde 39); bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar
dışında memurluk kadrolarının verilemeyeceğini belirtmektedir.
Memuriyete girişte yaş (Madde 40); genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet
memuru olabilirken; bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak
ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı (mahkeme kararı ile
yargısal ergenlik) şartıyla devlet memurluğuna atanabilmektedir.
Sınıflandırmada öğrenim unsuru (Madde 41) maddesinde; genel olarak ortaokulu
bitirenlerin memur olabileceği belirtilirken, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı
takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması uygun görülmektedir. Bir sınıfta belli görevlere
atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu
kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre bir
yükseköğrenim derecesi veya belirli fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya
meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi koşullar
konulabilmektedir.
Göstergeler (Madde 43) başlığında; bu kanuna bağlı kurumların kadrolarında bulunan
personelin aylık ve ek göstergeleri kanunda tablo şeklinde açıkça gösterilmektedir. Bu
göstergede, her sınıf için her derece ve kademede aylıkların nasıl hesaplanacağı
açıklanmaktadır.
Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı
(Madde 45) maddesinde; hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin
altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz denmektedir.

10.3. Devlet Memurluğuna Alınma (Kısım – III)
Kısım III’de devlet memurluğuna alınmayla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Burada
Bölüm I başlığında atama yapılacak kadroların belirlenmesi ve kadroların duyurulmasına
değinilirken; Bölüm II’de ‘Şartlar’ başlığında memuriyete alınma koşulları, sınava katılma,
sınav şartı, sonuçların duyurulması, engelli çalıştırma zorunluluğu üzerinde durulmaktadır.
Bölüm 3 ‘Adaylık’ başlığında ise memurun adaylığa kabul edilmesi, adayların yetiştirilmesi,
adaylık sürecinde başarısızlık ve görevin sonlandırılması konularına değinilmiştir.
10.3.1. Usul (Bölüm 1)
Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi (Madde 46) maddesinde; bakanlıklar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel
atamasını gerekli gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet
Personel Başkanlığına bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Duyurma (Madde 47) maddesinde; Devlet Personel Başkanlığı’nın atama yapılacak
boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara
alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma
tarihini, başvurulacak kurumu, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri
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başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke
çapında tirajı yüksek gazetelerden en az biri ve uygun görülecek diğer araçlarla duyurması
gerektiği belirtilmektedir. Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro sayısından fazla istekli
bulunduğu durumda açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki koşullara uygun olarak ayrıca
duyurulmaktadır.
10.3.2. Şartlar (Bölüm 2)
Genel ve özel şartlar (Madde 48) maddesinde; devlet memurluğuna alınacaklarda
aranacak koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(Bulgaristan’dan göç eden Türk soyundan olanlarda bu koşul
aranmaz)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları gibi suçlardan mahkûm olmamak,
6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

279

B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim
kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
Sınavlara katılma (Madde 49) başlığında; duyurulan devlet kamu hizmet ve
görevlerine, devlet memuru olarak girmek isteyenlerin, belirlenen koşulları yerine getirerek
başvurularını yapmaları gerekmektedir. Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek
isteyenlerden ilan edilen koşullara sahip olmayanlar bu sınavlara katılamaz ve bu durum
başvurulan kurum tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.
Sınav şartı (Madde 50) maddesinde; devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru
olarak atanacakların, açılacak devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları
zorunlu tutulmuştur.
Sınav sonuçları (Madde 51); sınav sonuçları, ilgili kurumda oluşturulan sınav
komisyonlarının sorumluluğunda belirlenerek, başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre
ilan edilmeli ve yazı ile de ilgililere bildirilmelidir. İlan edilen sınav sonuçları izleyen sınav
tarihine kadar geçerli olmaktadır.
Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli (Madde 52) başlığında; kurumların
memur gereksinimleri yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili
kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır denmektedir. İzleyen sınav dönemine kadar
kurumların acil gereksinimleri; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni
ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilmekte ve yapılan
atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmelidir.
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü (Madde 53) maddesinde; kurum ve
kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli
çalıştırmak zorunda olduğu belirtilmektedir. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya
kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınmaktadır
Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin izlenmesi ve denetimi
ile engellilerin devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı
sorumludur.
10.3.3. Adaylık (Bölüm 3)
Adaylığa kabul edilme (Madde 54) başlığında; sınavlarda başarılı olanlardan devlet
memurluğuna girmek isteyenlerin başarı listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen
kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanacağı belirtilmektedir. Aday olarak
atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamamakta ve bu süre
içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamamaktadır.
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Adayların yetiştirilmesi (Madde 55); aday olarak atanan memurların önce bütün
memurların ortak özellikleriyle ilgili temel eğitime, daha sonra bağlı oldukları sınıflarıyla ilgili
hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı
olmaları gerekmektedir. Adayın temel eğitim ile hazırlayıcı eğitimi aynı kurumda yapılmalıdır.
Adaylık devresi içinde göreve son verme (Madde 56); adaylık süresi içinde temel ve
hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve
hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları belirlenenlerin
disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişkileri kesilebilir.
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi
gerekmektedir.
Adaylık süresi sonunda başarısızlık (Madde 57) başlığında; adaylık süresi içinde
aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir denmektedir. İlişikleri
kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler
(sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar.

10.4. Hizmet Şartları ve Şekilleri (Kısım – IV)
Bu kısımda; memurluğa atanma, ilerleme ve yükselme, yer değiştirme, memurluğun
sona ermesi, çalışma saatleri ve izinler, özlük dosyaları, disiplin ve görevden uzaklaşma
başlıklarının ele alındığı bölümlere yer verilmiştir
10.4.1. Atanma (Bölüm 1)
Memurluğa atanmayla ilgili olarak bölüm I’de asli memurluğa atanma, istisnai
memurluk kavramı ve buna atanmada aranacak koşullar, atamada göreve başlama süresi,
göreve başlamada yapılacak işlemlere değinilmektedir.
Asli memurluğa atanma (Madde 58); adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan
adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli
olmak üzere asli memurluğa atanmaktadır.
İstisnai memurluklar (Madde 59); bu maddede ayrıntılı şekilde belirtilen kurumlar,
kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümlerine
bağlı olmaksızın memur atayabilmektedir. Memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik
aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için
kazanılmış hak sayılmamaktadır.
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi (Madde 62); ilk defa veya
yeniden ya da yer değiştirerek;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine bildirildiği günü,

281

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine bildirildiği tarihten
başlayarak 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe
başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile
kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir
göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman
mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine
atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlamaktadır.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirlerinin
bildirildiğinde yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenmelidir.
Memurun izinli ve raporlu olması bildirime engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki
süreler izin ve rapor süresinin bitmesinde başlamaktadır.
İşe başlamama halinde yapılacak işlem (Madde 63); bir göreve ilk defa veya yeniden
atananlardan belge ile kanıtlanması zorlayıcı nedenler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde
işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak
istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve
başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi
sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine
başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge
ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe
başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.
10.4.2. Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler (Bölüm 2)
Memurlukta ilerleme ve yükseltmeyle ilgili olarak bölüm 2’de memuriyette kademe
ilerlemesi, kadrosuzluk durumunda yükselemeyenlerin aylıklarının düzenlenmesi, derece
yükselmesinde usul ve koşullar, idari görevlere atanma, bir sınıftan başka sınıfa geçmeye ilişkin
hükümlere yer verilmektedir.
Kademe ve kademe ilerlemesi (Madde 64); kademe; derece içinde, görevin önemi
veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemeyi ifade etmektedir.
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl
çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları
aranmaktadır. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışmak suretiyle
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geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. Yıllık izinde geçirilen süreler
fiilen çalışılmış sayılmaktadır.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amir olup onay mercileri
kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilmektedir.
Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapılamayanların aylıkları (Madde 67);
diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi
yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst
derecelerine yükseltilebilir.
Derece yükselmesinin usul ve şartları (Madde 68);
A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olma,
c) Kadronun verildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olma, koşulu
aranmaktadır.
B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece
yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki yönteme göre daha aşağıdaki
derecelerden atama yapılabilmektedir.
C) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amir olup müşterek kararla
atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile
yapılmaktadır.
İdari görevlere atanma (Madde 69); kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve
Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden
yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak
derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir.
Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme (Madde 71); memurların eşit dereceler arasında
veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri uygun görülmektedir. Bu şekilde sınıf
değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanunlarında
belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının
derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde
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dikkate alınmaktadır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri
sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği
gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
10.4.3. Yer Değiştirmeler (Bölüm 3)
Memurların yer değiştirilmelerine ilişkin olarak Bölüm 3’de memurun yer değiştirmek
suretiyle atanması, karşılıklı yer değiştirme, bir kurumdan diğerine nakil olma, memurun
görevinin ve yerinin değiştirilmesi, yabancı ülkede görev alma, eğitim amacıyla yurtdışında
görevlendirilme durumu ve buradaki hak ve yükümlülükler, silah altına alınma ve terhis
edilenlerin geri dönmesi, muvazzaf askerliğe ayrılma ve göreve dönüşleri ile bu durumda
kademe ilerlemeye ilişkin düzenlemeler, vekalet görevi ve aylık verilmesinin koşulları ikinci
görev yasağı, ikinci görev verilmesi durumları, ders görevi, kadrosu kaldırılan memurlar,
memurluktan çekilenlerin yeniden atanması, emekli memurların yeniden hizmete alınmasına
ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.
Yer değiştirme suretiyle atanma (Madde 72); kurumlarda yer değiştirerek yapılan
atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve
ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak belirlenen
bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılmalıdır.
Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini korumak
bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği
halinde ataması, belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmalıdır.
Karşılıklı olarak yer değiştirme (Madde 73); aynı kurumun başka başka yerlerde
bulunan aynı sınıftaki memurlar, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını
isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına
bağlı olmaktadır.
Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri (Madde 74); memurların bu kanuna
tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya
derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle
girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri söz konusu olabilmektedir. Kazanılmış hak
derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile
kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği
şartı aranmaktadır.
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi (Madde 76);
kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları
bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki
diğer kadrolara naklen atayabilmektedirler.
Memurlar istediklerinde, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece
altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların süre
kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
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Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma (Madde 77);
yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati
ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek
kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası
kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir.
Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme (Madde 78); mesleklerine
ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan
mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak
üzere dış ülkelere:
a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,
İki yıla kadar ayrılma izni verilebilmekte ve bu süre gerekirse en çok bir kat daha
uzatılabilmektedir.
Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve
yükümlülükleri (Madde 79); 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro
karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs
sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi
uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni
kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını kurumlarından alırlar.
Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş
sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan
bütün masrafları iki kat olarak ödemeye zorunludurlar.
Silah altına alınma (Madde 81); hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah
altına alınan devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılmaktadır.
Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri (Madde 82); Hazarda eğitim ve manevra
maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların
terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin
hükümlerine tabi şekilde yapılmaktadır.
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile
muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi
(Madde 83); devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına
alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden
itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren
azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada
iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
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Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra devlet memurluğuna girenlerin kademe
intibakları (Madde 84); muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memurluğuna
atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin
tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle
derece yükseltilmesinde de değerlendirilmektedir.
Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik
sürelerinin kademe ve derece intibakları (Madde 85); devlet memurlarından muvazzaflık
hizmeti dışında talim ve manevra maksadıyla veya seferde silah altına alınanların kademe
ilerlemeleri devam etmektedir.
Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları (Madde 86); memurların kanuni izin,
geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden
geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan
vekil atanabilmektedir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız
vekalet asıldır.
Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay
için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında
devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.
İkinci görev yasağı (Madde 87); memurlara; a) Bu kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar
ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve
kuruluşlarda,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin
yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile
vücut bulan kurumlarda, ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para
ödenemez ve yarar sağlanamaz.
Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem,
tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları,
özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul,
komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle
ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca
gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler
saklıdır.
Ders görevi (Madde 89); her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve
akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri
kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim
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üyelerine veya diğer memurlara ya da açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi
verilebilmektedir.
Birleşemeyecek görevler (Madde 90); devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci
görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilmektedir. Öğretmenlerin idari görevi bu
hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev
bulunamaz.
Kadroları kaldırılan devlet memurları (Madde 91); kadrosu kaldırılan memurlar, en
geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar,
kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki
kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi
yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya
atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya
devam ederler.
Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları (Madde 92); iki defadan fazla
olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre
çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro
bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak koşuluyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları
aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıftaki eşit derecedeki
kadrolara atanabilmektedir.
Emeklilerin yeniden hizmete alınması (Madde 93); T.C. Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre
emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta
bulunanlar kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilmektedir.
10.4.4. Memurluğun Sona Ermesi (Bölüm 4)
Memurluğun sona ermesi başlığıyla Bölüm 4’de memurluktan çekilme, bu süreçte devir
teslim süresi, çekilme usulleri, çekilenlerin yeniden atanması ve memurluğun sona
erdirilmesine değinilmektedir.
Çekilme (Madde 94); devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat
etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mazereti olmaksızın görevin terk
edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı
aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmaktadır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin
kabulüne kadar görevine devam etmelidir. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya
yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü
mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.
Çekilmede devir ve teslim süresi (Madde 95); çekilen devlet memurlarından devir ve
teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet
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icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte ayrıca
belirtilmektedir.
Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü (Madde 96); olağanüstü hal,
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan
yerlerdeki devlet memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini
bırakamazlar.
Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları (Madde 97) memurlardan mali
ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95. maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96. maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, devlet memurluğuna alınamazlar.
Memurluğun sona ermesi (Madde 98), devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malûllük nedenlerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona ermektedir.
10.4.5. Çalışma Saatleri ve İzinler (Bölüm 5)
Memurların çalışma saatleri ve izinlerini düzenleyen Bölüm 5’de memurların günlük ve
haftalık çalışma saati, 24 saat çalışılan alanlardaki düzenlemeler, yıllık izin hakkı ve bunun
kullanış şekli, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin hakkına ilişkin yaptırımlara
yer verilmektedir.
Çalışma saatleri (Madde 99); memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat
olup bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenmektedir.
Günlük çalışma saatlerinin tespiti (Madde 100); günlük çalışmanın başlama ve bitme
saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler
tarafından tespit olunmaktadır.

288

Engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde
bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri
merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilmektedir.
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün
tespiti (Madde 101); günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet
memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin
yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren
ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli
memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
Yıllık izin (Madde 102); devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on
yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.
Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
Yıllık izinlerin kullanılışı (Madde 103); yıllık izinler, amirin uygun bulacağı
zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni
bir arada verilebilir. Bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer
mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla
çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
Mazeret izni (Madde 104);
A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz
haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla
belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda
çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum
sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi
analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği
üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,
baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, birim amirinin muvafakati ile bir yıl
içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.
Zaruret hâlinde, ikinci kez verilen mazeret izni, yıllık izinden düşülür.
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D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın
memurun tercihi esas alınmalıdır.
F) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç
malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
Hastalık ve refakat izni (Madde 105 ); memura, aylık ve özlük hakları korunarak,
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli
bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise
oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit
edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da
iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir
meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza
geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin
verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
Aylıksız izin (Madde 108);
A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren,
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız
izin verilebilir.
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine
yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin
verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay
süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi
olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile
77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde
aylıksız izin verilebilir.
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E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış
olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam
bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması
hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten
çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılır.
10.4.6. Özlük Dosyası (Bölüm 6)
Özlük dosyasıyla ilgili Bölüm 6’da memurun bilgi sistemi ve özlük dosyasının
düzenlenmesi, başarı ve ödül verilmesi durumuna değinilmektedir.
Memur bilgi sistemi, özlük dosyası (Madde 109); memurlar, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolmakta ve
her memur için bir özlük dosyası tutulmaktadır.
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme,
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin
bilgi ve belgeler konulmaktadır.
Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül (Madde 122); görevli oldukları
kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak
suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının
önlenmesinde ve zararların azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde
artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara
ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları belirlenen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili
bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı
belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı
veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
10.4.7. Disiplin (Bölüm 7)
Disiplin başlığıyla Bölüm 7’de memurun disiplin amiri ve disiplin cezalarına, ceza
uygulanacak durumlar, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar, zaman aşımı, karar
süreci ve memurun savunma hakkı, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi, disiplin
kurulları ve amirleri, memurun itiraz hakkına ilişkin düzenlemelere değinilmektedir.
Disiplin amiri ve disiplin cezaları (Madde 124); disiplin amirleri; kurumların kuruluş
ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel
yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilmektedir.
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Kamu hizmetlerinin gereği devlet memuru olarak kanunun emrettiği ödevleri yurt içinde
veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,
yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. maddede
sıralanan disiplin cezalarından birisi verilebilir.
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller (Madde 125); devlet
memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B - Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
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f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.
m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge,
araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
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c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz
kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya
bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve
davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu
ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E. Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere
memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,
boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi
eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik
etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek,
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
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e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
veya emirleri yapmamak,
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum
ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri
işlemek.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı
gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu
olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı
uygulanabilir.
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar (Madde 126); uyarma, kınama ve
aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,
memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili
amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı
kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası
vermekte serbesttirler.
Zamanaşımı (Madde 127);bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri
işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında
bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
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Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Karar süresi (Madde 128); disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası,
kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu,
dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya
ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren
azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı (Madde 129); yüksek
disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri
takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi
almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya gıyabeten dinletmeye, mahallen keşif
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur,
soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak
kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
Savunma hakkı (Madde 130); devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin
cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak
üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır.
Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi (Madde
131);aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış
olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması
veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.
Uygulama (Madde 132); disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder
ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında
uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası
ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi (Madde 133);
disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından
başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının
uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire
başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Disiplin kurulları ve disiplin amirleri (Madde 134); disiplin ve soruşturma işlerinde
kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile
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her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca
Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
İtiraz (Madde 135); disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı
yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren
yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz
dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını
vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen
cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna
başvurulabilir.
10.4.8. Görevden Uzaklaştırma (Bölüm 8)
Bölüm 8’de görevden uzaklaştırma başlığında, memurun görevden uzaklaştırılma
durumu ve buna yetkili kişiler, amirin sorumluluğu, bu durumda memurun hak ve
yükümlülüğü, memurun göreve tekrar başlaması ve süresine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir.
Görevden uzaklaştırma (Madde 137); görevden uzaklaştırma, devlet kamu
hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek memurlar
hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olmaktadır. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın
herhangi bir safhasında da alınabilmektedir.
Yetkililer (Madde 138); görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler;
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar olup, valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden
uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilmelidir.
Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu (Madde 139); görevinden uzaklaştırılan
devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya
başlanması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal
soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı,
yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabi
tutulurlar.
Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma (Madde 140); haklarında
mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları da aynı yetkililer tarafından
görevden uzaklaştırılabilirler.
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Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve
yükümlülüğü (Madde 141); görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın
herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte
ikisi ödenir ve bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
Tedbirin kaldırılması (Madde 142); soruşturma sonunda disiplin yüzünden
memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan devlet memurları
için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, yetkililerce derhal kaldırılır.
Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller (Madde 143); soruşturma
veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel
olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
Süre (Madde 145); görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu
takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde
memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden
uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında
atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp
dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

10.5. Mali Hükümler(Kısım – V)
Kanunun Kısım 5’de ele alınan mali hükümler; memurun aylık ücret ve ödeneklerini,
fazla çalışma ücretini, katsayı artışını, zam ve tazminat durumlarını, hizmetin özelliğine ilişkin
çeşitli ödeme şekillerini ve koşullarını, yurt dışında çalışan memurların ücretini temel alan
konularda yaptırımları içermektedir.

10.6. Sosyal Haklar ve Yardımlar (Kısım – VI)
Sosyal haklar ve yardımlara değinen Kısım 6’da memurların emeklilik hakkı, hastalık
ve analık sigortası, yeniden işe alıştırma, konut kredisi, öğrenim bursu ve yurtlar, aile yardımı
ve aile yardımına hak kazanma durumu, aile yardımını ödeme yöntemi ve kaybetme durumu,
ölüm yardımı, cenaze giderlerinin karşılanması, giyecek ve yiyecek yardımı gibi yaptırımlara
yer verilmektedir.
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Emeklilik hakları (Madde 187); devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde
kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik
kanunlarıyla düzenlenir.
Hastalık ve analık sigortası (Madde 188); A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve
görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,
B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının
hastalık ve analık,
C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar
Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından
gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,
Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık
ve analık,
D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar
Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık hallerinde, gerekli sosyal sigorta
yardımları sağlanır.
Yeniden işe alıştırma (Madde 189); malûllük aylığı bağlanan devlet memurlarından
çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf ya da meslekte
çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.
Memurların sosyal tesis ihtiyaçları (Madde 191); devlet Memurları için lüzum ve
ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.
Devlet memurları için konut kredisi (Madde 192); devlet Memurlarından T. C.
Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut
Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
Devlet memurları için konut (Madde 193); devlet memurlarının lüzum ve zaruret
görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar
Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak
ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.
Öğrenim bursları ve yurtları (Madde 199); mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet
memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı
takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda
okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.
Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemeyeceği (Madde 200); pansiyonlarda ücret
indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu
haktan faydalanamazlar.
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Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs
haklarının devamı (Madde 201); öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan
yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen ya da emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan
indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları
tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.
Aile yardımı ödeneği (Madde 202); evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı
ödeneği verilir. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne
oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları
için de bu ödenek verilir.
Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü (Madde 203); aile yardımı ödeneği devlet
memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu
ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
Aile yardımı ödeneğine hak kazanma (Madde 204); memur, eş için ödenen aile
yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip
eden ay başından itibaren hak kazanır.
Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme (Madde 205); memur, eş için ödenen aile
yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım
ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay
başından itibaren kaybeder.
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller (Madde 206); aşağıdaki
hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile
çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde
çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar.
Ölüm yardımı ödeneği (Madde 208); devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile
aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge
dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri
vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine
en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği
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verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri
aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.
Cenaze giderleri (Madde 210); devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri
(cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle yurt dışında
bulunan devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri,
bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için
yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.
Giyecek yardımı (Madde 211); devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek
yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının
birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.
Yiyecek yardımı (Madde 212); devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek
yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye
Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir
yönetmelik ile tespit olunur.

10.7. Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi (Kısım – VII)
Kısım 7’de devlet memurlarının yetiştirilmesi başlığıyla; kurumların memurlarını
hizmet için yetiştirmesinin esasları, eğitim birimi ve merkezleri, genel devlet memurluğu
eğitimi, yurt dışında yetiştirme, rapor verme, koordinasyon ve denetleme, eleman yetiştirme,
mecburi hizmet ve yükümlülüğü konularına değinilmektedir.
Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları (Madde 214); devlet
memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere
hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından
ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir.
Eğitim birimleri (Madde 215); her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek,
yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulmalı ve birden çok birim
kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını almalıdır.
Eğitim merkezleri (Madde 216); kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere
eğitim merkezleri açabilirler.
Devlet memurları eğitimi genel planı (Madde 217); devlet memurları eğitimi genel
planı, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,
Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet
Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe
konulur.
Yurt dışında yetiştirme (Madde 218); devlet memurları, yabancı ülkelerin hizmetle
ilgili kurumlarında veya yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.
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Rapor verme (Madde 219); kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta
oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.
Koordinasyon ve denetleme (Madde 220); başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol
göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.
Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi (Madde 221); kurumlar belirli
sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amacıyla:
A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
Seçme usulü (Madde 222); kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak
öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.
Öğrenci okutma şartlarını düzenleyen yönetmelikler (Madde 223); hangi
kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt
içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin
ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılma
usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alınmak suretiyle, Milli
Eğitim ve Maliye Bakanlıklarıyla Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte
hazırlayacakları yönetmeliklerde belirtilir.
Öğrenimi sırasında devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu
terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur.
Mecburi hizmet (Madde 224); her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları
dışında kalan kurum ve dallarda devlet tarafından okutulanlardan,
a) Yurtiçinde devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler
(Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar, mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla
süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın
yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.
Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler (Madde 225); mecburi hizmetle yükümlü
bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde
kurumlarına başvurmak zorundadırlar.
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Bunlardan;
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi
hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi
istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi
kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.
b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri
de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli
fazlasıyla ödemek zorundadırlar.
c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza
sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı
tutarı yüzde elli fazlasıyla ödemek zorundadırlar.
d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun
görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri
krediye dönüştürülebilir.
e) Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.
Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri
seçildikleri sürece ertelenir.

10.8. Çeşitli Hükümler (Kısım – VIII)
Kanunun son kısmında yer alan çeşitli hükümler başlığında; danışma kurullarının
oluşumu, yüksek danışma kurulu ve ilgili yönetmelikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden
çalışanlara uygulanmayacak hükümler, geçici süreli görevlendirme, yurt dışında alınan
eğitimlerin masraflarının tahsisi, yurt içinde okutulan öğrencilerin mecburi hizmet
yükümlülüğü ile farklı birçok konuda çıkarılan ek maddelere yer verilmektedir.

Sonuç
Bu bölümde, kamu sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin çalışma yaşamını
yönlendirecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna özet bir biçimde değinilmiştir.
Hemşirelerin çalıştıkları kurumların özel veya kamu kurumu oluşuna göre ilgili çalışma
mevzuatını çok iyi bilmeleri hem kendi haklarını korumaları hem de astı konumundaki
çalışanlar ve akranlarının haklarını korumalarına yardımcı olmaları açısından büyük önem
taşırken, özellikle yönetsel pozisyonlarda görev yapan hemşirelerin kurumun çıkarlarını
korumak adına çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemeleri yakından izlemeleri ve
uygulamaya aktarılmasını sağlamaya yönelik çabalar göstermesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm ile ilgili olarak okunması önerilen metin:
1. Devlet Memurları Kanunu, 657 sayılı,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

Kabul

Tarihi:

14.07.1965
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Uygulama Soruları
1.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda görevli sağlık çalışanlarının çalışma
yaşamına ilişkin haklarını (özlük haklarını) kurumun işleyişini de dikkate alarak sorgulayarak
yorumlayınız.
2.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda görevli yönetici hemşire ve hemşirelerle
görüşerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bilme durumlarını sorgulayınız, bu yasal
düzenlemeye ilişkin yaşanan sorunları ve getirilen çözümleri örnek olaylar üzerinden
raporlandırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ele alınarak, kamu kurumlarında
görevli yönetici ve işgören konumundaki hemşirelerin çalışma yaşamını doğrudan veya dolaylı
etkileyecek olan konulara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Günümüzde kamu hastanelerinde
çalışan hemşireleri kapsayan devlet memurları kanunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili
çalışmalar yürütülmekle birlikte, burada konuya ilişkin güncel yazılı kaynaklarda belirtilen
bilgiler doğrultusunda kanun maddeleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
Sekiz kısımdan oluşan kanunun birinci kısmında kanunun kapsamı, amacı, temel ilkeleri
ve memurların istihdam şekillerine, devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarına, genel
haklarına, memurlara yasaklanan durumlara değinilmektedir. İkinci kısım memurların
sınıflarına açıklık getirirken; üçüncü kısımda devlet memurluğuna alınma yöntem ve
koşullarına, adaylık süreci ele alınmıştır.
Dördüncü kısımda devlet memurlarının hizmet koşulları ve şekilleri, memurluğa
atanma, memurlukta ilerleme ve yükselme, yer değiştirme, memurluğun sona ermesi,
memurların çalışma saatleri ve izinleri, özlük dosyalarının oluşturulması, disipline ilişkin
hükümler ve memurun görevden uzaklaştırılmasına değinilmektedir.
Kanunun beşinci kısmı mali hükümleri içerirken, altıncı kısımda memurun sosyal
haklarına ve yardımlara ilişkin maddeleri ve yedinci kısmında devlet memurlarının yurt içi ve
dışında yetiştirilmesine ilişkin hükümleri ele almaktadır. Kanunun son kısmında ise çeşitli
hükümlere ve ek maddelere yer verilmektedir.
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Bölüm Soruları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam şekilleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A.

Memur B-Sözleşmeli personel C-Geçici Memur D-İşçiler

B.

İşçiler B- Geçici Memur C- Sözleşmeli personel D- Memur

C.

Memur B- Geçici Memur C- Sözleşmeli personel D-İşçiler

D.

Sözleşmeli personel B- Geçici Memur C- Memur D-İşçiler

E.

Memur B- İşçiler C-Geçici Memur D- Sözleşmeli personel

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.

Memurun amiri suç teşkil eden emir verdiğinde memur emri yeri getiremez.

B.

Memurlar dernek kuramaz ve derneklere üye olamaz.

C.
Memur kendine teslim edilen malı, kusuru nedeniyle zarara uğratırsa rayiç
değeri üzerinden öder.
D.
Memurlar kendileri, eşleri ve çocuklarına ilişkin edinilmiş malların bildirimini
vermek zorundadırlar.
E.

Memurlar görevleri hakkında bilgi ve demeç veremezler.

3. Devlet memurları kanununda belirtilen sınıflardan hangisi doğru değildir?
A.

Genel idari hizmetler sınıfı

B.

Teknik hizmetler sınıfı

C.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı

D.

Hukuk hizmetleri sınıfı

E.

Din hizmetleri sınıfı

4. Memurların çalışma saatleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur?
A.

Memurlar cumartesi ve Pazar izni dikkate alınmadan haftada 45 saat çalışırlar.

B.

Engelli memura isteği dışında gece nöbeti/vardiyası görevi verilemez.

C.
Doğum yapan kadın memurun sekiz haftalık doğum izni bittikten sonra gece
nöbeti/vardiyası verilebilir
307

D.
Memurların günlük çalışma saati ve öğlen dinlenme süresi illerde kaymakamlar
tarafından belirlenir.
E.
24 saat devamlı çalışılan işlerdeki memurların çalışma saati ve şekillerine
amirleri karar verir.
5. Memurların izin haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

B.

Öğretmenlere yaz tatili ve dinlenme tatili dışında yıllık izin verilmez.

C.

Memura mazereti nedeniyle on gün mazeret izni verilebilir.

D.
Kadın memura doğum öncesi sekiz, doğum sonrası sekiz toplam on altı hafta
analık izni verilir.
E.

Bir yıldan beş yıla kadar çalışmış olan memur 20 gün yıllık izin kullanır.

6. Devlet memurları siyasi partilere üye olamaz ve siyasi-ideolojik eylemlerde
bulunamaz, eylemlere katılamazlar.
A.

Doğru

B.

Yanlış

7. Memur şikayetlerini sözlü veya yazılı en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla
şikayet edilen amir atlanarak yapar.
A.

Doğru

B.

Yanlış

8)
Memur tacir ve esnaf sayılacakları faaliyetlerde bulunabilir, şirket kurabilir veya
şirketlere ortak olabilir.
A.

Doğru

B.

Yanlış

9)
Görevinden ayrılan memurun hizmet alanıyla ilgili gizli bilgileri açıklamasında
bir engel yoktur.
A.

Doğru

B.

Yanlış
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10. Alanında yüksek lisans yapan memura bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir
derece yükselmesi yapılır.
A.

Doğru

B.

Yanlış

Cevaplar
1-A, 2-B 3-D 4-B 5-E 6-B 7-A 8-B 9-B 10-A
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11. 4857 SAYILI İŞ KANUNU
* Bu bölüm Prof. Dr. Ülkü BAYKAL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hemşirelerin Çalışma Koşulları
11.2. İş Kanununun Genel Hükümleri (Birinci Bölüm)
11.3. İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi (İkinci Bölüm)
11.4. Ücret (Üçüncü Bölüm)
11.5. İşin Düzenlenmesi (Dördüncü Bölüm)
11.6. İş Sağlığı ve Güvenliği (Beşinci Bölüm)
11.7. İş ve İşçi Bulma (Altıncı Bölüm)
11.8. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi (Yedinci Bölüm)
11.9. İdari Ceza Hükümleri (Sekizinci Bölüm)
11.10. Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler (Dokuzuncu Bölüm)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Olumsuz çalışma koşulları hemşireleri nasıl etkilemektedir?
4857 sayılı İş Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
Hemşirelerin iş kanunu bilmesi niçin önemlidir?
İş kanununa göre çalışan hemşirelerin haftalık normal çalışma saati ve günlük
fazla çalışma saati nedir?
İş sözleşmesi imzalamak niçin önemlidir? Sözleşmeyi imzalamadan önce neye
dikkat edilmelidir?
İş kanununa göre yıllık izinler nasıl düzenlenir ve nasıl kullanılır?
İşgörene yeni iş arama izni ne kadar ve nasıl verilir?
İş kanununda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler niçin
kaldırılmıştır?
İşverenin haklı fesih hakkı hangi durumlarda söz konusu olur?
İşgörenin haklı fesih hakkı hangi durumda söz konusu olur?
İşgörenler
haksızlığa
uğradığında
davranmalıdır/hangi mekanizmaları kullanmalıdır?

hakkını

korumak

için

nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş kanunun genel hükümleri

Konuya
ilişkin
temel
kavramları (işçi, işveren, alt
işveren, işveren vekili gibi)
bilme
ve
içeriğini
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

İş sözleşmesi türü ve feshi

İşçi-işveren
ilişkileri
açısından çok önemli olan iş
sözleşmesi
türlerini
ve
sözleşmenin
işgören
ve
işveren açısından feshiyle
ilgili
konuların
önemini
kavrama
ve
içeriğini
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

İş kanununun ücretlemeye
ilişkin genel hükümlerini ve
özellikle fazla çalışmaya
ilişkin
özel
hükümlerini
açıklayabilme.
yaşamının İş
kanununun
çalışma
hayatının denetimi ve teftişine
ilişkin
hükümlerinden
işgörenin haklarına ilişkin
olanları fark edebilme ve
açıklayabilme.

Okuyarak/Araştırarak

Ücretleme

Çalışma
denetimi

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

4857 sayılı İş Kanunu

•

Özel Sağlık Kurumları

•

Çalışma Mevzuatı

•

Özlük hakları

•

Hemşirelerin Çalışma Koşulları
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle hemşirelerin çalışma koşullarına kısaca değinilerek, olumsuz
çalışma ortamının hemşire ve hizmetten yararlanan hastalar açısından yarattığı etkiler üzerinde
durulacaktır. Daha sonra çalışma yaşamının en önemli belirleyici konumundaki işçi ve işveren
ilişkilerinin temelini oluşturan ve özel hastanelerde görevli hemşirelerin çalışma yaşamını
doğrudan etkileyen 22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu, ana başlıklarıyla
ele alınarak işgören hak ve sorumlulukları bağlamında incelenmeye çalışılacaktır.
Olumsuz çalışma ortamının iyileştirilmesinde en önemli yaptırımı ulusal düzeyde
oluşturulmuş olunan çalışma mevzuatı getireceğinden, özel sağlık kurumlarında iş yaşamını
düzenleyen iş kanunu büyük önem taşımaktadır. İş kanunun çağdaş standartlara uygun
oluşturulmasının yanı sıra uygulamaya tam olarak yansıması ve kurumlar arasında farklılıkların
olmaması, ayrıca aksaklıkların giderilmesi noktasında sağlıklı işleyen bir denetim sisteminin
oluşturulması gerekmektedir.
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11.1. Hemşirelerin Çalışma Koşulları
Sağlık sektörü, diğer hizmet sektörlerinden farklılık göstermekte olup özellikle yoğun
teknoloji ve güncel bilgi gerektirmesi,7 gün 24 saat hizmet sunumunun sürekliliğini sağlamak
için vardiya veya nöbet sistemiyle çalışmayı zorunlu kılması gibi nedenlerle çalışanların
çalışma koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık sektöründe ayrıca kadın çalışan
oranının yoğun olması ve bu bağlamda özellikle hemşirelerin bu olumsuz çalışma koşullarından
daha fazla etkilendiği söylenebilir. Hemşirelerin, hasta bireye sunulan sağlık hizmetinin
odağında olduğu ve 24 saat boyunca ilk başvurulan kişi konumunda çok boyutlu sorunlarla
daha fazla karşılaştığı ve bu nedenlerle sağlık çalışanları içinde en fazla doyumsuzluk yaşayan
ve tükenen grubu oluşturduğu görülmektedir.
Sağlıklı bir çalışma ortamı, işgörenin gündüz aktif çalışmasını, belirli bir iş saati
sonunda (iş kanunu göre günde 9 saat) çalışma ortamından uzakta, gece uyuyarak vücudunu
dinlendirmesi ve ertesi güne hazırlanması gerektirmektedir. Oysa hemşirelerin çalışma
düzenleri bunun tamamen tersi bir durum göstermekte, düzensiz vardiya sistemi, nöbetler, uzun
ve fazla saat çalışma gibi nedenlerle uyku düzenleri tamamen bozulmaktadır. Ülkemizde
hemşirelerin çalışma koşullarını tanımlamaya yönelik araştırmaların bulguları da bu olumsuz
durumu desteklemektedir.
Türk Hemşireler Derneği’nin yakın tarihte yapmış olduğu ‘Türkiye’de Hemşirelerin
Çalışma Koşulları’ başlıklı çalışmasında, uzun çalışma saatlerinin hemşirelerin fiziksel
sağlıkları üzerine etkileri aşağıda belirtildiği gibi (Tablo 1) olumsuz bulunmuştur.
Tablo 1. Çalışma Saatlerinin Hemşirelerin Fiziksel Sağlıkları Üzerine Etkileri
•

Uyku uyuyamama, uyku sorunları

• Gebelik komplikasyonları

•

Yemek vb. rutinlerde bozulma

• Emzirememe/ kesintiye uğrama

•
Fiziksel (bedenen) ve zihinsel
yorgunluk
• Aşırı iş
bakımını ihmal etme

yükü

nedeniyle,

öz

• Kahve /Sigara tüketiminde artma
• Ciltte bozulma, çökkünlük

•

Bacak ağrısı, Varis

•

Sırt ve bel ağrıları

• Gastrit / ülser
• Konstipasyon
problemleri/ Hemoroid

/

bağırsak

• Ürtiker

• Kronik hastalığı yönetememe (Tip 1
diyabet, 1 nöbette 2-3 kez hipoglisemi)
• Hastalık sürecinde uzama/İyileşmede
gecikme
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Aynı çalışmada hemşirelerin uzun çalışma saatlerinin psikolojik sağlıkları üzerine
etkilerine de Tablo 2 de ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

Tablo 2. Çalışma saatlerinin hemşirelerin psikolojik sağlıkları üzerine etkileri
• Spontan
unutkanlık

dikkatin

azalması,

•

Psikolojik tükenme

•

Değersizlik, dikkate alınmama

• Anksiyete (hata yapma, unutma,
• Çaresizlik,
mutsuzluk,
öfke
hasta güvenliği, gelecek ile ilgili kaygı(herkesin
dinlenme
saatinde
çalışma),
Aşırı
korku), rahatlayamama, huzursuzluk
suçluluk (yetersiz bakıma yönelik)
• Antidepresan
/
anksiyolitik
• Dayanıklılıkta/güçte/mücadele
kullanımı
gücünde azalma
• Nöbette tek başınalık/desteksiz
• Kırılganlıkta artma /Hassasiyet
hissetme
/Çabuk sinirlenme, Ajitasyon, Duygusal
• Kendini güvende hissetmeme
dalgalanma
• Yalnızlık (işte, iş arkadaşlarından
•
yoksunluk)
karşı)

İlgi kaybı (sosyal aktivitelere

• Sosyal ayrımcılığa maruz kalma
• Kişisel değerlerde farklılaşma
Bu çalışmada, vardiyalı/uzun süreli ve değişken saatlerde çalışmanın, hemşireler
üzerinde fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkileri olduğu, yanı sıra hizmeti alan açısından da
pek çok olumsuz etkisi olduğu ve bu olumsuz etkileri azaltmanın ya da en aza indirgemenin
yolunun hemşirelerin çalışma koşullarının daha iyi bir şekilde düzenlenmesiyle olanaklı olacağı
belirtilmektedir.
Ülkemizde genel olarak çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemeler ele alındığında
uluslararası uygulamaların çok gerisinde olduğu söylenebilir. Hemşirelerin çalışma
koşullarının yasal boyutunu belirlemeye yönelik olarak Baykal ve ark. yaptığı çalışmada;
hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin haklarını bilmediği, kuruma ve birime yeterince oryante
edilmedikleri ve performans değerlendirmelerinin düzenli yapılmadığı, hemşirelerin ücretlerini
düşük buldukları, çalışma saatleri ve izinler konusunda uluslararası çalışma örgütünün tavsiye
kararlarının altında uygulamaların yapıldığı hatta ulusal mevzuata bile tam olarak uyulmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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Ülkemizde kamu sağlık kurumlarında çalışan hemşireler 657 sayılı devlet memurları
kanuna göre çalışırken; özel sağlık kurumları ve kamuda taşeron konumunda çalışan hemşireler
4857 sayılı iş kanuna bağlı olarak çalışmaktadır.

11.2. İş Kanununun Genel Hükümleri (Birinci Bölüm)
Kanunun birinci bölümünü oluşturan genel hükümlerde; amaç ve kapsam, işyerinin
bildirimi, istisnai durumlar, eşit davranma ilkesi ve geçici iş ilişkisi başlıklarına yer verilmiştir.
Bu kanunun amacı; işverenle bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma
koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu kanuna göre
işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanırken; işveren, işçi
çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar; işyeri, işveren
tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin
birlikte örgütlendiği birim ve iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında kurulan ilişki olarak
tanımlanmaktadır. Kanunda ayrıca alt işveren tanımlanarak, asıl işverenin alt işverenle birlikte
işçilere karşı sorumlu olduğu, alt işverenin işçilerinin asıl işverenin işçileri sayılarak işlem
göreceği, işin gereği veya teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl işin
bölünerek alt işverene verilemeyeceği belirtilmektedir.
İşveren ve alt işverenler işyerinin; unvanı, çalışan sayısı, çalışma konusu ve kendi
kimliğine ilişkin bilgileri bir ay içinde çalışma bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Kanunun 4. Maddesinde bu kanunun geçerli olmadığı alanlar/istisnalar; deniz ve
hava taşıma işleri, 50’den az işçi çalıştıran tarım ve orman işleri, aile ekonomisi sınırlarında
yapılan tarımla ilgili işler, vb belirtilmektedir.
Eşit davranma ilkesi (m5) doğrultusunda iş ilişkisinde din, ırk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb dolayı ayrım yapılamayacağı, işverenin cinsiyet veya
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca
aynı veya eşit değerdeki bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı ücret veremeyeceği belirtilmektedir.
Bunlara aykırı nedenlerle iş ilişkisinin sona ermesinin ispatı durumunda işçi, dört aya kadar
ücreti tutarında tazminat ve yoksun bırakıldığı haklarını talep edebilir.
İşyerinin veya bir bölümünün devri (m6); işyerinin başka birine devri halinde, mevcut
iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralana geçmekte, devirden önce doğan ve
devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan birlikte sorumlu olup,
devredenin sorumluluğu devir tarihinden iki yıl sonra biter. İşyerinin devri, işgörenin iş
sözleşmesinin feshi için haklı bir neden olarak kabul edilmemekte ancak işverenin iflası
durumunda bu hüküm uygulanmamaktadır.
Geçiçi iş ilişkisi (m7); işverenin, devir sırasında yazılı rızasını alarak işçisini holding
bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu
işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek
üzere geçici olarak devretmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda iş sözleşmesi
devam etmekte ve yeni işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olmaktadır. Geçici iş ilişkisi
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altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılmakta ve gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilmektedir. Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde, çıkarma tarihini izleyen altı ay
içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleştirilemez, bu işçiler
grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz ve bu dönemde işverenin, işçisini grev ve
lokavt süreci bitene kadar kendi işyerinde çalıştırması gerekmektedir.

11.3. İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi (İkinci Bölüm)
İş kanunun ikinci bölümünde; iş sözleşmesi tanımlanarak, türlerine değinilmekte, iş
sözleşmesinin feshine ilişkin ilke ve yöntemler açıklanmakta, ayrıca işverenin ve işgörenin
haklı nedenlerle fesih hakkına ve iş sözleşmesinin feshi durumunda nasıl itiraz edileceğine
ilişkin mekanizmalara yer verilmektedir.
İş sözleşmesinin tanımı ve şekli (m8) ele alındığında; iş sözleşmesi, işçinin bağımlı
olarak iş görme ve işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bağı ifade etmektedir. Bir
yıl ve daha uzun süren sözleşmelerin yazılı yapılması gerekmektedir. Yazılı sözleşmenin
yapılmadığı durumlarda işverenin en geç iki ay içinde, işçinin genel ve özel çalışma koşullarını,
çalışma süresi, ücret vb uymakla yükümlü olduğu hükümleri gösteren yazılı bir belge vermesi
gerekmektedir.
İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi (m9) maddesinde
taraflar iş sözleşmelerini gereksinimlerine uygun şekilde; belirli veya belirsiz süreli
yapabildikleri gibi çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli ya da deneme
süreli ve diğer türde oluşturulabilmektedir.
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri (m10); işin niteliği bakımından en çok
otuz iş günü sürmesi durumunda süreksiz iş, bundan fazla devam etmesi durumunda sürekli iş
olarak adlandırılmaktadır.
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi (m11); iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak
yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılırken; belirli süreli işlerde veya belli bir işin
tamamlanması gibi objektif koşullara bağlı olarak işverenle yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi
belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme)
yapılamamakta ve bunun yapılması halinde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli
kabul edilmektedir. Burada esaslı nedene dayanan zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma
özelliğini korumaktadır.
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları (M 12); belirli süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin
süreli olmasından dolayı farklı bir uygulama yapılamaz. İşçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak
ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreyle orantılı olarak
verilmektedir. Kıdemin önemsendiği durumlarda, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal
işçiyle ilgili esas alınan kıdem uygulanmaktadır.
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Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi (m13); işçinin normal haftalık çalışma
süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az
belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesi şeklinde düzenlenmektedir.
Kısmî süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça,
salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme
tâbi tutulamaz ve işçinin ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye
göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmektedir.
Çağrı üzerine çalışma(m14); yazılı sözleşmeyle işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili
olarak kendisine gereksinim duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin
kararlaştırıldığı iş ilişkisini belirtmektedir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde
işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemediklerinde, haftalık çalışma süresi yirmi
saat olarak kararlaştırılmış sayılmaktadır. Çağrı üzerine çalıştırmada belirlenen sürede işçi
çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanmış sayılmaktadır. İşverenin, bu çağrıyı aksi
kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapması gerekmekte ve
süreye uygun çağrı üzerine işçinin de iş görme edimini yerine getirmesi gerekmektedir.
Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işveren her çağrıda işçiyi günde en az
dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
Deneme süreli iş sözleşmesi (m15); taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı
konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilmekte ancak deneme süresi toplu iş
sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilmektedir. Deneme süresi içinde taraflar, iş
sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilmekte ve işçinin
çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklı tutulmaktadır.
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri (m16); birden çok işçinin meydana
getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım adına işverenle yaptığı sözleşmeleri
denilmektedir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre
kararlaştırılmış olursa olsun yazılı yapılması gerekmektedir. Sözleşmede, her işçinin kimliği ve
alacağı ücret ayrı ayrı gösterilmelidir.
Süreli fesih(m17); belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer
tarafa bildirilmesi gerekmektedir. İş sözleşmeleri;
a) Altı aydan az sürmüş işlerde, bildirimin yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) Altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olanlarda, bildirimin yapılmasından
başlayarak dört hafta sonra,
c) Birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçiler için, bildirimin yapılmasından
başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmesi durumunda, sekiz hafta sonra feshedilmiş olduğu kabul
edilmektedir. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilmekte ve bildirim koşuluna
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uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemesi zorunlu olmaktadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilmektedir.
Feshin geçerli sebebe dayandırılması (m18); Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden
işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması zorunludur. Yer altı işlerinde çalışan
işçilerde kıdem şartı aranmamaktadır. Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66.
maddesindeki süreler dikkate alınmalıdır.
Özellikle aşağıdaki konular fesih için geçerli bir neden oluşturmamaktadır:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri
içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine
getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta
başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi
görüş ve benzeri nedenler.
e) 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe
gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde
öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık yapmak.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler
birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde,
işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin
bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri
hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.
Sözleşmenin feshinde usul (m19); işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve
fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
Fesih bildirimine itiraz ve usulü (m20)iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde
neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin geçerli olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilmektedir. Toplu iş
sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme de
götürülebilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait olup işçinin
de feshin başka bir nedene dayandığına ilişkin iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Dava seri
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muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılmakta ve mahkemece verilen kararın temyizi
halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar vermektedir.
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları (21); işverence geçerli neden gösterilmediği
veya gösterilen nedenin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından belirlenen
feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en
çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olmakta, ayrıca ödenecek tazminat
miktarı da bu birimler tarafından belirlenmektedir.
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim
süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden kesilmektedir. İşe başlatılmayan
işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu
sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenmektedir. İşçinin tebligattan sonraki on işgünü içinde işe
başlamak için işverene başvuruda bulunmaması durumunda yapılmış olan fesih geçerli bir fesih
sayılmakta ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olmaktadır.
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi (m22); işveren, iş
sözleşmesiyle veya personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla
oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapması durumu işçiye yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Buna uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak
kabul edilmeyen değişiklikler, işçiyi bağlamamakta ve işçinin değişiklik önerisini bu süre
içinde kabul etmemesi durumunda, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih
için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklayarak, bildirim süresine uyarak
üzere iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21. madde hükümlerine göre dava
açabilmektedir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir.
Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.
Yeni işverenin sorumluluğu(m23); süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş
sözleşmesiyle bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce veya
bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse, sözleşmenin bu
suretle feshine ilişkin işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde
birlikte sorumlu tutulur:
a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra da onu çalıştırmaya devam
ederse.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı(m24);süresi belirli olsun veya olmasın işçi,
aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini
beklemeksizin feshedebilir:
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I. Sağlık nedenleri:
a) İşin yapılması işin niteliğinden doğan bir nedenle işçinin sağlığı veya yaşayışı için
tehlikeli oluşturması.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren veya başka
bir işçi, bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesinin temel noktalarından biri hakkında yanlış özellik ve koşullar
göstermek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek ya da sözler söylemek yoluyla işçiyi
yanıltması.
b) İşverenin, işçinin veya aile üyelerinin şerefi ve namusuna dokunacak şekilde sözler
söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.
c) İşverenin, işçi veya aile üyelerinden birine sataşması veya gözdağı vermesi, yaya işçi
veya ailesi üyelerini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi, ya da işçiye
ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi veya işçi hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ağır itham ve suçlamalarda bulunması
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması
ve bu durumu işverene bildirmesine karşın gerekli önlemin alınmaması,
e) İşçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme koşullarına uygun olarak hesap
edilmemesi veya ödenmemesi,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkının
zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücretin karşılanmaması ya da çalışma
koşullarının uygulanmaması.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenlerin
ortaya çıkması.
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı (m25); süresi belirli olsun veya olmasın
işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini
beklemeksizin iş sözleşmesini feshedebilir:
I- Sağlık nedenleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, buna
bağlı doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi,
324

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde
çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda,
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesinin esaslı noktalarından biri için gerekli özellikler ve koşullar
bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, ya da gerçeğe uygun
olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
söylemesi veya davranışlarda bulunması, ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız
ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene veya onun aile üyelerinden birine ya da işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
g) İşçinin izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, ya da bir ayda üç işgünü
işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde
yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddelerini otuz günlük ücretinin tutarıyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
III- Zorlayıcı sebepler:
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin
ortaya çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki
bildirim süresini aşması.
Derhal fesih hakkını kullanma süresi (m26); iş kanununun 24 ve 25 inci maddelerinde
gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için
tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu
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diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve fiilin gerçekleşmesinden
itibaren bir yıl sonra kullanılamamaktadır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde
bir yıllık süre uygulanmamaktadır.
Yeni iş arama izni (m27); işverenin, fesih bildiriminden sonra işçiye yeni bir iş bulması
için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermesi
gerekmektedir. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin
saatlerini birleştirerek toplu kullanabilmektedir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen
işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek
zorundadır. İşverenin yeni iş arama iznini vermek istememesi veya eksik kullandırması
durumunda o süreye ilişkin ücret işçiye ödemesi gerekmektedir.
İşveren, iş arama izni süresinde işçiyi çalıştırırsa, işçinin alacağı ücrete ilaveten,
çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi gerekmektedir.
Çalışma belgesi (m28); işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne
olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi zorunludur. Belgenin vaktinde
verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgilerin bulunmasından zarar gören işçi veya
işçiyi işine alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilmektedir. Ayrıca bu belgeler
her türlü resim ve harçtan muaftır.
Toplu işçi çıkarma(m29); işverenin ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme,
işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istemesi durumunda en az otuz gün
önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş
Kurumuna bildirmesi gerekmektedir.
İşyerinde çalışan işçi sayısı:
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,
İşine 17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son
verilmesi toplu işçi çıkarma olarak kabul edilmektedir.
İşverenin toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki
iş için yeniden işçi almak istemesi durumunda, nitelikleri uygun olan eski elemanlarını tercihen
işe çağırması gerekmektedir. Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları
hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya
ilişkin hükümler uygulanmamaktadır.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (m30); işverenler, elli veya daha
fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli; kamu işyerlerinde ise yüzde
dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul
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sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu
kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanmaktadır.
İşçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas
alınmakta, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam
süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplama yapılır. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere
öncelik tanınmaktadır.
Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve işçi sayısının tespitinde yer altı
ve su altı işlerinde çalışanlar dikkate alınmaz. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş
sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye
altı aylık ücret tutarında tazminat ödemektedir.
Askerlik ve kanundan doğan çalışma(m31); muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra
veya herhangi bir sebeple silah altına alınan ya da herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi
yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra
işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir
yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin
tamamı doksan günü geçemez. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan
işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde
işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe
başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar
bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda,
eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemesi gerekmektedir

11.4. Ücret (Üçüncü Bölüm)
Bu bölümde; ücretin tanımı, ücretin ödenme şekli, ücretin zamanında ödenmesi
gerektiği, işgörene verilen ücrete ilişkin ödeme belgesinin nasıl verileceği, ücret kesme
cezasının uygulanma şekli, asgari ücret uygulaması, fazla çalışma ücretinin nasıl hesaplanacağı,
zorunlu ve olağanüstü durumlar ile bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma durumunda
yapılacak ödemeler, tatil ücreti uygulamasının nasıl düzenleneceği, yıllık ücretli izin hakkı ve
bunun nasıl uygulanacağı, yıllık izin açısından çalışılmış kabul edilen durumlar ve diğer izin
uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
Ücret ve ücretin ödenmesi (m32); ücret genel anlamda bir kimseye yaptığı bir iş
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak
tanımlanmaktadır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ödenek kural olarak, Türk
parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmektedir.Bu ödemeler,
yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki değere göre Türk parası ile ödeme
yapılabilmektedir. Senet (bono), kupon veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir
senet veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç ayda bir ödenmekle
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birlikte iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle ödeme süresi bir haftaya kadar
indirilebilmektedir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.
Ücretin gününde ödenmemesi (m34); ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün
içinde zorunlu bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten
kaçınabilmektedir. İşçilerin bu hareket toplu yapılmış olsa da grev olarak nitelendirilemez ve
gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Ücretin saklı kısmı (m35); işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası
haczedilemez veya başkasına devredilemez ve de aktarılamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda
olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir ve
nafaka borcu alacaklılarının hakları saklı tutulmaktadır.
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme
yükümlülüğü (m36); genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi
teşebbüsleri ya da özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka
ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi
yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri
ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu
üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre
bu ücretleri bunların hakedişlerinden ödemesi söz konusu olabilmektedir.
İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak doğrudan kontrol etmekle ve varsa
ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.
Ücret hesap pusulası (m37); işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye
ücret hesabını göstererek, imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek
zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili,
bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarı ve vergi, sigorta
primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi
gerekmektedir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaf olmaktadır.
Ücret kesme cezası (m38); işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş
olan nedenler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez ve kesintinin nedenini
işçiye bildirilmesi gerekmektedir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir
ayda iki gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre işçinin iki günlük
kazancından fazla olamamalıdır.
Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.
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Asgari ücret (m39); iş sözleşmesi ile çalışan işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının
düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu
aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanarak, üye oylarının
çoğunluğu ile karar vermektedir. Komisyon kararları kesin olup kararlar Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.
Yarım ücret (m40); 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen zorlayıcı nedenler dolayısıyla
çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye, bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için
yarım ücret ödenmektedir.
Fazla çalışma ücreti (m41); ülkenin genel yararları ya da işin niteliği veya üretimin
artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilmektedir. Fazla çalışma, kanunda yazılı
koşullar doğrultusunda, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmaktadır. 63
üncü maddede değinilen denkleştirme esasına göre bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşılsa
da bu fazla çalışma olarak sayılmamaktadır.
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmektedir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, serbest zaman
olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve
ücretinde bir kesinti olmadan kullanabilir.
63. maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli
işlerde ve 69. maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir. Fazla çalışma
süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Zorunlu hâller dışında yer altında
maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz ve bu durumda haftalık otuz yedi
buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat
başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenmelidir.
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak
yönetmelikte gösterilir.
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma (m42); gerek bir arıza sırasında veya makine, araç
ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, ya da zorlayıcı nedenlerin ortaya
çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin
hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere
uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.
Olağanüstü hallerde fazla çalışma (m43); seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak
şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya gerek görülürse
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işlerin çeşidine ve gereksinim düzeyine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin
en çok çalışma gücüne çıkarabilir.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (m44); ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşme veya iş sözleşmeleriyle
kararlaştırılmaktadır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde
çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47. maddeye göre ödenir.
Saklı haklar (m45); toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan
işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.
Hafta tatili ücreti (m46); işçilerin tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş
günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az
yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi gerekmektedir.
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün
ücretini tam olarak ödemelidir.
Şu kadar ki;
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret
ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılmaktadır.
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya
birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi durumunda, haftanın çalışılmayan günleri
ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılmaktadır.
Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı
sebepler ortaya çıktığı zaman, işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.
Genel tatil ücreti (m47); işçiler, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak
kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,
tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir.
Geçici iş göremezlik (m48); işçilere geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerektiği
zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri,
ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden
ödenmektedir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden kesilmektedir.
Ücret şekillerine göre tatil ücreti (m49); işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre
bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil
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günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi
suretiyle hesaplanmaktadır.
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır. Ayrıca,
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti
ödenir.
Tatil ücretine girmeyen kısımlar (m50); fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler,
primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama,
temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal
bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin belirlenmesinde hesaba katılmaz.
Yüzdelerin ödenmesi (m51); otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki
verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün
uygulandığı kurumlarda işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin
hesap pusulalarına "yüzde" eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile
müşteri tarafından işverene bırakılan ya da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları
işveren işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır.
İşveren bu paraların eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.
Ayrıca bu paraların işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre nasıl dağıtılacağı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
Yüzdelerin belgelenmesi (m52); yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her
hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri
bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama yöntemi iş
sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerde gösterilmelidir.
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri (m53); işyerinde işe başladığı günden itibaren,
deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin
verilmelidir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az
süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin
hükümleri uygulanmaz.
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İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak
uygulanır.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi (m54); yıllık ücretli izine
hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçilerin aynı işverenin bir veya çeşitli
işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin
hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci
madde hükümleri gereğince hesaplanır.
İşçi yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller (m55); aşağıdaki süreler yıllık
ücretli izin hakkının hesaplanmasında çalışılmış gibi sayılmaktadır:
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
b) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası
sayılmaz.).
d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan
çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin
yeniden işe başlaması şartıyla).
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
g) Röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım
günlük izinler.
h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu
kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan
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meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların
konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması nedeniyle
işlerine devam edemedikleri günler.
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin
süresi.
Yıllık ücretli iznin uygulanması (m56); yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez
ve işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, tarafların anlaşması ile
bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında
izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi
tutmak zorundadır.
Alt işverenin değişmesi durumunda aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık
ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Asıl
işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin
kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt
işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl
işverene vermekle yükümlüdür.
Yıllık izin ücreti (m57); işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin
dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya
avans olarak vermek zorundadır.
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayan akort, komisyon ücreti,
kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin
izin süresi içinde verilecek ücreti, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı
günlere bölünmesiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanmaktadır.
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
ayrıca ödenmelidir.
İzinde çalışma yasağı (m58); yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi
içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret
işveren tarafından geri alınabilmektedir.
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti (m59); iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle
sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti,
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sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödenmektedir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren
başlamaktadır.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçiye verilmesi zorunlu yeni
iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe girmemelidir.
İzinlere ilişkin düzenlemeler (m60); yıllık ücretli izinlerin, işlerin özelliğine göre yıl
boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne şekilde ve kimler tarafından verileceği
veya hangi sırayla verileceği, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken
önlemler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu
kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle
gösterilmelidir.
Sigorta primleri (m61); sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler
üzerinden iş kazalarıyla meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primleri işçi ve
işverenler yönünden ödenmesine devam olunmaktadır.
Ücretten indirim yapılamayacak haller (m62); her türlü işte uygulanmakta olan
çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir
yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin
uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme
yapılamaz.

11.5. İşin Düzenlenmesi (Dördüncü Bölüm)

Çalışma süresi (m63); genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde
bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi
buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma
süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı
şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi,
normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya
kadar artırılabilir.
Telafi çalışması (m64); zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal
çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin isteğiyle
kendisine izin verilmesi durumunda, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi
çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi
çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
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Çalışma süresinden sayılan haller (m66); aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma
sürelerinden sayılmaktadır:
a) Madenlerde, taşocaklarında veya her ne şekilde olursa olsun yeraltında ya da su
altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda ya da işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler.
e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarımı gibi,
işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip
götürülmelerini gerektiren her türlü işlerde, işçilerin toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp
getirilmeleri için geçen süreler sayılırken; işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf
sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme sırasında araçlarda geçen süre çalışma
süresinden sayılmamaktadır.
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri (m67); günlük çalışmanın başlama ve
bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulmalıdır. İşin niteliğine göre işin
başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilmektedir.
Ara dinlenmesi (m68); günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin
gelenekleri ve işin gereğine göre düzenlenmek üzere işçilere;
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım
saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilmelidir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilmeli, ancak bu süreler, iklim, mevsim, o
yerdeki gelenekler ve işin özellikleri göz önünde tutularak sözleşmelerle aralıklı olarak
kullandırılabilir.
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara
dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
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Gece süresi ve gece çalışmaları (m69); çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de
başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemi
içermektedir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre ya da yurdun bazı bölgelerinin özellikleri
bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış
saatlerinin ayarlanması, ya da gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi veya
bazı gece çalışmalarına fazla oranda ücret ödenmesi yöntemini koymak ya da gece
işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını
yasaklanmasına yönelik yönetmelikler çıkartılabilir.
İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve
sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin
üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası
gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları
suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da
uygulanabilir.
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada
çalıştırılamaz.
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri (m70); genel olarak bir işyerinde belirli
çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama ya da temizleme
işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesiyle ilgili hükümlerden hangilerinin
uygulanmayacağı veya ne gibi değişik koşulların ve yöntemlerin uygulanacağı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı (m71); on beş yaşını doldurmamış
çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını
tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını
doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı
sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.
Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik,
sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate
alınmalıdır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel
olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.
Yer ve su altında çalıştırma yasağı (m72); maden ocakları ile kablo döşemesi,
kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını
doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.
Gece çalıştırma yasağı (m73); sanayi alanına ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış
çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.
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Analık halinde çalışma ve süt izni (m74); kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve
doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları
esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta
süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı
süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise
doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek
suretiyle kullandırılır.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan
önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince
kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü
takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılabilir ve bu durumda
işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul
gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında
ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlenmekte ve bu süre günlük çalışma
süresinden sayılmaktadır.
İşçi özlük dosyası (m75); işverenin çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası
düzenlemesi gerekmektedir. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, kanunlar
uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği
zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak
kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla
yükümlüdür.
Yönetmelikler (m76); özelliği gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü
maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma
sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar
denkleştirme süresi tanınarak uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. İşin özelliği dolayısıyla devamlı
çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen ya da nöbetleşe
işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve
çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere ilişkin özel usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

11.6. İş Sağlığı ve Güvenliği (Beşinci Bölüm)
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler, 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş
Kanununda toplam 13 madde (77-89. maddeler) şeklinde düzenlenmiş iken, daha sonra iş
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sağlığı ve güvenliği mevzuatının İş Kanunu’ndan bağımsız bir kanun olarak düzenlenmesi
eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliğinin bir bütün olarak ele alınmasına
olanak sağlayan ayrı bir düzenleme yapılmasına başlanmıştır. Bu çalışmayla kamu veya özel
sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlar kanun
kapsamına alınmış ve böylece statülerine bakılmaksızın tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
kapsamına alınması ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması
hedeflenmiştir.
Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Burada‘Mevzuat’ dersinin diğer
bir ünitesi olan hasta ve çalışan güvenliği ünitesinde konunun ayrıntılı ele alınması söz konusu
olduğundan burada değinilmemesine karar verilmiştir.

11.7. İş ve İşçi Bulma (Altıncı Bölüm)
İş ve işçi bulmaya aracılık (m90); iş arayanların elverişli oldukları işlere
yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş
Kurumu ve bu konuda izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine getirilmektedir.

11.8. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi (Yedinci Bölüm)
Devletin yetkisi (m91); devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını
izleme, denetleme ve teftiş etmekle yükümlüdür. Bu görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı uygun sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince
yapılmaktadır. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden
doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge
müdürlüklerince incelenmektedir.
Yetkili makam ve memurlar (m92); 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş
hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri; işyerlerini ve
eklentilerini, işin yürütülmetarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham
ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak
gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine
veya oturup yatmasına ilişkin düzenlemeleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve
suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri önlemek yetkisine
sahiptirler.
Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen
başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi şikayetlerini inceleyen
bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek,
gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada
yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini
geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
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Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini
incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi
kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan
tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş
mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca kanun yoluna
başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi
alacağının tahsiline engel oluşturmamaktadır.
Yetkili memurların ödevi (m93); iş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş
müfettişleri görevlerini yaparlarken; işin normal gidişini ve işyerinin işleyişini, inceledikleri
konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve
güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması
gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve koşulları, ekonomik ve ticari hal ve
durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri
tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan ya da kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin
ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.
Muafiyet (m94); işçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini
ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile
başvurma halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga
vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
İşçi ve işverenin sorumluluğu (m96); iş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri
tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve
gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk
veya herhangi bir şekilde zorlamaları veya işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve
ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır.
İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun
olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü
duruma düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan konularda doğru
olmayan yanıtlar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri veya yanlış bir sonuca
vardırmaları gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Zabıtanın yardımı (m97); bu kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi
uygulanabilmesi için işyerlerini teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerinin gerekli
görmeleri ve istemeleri halinde, zabıta kuvvetleri, bu iş müfettişlerinin görevlerini iyi bir
şekilde yapabilmelerini sağlamak üzere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

11.9. İdari Ceza Hükümleri (Sekizinci Bölüm)
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık (m98); bu kanunun 3 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya
işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Türk Lirası, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki
işyerini danışıklı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı on bin Türk
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Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim
yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır.
Genel hükümlere aykırılık (m99); bu kanunun; a) 5. ve 7. maddelerde öngörülen ilke
ve yükümlülüklere aykırı davranan, b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye
vermeyen ve 14 üncü madde hükümlerine aykırı davranan, c) 28 inci maddeye aykırı olarak
çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı
bilgi yazan, işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüzon Türk Lirası idari
para cezası verilir.
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık (m100); bu kanunun 29 uncu
maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı
her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık (m101); bu kanunun 30
uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya
işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için
binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir
şekilde muaf tutulamaz.
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık (m102); a) bu kanunun 32 nci maddesinde
belirtilen ücret ile işçinin toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret
ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen
komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen, ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit ödeneğini zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına
ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için
yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası ,
b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi
ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret
kesintisinin nedenini ve hesabını bildirmeyen 52nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya
işveren vekiline dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası,
c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak
ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için
işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi
Türk Lirası idari para cezası,verilir.
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık (m103); yıllık ücretli izni bu kanunun 56 ncı
maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında
belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş
izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı
maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik
kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası
idari para cezası verilir.
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İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık (m104); bu kanunun 63 üncü
maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak
işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre
uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddeyeaykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla
çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci madde hükmüne ve bu maddenin
son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareketeden, 72 nci madde hükümlerine
aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamışerkek çocukları ve
gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddeye aykırı olarak çocuk ve gençişçileri
gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareketeden 74 üncü
maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum
yapmış kadınları çalıştıran veyaücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddedeki işçi özlük
dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren
veya işveren vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. 64. madde de öngörülen
hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için
ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir.
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık (m106); bu kanunun 90. maddesinde öngörülen
izni almadan faaliyet gösteren işverene bir milyar lira para cezası verilir.
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık (m107); bu kanunun
a) 92. maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
b) 96. maddesindeki yasaklara uymayan, işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk
Lirası idarî para cezası verilir. İş müfettişlerinin bu kanundan veya diğer kanunlardan doğan
her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında,
görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilebilir.
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar (m108); bu kanunda
öngörülen idari para cezaları, 101. ve 106. maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi
belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 10. ve
106. maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü
tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise
işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel
esaslara göre tahsil edilir.

11.10. Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler (Dokuzuncu Bölüm)
İş kanunun bu son bölümünde, bildirimlerin yazılı yapılması, konut kapıcılarının
çalışma koşulları, sanayi, ticaret, tarım ve orman işleriyle ilgili düzenlemelere, bazı kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı, çalışanların ücretlerinin güvencesi, gibi
konulara yer verilmiştir.

Sonuç
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Sağlık hizmetlerinin sunumunda çok önemli bir yeri olan hemşirelerin; olumsuz çalışma
koşullarının, aşırı iş yükü, uzun ve fazla çalışma saati ile vardiyalı ve nöbet sistemiyle
çalışmaları vb olumsuzluklar onlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarının bozulmasına yol
açmaktadır. Ayrıca hemşirelerin ağırlıkla kadın olmalarının getirdiği farklı roller üstlenmeleri,
aile ve iş çatışmasının yaşanmasında da etkili olmaktadır. Buradaki diğer önemli bir sorun da
hemşirelerin bu olumsuz çalışma koşullarının hizmet verdiği hastaların/bireylerin güvenliğini
de olumsuz şekilde etkileme olasılığıdır.
Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemeler genel olarak ele alındığında,
uygulamada ciddi eksikliklerin olduğu, hemşirelerin çalışma koşullarını olumsuz yönde
etkileyen uygulamaların olduğu araştırmalarla ortaya konmaktadır. Hemşirelerin, çalıştıkları
kurumların özel veya kamu oluşuna göre ilgili çalışma mevzuatını çok iyi bilmeleri hem kendi
haklarını korumaları hem de astı konumundaki çalışanlar ve akranlarının haklarını
korumalarına yardımcı olmaları açısından büyük önem taşırken, özellikle yönetsel
pozisyonlarda çalışan hemşirelerin kurumun uzun dönemde çıkarlarını korumak adına çalışma
yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin uygulamaya aktarılmasını sağlamaya yönelik çabalar
göstermesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm ile ilgili olarak okunması tavsiye edilen metinler:
1. 4857 Sayılı İş Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
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Uygulama Soruları
1.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda görevli sağlık çalışanlarının çalışma
yaşamına ilişkin haklarını (özlük haklarını) kurumun işleyişini de dikkate alarak sorgulayarak
yorumlayınız.
2.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda görevli yönetici hemşire ve hemşirelerle
görüşerek, iş kanununa ilişkin yaşanan sorunları ve getirilen çözümleri raporlandırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde sağlık sisteminin giderek daha önemli bir bileşeni olan hemşirelerin
olumsuz çalışma koşullarına kısaca değinerek, bu olumsuz koşulların onların fiziksel, ruhsal ve
sosyal sağlıklarını ne kadar etkilediği üzerinde durulmuştur. Hemşirelerin aşırı iş yükü, eksik
elemanla, uzun ve fazla saat çalışmalarının özellikle hizmetin sunumunda verimsizlik,
performans düşüklüğü ve hataların artması şeklinde sonuçlanacağı olasılığı unutulmamalı ve
olumsuz çalışma koşulları ve istihdam politikalarının giderilmesi için çalışmalar
başlatılmalıdır.
Hemşire devir hızı çok yüksek olan ve nitelikli hemşire açığı sürekli artan özel sağlık
kurumlarında; ulusal çalışma mevzuatı olarak temel alınan iş kanunun maddeleri
incelendiğinde, uygulamaya aktarılma açısından sorunların olduğu söylenebilir. Uluslararası
çalışma örgütünün (ILO) kararları dikkate alındığında iş kanunuyla getirilen hakların tam
anlamıyla yeterli olmamasına karşın, çalışma yaşamında iş kanunun gereklerinin de tam olarak
uygulanmadığı görülmektedir.
Hemşirelerin, öncelikle iş yaşamlarına ilişkin kendi haklarını koruyabilmeleri için iş
kanununu çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca astı konumundaki diğer çalışanlar ve
akranlarının haklarını korumak noktasında duyarlı olmaları ve özellikle yönetsel pozisyonda
görev yapan hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin mevzuatı bilerek, hem kendi personelinin
çıkarlarını koruma hem de kurumunun yasal süreçlerde sorun yaşamasını önleme konusunda
etkin rol üstlenmeleri gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1. İş sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
A.
İşyerinin devri halinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçlarıyla devralana
geçmektedir.
B.
İşin özelliği nedeniyle en az otuz iş günü sürmesi durumunda süreksiz iş
sözleşmesi imzalanır.
C.

Bir yıl ve daha uzun süren sözleşmelerin yazılı yapılması gerekir.

D.
Haftalık çalışma süresinin, önemli ölçüde daha az belirlendiği durumunda kısmî
süreli iş sözleşmesi yapılır.
E.
İş sözleşmesinin tekrarlanması durumunda,
belirsiz süreli kabul edilir.

sözleşme başlangıçtan itibaren

2. Çağrı üzerine çalışma sisteminde işçinin neye dikkat etmesi gerekir?
A.
Çalışacağı süre belirlenmediğinde, haftalık çalışma süresi yirmi saat olarak
kararlaştırılmış olarak kabul edilir.
B.
Sözleşmede belirlenen sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücretini hak
kazanmış sayılır.
C.

İşverenin, işçinin çalışacağı zamanı bir gün önce iletmesi yeterlidir.

D.
Günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise her çağrıda en az dört saat üst üste
çalıştırması zorunludur.
E.

İşçinin ne kadar çalıştırılacağına taraflar karşılıklı karar verir.

3. Aşağıdakilerden hangisinde işverenin iş sözleşmesinin feshinde iş kanununa aykırı
davrandığı belirtilmektedir?
A.

Feshin bildirim süresine uyulmadığında sabit bir tazminat ödemesi gerekir.

B.
İş sözleşmesinin feshinden önce durumu, diğer tarafa işçinin çalışma süresine
uygun şekilde önceden bildirir.
C.
İşveren deneme döneminde bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini
sonlandırabilir.
D.
E.
belirtmesi

İş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayandırması gerekmektedir.
Fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde
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4. İş kanunun ücret sistemine ilişkin hükümlerinden hangisi yanlıştır?
A.

İşçiye verilecek her çeşit ödenek kural olarak, Türk parası olarak verilir.

B.
Ücret yabancı para olarak kararlaştırıldığında, ödeme günün değerine göre Türk
parası ile yapılabilir.
C.

İşçi ücreti en az haftada bir ve en geç ayda bir ödenecek şekilde planlanmalıdır.

D.
uygulanır.

Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en düşük faiz oranı

E.
Ücreti yirmi gün içinde zorunlu bir neden dışında ödenmeyen işçi, işini
yapmaktan kaçınabilir.
5. İşçinin çalışma süresinde sayılan hallerden hangisi yanlıştır?
A.

İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesinde yolda geçen süre.

B.

İşçinin çalıştırılmadan bekletilerek geçirdiği süre

C.

Kadın işçinin bebeğine süt vermek üzere belirlediği süre

D.

İşçinin gereksiz yere meşgul edilmesiyle asıl işini yapmasının engellendiği süre

E.

İşçinin ara dinlenmesi için ayırdığı süre

6. İş sözleşmesine son verilen işçi şikayetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bölge Müdürlüğü’ne yapar.
A.

Doğru

B.

Yanlış

7. İşçinin 12 saat gece çalıştırılması iş kanununa uygundur.
A.

Doğru

B.

Yanlış

8. İşçinin haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olmalıdır.
A.

Doğru

B.

Yanlış
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9. İşçilerin ara dinlenmeleri normal çalışma süresi içinde değerlendirilir.
A.

Doğru

B.

Yanlış

10. İşçilerin yıllık izin hakkı en az 20 gündür.
A.

Doğru

B.

Yanlış

Cevaplar
1-B 2-C 3-A 4-D 5-E 6-A 7-B 8-A 9-B

10-B
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12. HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ MEVZUATI*
* Bu bölüm Prof. Dr. Ülkü BAYKAL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hasta Güvenliği
12.1.1. Hasta Güvenliğine İlişkin Temel Kavramlar
12.1.2. Hasta Güvenliğinin Önemi
12.1.3. Hasta Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi
12.1.4. Hasta Güvenliği Standartları
12.1.5. Hasta Güvenliğini Sağlamada Hasta Ve Yakınlarının Rolü
12.1.6. Hasta Güvenliğini Sağlamada Hemşirenin Rolü
12.2. Çalışan Güvenliği
12.2.1. Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliğine İlişkin Riskler
12.2.2. Çalışan Güvenliğine İlişkin Ulusal Yasal Düzenlemeler

350

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hasta güvenliği, tıbbi hata, beklenmedik olay, güvenlik kültürü gibi kavramların
anlamları nedir?
Hasta güvenliği niçin önemlidir?
Hasta güvenliği kültürünün temel özellikleri nelerdir ve nasıl geliştirilir?
Hasta güvenliği standartları hangi başlıkları içermektedir?
Hasta güvenliğini sağlamada, hasta ve yakınlarının rolü nedir?
Hasta güvenliğini sağlamada hemşirenin rolü nedir?
Sağlık kurumlarında çalışan güvenliğine ilişkin riskler nelerdir?
Hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin yönetmeliğin çalışan güvenliğine ilişkin
maddeleri neleri içermektedir?
İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin sorumlulukları nelerdir?
İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işgörenin sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hasta güvenliğine ilişkin Konunun önemini kavrama
temel
kavramlar,
hasta ve konuya ilişkin temel
güvenliğinin önemi
kavramları açıklayabilme.
Hasta güvenliği standartları

Hasta
standartlarını
açıklayabilme.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

güvenliği
bilme
ve

Okuyarak/Araştırarak

Hasta
güvenliğini Hasta güvenliğini sağlamada
sağlamada hemşirenin rolü
hemşirenin rolünü kavrama ve
açıklayabilme.
Sağlık
kurumlarında Çalışan güvenliğine ilişkin
çalışan güvenliğine ilişkin riskleri
fark
etme
ve
riskler
değerlendirebilme

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Hasta
ve
çalışan
Hasta ve çalışan güvenliği
güvenliğine ilişkin Sağlık yönetmeliğinin
içeriğini
Bakanlığı’nın
çıkardığı kavrama ve açıklayabilme.
yönetmelik

Okuyarak/Araştırarak

İş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliğini
kanunun işveren ve işçiye sağlamada işveren ve işçinin
ilişkin yükümlülükleri
rolünü
fark
etme
ve
yorumlayabilme.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta güvenliği

•

Çalışan güvenliği

•

Güvenlik kültürü

•

Kalite yönetimi

•

Hasta güvenliği standartları

•

Çalışan güvenliği standartları
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Giriş
Bu bölümde, sağlık kurumlarında kalite çalışmalarında önemli bir yeri olan hasta ve
çalışan güvenliği konusuna değinilerek, bu konuda kullanılmakta olan kalite standartları
açıklanmaya çalışılacaktır.
Hasta güvenliği konusu ülkemizde son yıllarda özellikle sağlık hizmetlerinde kalite
çalışmalarının başlamasıyla gündeme gelmiş ve hastanelerde hasta güvenliğine ilişkin
standartların oluşturulduğu, bu konuda birimlerin kurulduğu, kalite göstergesi olarak hasta
güvenliğine ilişkin verilerin dikkate alındığı öncelikle hekim ve hemşire olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarının eğitimine önem verildiği görülmektedir. Ayrıca son yıllarda hasta güvenliğine
ilişkin bilimsel çalışmalarında yoğun şekilde yapıldığını belirtebiliriz.
Çalışan güvenliğine ilişkin çalışmalar ile alındığında ülkemizde 2003 yılında yeniden
düzenlenen iş kanununda iş sağlığı ve güvenliği başlığıyla geniş şekilde yer verildiği ve daha
sonra bu konunun 2012 yılında çıkarılan ayrı bir kanunla daha geniş şekilde ele alındığı
görülmektedir. Ayrıca ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan hasta ve
çalışan güvenliği standartları da sağlık sektöründe önemli bir yaptırım oluşturmaktadır.
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12.1. Hasta Güvenliği
Günümüzde sağlık hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda hizmet
sunumunun kalitesi ve hizmet alanların/hastaların doyumu çok daha önemli hale gelmiştir.
Ülkemizde son yıllarda öncelikle özel hastanelerde başlayan ve daha sonra kamu hastanelerinde
de gündeme gelen kalite çalışmaları kapsamında hasta güvenliğine ilişkin konuların ele alınarak
tartışıldığı görülmektedir. Hasta güvenliğinde temel anlayış ‘hastaya zarar vermeme’ olup,
hizmet sunumunda hastaya zarar verilmesini önlemeye yönelik örgütsel ve çalışana yönelik
önlemlerin alınması gerekmektedir.
12.1.1. Hasta Güvenliğine İlişkin Temel Kavramlar
Hasta güvenliği konusunu daha iyi kavrayabilmek açısından hasta güvenliğine ilişkin
temel kavramların tanımlanması yararlı olacaktır.
Hasta güvenliği; sunulan sağlık hizmetinin hastaya vereceği olası zararı önlemeye
yönelik olarak kurumun ve çalışanlar tarafından alınacak önlemlerin tümü ya da sağlık
hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta
hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması,
•
Tıbbi hata; sağlık hizmeti sunumunda, planlanan bir işin amaçlandığı şekilde
yapılamaması veya yanlış bir plan yapma sonucunda yaşanan aksamanın neden olduğu kasıtsız
ve beklenmeyen sonuçlar,
•
Beklenmedik olay; önemli fiziksel ya da psikolojik yaralanma, fonksiyon kaybı
ya da ölümle sonuçlanan, sistem veya süreç eksikliğiyle ortaya çıkan ya da yanlışlığın
tekrarlanması halinde ciddi hasarın ortaya çıkma olasılığı,
•
Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanları
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay,
•
Yan etki; sağlık hizmetinin altta yatan hastalığa veya hastanın içinde bulunduğu
duruma bağlı olmaksınız yol açtığı hasar/zarar.
•
Risk yönetimi; gerçek ve olası tehlikeleri tanımlama, çözümleme değerlendirme
ve önlemeye yönelik süreç,
•
Güvenlik kültürü; sağlık kurumunda nelerin önemli olduğu ve hasta güvenliği
konusunda nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve kuralları
kapsamaktadır. Ayrıca güvenlik kültürü, sağlık kurumunun yapısı ve kontrol sistemleriyle
ortaya çıkan davranış normlarını oluşturmak üzere kurumda paylaşılan değerler ve inançlar
şeklinde de tanımlanmaktadır.
Hasta güvenliğini sağlamada güvenlik kültürü ya da suçlama kültürünün önemli etkisi
bulunmaktadır. Hasta güvenliğine yönelik önlemlerin alınmasında çalışanların yaptıkları
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hataları korkmadan, çekinmeden raporlandırması açısından cesaretlendirilmeleri büyük önem
taşımakla birlikte, kurumda suçlama kültürünün olmaması da önemli etki göstermektedir.

12.1.2. Hasta Güvenliğinin Önemi
Sağlık hizmeti almak üzere kuruma gelmiş olan hastanın güvenli bir ortamda ve her
türlü zarar verici durumdan korunarak hizmet almasının sağlanması hem hastane yönetiminin
hem de sağlık ekibi üyelerinin en önemli sorumluluğu olmaktadır.
Institute of Medicine (IOM)’nin 1999 yılında ‘To Err is Human’ raporunu
yayınlamasından sonra konunun önemi daha çok ortaya konmuştur. Bu raporda, Amerika’da
yılda 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalara bağlı olarak öldüğü ve bu sayının meme kanseri veya
motorlu taşıt kazalarına bağlı ölümlerden daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu raporda
bu hataların yılda 17-29 milyar dolara mal olduğu, tıbbi hataların toplam maliyetinin 37,6 ile
50 milyar dolar arasında olabileceğinin tahmin edildi açıklanmıştır. İngiltere’de de hastaneye
yatanların %10’undan fazlasında veya yaklaşık yılda 850.000 istenmeyen olayın görüldüğü;
Avusturalya’da hastaneye yatan hastalar arasında istenmeyen olay hızının %16,6 olduğu
belirtilmiştir.
Türkiye’de 2008 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerine 6,2 milyon, üniversite
hastanelerine 1,4 milyon, özel hastanelere 2,3 milyon olmak üzere toplamda 9,9 milyon
hastanın hastaneye yattığı belirtilmektedir. Bu sayı batı ülkelerindeki en düşük hastane ölüm
riski olan 0,002 ile çarpıldığında 18.950 kişinin hastalığından dolayı değil, sistem sorunları
nedeniyle ölmüş olabileceği varsayılabilir. Bu oran 0.005 ile çarpıldığında 49.500 hasta, %1 ile
çarpıldığında 99.000 hastanın ölmüş olabileceği söylenebilir. Ayrıca IQM raporundaki veriler
dikkate alındığında, ABD’nin nüfus oranıyla (306 milyon) Türkiye nüfus verileri (71,5 milyon)
kıyaslandığında (%23,37) , aynı sağlık hizmetinin aynı risk ve oranlarla gerçekleştiği
varsayılacak olunursa, Türkiye’de yılda 10.280-22.900 hastanın ölmüş olacağı sonucuna
varılabilir.
TTB tarafından Türkiye’nin 12 değişik bölgesinde toplam 6354 kişiyle görüşme
yapılarak yürütülen bir çalışmada; Türkiye’de toplumun %10’unun kendisi ve aile bireylerine
tıbbi hata yapıldığını düşünmektedir. Tıbbı hata yapıldığına inananların % 93’ü yapılan hatanın
hasta ve yakınlarına bildirilmesi gerektiğini belirtirken ancak %17’sinin bu konuda kendilerine
bilgi verildiğini belirtilmiştir. Bu oran ABD toplumundaki araştırmalarda %40 olarak
gösterilmektedir. Görüşmelerde hata yapıldığını belirten kişilerin hata sonucunda sıklıkla kalıcı
tıbbi sorunum/sorunu oldu (%25.8), önemli sorun olmadı (%23.3), hastanede daha uzun süre
yattım/yattık (%18.2), daha fazla harcama yaptık (%18.7) ve yakınım hayatını kaybetti (%13,9)
şeklinde yanıt verdiği saptanmıştır.
Aynı çalışmanın sağlık çalışanlarına ilişkin bölümünde de sağlık çalışanlarının
%69’unun kendisi veya yakınının tıbbi uygulama hatasıyla karşılaştığı belirtilirken; hataların
%37’si major ve %33’ü minör olarak değerlendirilmiştir.
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ABD’de çok geniş katılımla oluşturulan Ulusal Kalite Forumu’nda (National
Healthcare Quality Report, 2003) açıklanan raporda hasta güvenliğiyle ilgili staretejilere
değinilmiş ve konunun kurumun bütününü kapsayan bir sorumluluk olduğu ve hastane
yöneticilerinin öncelik vermesi gerektiği belirtilerek, konunun önemine dikkat çekilmiştir.
Hasta güvenliği açısından önemli olan tıbbi hatalar, konuyla ilgili yazınlarda iki
başlıkta ele alınmaktadır. Birincisi kök nedenlerine göre hatalar; yapılan işe bağlı hatalar (yanlış
işlem yapma), ihmale bağlı hatalar (doğru işlemi yapmama) ve uygulamaya bağlı hatalar (doğru
işlemi yanlış uygulama) şeklinde açıklanmaktadır. İkincisi ise hata türleri açısından; ilaç
hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar ve infeksiyon,
düşme, yanlış kan verme gibi diğer hatalar şeklinde ele alınmaktadır.
12.1.3. Hasta Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi
Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimler, hızlı teknolojik ve bilimsel
gelişmelerin olması, müşteri beklentilerindeki farklılıklar ve yaygın şekilde yürütülen kalite
çalışmalarının sağlık kurumlarının kültürünü de etkilemektedir.
Sağlık hizmeti sunanların tıbbi hatalara ilişkin rapor hazırlamada nasıl bir algı içinde
olduklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, örgüt ikliminin çalışanın raporlandırma davranışı
üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Yaptığı hatadan dolayı olumsuzluk
yaşayan çalışanların, gelecekte olabilecek bir hatayı bildirme konusunda daha az istekli
oldukları, ayıplanma, disipline verilme gibi olumsuz örgütsel yanıtların onlarda korku ve
endişeye neden olduğu belirtilmektedir. Bu şekilde hatayı kimin yaptığını aramaya yönelen,
suçlama ve hesap sormaya odaklanan kurum kültürünün hasta güvenliğini sağlamada etkili
sonuç vermediği, hataların ortaya çıkmasını önlemediği söylenebilir.
Sağlık hizmetlerinde çalışan meslek üyelerinin eğitim düzeyi ve uzmanlıkları dikkate
alındığında bu düzeyde yetkin çalışanları suçlama ve ceza vermeye yönelik tutumların veya
daha dikkatli çalışın şeklinde uyarıların yararlı olmayacağı açıktır. Oysa ortaya çıkan hatayı,
kişiler üzerinden değil sistem üzerinden ele alarak, konunun bir sistem sorunu olduğu
noktasından yaklaşılmasının ilkesel olarak sorunun çözümünü kolaylaştıracağı söylenebilir.
IOM raporundan sonra sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma konusunda çaba gösterilmeye
çalışılmış ve en önemli gelişme kültürel değişimin yaşanmasında olmuştur. Suçlama ve
cezalandırmaya dayanan kültür yerine anlayış, kabullenme ve düzeltmeye yönelik kültüre
odaklanılmıştır.
Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi işin aşağıdaki konuların
uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bunlar;
•
Hasta güvenliği konusunu tüm çalışanların sahiplenmesi gereken bir konu
olduğunun duyurulması,
•
Hasta güvenliği konusunda yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında çok açık
bir iletişimin desteklenmesi,
•
Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma
konusunda sorumluluk devredilmesi,
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•

Hasta güvenliğinin sağlanmasında kullanılmak üzere kaynak sağlanması,

•
Tüm çalışanların hasta güvenli konusunda sürekli eğitimden geçirilmesi şeklinde
sıralanmaktadır.
Olumlu güvenlik kültürüne sahip sağlık kurumlarında, karşılıklı güvene dayanan
iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici etkinliklerin yararlı
olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır. Bu tür örgüt kültürünün oluşturulabilmesinde
tüm çalışanların ve yönetsel pozisyonda görev yapanların aynı inançla hareket etmesi
gerekmektedirir. Olumlu hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasında öncelikle tüm sağlık
çalışanlarının hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli
stratejilere karar verilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda; hasta güvenliğinin yöneticiler için öncelikli olduğunun tüm çalışanlara
hissettirilmesi ve takım çalışması anlayışının en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca;
klinik uygulamalar, süreçler ve çalışma koşulları sürekli değerlendirilmeli, hasta güvenliği
raporları düzenli olarak duyurulmalı, bildirimi ve güvenliği artırmaya/geliştirmeye önem
verilmeli, olaylar sistematik olarak değerlendirilmeli ve öğrenme amacıyla kullanılmalı, hasta
ve yakınlarının kendi güvenliklerini koruma konusunda geribildirim vermeleri desteklenmeli
ve en önemlisi alınacak önlemler iyileştirmeye yönelik olmalı ve cezalandırıcı olmamasına
özen gösterilmelidir.
Johns Hopkins Hospital’ın paylaştığı deneyimlerde 2001 yılında başlattıkları programın
ana hatları aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;
1. Çalışmanın yapılacağı birimlerdeki tüm çalışanların hasta güvenliği kültürüne ilişkin
tutumlarının ölçülmesi (kültür surveyi),
2. Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda eğitilmesi,
3.Kültür algısının ölçüm sonuçlarına göre çalışanların hasta güvenliği konusundaki
endişelerinin belirlenmesi,
4. Kıdemli yöneticilerin söz konusu birimlerde haftada bir hasta güvenliği viziti
başlatması,
5. İyileştirme yöntemlerinin uygulamaya konulması,
6. Sonuçların bildirilmesi,
7. Bilgilerin ve başarı hikayelerinin yaygın olarak paylaşılması,
8. Kültür ölçümlerinin tekrarlanarak gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir. Burada ilk
yedi adımın altı ay gibi bir dönemi gerektirdiği ve ikinci kültürölçümünün yedinci adım
tamamlandıktan altı ay sonra yapılması gerektiği, ayrıca iki survey arasındaki farkında
kıyaslanarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
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12.1.4. Hasta Güvenliği Standartları
Joint Commission International (JCI 2016) her yıl hasta güvenliği hedeflerini
yayınlamaktadır. Uluslararası hasta güvenliği hedefleri (IPSG) akredite olan sağlık
kurumlarında hasta güvenliğinin en sorun oluşturan alanlarından bazılarıyla ilgili kaygıların ele
alınarak önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda hasta güvenliğine yönelik JCI
tarafından belirlenen hedefler.
•
Hasta kimliğinin doğru tanımlanması: Bu tanımlamada, en az iki kimlik
bilgisinin kullanılması ve ilaç, kan ve kan ürünleri, örnek alma ve laboratuar tetkikleri, herhangi
bir tedavi uygulama öncesi oda numarasının kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir.
•
Etkin iletişimin sağlanması: Hastanın bakımına yönelik sözlü istem alma
yöntemi kullanıldığında, geri okuma ve doğrulatma yaklaşımlarının benimsenmesi
önerilmektedir.
•
Yüksek riskli ilaçların yönetimi ve daha güvenli kullanımını sağlama: Bu konuda
özellikle konsantre elektrolit solüsyonları gibi ilaçların hasta bakım ünitelerinde
bulundurulmamasına özen gösterilmesi önerilmektedir.
•
Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemek:
Cerrahi girişimde bulunulacak bölgeyi işaretleme, hasta kimliğini tanımlama, takım
yönetiminin etkinleştirilmesi yaklaşımları benimsenmektedir.
•
Sağlık hizmetlerine bağlı infeksiyonların azaltılması: İnfeksiyonu azaltmada
uygun el yıkama uygulamalarına önem verilmesi istenmektedir.
•
Hastaların düşmelerine bağlı kaza ve yaralanmalarını engelleme: Hastaların
düşme riskinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan ‘Hasta ve Çalışan
Güvenliği Yönetmeliği’ kapsamında hasta güvenliği uygulamaları madde-6 ‘da aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,
c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,
359

f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, konularında gerekli önlemleri
alarak, hizmetin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak zorundadırlar.
12.1.5. Hasta Güvenliğini Sağlamada Hasta ve Yakınlarının Rolü
Sağlık hizmeti sunumunda sadece hasta olan bireylerin tedavi ve bakımına
odaklanmamak hasta olan veya sağlam kişilerin eğitilmesi yoluyla sağlıklarını koruma
yollarının benimsetilmesi gerekmektedir.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli yeri olan sağlık okuryazarlığı, herhangi
bir sağlık sorunu nedeniyle sağlık kurumuna başvurmadan önce birey tarafından neler
yapılması gerektiğinin bilinmesi anlamında kullanılmaktadır. Çağdaş sağlık hizmeti sunan
kurumlarda bireylerin, hekime gitmeden önce hazırlanıp, muayene sürecinde gerekli soruları
sorup yanıtlarını alması önerilmektedir. Bu anlayışta JCI tarafından da desteklenen SPEAK UP
kampanyasının önemsenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu yaklaşımda SPEAK UP;
•

Speak up: Sesli olarak sorularınızı sorun.

•
Pay attention: Aldığınız bakım hizmetine odaklanın, doğru sağlık personelinden
doğru ilaçları aldığınıza emin olun.
•

Educate yourself: Kendinizi eğitin ve araştırma yapın.

•

Ask: Çevrenizdeki güvendiğiniz kişilere sorular sorun.

•

Know: Hangi ilacı neden aldığınızı, hangi tetkiki neden yaptırdığınızı bilin.

•

Use: Hizmet aldığınız kurumun çalışma/hizmet standartlarını sorgulayın.

•
Participate: Kendinizle ilgili tüm tedavi kararlarına katılım gösterin, şeklinde
belirtilmektedir.
Ayrıca bireylerin/hastaların kendi bakımlarının sorumluluğunu üstlenmedeki rolü;
bilinçli davranmaları, hataları önlemede dikkatli olmaları, infeksiyonu önlemede ne
yapacaklarını bilmeleri, hastane sonrası bakımını nasıl sürdürecekleri konusunda planlama
yapmaları, haklarını bilmeleri, kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarını (hekim-hemşiresini)
bilmeleri, organ bağışı konusunda bilgi sahibi olmaları, sağlıklı olma ve diğer insanların sağlıklı
olmalarını desteklemeleri şeklinde özetlenebilmektedir.
12.1.6. Hasta Güvenliğini Sağlamada Hemşirenin Rolü
Hemşireler mesleki eğitimleri bağlamında hizmet sundukları her ortamda olası
tehlikelerden hastalarını korumak, hastaya uygulanacak işlem ve tedavilerin istenmeyen
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sonuçlarını önlemek ve en aza indirmekten sorumludurlar. Hemşirelerin bu sorumluluklarını
yerine getirebilmesinde, hasta güvenliğini bozan sıklıkla sağlık sisteminden kaynaklanan çok
boyutlu sorunlara karşı dikkatli olmaları, hastalarını bütüncül bir anlayışla değerlendirmeleri
ve bireysel bakım uygulamalarında hasta güvenliğini koruma ve geliştirmeye özen göstermeleri
gerekmektedir.
Ayrıca hemşirelerin, hastaları ve diğer kişileri riskleri tanıma ve önlem alma konusunda
bilgilendirmesi, sağlık ekibi içerisinde açık iletişimi sağlamada rol üstlenmesi, hasta
güvenliğini bozan durumları ve beklenmedik olayları rapor etmesi de hasta güvenliğinin
sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Hemşirelerin hasta bakımındaki rolü dikkate
alındığında yukarıda belirtilen hasta güvenliği standartlarının birçoğunda önemli etki
gösterdikleri söylenebilir.
Hemşire örnekleminde yapılan bir çalışmada hemşirelerin çoğunluğu (%66.9) hasta
güvenliğine ilişkin olarak rollerini; hasta güvenliğine ilişkin riskleri belirleyen, önlemeye
yönelik uygulamaları planlayan, uygulayan ve değerlendiren profesyonel bir meslek üyesi
olarak tanımlamıştır. Aynı raporda sağlık çalışanlarının %57’si meslek yaşamında hata
yaptığını belirtirken, bunu hasta yakınlarına açıklayanların oranı %25 olarak belirtilmiştir.
Ayrıca önlenebilir uygulama hatalarının nedenleri; insangücü eksikliği, aşırı iş yükü, uzun saat
çalışma, hastalara zaman ayıramama, sağlık çalışanlarının eğitim eksikliği, iletişim eksikliği,
politika ve süreçlerdeki yetersizlikler, denetim eksikliği vb şeklinde sıralanmaktadır.
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin olarak yukarıda da belirtilen uzun saat
ve aşırı iş yükü ile tekrarlayan nöbet ve vardiya düzeniyle çalışma, eksik elemanla çalışmanın
getirdiği yetişememe ve panik hali gibi olumsuz durumlar, hemşirelerin fiziksel açıdan aşırı
yorulmalarına neden olmakta ve ayrıca bilişsel yorgunluk ve algılama –anlamada sorunlar
yaşamalarına yol açmaktadır. Sağlık çalışanları içinde çalışma koşullarının olumsuzluğundan
en fazla etkilenen grup hemşireler olduğundan, hemşirelerin çalışma koşullarında yapılacak
iyileştirmelerin hasta güvenliğini sağlama ve geliştirmede doğrudan etkisi olacağı söylenebilir.
Hemşirelerin uygulamalarında karşılaştıkları hatalar sıklıkla; hekim istemine veya
protokollere uymama, ilaç uygulama hataları, yanlış veya uygun olmayan malzemenin
kullanımına bağlı hatalar, hastaların yetersiz izlenmesinden veya iletişim eksikliğinden
kaynaklanan hatalar, düşmeler, el yıkamamaya bağlı infeksiyonlar şeklinde sıralanmaktadır.
Hemşirelerin hasta güvenliğini sağlama açısından, sağlık çalışanları arasındaki iletişimi
iyileştirme noktasında kullanılmakta olan modelleri bilerek, kurumu için en iyi yaklaşımı
uygulamaya aktarması gerekmektedir. Bu konuda gelişmiş ülkelerde kullanılan SBAR şeklinde
kısaltılan iletişim modelinin etkili olduğu belirtilmektedir. SBAR, Situation, Background,
Assessment ve Recommendation şeklinde İngilizce terimlerin kullanılmasını içermektedir. Bu
terimlerin anlamları;
•
Situation: olay gerçekleştiğinde ne oluyor? (Hastanın ismi, hayati bulguları ve
kişinin endişesini içerir)
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•
Background: Bu duruma gelinmesinde altta yatan nedenler nedir? (Hastanın
yatış nedeni, yapılan ameliyatlar ve bir önceki hayati bulgularını içerir)
•
Assessment: Sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? (Arayan kişinin durum
hakkındaki düşüncesini içerir)
Recommendation: Sorunu düzeltmek için ne yapmayı öneriyorsunuz? (Arayan
kişinin önerileri veya aranan kişinin hastayı görmesinin aciliyetini içerir) sorularının
yanıtlanmasını gerektirmektedir.
•

12.2. Çalışan Güvenliği
Çalışanlar işlerini yaparken çalışma ortamının fiziksel, kimyasal, çevresel ve psikolojik
risklerinden doğrudan etkilenebilmektedir. Yöneticilerin çalışma ortamının özelliklerine göre
olası riskleri tanımlaması ve buna uygun önlemleri alması gerekmektedir.
12.2.1. Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliğine İlişkin Riskler
Çalışma ortamında hemşirelerin sağlığını etkileyen risk etmenleri; fiziksel, kimyasal,
biyolojik, çevresel, biyomekanik ve psikososyal olmak üzere beş temel başlıkta ele
alınmaktadır. Hemşirelerin çalışma ortamındaki bu olumsuzluklardan etkilenmesi sonucunda iş
veriminin düştüğü, ekonomik kayıpların arttığı ve hasta bakımının risk altında kalması söz
konusu olmaktadır.
•
Fiziksel Riskler: hastane ortamının fiziksel koşullarından kaynaklanan en
önemli etmenlerden biri gürültü olup telefon zili, alarm zilleri, yemek hazırlama ve dağıtmada
yaşanan gürültüler, tıbbi aletlerin taşınması sırasında çıkan sesler vb çalışanlar üzerinde ciddi
bir gürültü kaynağı yaratarak onları olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca, çalışma ortamının
ısısı; özellikle yoğun bakım gibi ortamlarda kullanılan elektrikli battaniyeler, termoforlar,
aletlerin ısısı gibi etmenler çalışanları olumsuz etkilemektedir. Sağlık kurumlarında fiziksel
etmenlerden diğer önemli biri havalandırma sistemleri olmaktadır. Havalandırma sistemlerinin
yeterince etkin çalışmaması sıcak veya soğuk bir çalışma ortamının olması yanı sıra havanın
hijyeni de büyük önem taşımaktadır.
•
Kimyasal Riskler: Sağlık çalışanlarının doğrudan dolaylı olarak etkilendiği
kimyasal ajanlar, antineoplastik ilaçlar gibi zararlı etkiye sahip ilaçlar, dezenfektanlar,
sterilizasyon gazları, hastaların atıkları vb etmenler çalışan sağlığını önemli ölçüde
etkileyebilmektedir. Tüm bu kimyasal etki gösteren maddelerin depolanması, saklanması,
uygulama sürecinde kaza ve dökülmelere karşı koruyucu önlemlerin alınması noktasında tüm
çalışanların eğitilmesi ve gerekli koruyucu malzemelerin bulundurulması gerekmektedir.
Hemşirelerde en sık görünen lateks allerjisi, sağlık çalışanları için günümüzde meslek hastalığı
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca radyasyon da sağlık çalışanları açısından ciddi olumsuz
etkiler yaratan bir risk unsuru olarak ele alınmaktadır. Radyasyondan korunmaya yönelik
öncelikle risk analizleri yapılarak tüm ilgili birimlerde koruyucu malzemenin bulundurulması
ve çalışanların sağlığının düzenli izlenmesi gerekmektedir.
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•
Biyolojik Riskler: Sağlık çalışanları açısından önemli biyolojik risklerin
başında, Hepatit B ve C, HIV ve son yıllarda KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi)
gelmektedir. Sağlık hizmeti almak üzere gelmiş olan bu etkenleri taşıyan hastalara bakım
verirken yaşanan yaralanmalar sonucu hastalık etmenleri sağlık çalışanlarına geçebilmektedir.
Sağlık çalışanları arasında hemşirelerin bu risklerden daha fazla etkilendiği belirtilmektedir.
Sağlık çalışanlarının biyolojik risklerden korunabilmesi amacıyla; izolasyon önlemlerine önem
verilmesi, çalışanların risk unsurları konusunda eğitilmesi, bağışıklanmalarının sağlanması,
temas yaşamış çalışanların sonrasında korunmalarına yönelik önlemlerin alınması ve
enfeksiyon geçirme gibi bağışıklığı zayıflamış sağlık çalışanlarının iş ortamından
uzaklaştırılması şeklinde önlemlerin alınması gerekmektedir.
•
Çevresel, Mekanik ve Biyomekanik Riskler: Bu kapsamda sağlık
çalışanlarında görülen en önemli rahatsızlık, hastane havalandırma sistemleri ve kullanılan
kimyasallar deneniyle görülen mesleki astım olmaktadır. Daha sonra sıklıkla görülen
rahatsızlığın kas-iskelet sistemine bağlı sırt ve bel ağrısı şikayetleri olduğu belirtilmektedir.
Özellikle hemşirelerde hastaların taşınması, pozisyon verilmesine bağlı kronik bel ağrılarının
yaygın olduğu, bu durumun hemşire işgücü kaybına veya meslekten uzaklaşmaya yol açtığı
üzerinde durulmaktadır.
•
Psikolojik Riskler: Sağlık çalışanlarının tümünde görünmekle birlikte özellikle
hemşirelerde aşırı iş yükü, eksik elemanla çalışmanın getirdiği zaman baskısı, uzun saat nöbet
tutma ve fazla saat çalışma gibi iş stresini artıran etmenlerin görünmesi, hemşirelerin ruh
sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca son yıllarda ülkemizde giderek artan düzeyde
kendini gösteren şiddet olgusu da hemşireleri çalışma yaşamında bunaltan, psikolojilerini
bozan, iş doyumsuzluğu ve tükenmelerine yol açan bir durum yaratmaktadır.
12.2.2. Çalışan Güvenliğine İlişkin Ulusal Yasal Düzenlemeler
Çalışan güvenliğine ilişkin ulusal yasal düzenlemeler iki başlıkta ele alınarak
incelenmiştir. Birincisi Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan ‘Hasta ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ olup bu düzenlemede hasta güvenliği ve çalışan
güvenliğine ilişkin yaptırımlar yer almaktadır. İkincisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ olup bu
düzenlemede tüm çalışanlara yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yaptırımlara yer
verilmektedir. Burada kanunun sadece işverene ve çalışana yönelik yükümlülüklerine yer
verilmiştir.
•
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik: Sağlık
Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan bu yönetmelik kapsamında sağlık çalışanlarının
güvenliğinin sağlanması amacına yönelik yapılması gerekenler aşağıda belirtilmektedir.
Çalışan güvenliği uygulamaları başlığıyla madde 7 de belirtilen önlemler;
Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
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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
konusunda gerekli önlemleri alır ve düzenlemeleri yapar şeklinde belirtilmektedir.
Ayrıca aynı düzenlemede hasta ve çalışan güvenliğini ortak olarak ilgilendiren konulara
da yer verilmiştir. Bunlar madde 8 de aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;
1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması,
2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması,
3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
4) İzolasyon önlemlerinin alınması,
5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;
1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,
2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması,
3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,
c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde
kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması,
ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;
1) Mavi kod uygulamasının yapılması,
2) Pembe kod uygulamasının yapılması,
3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,
d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak;
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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, hususlarında gerekli önlemleri alır ve
düzenlemeleri yapar denmektedir.
•
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından2012 yılında çıkarılan bu kanun, oldukça geniş açıdan iş yaşamının güvenliğini
sağlamada, çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumada yapılması gerekenlere işaret
etmektedir. Burada işveren ve işgören bağlamında genel yaptırımlara yer verilmektedir.
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
İşveren çalışanların sağlık durumunun izlenmesi ve olumsuz koşullara yönelik
önlemleri alması, kazaları önlemesi genel sağlık durumunu gözlemesi gerekmektedir. Bu
bağlamda kanunun;
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile
hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem
hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet
işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından
sağlık bilgileri gizli tutulur.
Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin
bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten
etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
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(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda
yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer
üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Sonuç
Bu bölümde, öncelikle hasta güvenliği konu ele alınarak, hasta güvenliğine ilişkin temel
kavramlar tanıtılmış, hasta güvenliğinin sağlık sistemi, sağlık kurumları ve sağlık çalışanları
açısından önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra hasta güvenliği kültürünün özellikleri ve bu
kültürün kurumlarda nasıl oluşturulması gerektiği, hasta güvenliğine ilişkin uluslararası ve
ulusal standartlara değinilmiş, hasta güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesinde hasta ve hasta
yakınları ile sağlık çalışanları özelinde hemşirelerin rolü açıklanmaya çalışılmıştır.
Bölümün ikinci kısmında çalışan güvenliği konusuna değinilmiş ve sağlık kurumlarında
çalışan güvenliğine ilişkin riskler açıklanmıştır. Daha sonra çalışan güvenliğine ilişkin ulusal
yasal düzenlemelerden 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan hasta ve çalışan
güvenliğinin sağlanmasına dair yönetmelik ve 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yayınlanan iş sağlığı kanunun işveren ve işgörene getirdiği yükümlülükler
ele alınmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda hasta güvenliğine ilişkin yerleşik
uygulamaların neler olduğunu gözleyerek inceleyiniz.
2.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda, hasta güvenliği standartlarının
kullanımını değerlendiriniz.
3.
Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda, çalışan güvenliğine ilişkin ne tür
önlemler alınmaktadır?
4.
Uygulamaya çıktığınız klinikte iş sağlığı birimi var mı? Sorgulayınız ve
çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin yapılan uygulamaları değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde sağlık hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda hizmet
sunumunun kalitesi ve hizmet alanların/hastaların doyumu çok daha önemli hale gelmiştir.
Ülkemizde son yıllarda öncelikle özel hastanelerde başlayan ve daha sonra kamu hastanelerinde
de gündeme gelen kalite çalışmaları kapsamında hasta güvenliğine ilişkin konular daha sık ele
alınmaktadır. Hasta güvenliğinde temel anlayış ‘hastaya zarar vermeme’ olup, hizmet
sunumunda hastaya zarar verilmesini önlemeye yönelik örgüte ve çalışana yönelik önlemlerin
alınması gerekmektedir.
Olumlu güvenlik kültürüne sahip sağlık kurumlarında, karşılıklı güvene dayanan
iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici etkinliklerin yararlı
olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır. Yöneticilerin hata bildirimlerinin etkinliğini
sağlama noktasında ‘suçlama kültürünü’ yok edecek bir yönetim anlayışını kurumda var
etmeleri gerekmektedir.
Hemşirelerin uygulamalarında karşılaştıkları hatalar sıklıkla; hekim istemine veya
protokollere uymama, ilaç uygulama hataları, yanlış veya uygun olmayan malzemenin
kullanımına bağlı hatalar, hastaların yetersiz izlenmesinden veya iletişim eksikliğinden
kaynaklanan hatalar, düşmeler, el yıkamamaya bağlı infeksiyonlar şeklinde sıralanmaktadır.
Uluslararası akreditasyon kurumu (JCI) sağlık kurumlarında hasta güvenliğine ilişkin
yaşanan sorunlar bağlamında, hasta güvenliğini sağlamaya yönelik standartlar oluşturarak,
denetim sürecinde bu standartların uygulamaya aktarılma durumunu izlemektedir. Ulusal
düzeyde ise Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘Hizmet Kalite Standartları’ bağlamında hasta
güvenliğine ilişkin benzer standartlar kullanılarak, sunulan hizmetin denetimi yapılmaktadır.
Çalışma ortamında, tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de sağlığını etkileyen risk
etmenleri; fiziksel, kimyasal, biyolojik, çevresel, biyomekanik ve psikososyal olmak üzere beş
temel başlıkta ele alınmaktadır. Hemşirelerin çalışma ortamındaki bu olumsuzluklardan
etkilenmesi sonucunda iş veriminin düştüğü, ekonomik kayıpların arttığı ve hasta bakımının
risk altında kaldığı belirtilmektedir.
Burada çalışan güvenliğine ilişkin ulusal yasal düzenlemeler iki başlıkta ele alınarak
incelenmiştir. Birincisi Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan ‘Hasta ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ olup bu düzenlemede hasta güvenliği ve çalışan
güvenliğine ilişkin yaptırımlar yer almaktadır. İkincisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ olup bu
düzenlemede tüm çalışanlara yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yaptırımlara yer
verilmektedir. Konunun çok geniş olması nedeniyle bu kanunun sadece işverene ve çalışana
yönelik yükümlülüklerine yer verilmiştir.
Sonuç olarak, sağlık hizmetinin istenen kalitede sunumunun sağlanması açısından
öncelikle hasta güvenliğinin oluşturulmasına odaklanılmış olunmakla birlikte, çalışan sağlığı
konusu da giderek önemini artırmaktadır. Kendi sağlığını güvence altına alamayan sağlık
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çalışanlarının veya çalışanlarının sağlığını dikkate almayan sağlık kurumu yöneticilerinin, hasta
güvenliğini sağlama noktasında başarılı olma olasılığı tartışılır görünmektedir. Bu bağlamda
konu bir bütün olarak ele alınmalı ve hem çalışan hem de hasta güvenliğine odaklanılan bir
örgüt kültürünün oluşturulmasına çalışılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği kültürünün temel özelliklerinden değildir?
A.
Hasta doyumuna öncelik verilir.
B.

Yapılan hataların sorumluları belirlenir.

C.

Soruna yol açan sistemin iyileştirilmesine çalışılır.

D.

Yönetici, çalışan ve hastalar arasında açık iletişim sağlanır.

E.

Hasta güvenliği eğitimlerine tüm çalışanların katılımı zorunlu tutulur.

2) Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği standartlarından değildir?
A.
Hasta kimliğini doğru tanılama
B.

Etkin iletişim sağlama

C.

İlaç güvenliğini sağlama

D.

Ameliyathanede hasta akışını planlama

E.

Hastane infeksiyonlarını azaltma

3) Aşağıdakilerden hangisinde hasta ve çalışan güvenliği yönetmeliğinde belirtilenlere ters bir
ifade vardır?
A.

Hastanın girişim öncesi yazılı iznini alma

B.

İlaç güvenliğini sağlama

C.

Engelli hastalara yönelik özel bir düzenleme yapmadan hizmet sunma

D.

Radyasyon güvenliği sağlama

E.

Kan ve ürünlerinin transfüzyon güvenliğini sağlama

4) Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığını etkileyen çalışma ortamına ait temel risk
etmenlerinden biri değildir?
A.

Fiziksel etmenler

B.

Biyolojik etmenler

C.

Kimyasal etmenler

D.

Psikolojik etmenler

E.

Ergonomik etmenler
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5)

Çalışan güvenliği yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

A.

Çalışanların sağlık taramaları düzenli yapılmalı

B.

Çalışan güvenliği programı hazırlanmalı

C.

Çalışanların yaptığı hatalar konuşulmamalı

D.

Çalışanların kişisel koruyucu önlemler alması sağlanmalı

E.

Çalışana yönelik fiziksel saldırılar önlenmeli

6)

Hasta güvenliğinde SBAR’ın kullanımı çalışanlar arasında etkin iletişimi sağlar.

A.

Doğru

B.

Yanlış

7)
Hemşireler hastadan veri toplarken SPEK UP açılımını kullandığında, sistematik
bir anamnez almış olur.
A.

Doğru

B.

Yanlış

8)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2003 yılında çıkarılmıştır.

A.

Doğru

B.

Yanlış

9)
zorunludur.

İşverenin işçinin kullandığı koruyucu malzemeyi ücret karşılığında vermesi

A.

Doğru

B.

Yanlış

10. Hasta güvenliğinin sağlanmasında hasta ve hasta yakınlarına önemli sorumluluğu
bulunmaktadır.
A.

Doğru

B.

Yanlış

Cevaplar
1-B 2-D 3-C 4-E 5- C 6-A 7-B 8-B 9-B 10-A
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13. HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTLENME*
*Bu bölüm Yrd. Doç. Dr. Betül SÖNMEZ tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Örgütlenme
13.1.1. Türkiye’de Örgütlenme
13.1.2. 1982 Anayasası’nda Örgütlenme Hakkı ve Örgütlenme Modelleri
13.2. Mesleki Örgütlenme
13.2.1. Mesleki Örgütlenmenin Tarihçesi
13.2.2. Mesleki Örgütlenme Modelleri
13.2.3. Türkiye’de Mesleki Örgütlenme
13.3. Hemşirelikte Örgütlenme
13.3.1. Uluslar arası Meslek Örgütü’ne Bir Örnek: Uluslar arası Hemşireler Konseyi
(ICN)
13.3.2. Ulusal Meslek Örgütü’ne Bir Örnek: Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)
13.4. Türkiye’de Hemşirelikte Örgütlenme
13.4.1. Türk Hemşireler Derneği (THD)
13.4.2. Türk Hemşireleri Birliği Çalışmaları
13.4.3. Türkiye’de Özel Dal Dernekleri
13.4.4. Türkiye’de Hemşirelikte Örgütlenme Sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Örgütlenme nedir? Örgütlenmenin önemini açıklayınız.
Yasal mevzuata göre örgütlenme modelleri nelerdir?
Mesleki örgütlenmenin amacı nedir?
Türkiye’deki mesleki örgütlenme modelleri nelerdir?
Uluslar arası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) amacı ve faaliyetlerinin kapsamını
tanımlayınız.
Ulusal bir meslek örgütü olarak Amerikan Hemşireler Birliği’nin (ANA)
değerlendiriniz.
Türkiye’deki hemşirelikte örgütlenmeyi değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Örgütlenme
Mesleki Örgütlenme
Uluslar arası Meslek
Örgütü’ne bir Örnek:
Uluslar arası Hemşireler
Konseyi (ICN)
Ulusal Meslek Örgütü’ne bir
Örnek: Amerikan
Hemşireler Birliği (ANA)

Kazanım

Örgütlenmeyi
tanımlayabilmek ve önemini
açıklayabilmek
Mesleki örgütlenmeyi,
tarihçesini ve örgütlenme
modellerini açıklayabilmek.
Uluslararası bir hemşirelik
örgütü olarak Uluslararası
Hemşireler Birliği’ni (ICN)
tanımlayabilmek.
Ulusal bir hemşirelik örgütü
olarak Amerikan Hemşireler
Birliği (ANA)’yı
tanımlayabilmek.

Türkiye’de Hemşirelikte
Örgütlenme

Türkiye’de hemşirelikte
örgütlenmeyi açıklamak ve
hemşirelik örgütlerini
tanımlayabilmek.

Türkiye’de Hemşirelikte
Örgütlenme Sorunları

Türkiye’de hemşirelikte
örgütlenmeyi değerlendirerek
hemşirelikte örgütlenme
sorunlarını tanımlayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Örgütlenme

•

Mesleki örgütlenme

•

Mesleki örgüt

•

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

•

Dernek

•

Sendika

•

Vakıf

•

Hemşire

•

Federasyon
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Giriş
Örgütlerde grup davranışını ilk ele alan yönetim teorisyeni Mary Parker Follet’e (18681933) göre, “gerçek insan (the true man)” grup içindeki insandır. “Bireyin kendi içinde taşıdığı
potansiyeller ancak grup içinde açığa çıkar; ancak ve ancak bir grup içindeyken insan kendi
doğasını keşfeder ve kendi özgürlüğünü elde eder.” “İnsan, verilen emri yerine getirip çıkarına
ulaşarak tatmin olan bir varlık olamaz, görevini yerine getirirken diğer insanlarla bağlantılı bir
şekilde hareket etme, oluşan bütünün içinde (grup, örgüt) alınan kararlara ve belirlenen
amaçlara katılır.”
Uygulama standartlarını belirleyen ve mesleğin gelişimini destekleyen bir mesleki
örgütünün olması gerektiği meslekleşme kriterleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla, belli bir
mesleği icra edenlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak çıkarlarını korumaya yönelik
faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulan organizasyonlar olarak meslek örgütlerinin çeşitli
işlevleri bulunmaktadır.
Mesleki örgütlenmenin ortaya çıkışının genel olarak iki temel esasa dayandığı
belirtilmektedir. Birincisi, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik olup, grup çıkarlarının
korunması amaçlanır. İkincisi, devlet ve topluma yönelik olup, toplumsal ihtiyaçların
karşılanması ve toplumsal yararların korunması amaçlanır.
Hemşirelerin mesleki örgütü 1933 yılında Türk Hastabakıcılar Cemiyeti adıyla
kurulmuş, 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. İstanbul Etıbba Odası’ndan
sonra ilk kurulan meslek örgütlerinden birisidir. Buna karşın, hemşirelikte örgütlenme,
örgütlenme bilinci ve örgütlü hareket anlamında halen tartışılmakta ve geliştirilmesi gereklidir.
Bu doğrultuda, bu bölümde örgütlenme ve örgütlenme modelleri, mesleki örgütlenme ve
hemşirelikteki örgütlenmeye yer verilecektir.
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13.1. Örgütlenme
Örgütlenme; ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli
yapının oluşturulmasına yönelik eylemlerdir. Bir amaca hizmet etmek için örgütlenme isteği
insanlık tarihi boyunca en basit şekliyle ailede gerçekleşmektedir. Örgütlenme sonucunda,
üyelerinin toplamını aşan, izleyici bireyleri dönüştürücü role taşıyan, hayata müdahalenin bir
aracı olarak örgüt ortaya çıkar. Örgüt, örgütlenmenin nihai amacı değil, amaca ulaşmak için
ihtiyaç duyulan işbirliğinin bir modelidir.
Örgütlenme bir hak olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesinde şu
şekilde düzenlenmiştir.
“1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını
korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına
sahiptir.
2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde
olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması amaçlarıyla ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların
kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında
görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.”.
13.1.1. Türkiye’de Örgütlenme
Osmanlı’da, Meşrutiyetin ilanı ile birlikte oluşan özgürlük hareketi sonucunda birçok
klüp ve cemiyet kurulmuştur. 16 Ağustos 1909 tarihinde çıkarılan Cemiyetler Kanunu ile daha
önce kurulmuş olan cemiyetler meşru hale gelmiştir. Kanuna göre, dernek kurmak için önceden
izin almak gerekmiyordu ancak gizli cemiyet kurmak yasaklanmıştı. Herhangi bir cemiyete üye
olma için 20 yaş sınırı getirilmiştir. Fransız etkisinde kalınarak oluşturulan yasadan sonra, 21
Ağustos 1909 tarihli bir yasayla Kanun-i Esasi’ye 120. madde eklenmiş, dernek kurma hak ve
özgürlüğü anayasal güvence altına alınmıştır. Genel adaba, devletin bütünlüğüne ters düşen,
hükümetin değiştirilmesini, siyasi olarak ayırıcı amaç güden, “kavmiyet ve cinsiyet” isimlerine
ve ilkelerine dayanan cemiyetlerin faaliyetleri yasaklanmıştır. Meşrutiyet yıllarında kurulan
cemiyetler, siyasal, fikir-eğitim-kültür, iktisadi-mesleki, hayır-yardım, kadın, gençlik,
dinsel ve etniksel ayrımcı dernekler başlığı altında gruplandırılmaktadır. 1909 tarihli
Cemiyetler Kanunu 1938 yılında 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu kabul edilmesine kadar
yürürlükte kalmıştır. Örgütlenme için dernek, siyasi parti ve sendika örgütlenmesi için ayrı
yasal düzenleme yapılmamış, Cemiyetler Kanunu hükümleri uygulanmıştır. 1923 yılında
yapılan değişiklikler ile cemiyete üye olma yaşı 18’e indirilirken, hükümetin her türlü cemiyeti
idari ve mali denetlemesi kabul edilmiş ancak 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile
hükümetin dernekleri denetlemesi yalnızca kanuna ve ahlaka ayrılık durumlarıyla
sınırlandırılmıştır. 1926 yılında kabul edilen Borçlar Kanunu’nda, “işçi cemiyetlerinin” toplu
sözleşme (umumi mukavele) yapma hakkını tanımıştır.
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1909 tarihinde işçilerin örgütlenmelerine sınırlamalar getiren Tatil-i Eşgâl Kanunu
(Grev Kanunu) çıkartılmıştır. Bu kanuna göre kamu hizmeti veren kuruluşlarda sendika
kurulması yasaklanmıştır. 1938 tarihli Cemiyetler Kanunu’nda da memurların çalışma yerleri
ile ilgili cemiyet kurmaları “(12. madde) hizmet karşılığı aylık ya da ücret alanların
bulundukları işin sıfat ve mahiyeti ile cemiyet kuramayacakları” ifadesi ile yasaklanmıştır.
Ancak memurlar genel nitelikteki cemiyetlere üye olabilmekteydi. 1961 anayasası ile
genişleyen örgütlenme hakkı sonrasında memurların çalıştıkları yerle ilgili dernek kurmaları
mümkün olmuştur.
Türkiye’deki örgütlenme anlayışının zayıf olduğu belirtilmekte, bu durum sanayileşme
ile geç tanışması ve batı ülkelerinde görüldüğü şekilde işçi sınıfının örgütlenme mücadelesinin
yaşanmamış olmasıyla açıklanmaktadır. Sendikaların ülkemiz çalışma yaşamında etkin
oldukları dönem Batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında arada 100 yıllık bir örgütlenme açığının
varlığı görülmektedir.
Diğer yandan, Türkiye’de, batı ülkelerinin aksine sivil toplum arayışında toplumsal
koşullardan çok devletin bu yöndeki çabası etkili olduğu belirtilmektedir. Bu görüşe göre,
toplumun kendi iç dinamikleri ve şartları gereği örgütlenme ihtiyacı hissetmemesi, örgütlenme
konusundaki zayıf iradesi ve devlete bakış açısının da bunda etkili olduğu belirtilmektedir. Bu
durumun sonucu olarak, ülkemizde sivil toplumdan çok “bürokratik toplum” denilebilecek yarı
resmî bir örgütlenme modeli ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Türkiye’de, 1945 sonrası çok partili demokrasiye geçişle, sivil toplum örgütlerinin
kapsamı meslek odalarını, sendikaları ve hemşerilik örgütlerini de içine alarak ve özellikle 1980
sonrası gelişme gösterdiği görülmektedir.
13.1.2. 1982 Anayasası’nda Örgütlenme Hakkı ve Örgütlenme Modelleri
1982 Anayasa’sında örgütlenme hakkı, dernek kurma hürriyeti, sendika kurma hakkı,
parti kurma hakkı gibi alt başlıklar altında düzenlenmiştir. Türkiye’de örgütlenme modelleri şu
şekilde belirtilebilir:
•

Siyasi partiler

•

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları

•

Dernekler

•

Sendikalar

•

Vakıflar

Bu bölümde, siyasi partiler dışındaki örgütlenme modellerine yer verilecektir.
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13.1.2.1. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
1982 Anayasası’nın 135 maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları; “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile
kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikler” olarak tanımlanmaktadır. Kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bir veya birkaç il düzeyinde tüzel kişiliğe sahip “oda”,
odaların oluşturduğu tüzel kişiliğe sahip üst kuruluş ise “birlik” olarak adlandırılmaktadır.
Anayasa’da, “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli
görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmadığı” belirtilmektedir.
23 Temmuz 1995 tarihinde çıkarılan 4121 sayılı Kanunun 13 maddesiyle değiştirilen
maddelerine göre,
•

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

•
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler
aday gösterilemezler.
•
Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar
kanunla düzenlenir.
•
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının
görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme
kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Bu doğrultuda, Anayasada belirtilen “kamu kurumu niteliğindeki” meslek kuruluşları
ve üst kuruluşlarının en belirgin özellikleri şu şekilde belirtilebilir:
•

Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.

•

Kanunla kurulurlar.

•
Yönetim, iç denetim ve mesleki disipline ilişkin faaliyetleri üyeleri tarafından
seçilen organlar tarafından yürütülür.
•

Seçimlerini yargı gözetiminde ve gizli oyla gerçekleştirirler.

•

Kendilerine tanınan kamusal güç, yetki ve ayrıcalıklardan yararlanırlar.

•
Genel olarak üyelerinin aidatları ve sundukları hizmetler karşılığı elde ettikleri
gelirlerle finanse edilirler ve devlet bütçesinden yardım almazlar.
•

Üyelerine yönelik disiplin cezası verme yetkisine sahiptirler.
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına üyelik ilk zamanlarda zorunlu
kılınmıştır. Kayıt zorunluluğu, mesleğe giriş koşullarını belirleme ve denetleme imkanı
vermiştir. Kayıt olmadan faaliyette bulunanlar hakkında müeyyide uygulanması hakkını da
vermiştir. 1982 Anayasası ile kamu çalışanlarının üyeliği zorunluluktan çıkarılmış ve serbest
çalışanların üyeliği zorunlu kılınmıştır.
Türkiye’de Anayasanın 135 inci maddesi kapsamında, ilgili kanunlarla kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşu niteliği tanınan 18 meslek bulunmaktadır. Bunlardan hekim, diş
hekimi, veteriner hekim ve eczacı olmak üzere dört tanesi sağlık çalışanlarının birlikleridir.
Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları ve kuruluş Kanun’ları şu şekildedir:
1.
Odalar ve

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 18/05/2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye

Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu
2.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, 7/6/2005 tarih ve 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
3.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 15/5/1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve
Ziraat Odaları Birliği Kanunu
4.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
5.
Kanunu

Türk Tabipleri Birliği, 23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği

6.
Türk Diş Hekimleri Birliği, 7/6/1985 tarih ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri
Birliği Kanunu
7.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Veteriner
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül
Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
8.
Kanunu
9.

Türk Eczacıları Birliği, 25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği
Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarih 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

10.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği, 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu
11.

Türkiye Noterler Birliği, 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu

12.

Türkiye Bankalar Birliği, 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
383

13.
Kanunu

Türkiye Katılım Bankaları Birliği,19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık

14.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, 28/7/1981 tarih ve 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
15.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, 3/6/2007 tarih ve 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu
16.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 14/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
17.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu
18.
Kanunu

Türkiye Tohumcular Birliği, 31/10/2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk

13.1.2.2. Dernekler
Dernekler Kanunu’nda (2004 tarihli 5253 sayılı) (madde 2) dernek, “Kazanç paylaşma
dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi
gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmaktadır.
1982 yasası’nın Toplantı Hak ve Hürriyetleri Bölümünde, Dernek Kurma Hürriyeti
başlığı altında yer alan 33. maddesine göre (Değişik: 3.10.2001— 4709/12 md), “Herkes,
önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine
sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. ”. Maddede
geçen “herkes” kavramı tüzel kişiler dahil her hukukî varlığı kapsamaktadır. Aynı maddenin
devamında, “Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği
ölçüde devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.” ifadesi yer
almaktadır. Dernek kurma hürriyetinin “ ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle
ve kanunla sınırlanabileceği”, “dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil,
şart ve usuller kanunda gösterileceği” belirtilmektedir.
Derneğe üyelik, özgür irade beyanıyla gerçekleşmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 63.
maddesine göre, "Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye
zorlanamaz.". Üyeliğin sonlanması ve üyelikten çıkarılma durumu ise Kanun’da şu şekilde
belirtilmiştir:
•
"Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin
dernek üyeliği kendiliğinden sona erer." (md. 65).
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•
(md.66).

"Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir."

•
"Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı
sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez." (md.67).
•
"Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu
çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir." (md.67).
Dernekler özel hukuka ait Türk Medeni Kanun (2. bölüm, madde 56-100) ve Dernekler
Kanunu’na tabiidir. Kanun’a göre dernekler, “amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla
yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile
plâtformlar oluşturabilirler.” (madde 25). Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan
federasyonlar ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlar üst kuruluş olarak
tanımlanmaktadır. Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile
federasyonlar kurulmaktadır. Bununla birlikte, kuruluş amaçları aynı olan en az üç
federasyonun bir araya gelmesi ile de konfederasyon kurulmaktadır.
13.1.2.3. Sendikalar
Sendikal örgütlenme, Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’da ortaya çıkmış ve zamanla
tüm dünyada yaygınlaşan bir örgütlenme modelidir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nda (2012 tarihli, 6356 sayılı) (madde 2), sendika “İşçilerin veya işverenlerin çalışma
ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi
işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları
tüzel kişiliğe sahip kuruluşları” olarak tanımlanmaktadır.
Anayasa’nın beşinci bölüm çalışma ile ilgili hükümler bölümündeki 51. maddesinde
(Değişik: 3.10.2001-4709/20 md.) “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde,
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın
sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme
haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.”
hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin devamında, “sendika kurma hakkının ancak, millî
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabileceği” belirtilmektedir.
1982 Anayasası’nda belirtildiği üzere 1983 yılında bu anayasaya göre düzenlenen
sendikal mevzuata ilişkin son güncelleme, 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile olmuştur. Kanun’un amacı, “işçi ve işveren sendikaları ile
konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine
ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları
ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı
yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.” olarak belirtilmektedir. Birden fazla sendikaya üye olma durumu, Kanun’un
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17. maddesinde, “İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya
üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan
işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden
çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.” şeklinde düzenleme
getirilmiştir.
Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri şu şekilde belirtilmektedir:
•

Toplu iş sözleşmesi yapmak,

•
Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş
mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,
•
Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğa
hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya
adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve
mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak
(Kollektif nitelikli veya üyelerini temsilen bireysel nitelikli dava açmak)
•

Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek,

•

Çalışma yaşamı ile ilgili kurullara temsilci göndermek,

•

Eğitim amaçlı kurs, konferans ve seminer düzenlemek,

•

Sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımlar yapmak,

•

Doğal afet durumlarında yardım yapmak.

Anayasa’da, iş kolu (veya hizmet kolu) esasına dayalı sendikal örgütlenmeye işaret
edilmiş olup, aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunması
yasaklanmıştır. Bu fıkra, Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) Sendika Özgürlüğüne ve
Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmesine aykırı olduğu için
yürürlükten kaldırılmıştır (Değişik: 12.9.2010 tarihli 5982 sayılı Kanun (5 md)). Sendikalar, bir
işkolunda işyerlerinde çalışan işçiler tarafından (işçi sendikaları) veya işverenler tarafından
(işveren sendikaları) kurulmaktadır. İşçi ve işveren sendikalarının kurulabileceği iş kolları
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda aşağıdaki gibi sayılmıştır:
•

Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık

•

İnşaat

•

Madencilik

•

Enerji

•

Petrol, kimya ve lastik

•

Ticaret

•

Gıda sanayii

•

Kara taşımacılığı
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•

Şeker

•

Demiryolu taşımacılığı

•

Dokuma

•

Deniz taşımacılığı

•

Deri

•

Hava taşımacılığı

•

Ağaç

•

Ardiye ve antrepoculuk

•

Kağıt

•

Haberleşme

•

Basın ve yayın

•

Sağlık

•

Banka ve sigorta

•

Konaklama ve eğlence yerleri

•

Çimento

•

Milli savunma

•

Metal

•

Gazetecilik

•

Gemi

•

Genel işler

2001 tarihli 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda ise, kamu görevlileri
tarafından hizmet kolu esasına göre faaliyette bulunmak amacıyla kamu işyerlerinde çalışan
kamu görevlileri tarafından kurulan sendikalara ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Bir hizmet
kolunda birden fazla sendika kurulabilmekte iken işçi ve işveren sendikalarındaki gibi meslek
veya işyeri esasına göre sendika kurulamamaktadır. Kamu görevlileri sendikalarının
kurulabileceği hizmet kolları Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda şu şekilde
belirlenmiştir:
•

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

•

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri

•

Sağlık ve sosyal hizmetler

•

Yerel yönetim hizmetleri

•

Basın, yayın ve iletişim hizmetleri

•

Kültür ve sanat hizmetleri

•

Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri

•

Ulaştırma hizmetleri

•

Tarım ve ormancılık hizmetleri

•

Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
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•

Diyanet ve vakıf hizmetleri

13.1.2.4. Vakıflar
Vakıflar, Türk Medeni Kanunu’nda (madde 101) “gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal
ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal
toplulukları” olarak tanımlanmaktadır. Vakıflar, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında olduğu gibi şahıs toplulukları değildir. Kanun maddesinde (madde 101),
“Bir mal varlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri
veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebileceği” belirtilmektedir. Vakıflar, Anayasa’da
belirtilmemiş olmasına karşın, dernek kurma hürriyeti hükümleri kapsamında
değerlendirilmektedir. Vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimi ile diğer hususlara ilişkin
esas ve usuller 2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile düzenlenmiştir. Esnaf vakıfları
dışında bazı mesleki örgütlenmelerin vakıf kurmak suretiyle gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Diğer yandan, dernek, birlik veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu statüsündeki
bazı meslek örgütlerinin belli amaçları gerçekleştirmek üzere vakıf kurmaktadır. Bu şekilde,
vakıflar meslek örgütünün amaç ve faaliyetlerini destekleyici kuruluşlar olarak
kullanılmaktadır.

13.2. Mesleki Örgütlenme
Türk Dil Kurumu, mesleği, “Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere
dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için
yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlamaktadır. Örgüt ise, “ortak bir amacı veya işi
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül,
teşkilat.” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda mesleki örgüt, belli bir mesleği icra
edenlerin, ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak çıkarlarını korumaya yönelik etkinlikleri
gerçekleştirmek üzere kurulan ve çeşitli işlevleri bulunan organizasyonlardır. Meslek örgütleri,
belirli bir örgütsel alanın üyelerini belirlemede karar verme ve bu alandaki işleyişin nasıl
olacağına dair normatif rehberler sunma nitelikleriyle diğer örgütlerden farklıdır.
Mesleki örgütlenmenin niteliği, kendiliğinden, gönüllü, devletten bağımsız ve işlev
odaklı olmasıdır. Toplum yararına faaliyet gösteren tüm meslek örgütleri sivil toplum örgütü
olarak tanımlanmaktadır. Sivil toplum örgütü, toplum yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu
oluşturan, kâr amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak çoğulculuk ve
katılımcılık kültürünü geliştiren, demokratik işleyişe sahip, bürokratik donanımdan yoksun ve
gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenme şeklidir.
Meslek örgütü; meslek sahiplerini nitelemek, mesleki eğitim standartlarını saptamak,
mesleğin ahlaki kurallarını ve uygulamada gerekli ilkelerini saptamak ve mesleğin saygınlığını
artırmak amacıyla kurulmaktadır. Meslek örgütüne sahip olmak, meslek olmanın bir kriteri
olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, mesleki örgütlerin işlevleri şu şekilde
belirtilmektedir:
•

Mesleki dayanışma ve yardımlaşma
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•

Mesleğin ve meslek mensuplarının çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi

•

Meslek ahlakının korunması

•
Mesleki standartların geliştirilmesi ve mesleki faaliyetlerin bu standartlara
uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
•

Meslek üyelerinin mezuniyet sonrasında eğitimlerinin sürdürülmesi

•

Meslek mensupları ve mensupların toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi

Bu işlevlerin yanı sıra demokratik sistemlerde mesleki örgütlenme, birlikte hareket eden
çoğunluk olarak toplum ve yasa yapıcıların karşısında söz sahibi olabilme amacını da
taşımaktadır.
13.2.1. Mesleki Örgütlenmenin Tarihçesi
Tarih boyunca, çeşitli meslekleri icra eden kişilerin loncalar, dernekler, ticari
ortaklıklar, sendikalar, korporasyonlar, odalar, birlikler gibi farklı isimde ve nitelikte çeşitli
örgütler etrafında bir araya geldikleri görülmektedir. Ekonomik ve sosyal nitelikli bu
örgütlenmelerin en önemlilerinden birisi loncalardır. Aynı zamanda, günümüzdeki meslek
örgütlerinin tarihteki ilk örnekleri olan loncalar, kamu otoritesinin belirlediği ilkeler
çerçevesinde, aynı mesleği yapan kişilerin gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturdukları
birlikler olarak tanımlanmaktadır. Loncaların, tarih boyunca çeşitli değişimlere uğrayarak XIX.
yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir.
Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan işçi ve işveren örgütlenmeleri yanında, eczacı,
tabip, avukat, noter, mimar, mühendis, muhasebeci vb. çeşitli serbest/profesyonel meslekleri
icra edenlerin kurmuş olduğu meslek örgütleri de ortaya çıkmıştır. Bu mesleklerin çoğunun
modern şekliyle ortaya çıkışının esasen Sanayi Devrimi sonrası dönemde olduğu söylenebilir.
Meslek üyelerinin ekonomik, siyasal ve sosyal hayattaki konumları geliştikçe ve meslek
örgütlerine kayıtlı üye sayısı arttıkça meslek kuruluşları önemli aktörler haline gelmiştir. Tüm
ülkelerde farklı isimlerle anılmasına karşın ortak bazı niteliklere sahip olan meslek kuruluşları
özellikle ekonomik, mesleki ve sosyal işlevler üstlenmişlerdir.
Türkiye’de de, mesleki örgütlenme, ahi birliklerinden loncalara ve loncalardan
oda/birlik veya cemiyet tipi mesleki örgütlere dönüşerek cumhuriyetten sonra, özellikle 1950
sonrasında, günümüzdeki yapıya ulaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde
gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan mesleki cemiyetler yanında devlet tarafından ticaret,
sanayi ve ziraat alanında çıkarılan nizamnamelerle örgütlemenin yapıldığı görülmektedir.
Ülkemizde kamu yönetimi ve yargı kuruluşlarının teşkilatlanmasında görülen Fransa etkisinin,
benzer şekilde mesleki örgütlenme alanında da kendini gösterdiği belirtilmektedir.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 14.
maddesinde “etıbba odasının” kuruluşu ve görevleri “Hudut ve merkezi Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekaletince tayin edilecek mıntakalarda birer etıbba odası tesis olunur. Etıbba
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odaları tabiplerin mesleki haysiyet ve menfaatlerine taallük eden bilümum meseleleri rüyet ve
teşkil edecekleri divanı haysiyetler vasıtasiyle mesleki adaba riayetsizliği görülen tabipler, diş
tabipleri ve dişçiler hakkında inzibati cezalar tayin ve tabipler arasında tahaddüs eden mesleki
ihtilafatı hal ve tesviye eder.” şeklinde belirtilmiştir. Bu Kanun maddesine göre Etibba Odaları
Nizamnamesi çıkarılmış ve ilk olarak 1929 yılında İstanbul Etıbba Odası kurulmuştur.
13.2.2. Mesleki Örgütlenme Modelleri
Tüm toplumlarda meslek örgütlerinin kuruluş amaçları, nitelikleri, işlevleri ve faaliyet
konuları genel olarak birbirine benzemektedir. Ancak, teşkilatlanma modeli, yönetim ve
finansman usulleri, üyelik esası, devletle ilişkileri, kamusal görev ve ayrıcalıkları gibi
örgütlenme şekilleri açısından farklılıklar olabilmektedir.
Mesleki örgütlenme modelleri olarak, örgütlenme şeklinin devlet ve sivil toplumla olan
ilişkisi ve üstlenilen işlevler açısından iki temel model tanımlanmaktadır. Birincisi, kamusal
görev, yetki ve sorumlulukları olan, kamu tüzel kişiliği bulunan ve devlet içerisinde
örgütlendirilen mesleki örgütlenmeyi tanımlar. İkincisi ise, devletten bağımsız, özel hukuk tüzel
kişiliğine sahip olarak sivil toplumun bir parçası olan mesleki örgütlenmeyi tanımlar. Belirtilen
iki farklı uygulamanın bazı özelliklerini içeren karma örgütlenme modeli olarak
tanımlanabilecek üçüncü bir model de tanımlanmaktadır. Birincisinde, meslek örgütlerinin
işlevleri ve görevleri devlet tarafından bir yasayla belirlenmekte, ikincisinde ise örgütün
işlevleri ve amaçları genel amaçlar doğrultusunda kuruluş sırasında kurucular tarafından
belirlenmektedir.
Mesleki örgütlenme modelleri farklı bir sınıflandırma ile şu şekilde de gruplandırabilir:
Sivil toplum kuruluşu niteliğindeki meslek örgütleri: Dernek veya başka isimlerle
(birlik, oda, federasyon gibi) kurulan bu örgütlenmede kuruluş amaçları ve faaliyet alanları
kurucular/üyeler tarafından belirlenir. Devlet ile organik bir ilişki mevcut değildir ve aynı
mesleği icra edenlerin gönüllülük esasına göre üyeliği esastır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri: Görev ve işlevleri kanunla düzenlenen,
üyeliğin zorunlu olduğu, kamu tüzel kişiliğine veya kamu kurumu niteliğine sahip olarak
kanunla kurulan devletin kontrolünde olan meslek örgütleridir. Devletle ilişkileri, zorunlu
üyelik ve kamusal nitelikleri nedeniyle sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışmalı olan bu
gruptaki meslek örgütleri devleti oluşturan idari teşkilatın bir unsurudur.
Yukarıda belirtilen her iki grubun özelliklerini taşıyan karma meslek örgütleri: Ülkelere
göre farklılık gösterebilen, dernek statüsünde kurulduğu halde, üyeliğin zorunlu olduğu ve bazı
kamusal görevlerin yürütüldüğü bağımsız meslek örgütlerini tanımlar.
13.2.3. Türkiye’de Mesleki Örgütlenme
Türkiye’de iki tip meslek örgütü mevcuttur:
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•
Dernekler Kanunu veya diğer özel kanunlara göre kurulan mesleki dernekler ve
üst kuruluşlar
•
Anayasada belirtilen ve ayrı bir kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşu veya üst kuruluşları
Dernek şeklindeki mesleki örgütlenme, mesleki örgütün kendiliğinden oluşmuş,
üyeliğin gönüllü olması, devletten bağımsız ve (ortak amaca yönelik) işlev odaklı olma
niteliğini karşılamaktadır. Ancak, dernek statüsü tüm dernekleri eşitlediği için aynı amaca
yönelik birden fazla derneğin bulunması durumunda hangi derneğin mesleki örgüt kimliğini
taşıdığı belirsiz kalmakta, bu durumun ise meslek örgütü kimliği taşıyan derneğin gücünü
sınırlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, gönüllü üyelik esası, bireyler açısından bir hak
olmasına karşın, meslek örgütünün temsil ve kabul edilebilirliği açısından sorunlara neden
olabilir. Hemen hemen her alanda oluşturulabilen sayısı 100 binleri bulan dernekler ile mesleki
örgütün ayırt edilmesi gerektiği açıktır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, “kamu kurumu” olarak ifade edilmesine
karşın diğer kamu kurumlarından farklıdır. “Kamu kurumu” niteliği verilen kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu kurumuna benzemediği 1970’lerden itibaren
tartışılmaktadır. Daha önce devlet tarafından yürütülen bazı hizmetlerin bu kuruluşlara
devredilmiş olması, belirli bir mesleğin ve bu mesleğin faaliyet alanının düzenlenmesinin de
bir kamu hizmeti olması gibi gerekçelerle “kamu kurumu” olarak kabul edilmektedir. Ayrıca,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının devletin bir organı gibi tanımlanması
nedeniyle sivil toplum niteliği tartışılmaktadır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna
sahip mesleklerin genel olarak toplumda öncelikli hizmet verdiği düşünülen ve ülke ekonomisi
için önemli olan meslekler olduğu görülmektedir.
Diğer yandan, mesleki örgütlenme olarak ifade edilebilen sendikal örgütlenmenin,
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik sınırlı amaç ve
işlevleri olan bir örgütlenme modeli olması nedeniyle mesleki örgüt sayılamayacağı
belirtilmelidir.

13.3. Hemşirelikte Örgütlenme
Dünyada hemşirelikte örgütlenme modelleri değerlendirildiğinde, hemşirelerin tek
başına ya da ebelerle birlikte örgütlendiği görülmektedir. Hemşireliğin bir meslek olarak
toplumsal imajının güçlü olduğu ülkelerde hemşirelik örgütlerinin meslek üyelerini ve karar
verici yetkilileri etkileme gücü de yüksektir. Hemşirelikte ulusal mesleki örgütlenme,
hemşirelik eğitiminden başladığı, hemşirenin olduğu her alanda devam ettirildiği, tüm yerel ve
özel dal derneklerinin birleşerek bir üst kuruluşun kurucu meclisini oluşturmaktadır.
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13.3.1. Uluslararası Meslek Örgütü’ne bir Örnek: Uluslar arası Hemşireler
Konseyi (ICN)
Sağlık meslekleri arasında uluslar arası platformda ilk ve en geniş kapsamlı bir
federasyon olan Uluslar arası Hemşireler Konseyi (ICN), 1899 yılında kurulmuştur. ICN, dünya
çapında 130 ulusal hemşireler birliği-derneğini ve 16 milyondan daha fazla hemşireyi kapsayan
bir federasyondur. Hemşireler tarafından yönetilen ICN’in merkezi İsviçre’nin Cenevre
şehrindedir. Türkiye’yi temsilen Türk Hemşireler Derneği, 13 Haziran 1949 tarihinde ICN’e
üye olmuştur ve üyeliği halen devam etmektedir.
ICN, sağlık hizmetlerinin her bireyin hakkı olduğunu ve mali, sosyal, siyasi, coğrafi
veya ırka veya dine dayalı kaygılardan bağımsız olarak erişilebilir, uygun maliyetli ve kültürel
olarak kabul edilebilir olması gerektiğini kabul etmektedir.
ICN’in CEO’su David Benton, hemşirelerin ulusal ve uluslararası tek ve güçlü bir sese
sahip olmasının politik ve sosyal değişim yaratmak için öneminin gittikçe arttığı belirtmektedir.
Misyonu, dünya çapında hemşireliği temsil etmek, mesleği ilerletmek ve sağlık
politikalarını etkilemek olarak belirtilmektedir. Stratejik hedefi ise, Bireylerin ve toplumların
sağlığını geliştirerek,
•

dünya çapında hemşirelerin imajını ve katkısını savunmak

•

her düzeyde hemşireleri savunmak ve desteklemek

•

hemşirelik mesleğini ilerletmek

•

sağlık, sosyal, ekonomik ve eğitim politikalarını etkilemektir.

ICN, başta Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve
Dünya Bankası olmak üzere ulusal, bölgesel ve uluslararası hemşirelik ve diğer sivil toplum
örgütleri ile işbirliği içinde çalışmaktadır. ICN, Uluslar arası Florence Nightingale Vakfı
(FNIF) ve Uluslararası Hemşireler Konseyi Vakfı (ICNF) olmak üzere iki vakfa sahiptir. Bu
vakıflar, ICN’in kamu yararı için hemşirelik eğitimi, araştırma ve uygulama amaçları
doğrultusundaki faaliyetlerini desteklemektedir.
ICN, her yıl 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü için bir metin yayınlamaktadır. Her yıl
bir tema belirleyerek belirlenen temanın uluslar arası ve ulusal platformlarda tartışılmasını,
önceliklerin belirlenmesini ve buna yönelik girişimlerin uygulanması için çağrıda
bulunmaktadır. Ayrıca, üç ayda bir yayınlanan, bilimsel, hakemli International Nursing Review
(INR) dergisine sahiptir. ICN tarafından, dünya genelinde hemşirelik bakım kalitesinin
geliştirmek ve standart bir dokümantasyon oluşturmak amacıyla, hemşirelik için standart bir
terminoloji olan Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflama Sistemini (ICNP) oluşturmuş
ve yayınlamıştır.
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13.3.2. Ulusal Meslek Örgütü’ne bir Örnek: Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)
Amerika Birleşik Devletleri’nin en güçlü ulusal hemşirelik örgütlerinden birisi
Amerikan Hemsireler Birligi (ANA)’dir. ANA, Amerika’nın en eski hemşirelik örgütü olup
1897’de kurulmuştur. Amerikan Hemşireler Birliği’ne (ANA) üye olmak için lisans mezunu
olduktan sonra, board sınavından (eyalet hemşirelik sınavı) geçerek mesleki çalışma izni almak
gerekmektedir. Birliğin üye sayısının 3,4 milyon lisanslı hemşire (registered nurse) olduğu
belirtilmektedir.
ANA kendisini, eyalet hemşire dernekleri ve örgütsel iştirakleri aracılığıyla ülkedeki
3,4 milyon kayıtlı hemşirenin çıkarlarını temsil eden profesyonel bir organizasyon olarak
tanımlamaktadır. Misyonu, “hemşireler her şeye karşın sağlığı geliştirerek mesleğimizi
geliştirir.” şeklinde belirtilmiştir.
Hemşirelik uygulamalarında yüksek standartların teşvik edilmesi, işyerinde
hemşirelerin haklarının geliştirilmesi, hemşireliğin olumlu ve gerçekçi bir görünüm kazanması,
hemşireleri ve kamuoyunu etkileyen sağlık konularında Kongre ve düzenleyici kurullarla lobi
yaparak hemşirelik mesleğini ilerlemesi için çalışmaktadır.
ANA, kendisine ait iştirakleri vardır, bunlar üyelik meclisinde söz sahibidir. Amerikan
Hemşirelik Akademisi (American Academy of Nursing), Amerikan Hemşireler Vakfı
(American Nurses Foundation) ve Amerikan Hemşireler Kredilendirme Merkezi (American
Nurses Credentialing Center) olarak üç iştirake sahiptir.

13.4. Türkiye’de Hemşirelikte Örgütlenme
Türkiye’de mesleki örgütlenmenin, bir çatı altında toplanmaksızın Türk Hemşireler
Derneği, özel dal dernekleri, okul ve kurumsal dernekler olarak sürdürüldüğü söylenebilir. Aynı
amaca yönelik birden fazla hemşirelik derneği kurulabilmekte ve herhangi bir ortak platformda
birleşmemektedirler. Bu durumda, derneklerin birbirine alternatif olarak görülebilmesine fırsat
vermekte, örgütlenmenin gücü sınırlı kalmaktadır.
13.4.1. Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)’nin bilinen tarihçesinde kuruluş ve bazı önemli
tarihlerine yer verilmektedir. Buna göre Dernek, 1933 yılında Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti
adıyla kurulmuş, 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Bu dönemde, İstanbul
Etıbba Odası’ndan sonra ve birçok meslekten önce hemşirelik meslek örgütünün kurulması
dikkat çekicidir. II. Bölümde belirtildiği gibi, Rockefeller Vakfı’ndan hemşire danışman
Margeret L. Varley, 1948 tarihli raporunda, meslekle ilgisi olmayan bir grup kadının
hemşireliği tanıtmak amacıyla bu derneği kurduklarını belirtmiş, aslen 1943 yılında bir örgüt
haline geldiğini belirtmiştir. Raporunda, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, derneğin
varlığını, hemşirelerin mesleki seviyede grup örgütlenmesi yapabilecek kadar ilerlediklerinin
göstergesi olarak değerlendirmiştir.
Türk Hemşireler Derneği ilk kurulan mesleki derneklerden birisi olup, 1954 yılında
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kendisine özel Hemşirelik Kanunu çıkarılmasına karşın, aynı yıllarda hekim, veteriner hekim
ve eczacılar için birlik kanunu çıkarılmasına karşın dernek statüsünde kalmıştır. Türk
Hemşireler Derneğinin Tüzüğünde yer alan (madde 3) amacı;
“Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal
düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve
bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına
kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir
meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı;
Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk
bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.”
THD’ye, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, hemşire ünvanı kazanmış hemşireler ile
Hemşirelik Kanunu’nda da belirtilen hemşirelik ile eş değer eğitim alan sağlık memurları üye
olabilmektedir. Dernek Tüzüğünün 4. maddesinde belirtilen faaliyet alanları ise şu şekilde
belirtilmektedir:
a) Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu
zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik
çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.
b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların
önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.
c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür,
dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik
çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.
d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı
sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında
politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği
zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.
e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer
dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek
üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.
f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden
kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat
değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.
g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile
uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için
çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.
h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.
394

ı) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.
i) Mesleğin onurunu korumak.
k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak
değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.
l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı
beyanlar karşısında girişimde bulunmak.
m) Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği
içinde düzenlemek.
n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği
içerisinde tartışmak.
o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi
toplantılar düzenlemek.
ö) Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal
girişimde bulunmak.
Derneğe, hemşireler ve hemşirelikle eşdeğer eğitim programlarından mezun sağlık
memurları üye olabilmektedir. THD, 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler
Konseyi’ne (ICN) üye olmuştur ve üyeliği halen devam etmektedir. 1973 yılına kadar
İstanbul’da olan derneğin Genel Merkezi, 1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince 2 Mart 1973
yılında Ankara’ya taşınmıştır. Kamu yararı statüsü olan derneğin tüm yurt genelinde 17 ilde
şubesi mevcuttur. THD, II. Bölümde de ifade edildiği gibi, 1943 yılından sonra bir meslek
örgütü olarak faaliyetlerde bulunmuş, 1945’te hazırlamış oldukları “Hemşire Meslek İcrası
Kanunu” tasarısını Sağlık ve Sosyal Bakanlığı’na sunmuşlar, 1954 tarihli Hemşirelik
Kanunu’nun çıkarılmasında rol almışlardır.
13.4.2. Türk Hemşireleri Birliği Çalışmaları
THD, 1980’li yıllarda Türk Diş Hekimleri Birliği metninden yararlanarak Türk
Hemşireleri Birliği Kanun Tasarısını hazırlamıştır. 30.01.1992 tarihinde, Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı ve I. Sağlık Projesi Genel Koordinatörü Dr. Serdar Savaş ile dönemin
THD Genel Başkan’ının da aralarında bulunduğu bir grup hemşire ile yapılan görüşme
sonucunda, 1954 tarihli 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun günün koşullarına göre
düzenlenmesine karar verilmiş, müşteşar Dr. Savaş tarafından Birlik Kanun Tasarısını
“yasalaşması için hemen ele alınması gereken bir çalışma” olarak belirtilmiştir.
1992 yılında Türk Hemşireleri ve Ebeleri Birliği Tasarısının çalışılması için bir grup
oluşturularak çalışmaya yeniden başlanmıştır. Bu kez Türk Tabipler Birliği tarafından
deneyimleri doğrultusunda yeni olarak geliştirilen Birlik Tasarısı metni dikkate alınmıştır. Daha
çalışma grubu hemşirelik ve ebelik olarak ikiye ayrılarak sürdürülmüştür. Bu dönemde diğer
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bir yandan da “Sağlık Kanunu” adı altında ortak bir kanun tasarısı oluşturulduğu
belirtilmektedir.
22.10.1998 tarihli dönemin Başbakan’ı Mesut Yılmaz tarafından TBMM’ne sunulan
“Hemşirelik ve Türk Hemşireleri Birliği Kanun Tasarısı”nın amacı, “hemşirelik mesleği ve
hizmetlerinin çağdaş ölçütlere uygun şekilde düzenlenmesine, Hemşire Odaları ve Türk
Hemşireleri Birliği’nin kurulmasına, işleyişine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. ” şeklinde belirtilmiştir. Kanun kapsamı, “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk
Silahlı Kuvvetleri dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşireler ile gerçek ve
tüzel kişiler” olarak belirtilmiştir. Tasarı bürokratik birçok engelle karşılaşmış, 2003 yılında
Avrupa Birliği Mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Yine bu dönemde Sağlık Kanunu tekrar
çalışılmaya başlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı 2004 yılında, Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı
Taslağı’nı açıklamıştır. Taslak Kanun’un amacı, “sağlık alanındaki mesleklerden her birinin
mensuplarının kendi ortak ihtiyaçlarını gidermek, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ve meslek ile ilgili etik kuralları belirlemek üzere Sağlık
Meslek Mensupları Odaları ve Birliklerinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”
Sağlık meslekleri ise, “sağlıklı ya da hasta kişileri konu alan, temel faaliyet alanları
doğrudan doğruya insan üzerinde uygulamalara dayanan, sağlık uygulamalarında hekim veya
diş hekiminin yönlendirmesi ve denetimi altında teknik destek sağlayan, sağlık alanında insan
üzerinde doğrudan uygulaması olmayan ve sağlıkla ilgili diğer meslekleri” olarak
tanımlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı, Kanun Taslağına gerekçesini şu şekilde açıklamaktadır:
“Günümüzde sağlık alanındaki mesleklerin oda ve birlik kurmalarına imkan sağlayacak
tabiplere ait 23 Ocak 1953 tarih ve 6023 sayılı TTB Yasası, eczacılara ait 25 Ocak 1956 tarih
ve 6643 sayılı TEB Yasası ve diş hekimlerine ait 7 Haziran 1985 tarih ve 3224 sayılı TDB
Yasası dışında düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzün gelişen şartları, Avrupa Birliği’ne
uyum sürecindeki çalışmalar, oda ve birlik kurmak isteyen ancak hukuki dayanakları olmayan
diğer sağlık meslek mensuplarının talepleri nedenleri ile bu kanun tasarı taslağı hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeni sağlık mesleklerinin ortaya çıkmaya başladığı, ayrı
kanunların çıkarılması halinde sağlık alanındaki çeşitli meslek mensupları arasında farklılıklar
olabileceği ve zamanla ortaya çıkacak gelişmelere göre değişiklik yapılması gerektiğinde
onlarca kanunda ayrı ayrı değişiklik yapılması gerekeceği göz önünde tutularak bir çerçeve
kanun taslağı şeklinde hazırlanmıştır.” Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de “sağlık meslekleri”
tanımına giren 28 meslek grubunun bulunduğunu, taslağın yasalaşması durumunda tüm bu
meslek mensuplarının “örgütlenme” ihtiyacına çözüm olacağı belirtmiştir.
Uluslar arası alanda bir örneği olmadığı belirtilen bu Kanun Taslağı için birlik yasaları
olan sağlık meslekleri tepki göstermiş, bu doğrultuda Taslak Kanun yasalaşmamıştır. Diğer
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yandan, Kanunu’n “sağlık meslekleri” tanımı, Türk Hemşireleri Birliği Kanun Tasarısı’nda
belirtildiği şekilde profesyonel hemşirelik mesleğini tanımlamamaktadır.
13.4.3. Türkiye’de Özel Dal Dernekleri
Türkiye’de kurumsal derneklerin dışında, özel dal dernekleri uzmanlık ve branş
dernekleri olarak örgütlenmektedir. Aşağıda özel dal derneklerinin isimleri listelenmiştir:
•

Acil Hemşireleri Derneği

•

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği

•

Çocuk Hemşireliği Derneği

•

Diyabet Hemşireleri Derneği

•
Gastroenteroloji
Teknisyenleri Derneği

Hemşireleri

Derneği

ve

Endoskopi

Hemşireleri

•

Hemşirelik Eğitimi Derneği

•

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

•

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği

•

İş Sağlığı Hemşireliği Derneği

•

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

•

Kalp Damar Cerrahisi Hemşireleri Derneği

•

Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği

•

Nöroşirürji Hemşireleri Derneği

•

Onkoloji Hemşireleri Derneği

•

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

•

Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

•

Türk Nefroloji, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

•

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

•

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği

•

Üroloji Hemşireleri Derneği

ve
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•

Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği

•

Yönetici Hemşireler Derneği

•

Öğrenci Hemşireler Derneği

Özel dal derneklerinin tüzüklerinde yer alan amacında, her birinin ana amacının kendi
branş ve uzmanlık alanına özgü hemşireleri geliştirmek olduğu söylenebilir. Her bir dernek özel
alanda hemşireliğin gelişmesi için önemli işleve sahiptir. Yukarıda belirtilenler dışında, farklı
isimlerle ya da ebelerle birlikte oluşturulan hemşirelik dernekleri de mevcuttur.
13.4.4. Türkiye’de Hemşirelikte Örgütlenme Sorunları
Profesyonellik ve mesleki örgütlenmeye ilişkin hemşirelerle yapılan çalışmalarda, genel
olarak mesleki örgütlere üye olan hemşirelerin oldukça az olduğu, hemşirelerin özel dal
hemşirelik derneklerine üye olmayı daha fazla tercih ettikleri belirtilmektedir. Mesleki örgütün
sendikalarla karşılaştırılması ve mesleki örgütten sendikal faaliyet beklenilmesi, mesleki
örgütlenmenin dernek statüsünde olması üyelerin mesleki örgütün gücünü yetersiz görmesine
neden olmaktadır. Hemşirelik derneklerinin çok olması ve bir çatı altında buluşmamaları da
meslek üyeleri arasında bu anlayışın oluşmasında etkilidir.
Hemşirelerin eğitim düzeyi farklılıkları da mesleki birlikteliğin ve örgütlenmenin
önünde en önemli etkendir. Hemşireler örgütlenmeyi gerekli görmekte ancak, üyelik
sorumluluklarının yerine getirilmemesi ve örgütlenmeden bireysel fayda beklentileri de
hemşirelerin örgütlenmeyle ilgili yeterli bilgilerinin olmadığını göstermektedir. Diğer yandan,
örgütlerde bir siyasi görüşe yatkınlık meslek üyelerinin örgüte üye olmalarını engellemektedir.
Vardiyalı çalışma koşulları ve üyelerin çoğunluğunu oluşturan kadınların aile içindeki
sorumlulukları nedeniyle mesleki örgüt faaliyetlerine katılmaması da grup bilincine erişmeyi
engellemektedir. Hemşire öğrencilerle yapılan çalışmalarda, öğrencilerin eğitimleri boyunca
mesleki örgütlenme hakkında bilgilendirilmesi ve mesleki örgütlerde görev almalarının
sağlanması önerilmektedir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen raporlar ve belgeler;
1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu
(2009/6). Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları,
Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi İle Bunların Etkin ve
Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması
Gereken Tedbirler. https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/ddk41.pdf (Erişim 15.01.2016)
2. Ülker, S. (2005). Hemşirelik ve Türk Hemşireleri Birliği Kanun Tasarısı: Hazırlanışı,
Engeller ve (Nisan 2003-2004) Nisan 2005 İtibariyle Durumu İle Alternatif Diğer İki Tasarı.
İçinde Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği 12 Mayıs 2005 Dünya Hemşireler Günü
Özel Baskısı, Ankara, 9-122.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de Türk Hemşireler Birliği’nin oluşturulması için ne yapılması gerektiğini
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede Hemşirelikte Örgütlenme, örgütlenme, mesleki örgütlenme, hemşirelikte
örgütlenme ve Türkiye’de hemşirelikte örgütlenme başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Örgütlenme hakkına hangi yasal metinde yer verilmemektedir?
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
B. Dernekler Kanunu
C. Türk Medeni Kanun
D. Hemşirelik Kanunu
E. Anayasa
2. Cumhuriyet öncesi oluşan örgütler hangi kanunla meşru hale gelmiştir?
A. Kanun-i Esasi
B. 1921 Anayasası
C. Cemiyetler Kanunu
D. Tatil-i Eşgal Kanunu
E. Borçlar Kanunu
3. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yer
almaz?
A. Türk Tabipleri Birliği
B. Türk Diş Hekimleri Birliği
C. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
D. Türk Eczacılar Birliği
E. Türk Fizyoterapistler Birliği
4. Türkiye’de mesleki örgütlenmede modellerinden belirli sayıda meslek için geçerlidir?
A. Dernekler
B. Konfederasyonlar
C. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
D. Federasyonlar
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E. Platformlar
5. Bir veya birkaç il düzeyinde faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oda
B. Dernek
C. Platform
D. Birlik
E. Federasyon
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hemşireler Derneği için doğrudur?
A. Gönüllü Hasta Bakıcı Cemiyeti olarak kurulmuştur.
B. Mesleki örgüt işlevini taşıyan kamu yararına çalışan bir hemşirelik örgütüdür.
C. Türkiye’de hemşireler ve ebelerin mesleki örgütüdür.
D. Kanunla kurulmuş, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla belirtilmiştir.
E. 1943 yılında kurulmuştur.
7. Türkiye’de hemşirelikte örgütlenmenin Amerika Birleşik Devletlerinden farkını
belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Hemşirelik örgütlerinin dernek statüsünde olması
B. Üyeliğe başvurunun gönüllü olması
C. Hemşirelik sertifika programlarında kredilendirmede yetkilendirilmemesi
D. Örgütün çok yeni kurulmuş olması
E. Üyelerin istedikleri zaman üyelikten ayrılabilmeleri
8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık meslekleri arasında uluslar arası platformda ilk ve en
geniş kapsamlı bir federasyon olarak tanımlanır?
A. Türk Tabipleri Birliği
B. Uluslararası Hemşireler Konseyi
C. Amerikan Hemşireler Birliği
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D. Uluslararası Hemşireler Konseyi Vakfı
E. Amerikan Hemşireler Vakfı
9. Sendika ile mesleki örgüt arasındaki farkı açıklayınız.
10. Türk Hemşireleri Birliği’nin kurulabilmesi için ne yapılması gereklidir? Belirtiniz.

Cevaplar
1. D 2. C 3. E 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B
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14. TÜRK CEZA KANUNU VE HEMŞİRELERİN CEZAİ
SORUMLULUĞU
* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Hemşirelerin Cezai Sorumlulukları: Genel Hükümler
14.1.1. Suç ve Ceza Kavramları
14.1.2. Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz
14.1.3. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği
14.1.4. Suç ve Suçun Unsurları
14.1.5. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Haller
14.2. Hemşirelerin Cezai Sorumluluğu Özel Hükümler
14.2.1. Taksirle Öldürme Taksirle Yaralama
14.2.2. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek
14.2.3. Kişisel verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele
Geçirme
14.2.4. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi ve Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu
Bildirmemesi
14.2.5. Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Suç ve ceza kavramlarının tanımı nedir?
Suçun maddi unsurları nelerdir?
Suçun manevi unsurları nelerdir?
Ceza sorumluluğunun şahsiliği nedir?
Kanunun hükmü ve amirin emri nedir?
Hakkın kullanılması nedir?
Taksirle öldürme ve taksirle yaralama nedir?
Gerçeğe aykırı belge düzenlemek nedir?
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve paylaşılması nasıl bir
suçtur?
Kamu görevlisi ve sağlık personelinin suçu bildirmemesi nedir?
Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Suç ve Ceza Kavramları

Suç ve ceza kavramları ile suçun
kanuni tanımında yer alan
unsurları açıklayabilme
Kast ve Olası kast kavramları Kast ve olası kast kavramları ile
aralarındaki farkı açıklayabilme,
hemşirelik
uygulamaları
ile
örnekleyebilme
Taksir ve Bilinçli taksir
Taksir ve bilinçli taksir kavramları
ile aralarındaki farkı açıklayabilme
ve hemşirelik uygulamaları ile
örnekleyebilme

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak ve ilgili
mevzuatı inceleyerek
Okuyarak ve ilgili
mevzuatı inceleyerek

Okuyarak ve ilgili
mevzuatı inceleyerek

Kanunun hükmü ve Amirin Yetkili amir ve emir ilişkisini
Emri
açıklayabilme hekim hemşire tedavi
ilişkisine uyarlama
Kamu görevlisinin
bildirmemesi

Gerçeğe
aykırı
düzenlemek

suçu Sağlık çalışanlarının görevi sırasında Okuyarak ve ilgili
suçu
bildirme
yükümlülüğünü
Mevzuatı inceleyerek
açıklayabilme
belge Sağlık çalışanlarının gerçeğe aykır Okuyarak ve ilgili
belge düzenleme ile ilgili cezai
Mevzuatı inceleyerek
hükümlülüğü açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşire

•

Suç ve ceza

•

Suçun maddi unsurları

•

Suçun manevi unsurları

•

Cezai hükümler

•

Basit taksir

•

Bilinçli taksir

•

Kast

•

Olası kast
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Giriş
Örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanların, birbirleri ile veya oluşturdukları
topluluklarla ilişkileri, devlet gücü ile desteklenen kurallar bütünü yani hukuk sistemi ile
biçimlendirilir Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar hukuk kuralları, ahlak kuralları ve din
kuralları olmak üzere üç biçimde ortaya çıkar. Bu kurallar bazen iç içe girmiş durumda olsalar
da kendine özgü özellikler taşırlar. Sözgelimi, ceza hukukunun yasakladığı bir eylem, aynı
zamanda dine ve ahlaka da aykırı bir eylemdir çoğu kez. Hukuk kurallarının ayırıcı niteliği, bu
kuralların zorlayıcı yaptırımlara dayandırılmış olmalarıdır. Buna karşılık, ahlak ve din
kuralları zorlayıcı bir yaptırımdan yoksundur ve zorlayıcı bir yaptırım kazanmaları durumunda
hukuk kuralı haline dönüşürler. Yazılı hukuk, örf ve âdet hukukuna oranla kesin kurallar içerir.
Hukuk uygulayıcıları, yazılı hukuk kurallarını yorumlayabilirse de, bu yorum alanı çok
sınırlıdır. Kurallar açık bir biçimde ortaya konmuştur. Ceza hukuku, suç adı verilen insan
davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza
hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır. Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku
olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise,
maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar. Ceza
hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır. Ceza hukuku suçun işlenmesi
halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev ve bu cezalandırma işlevi sırasında
toplumu koruyucu işlev olmak üzere iki temel işlevi vardır. Ceza hukuku teorilerinde
cezalandırmanın amaçlarına ilişkin çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Bunları genel olarak,
cezayı mutlak bir amaç olarak suç sayılan eylem için verilmiş bir karşılık olarak gören mutlak
ceza veya mutlak adalet teorileri, cezayı suçları önleyici ve suçluları ıslah edici bir yöntem
olarak gören faydacı yaklaşım ve her iki yaklaşımı birlikte değerlendiren karma (uzlaştırıcı)
yaklaşım olarak özetlenebilir. Bu ünitede, 2004 yılında güncellenen 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun hükümleri kapsamında hemşirelerin cezai sorumluluğu ile ilgili ele konular ele
alınacaktır.
2004 yılında güncellenen Türk Ceza Kanunu, yürürlüğe girmeden önce kamuoyu ile
paylaşıldığında beraberinde yoğun tartışmaları da gündeme getirdi. En çok tartışılan konular
arasında kanuna eklenen olası kast, bilinçli taksir gibi kavramlar yanısıra, hekim hemşire ve
diğer sağlık meslek mensuplarını doğrudan içeren hükümler oldu. Söz konusu değişiklikler
hemşireleri de önemli ölçüde etkileyecek boyuttaydı. 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu henüz
güncellenmemişti. Tanımlanan cezai sorumlulukları kapsamında, hemşirelerin uygulamalarını
güvence altına almaları kaçınılmazdı. Hemşirelik Kanunu’nun güncellenmesine ilişkin
çalışmaların başlatılmasında Türk Ceza Kanunu’nun önemli katkısı olduğu söylenebilir.
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14.1.Hemşirelerin Cezai Sorumlulukları Genel Hükümler
14.1.1.Suç ve Ceza Kavramları
Türk Ceza Kanunu’nun amacı, “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini,
hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek
olarak tanımlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, kanunda ceza sorumluluğunun
temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik önlemlerinin türleri düzenlenmiştir. Ceza Kanunları
ise, düzenlenen suç ve cezalar ile kişiler için bazı hukuksal değer taşıyan, yaşam, sağlık,
özgürlük, mal varlığı gibi değerleri koruma altına alma düşüncesine temellenmektedir.
Kanunda suç kavramının tanımı suçun genel ve özel unsurlarına yer verilerek ele alınmıştır.
Kanunun, Genel Hükümler kısmında temel ilkeler, tanımlar ve kanunun uygulamama alanları
ile ceza sorumluluğunun esaslarına ilişkin genel kurallara yer verilmiştir Bu kurallar, Ceza
sorumluluğunun şahsiliği, Kast ve Taksir, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler,
Suça Teşebbüs, Suça İştirak, Suçların İştimaı, Yaptırımlar, Güvenlik tedbirleri, Cezanın
Bireyselleştirilmesi, Dava ve Cezanın Düşürülmesi olarak ele düzenlenmiştir.
Özel Hükümlere ilişkin ise, öncelikle suç sayılan fiiller sınıflandırılmış, her suç ayrı ayrı
tanımlanmış ve bunlar, Uluslararası Suçlar, Kişilere Karşı Suçlar, Topluma karşı Suçlar, Millete
ve Devlete karşı suçlar olarak düzenlenmiştir.
1.4.1.2. Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz
Türk Ceza Kanunu’nun 4. maddesinde ceza kanunlarını bilmemenin mazeret olarak
kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Bu ibare mutlaktır ve hiç kimse kanunu bilmediğini
mazeret göstererek sorumluluktan kurtulamaz. Diğer yandan söz konusu madde sadece Türk
Ceza Kanunu’nu ile ilgili değil, tüm ceza kanunlarını kapsamaktadır. Bu nedenle kişilerin
cezalandırılması için kanun bilip bilmedikleri önemli değildir. Önemli olan işlemiş olduğu fiilin
ceza kanunlarında suç olarak tanımlanıp tanımlanmadığıdır. Bu durumda hemşirelerin de
mesleki uygulamaları içinde hangi fiillerin suç oluşturduğunu yani ceza yasalarını bilmeleri
gerekmektedir.
1.4.1.3. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği
Türk Ceza Kanunun 20. maddesinde yer alan, ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ve
kimsenin başkalarının fiilinden sorumlu tutulamayacağı, Anayasa’nın 38. maddesi ile uyumlu
olup, kişilerin kendi fiillerinden sorumlu olacaklarını ifade etmektedir. Bu ilkeye göre cezai
sorumluluğun sözleşmeyle başkalarına devredilmesi mümkün değildir. Ülkemizde çok sayıda
hastanelerde görev yapan hemşireler mesailerinin büyük bir bölümünü hekim tarafından hasta
tedavisi ile ilgili verilen kararların uygulamaları ile geçirmektedirler. Bu durumda hekimin
verdiği kararın, uygulanması sürecinde yapılan hatalardan hemşirelerin sorumlu tutulacağı
anlaşılmaktadır.
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1.4.1.4. Suç ve Suçun Unsurları
Eski Türk Ceza Kanunu’na göre, hukuka aykırı, kusurlu bir hareket olarak tanımlanan
suç, yeni Kanuna göre bir haksızlıktır. Her suç, bir haksızlık teşkil eder, ancak, her haksızlık,
suç oluşturmaz. Suç, herhangi bir hareketin suçun tanımında yer alması ile açıklanır, Suç tanımı
içinde yer almayan hareket, ceza sorumluluğunu ortaya çıkarmaz Suçun dış dünyaya yansıyan,
görülebilen yönüdür. Haksızlık olarak suçun, üç ayrı unsuru bulunmaktadır. Bunlar “maddi
unsurları”, “manevi unsurları”, “hukuka aykırılık” unsurudur.
a)

Suçun Maddi Unsurları

Suçun dış dünyaya yansıyan yönü olarak ifade edilebilecek suçun maddi unsurları,
fiil, netice, nedensellik bağı, fail, konu, mağdur olarak ele alınmaktadır,
1-Fiil (hareket);
Hukuk sistemi bir hareketi /fiili, ancak suçun tanımında yer alması durumunda suçun
unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu suç tanımı içinde yer almayan hareketin kişinin cezai
sorumluluğunu oluşturması söz konusu değildir. Hukukun yasakladığı hareket icrai nitelikte
(kasten öldürme, kasten yaralama, rüşvet vb) olabileceği gibi, ihmali nitelikte (kamu
görevlerinin gereklerinin yapılmasında ihmal veya gecikme ile kişilerin ya da kamunun zarara
uğratılması vb.) işlenebilir. Ancak her durumda bu hareketin iradi olması şarttır. İradi olmayan
hareket suç sayılmaz. Türk Ceza Kanunun 280. maddesinde görevini yaptığı sırada bir suçun
işlendiği yönünde, bir belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen
ve ya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubunun cezalandırılacağı
belirtilmektedir. Acile gelen bir hastanın yaralanmasının bıçak yaralaması olduğu yönünde
belirtilerini saptayan hemşirenin durumu yetkili makamlara bildirmesi gerekmektedir. Örneğin
kardeşi tarafından yaralanan söz konusu hastanın, kardeşini korumak amacı ile bu durumu
bildirmemesi yönünde hemşireyi tehdit etmesi iradilik şartını ortadan kaldıracaktır. Bu
durumda tehdit altında bulunan hemşirenin cezalandırılması mümkün değildir. Ancak tehdit
halinin ortadan kalkması durumunda suçu gecikmeksizin bildirmesi hemşirenin sorumluğudur.
2-Netice
Suçun kanuni tanımında belirtilen netice, fiilin bir alt unsurunu değil; fiilden ayrı olarak,
suçun maddi unsurlarından birini oluşturur. Suçtan söz edebilmek için kişinin yapmış olduğu
hareketi dış dünyada bir değişiklik meydana getirmesi yani bir neticeye yol açması
gerekmektedir. Bu değişiklik maddi olabileceği gibi fizyolojik ve psikolojik de olabilecektir.
Ceza kurallarında, bu neticenin bir zarar şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir tehlike şeklinde
gerçekleşebileceği belirtilmektedir.
3-Nedensellik bağı
Doğal bir olgudur ve fiil ile netice arasındaki neden-sonuç ilişkisidir. Fiil/hareket ve
neticenin ayrı ayrı meydana gelmesi suçun maddi unsurlarının oluşması için yeterli değildir.
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Ayrıca bu hareket ve netice arasında bir bağ olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla hareket
ile netice arasında bir nedensellik bağı bir sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
4-Fail
Suç ancak bir insan tarafından gerçekleştirilir. Gerçek kişiler, suçun faili olabilir. Suçun
tanımında, fail olan kişide insan olmanın dışında başka özel nitelikler de aranabilir. Özel faillik
vasfı, kamu görevlisi, sağlık mesleği mensubu olmak gibi. Tüzel kişilerin (dernek, vakıf, şirket
vb) suçun faili olmaları söz konusu olamaz. Ancak öyle suçlar vardır ki bu suçları işlemek için
kişilerin özel yükümlülük altında olmaları ve belli niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Örneğin sağlık meslek üyesinin suçu bildirmemesi fiilinde (m.280) fail ancak hekim, hemşire
vb. bir sağlık mesleği mensubu olabilir. Sağlık mesleği mensubu olmayan kişilerin bu madde
nedeniyle cezai sorumluluğunun doğması mümkün değildir.
Bazı suçlarda ise bu “özel yükümlülük” veya “nitelik” cezanın arttırılması veya
hafifletilmesini gerektiren durumu oluşturmaktadır.
5-Konu
Her suçun mutlaka bir konusu vardır. Bazı suç tanımlarından, konuyu bir nesnenin
oluşturduğu, açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Örneğin, hırsızlık suçunda “taşınır bir mal”,
mala zarar verme suçunda “taşınır veya taşınmaz mal”, güveni kötüye kullanma ve zimmet
suçunda “mal” gibi. Bazı suçlarda, konu ile mağdur, iç içe olmakla birlikte, aynı şeyler
değildir.
Örnek:
•
vücududur.
•

Kasten yaralama suçunda, mağdur yaralanan kişi, konu ise, bu kişinin

Hakaret suçunda, mağdur, hakaret edilen kişi, konu ise, bu kişinin şerefidir.

Korunan hukuki değerle, suçun konusunu birbirine karıştırmamak gerekir. Hukuki
değer, belli bir kişiden soyut bir kavramdır. Konu ise, somut bir şeydir ve bazı suçlarda belli
bir kişi ile irtibatlıdır.
Örnek:
•
Kasten yaralama suçunun konusu, yaralanan kişinin vücududur; bu suça ilişkin
tanımla korunan hukuki değer ise, kişilerin vücut dokunulmazlığıdır.
•
Hakaret suçunun konusu, hakaret edilen kişinin şerefidir; bu suça ilişkin tanımla
korunan hukuki değer ise, kişilerin şerefli, onurlu ve saygın olmasıdır.
•
Çevreyi kirletme suçlarının konusu, çevreyi oluşturan toprak, su ve havadır.
Buna karşılık, bu suçlarla korunan hukuki değer, kişilerin sağlıklı, ekolojik dengesi
bozulmamış bir çevrede yaşama hakkıdır.
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6-Mağdur
Her suçun mutlaka bir mağduru vardır; mağdursuz suç olmaz. Ancak gerçek kişiler
suçun mağduru olabilir. Tüzel kişiler, bir suçtan ancak zarar gören olabilir. Mağdur ile suçtan
zarar gören kavramları, aynı şeyler değildir. Bu bakımdan, örneğin devlet, bir suçtan zarar
gören olabilir; ancak, mağdur olamaz. Mağdur ile suçun konusu da, aynı şeyler değildir. Suç
tanımında, mağdur olan kişide insan olmanın dışında başka özel nitelikler de aranabilir. Suçun
mağduru, kamu görevlisi, çocuk, kadın, yargı görevini yapan, faille belli bir akrabalık ilişkisi
içinde bulunan kimse, olabilir. Bazı suçlarda mağdur, belli bir kişi veya kişilerdir, ancak, bazı
suçlarda mağdur belli bir kişi değil, toplumu oluşturan herkestir. Örneğin; rüşvet suçunda,
çevre suçlarında, genel tehlike suçlarında, mağdur, toplumu oluşturan herkestir.
b)

Suçun Manevi Unsurları

Kişinin cezai sorumluluğunun doğması için ceza kanunları tarafından yaptırıma tabi
tutulan hareketin sonucunda bir zararın veya tehlikenin meydana gelmesi yeteli değildir. Ayrıca
fiil ile bu fiili gerçekleştiren kişi arasında manevi bir bağlantının olması da gerekmektedir. Bu
bağlantı Türk Ceza Kanunu’nda kast ve taksir olarak ifade ediliştir. Suçun manevi yönünü
oluşturan bu unsurlar sayesinde kişinin dış dünyaya yansıyan davranışları ile iç dünyası
arasında bir bütünlük kurulmaktadır. Suçun manevi unsurları, Kast (m.21), Taksir (m.22) Kast
– taksir kombinasyonu (m.23) ( Netice sebebiyle ağırlaşmış suç) ve Amaç veya saik olarak
dört unsurdan oluşmaktadır.
I.Kast
•

Madde 21. - (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
(2)Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine
rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını
gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi
yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte
birden yarısına kadar indirilir.
Yukarıdaki maddeden anlaşılacağı gibi Türk Ceza kanununa göre suçun oluşması kastın
varlığına bağlıdır. Suçun unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Aksi halde kişi
fiilinin sonucunda ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulamaz yani cezalandırılamaz.
Suçlar, kural olarak ancak kasten işlenebilir. Kast, kişi ile işlediği suçun maddî
unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. Kast, suçun icrası sırasında var
olmalıdır. Kast suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların somut olayda gerçekleşmekte
olduğunu gösterir.
Suçun maddi unsurlarının fiil, netice, nedensellik bağı, fail, konu, mağdur olduğu
konusu yukarıda açıklanmıştı. Suç işlendiği sırada tüm bu maddi unsurlar ile açıklanacak olan
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manevi unsurlar somut olayda mevcut bulunmalıdır. Kast, aynı zamanda suçun unsurlarının
somut olayda gerçekleşmesi yönündeki iradeyi de gerektirmektedir. Kast kapsamında aranan
irade, insan davranışının mutlak kuvvetin etkisinde gerçekleşmemelidir. Yani iradeyi
sakatlayacak şekilde bir başkasının zorlayıcı etkisi altında olmamalıdır.
Kasten işlenebilen suçlar, hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir. Ancak,
kanundaki tanımında “bilerek” “bildiği halde”, “bilmesine rağmen” ifadesine yer verilmiş
olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. Örneğin iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu
“bilerek” kişiye suç isnat etmesi, yine sahte parayı bilerek kabul, bilerek tedavüle koyma,
sahte kıymetli damgayı bilerek kabul etme, tedavüle koyma, sahte özel belgeyi bilerek
kullanma suçları ancak doğrudan kastla işlenebilir.
Doğrudan kast, bir suçun kanuni tanımındaki unsurlarının somut olayda muhakkak
gerçekleşeceğinin bilinmesidir. Fail maddi unsurları biliyor ve sonuç gerçekleşiyorsa doğrudan
kast vardır. Olası kast, bir suçun kanuni tanımındaki unsurların somut olayda gerçekleşmekte
olduğunun muhtemel sayıldığı hallerde söz konusudur (m. 21, f. 2). Suçun olası kastla
işlenmesi halinde; temel cezada belli bir oranda indirim yapılmaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile getirilen olası kast durumunda suçun kanuni
tanımında yer alan unsurlarının somut olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi
fiili işlemektedir; fail suçun unsurlarının meydana gelmesini kabullenmektedir. Olası kastta;
fail hukuka aykırı neticenin meydana gelebileceğini öngörmekte, ancak meydana gelmesi
mümkün ve muhtemel netice onu hareketi yapmaktan alıkoymamaktadır. Sonuçta, neticenin
öyle ya da böyle gerçekleşmesi durumunda dahi hareket etmekte ve öngörülen bu neticenin
meydana gelmesi kabullenilmektedir. Başka bir deyişle, olası kast, failin meydana
gelebileceğini öngördüğü sonucun gerçekleşme olasılığının varlığı durumunda hareketinden
vazgeçmeyerek devam etmesidir. Fail öngördüğü neticeyi istememiş olsa da gerçekleşme
tehlikesini göze alıyor, sonucun doğacağını düşünüyor, fakat meydana gelip gelmemesini
önemsemiyor, rizikoyu önceden kabullenerek neticeye sebebiyet veriyor. Kısaca olası kastta
fail sonucun gerçekleşmesini yakın bir olasılık olarak görmekte ve bunu göze almaktadır.
Mevzuata giren yeni bir kavram olan olası kastla ilgili uygulamadan bazı örnekler,
-Trafik lambası kırmızı yanarken yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, kavşakta
durmadan geçmek ister; kendilerine yeşil ışık yanan kavşaktan geçmekte olan yayalara çarpar
ve bunlardan bir veya birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden olur. Trafik lambası
kendisine kırmızı yanan sürücü, yaya geçidinden birilerinin geçtiğini görmüş; fakat, buna
rağmen kavşakta durmamış ve yoluna devam etmiştir. Bu durumda otobüs sürücüsü, meydana
gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleşebileceğini öngörerek, bunları
kabullenmiştir.
-Aynı örnekte yine kırmızı ışık henüz yanmış yayalar adımlarını atmak üzereler, sürücü,
süratlenip ben bu arada geçeyim diye düşünerek hareket ederse, burada sonucu kabullenme
yoktur. Yaya geçidine henüz girene çarpılmasında bilinçli taksir söz konusu olabilir.
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-Düğün evinde ateş eden bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi
sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene
katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı
atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş;
fakat, buna rağmen silâhıyla atışa devam etmiştir. Burada da fail silâhıyla ateş ederken ortaya
çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiştir.
-Düşmanını topluluk arasında gören bir şahıs düşmanına yönelik olarak ateş ediyor,
yanındaki kişilerin de yaralanıp ölebileceğini öngörüyor birkaç kişi ölüyor ve yaralanıyor.
Burada hedeflediği düşmanına karşı eylemi kasten öldürme, yani bir doğrudan kast var, bir de
diğer neticeler var. Diğer neticeler bakımından ölüm meydana gelmişse olası kastla öldürme
olur, yaralanma meydana gelmişse kasten yaralanma olur.
-Kişi ördürmek istediği hasmının otomobiline bomba yerleştirir. Şahıs bu otomobil ile
seyir ederken belli bir saat ve dakikada bomba infilak edecektir. Öldürülmesini hedeflediği kişi
parçalanıp ölecektir. Bu doğrudan kast. Ama ayarlanan saatte bu otomobilin nerede
olabileceği kestirilemez. Issız bir yoldan geçebileceği gibi; Bu otomobil kalabalık meydanından
geçiyor da olabilir ya da o saatte otomobilde başka kişiler de bulunabilir. İşte failin hedeflediği
kişinin dışında orada geçen ya da otomobilde bulunan üç-beş kişi ölmüş veya yaralanmış
olabilir. Burada gerçekleşen diğer neticeler bakımından ölümde olası kast, yaralama doğrudan
kasttır. Fail gerçekleşeceği öngörülebilir neticeyi istemiş değildir ama istememiş de değildir.
Lakaydi bir davranış içerisine girmiştir. Olursa olsun demektedir. Sonucu göze almıştır.
-Gemiye bomba koyarak sigorta parasını almayı amaçlayan birinin eyleminde,
insanların tamamının ölmesi mutlak değil muhtemeldir. Bu olası kasıttır. Fakat uçağa bomba
koyarak mirasını almak için uçakta bulunan birisini öldürmek isteyen failin eyleminde olası
kast değil artık doğrudan kast vardır. Çünkü bomba konulan uçağın düşmesiyle diğerlerinin
ölümü muhtemel değil, mutlaktır.
-Maç sonrası balkonlardan taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu alkışlamaktadır.
Arabadakilerden biri elini çıkarıyor arabasının camından ateş ediyor. Şimdi burada silahla
ateş eden kişi, yukarıdaki insanları yaralayabileceğini, öldürebileceğini öngörmekte ve buna
rağmen sonucu kabullenmektedir. İşte bu gibi olaylarda da olası kast söz konusudur.
Doğrudan kast ve olası kast ayrımına yer verilmeyen ceza kanunlarında, bir suçun
doğrudan kastla işlenmiş olması halinde cezanın ne kadar olacağı veya olası kastla işlenmiş
olması halinde cezanın ne kadar olacağı konusunda da bir açıklama bulunmaz. Türk Ceza
Kanunu’nda cezalar arasında böyle geniş makaslar söz konusu olmadığından, doğrudan kasta
nazaran olası kast halinde cezada bir indirim yapılması açıkça düzenlenmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nda kast, olası kast, bilinçli taksir ve taksir olarak dörtlü ayrım kabul
edilmiştir. Bunlar dört basamaklı bir merdivenin her biri ayrı basamağı gibidir. Birinin bittiği
yerde diğeri başlar. İlki taksir; ikincisi bilinçli taksir; üçüncüsü olası kast; dördüncüsü kasttır..
Bu kast ve taksirin dörtlü ayrımı dünyanın bir başka ülkesinde yoktur. Türk ceza kanunundaki
bu dörtlü ilk ve tektir. Türk öğretisinde ve Yargıtay da bu konun öteden beri yoğun bir şekilde
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tartışılagelmesi hakim ve savcı için sağlam bir altyapı ve zengin bir kaynak anlamına
gelmektedir. Bu durum uygulamada karşılaşılacak zorluk yanında aynı zamanda bir fırsat
sunmaktadır.
2. Taksir
Bazı durumlarda bilerek ve isteyerek hareket etmeyen kişinin sonucu öngörmemesi
veya öngördüğü durumlarda önlememesi halinde toplum düzenini ilgilendiren zararlı ve
tehlikeli sonuçlar meydana gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda kast unsurunun yanısıra
“taksir” unsuruna da yer vererek kişilerin bu yönde cezai sorumluluklarını tanımlamıştır. Suçun
manevi unsurlarından olan kast gibi taksir de de hukuka aykırı bir durum söz konusudur. Ancak
taksirli suçların kasıtlı suçlara oranla daha az önemli ve daha az tehlikeli oldukları kabul
edilmektedir. Bu nedenle suçun taksirli şeklinin cezası kasıtlı suçun cezasına göre daha azdır.
Türk ceza kanununun 22.maddesinde, Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça
belirttiği hâllerde cezalandırılır denilmektedir
Taksir de, kast gibi, haksızlığın bir gerçekleştiriliş biçimidir ve kast durumunda olduğu
gibi hukuka aykırılık durumu söz konusudur. Kanunun 22. maddesinde, taksirle işlenen fiiller
kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır denilmektedir. Kanunun açıkça belirttiği haller
Türk Ceza Kanunun 85. maddesi taksirle öldürme, 89. Maddesi taksirle yaralama, 162. maddesi
taksirli iflas, 180. maddesi trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, 182. madde çevrenin
taksirle kirletilmesi ve 338. madde taksirli hareket sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi halleri
olarak belirlenmiştir.
a.

Basit Taksir

Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrasında “Taksir, dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen
neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” şeklinde ifade edilerek istisnai bir suç şekli
olan taksir tanımlanmıştır. Kanun kasıt ya da olası kasıt olmaksızın da bir kimsenin
cezalandırılabileceğini böylece kabul etmiştir. Yürürlükteki Kanun uygulamasında dikkatsizlik
ve tedbirsizlik diye tanımlanan hal bu maddenin ana konusu oluşturmaktadır.
Taksirli davranış, bir yükümlülük ihlalini gerektirmektedir. Kişinin hayatına ve vücut
dokunulmazlığına ilişkin davranış normları, bu yükümlülüğün kaynağını oluşturmaktadır.
Örneğin, ilaç dozunu yanlış hesaplayarak uygulayan ve sonuçta hastanın sağlığının
bozulmasına veya ölmesine neden olan hemşirenin “ilacın dozunu yanlış hesaplamak”
şeklindeki hareketi gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık olarak ortaya çıkmaktadır.
Hemşirenin bu davranışının sonucu taksirle öldürme ( m. 85) yada yaralama (m.89) olarak
değerlendirilebilecektir. Bu örnekte hemşire dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ilaç dozunu
yanlış hesaplamakta, hastanın sağlığının bozulabileceğini veya ölebileceği sonucunu
öngörmemektedir. Bu durum bir basit taksirdir. Taksirde fail, suçun kanuni tanımındaki
neticenin gerçekleşeceğini öngörmemiştir (m. 22, f. 2).
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Taksir; öngörülebilecek bir olgunun dikkatsizlik ve özensizlikle öngörülmemesidir.
Taksir kısaca, neticeyi öngörmemektir. Bu öngörmezlik dikkat ve özen eksikliğinden ortaya
çıkmaktadır. Fail özen göstermediği için sonucun gerçekleşme ihtimalini düşünmez. Taksirde
neticeyi istemeyen fail, yeterli dikkat ve özeni göstermemesi yüzünden tehlikeyi tahmin
edemeyerek olaya neden olmaktadır. Sonucu önleyebilecek durumda iken önleyememektedir.
Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel yetenekleri göz
önünde bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket edilir. Nitekim toplum halinde
yaşamanın güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda kişilerin dikkat ve
özenli davranmalarıyla ilgili kurallar konmaktadır.
Taksir; özen gösterildiği takdirde sakınılabilecek bir husustur. Belirli bir neticenin
meydana gelmesini önleyecek tedbirleri almayarak ihmali tutum içinde kalmaktır.
Taksirin esasını hareketin iradi olması, zararlı neticenin öngörülmemesi ve neticenin
öngörülmesinin mümkün bulunması oluşturmaktadır.
b.

Bilinçli Taksir

Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 3.fıkrasında, “Kişinin öngördüğü neticeyi
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu
hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır” şeklinde ifade
edilmektedir.
Bilinçli taksir suçun kanuni tanımındaki unsurlarını öngördüğü ve fakat istemediği
neticeyi kişinin dikkatsizliği ve özensizliği sebebiyle gerçekleştirmesidir. Başka bir deyişle“
Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli
taksir vardır” (m. 22, f. 3). Yukarıda verilen örnekte, hekim tarafından uygulanması istenen
ilacın dozunu yanlış hesaplayarak uygulayan ve sonunda hastanın ölmesine neden olan
hemşirenin “ilacın dozunu yanlış hesaplamak” şeklindeki hareketi basit taksir olarak ifade
edilmişti. Bu örnekte hemşire dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ilacın dozunu yanlış
hesaplamakta ve hastanın sağlığının bozulacağı ya da ölebileceğini öngörmemektedir. (Basit
Taksir)
Ancak ilaç dozunu yanlış hesapladığını fark ettiği halde bu dozun hastaya
uygulanabileceğini, hastanın sağlığının bozulmayabileceğini veya hastanın ölmeyebileceğini
düşünen hemşirenin hareketi bilinçli taksiri oluşturmaktadır. Bu örnekte hemşire hastanın
durumunun bozulabileceği ve ölebileceği sonucunu öngörmekte ancak bu sonucun
gerçekleşmesini istememektedir. (Bilinçli Taksir)
İlgili kanun maddesinin gerekçe “taksirli suçlarda fail kendi yetenekleri, algılama gücü,
tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu koşullar altında objektif olarak var olan dikkat
özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün bu
yeteneklere sahip olmasına rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranan kişi suç tanımında
belirlenen neticenin gerçekleşmesine neden olması durumunda taksirli suçtan dolayı kusurlu
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sayılarak sorumlu tutulacaktır” şeklinde belirtilmektedir. Buna göre kişinin davranışının
neticesini öngörebilir olması,”kişinin yetenekleri”, “algılama gücü”, “tecrübeleri” ve “içinde
bulunduğu koşullar” dikkate alınarak objektif bir esasa bağlanmalıdır.
Bilindiği üzere hemşirelik mesleği farklı düzeylerde eğitim alarak, formasyon kazanan
üyeler tarafından yürütülmektedir. Farklı düzeylerde eğitim almalarına karşı tümü, aynı unvanı
kullanmakta ve aynı işlerden sorumlu tutulmaktadırlar. Bu unvanı lise düzeyi eğitimle kazanan
hemşireler ile yüksek eğitim düzeyinde kazanan hemşireler arasında mesleki algı bilgi ve
yetenekler açısından farklılıkların olması doğaldır. Bu farklılığın cezai sorumluluklar açısından
değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim dikkat ve özen yükümlülüğü, kaynağını hukuk
kurallarından alabileceği gibi meslek kurallarından da almaktadır. 1954 tarihli 6283 Sayılı
Hemşirelik Kanunu’nun güncellenmesinde Türk Ceza Kanunu’nda ki sağlık çalışanları ile ilgili
hükümlerin yer alması etkili olmuştur. Ancak günümüzde hala farklı eğitim düzeylerine
hemşirelerin uygulamadaki rollerinin ayrıştırılmamış olması sorunu sürdürmektedir. Bu durum
bir yandan hizmet alanlar açısından, diğer yandan meslek ve meslek üyeleri açısından çeşitli
sorunları beraberinde taşımaktadır. Hemşirelerin cezai sorumlulukları ile mesleğin profesyonel
gerekleri göz önüne alınarak hemşirelikte eğitim düzeylerine göre rol ve işlevler yeniden
düzenlenmelidir. Hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarının eğitim düzeylerine göre
yeniden tanımlanması, dikkat ve özen yükümlüklerinin ölçütlerinin olabildiğince somut
temeller üzerine oturtulmasını sağlamak bir gereklilik olarak önemini korumaktadır.
Bilinçli Taksir ile Olası Kast kavramlarının karşılaştırılması
Neticenin öngörülmüş olması, bilinçli taksiri olası kast kavramına yakınlaştırmaktadır.
Bilinçli taksiri daha önce açıklanan olası kasttan ayıran nokta şudur; Bilinçli taksirde fail
neticeyi öngörmekte, fakat istememektedir. Olası kastta ise, fail neticeyi öngörmekte ve bu
sonucu kabullenmektedir. Öngörmesine rağmen netice meydana gelirse gelsin demektedir.
Oysa bilinçli taksirde sonucun kabullenmesi söz konusu değildir. Fiilin neticesi ön görülüyor
fakat bu kişi öngörülen bu neticenin gerçekleşmesini istemiyor. Halbuki, olası kast kapsamında
mesele mütalaa edildiğinde kişi gerçekleşeceğini öngördüğü neticeyi istemiş değildir ama
istememiş de değildir şeklinde bir değerlendirme veya tanımlama yapılmaktadır. Yani fail
tamamen lakaydi bir davranış içerisine girmiştir. Buradaki isteme ve istememe arasında somut
bir ölçüt verme imkanı yoktur. Bunu hakim somut olayın gerçekleşmesini dikkate alarak,
olayda bilinçli taksirin mi yoksa olası kastın mı bulunduğunu tayin edecektir.
Olası kastla bilinçli taksirin ortak özelliği; neticenin öngörülmüş olmasıdır.
Olası kastan farkı ise, öngörülen neticenin gerçekleşmesinin istenmemesidir. Olası
kastta ise, netice istenmemiş değildir; yani neticenin gerçekleşmesine katlanılmıştır.
Yeni TCK’nın sisteminde, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde; taksirli suçun
cezasında belli bir oranda artırma yapılarak, temel ceza belirlenmektedir (m. 22, f. 3; m. 61,
f. 1, 2).
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Bilinçli taksirin basit taksirden farkı, fiilin neticesinin fail tarafından öngörülmüş ve
fakat istenmemiş olmasıdır. Basit taksirde ise; netice öngörülmemiştir. Bilinçli taksir türünde,
netice öngörülmekle birlikte, fail bunun gerçekleşmesini istememekte ama yine de hareketine
devam etmektedir. Neticenin gerçekleşmeyeceği beklenti ve ümidi içerisindedir.
Kast ve Taksir aşamalarını özetlemek gerekirse;
Taksir, neticeyi öngörmemektir.
Bilinçli taksir, öngörülen neticeyi istememektir.
Olası kast, öngörülen neticeyi kabullenmektir.
Kast, suçun, neticenin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
•
Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 4.fıkrasında, Taksirle işlenen suçtan
dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
•
Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 5.fıkrasında ise, Birden fazla kişinin
taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası
kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir şeklinde ifade yer almaktadır.
Bu maddeye göre basit ya da bilinçli taksirde verilecek cezalar kişilerin kusurlarına göre
belirlenecektir.
“Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyle ancak olay hâkimi
tarafından yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurluluğun matematiksel olarak ifadesi
mümkün değildir. Ancak normatif değerlendirme ile hakim tarafından belirlenen kusurluluk
göz önünde bulundurulmak sureti ile suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir.
Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeyle mümkün olmakla
birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün imal edilip edilmediğinin belirlenmesi
açısından bilirkişi incelemesi yapılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında
hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi
açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Keza ölüm veya yaralanma ile
sonuçlanan trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının, hangi terfik
kuralının ne suretle ihlal edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir
arızasının olup olmadığının belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak
bu durumlarda bilirkişinin yapacağı inceleme işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında
bilirkişi tarafından münhasıran hakimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir
değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve
hakimin yerine geçmeyi ifade eder.”
Değerlendirilmesi gereken konunun çözümünün uzmanlığı gerektirip gerektirmediğinin
takdir yetkisi hakime aittir. Ancak madde gerekçesinde belirtilen örnekte olduğu gibi ölümle
sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak
yapılıp yapılmadığının belirlenmesinde bilirkişi incelemesi gerektirdiği açıktır.
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Ancak 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 75.
Maddesinde, tıp mesleklerinin uygulanmasından doğan suçlarda, mahkemelerin uygun
göreceği bilirkişinin görüşüne başvurma konusunda takdir hakkı saklı kalmak üzere Yüksek
Sağlık Şurasının görüşünün sorulması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu nedenle hemşirelerin mesleki uygulamalarından doğan suçlarla ilgili açılan
davalarda hemşirelerin kusurlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Yüksek Sağlık Şurası
tarafından inceleme yapılması bir gerekliliktir. Ancak hakim, Yüksek Sağlık Şurasının kararına
bağlı değildir. Dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderebileceği gibi, hemşire ve hemşire
akademisyenlerin görüşüne başvurabilir. Söz konusu Yüksek Sağlık Şurası’nda hemşire
temsilcinin bulunmaması, uzmanlık alanı itibarı ile hemşirelik mesleki uygulamaları konusunda
yeterli bilgisi olmayanların kararları ile hemşirelerin kusur derecelerinin belirlenmesi yetkisi
tartışmalı bir konudur.
3.Netice sebebiyle ağırlaşmış suç (Kast-Taksir kombinasyonu)
Türk Ceza Kanunu’nun 23. maddesi (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka
bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu
tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.
Bu sistemde bazı suçlarda kast ve taksir birada yer alabilir. Özellikle netice sebebiyle
ağırlaşmış olan suçlarda kast ve taksir bir arada bulunabilir. Buna kast taksir kombinasyonu
denilmektedir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, kast ve taksir bir olayda birlikte
bulunduğu takdirde ancak kişi sorumlu tutulabilir. Başka bir deyişle kişi belli bir fiili işlerken
kasten hareket etmiştir. Ama bu kişinin işlediği fiilin neden olduğu neticelerden sorumlu
tutulabilmesi için, bu neticeler açısından en azından taksirinin olması gerekir.
Bazı suçlarda kast ve taksir bir suçta birlikte karşımıza çıkabilir. Bir insan gebe olan bir
kadının hamileliğine son verecek bir operasyon gerçekleştiriliyor. Kast çocuk düşürtmeye
yönelik, ama çocuk düşürtme fiili sırasında kadın öldü. Burada çocuk düşürtme açısından kişi
kasten hareket etmiştir, meydana gelen sonuç açısından sadece taksirinden söz edilebilir, bir
suç bünyesinde hem kast hem taksir birlikte karşımıza çıkmakta, suçun temel şekli açısından
kast, meydana gelen ağır veya başka netice açısından kişinin taksiri vardır. Kişi çocuk düşürme
kastıyla hareket etti, sonuçta gebe kadın da öldü. Bu durumda kast taksir kombinasyonuna
göre çocuk düşürme suçundan kasten, annenin ölümünden taksirle sorumluluk yoluna
gidilmelidir.
Bu durumda, failin olası kastla gerçekleştirdiği ağır neticeden dolayı sorumlu tutulması
gerekir.
Örnekler:
- Üzerinde deney yapılan kişinin ölmesi (m. 90, f. 5),
- İşkence yapılan kişinin ölmesi (m. 95, f. 4),
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- Oğlu tarafından kendi haline terk edilen yaşlı ve hasta baba, bakımsızlıktan ölmesi,
- Annesi tarafından cami avlusuna bırakılan bebek, havanın soğuk olması nedeniyle,
akciğerlerini üşütür ve kalıcı bir hastalığa yakalanır. Eğer bu ağır netice bakımından bir kusuru
var ise bu durumda taksirli adam öldürmekten, bir kusuru yok ise sadece müessir fiilden
sorumlu tutulacaktır. (yani hastaneye giderken kazada veya hastanede çıkan yangında ya da
yanlış iğne ile ölmesi gibi.)
4.Amaç veya saik
Bazı suç tanımlarında, suçun unsurlarına ilişkin kastın yanı sıra, failin belli bir amaç
doğrultusunda veya belli bir saikle hareket etmesi, bir manevî unsur olarak aranmaktadır.
Amaç veya saik, kastla özdeş veya kastın bir türü değildir.
Amaç veya saik, bazı tanımlarda, suçun temel şekli açısından aranan bir manevî
unsurdur. Örneğin,
•
(m.220)

“Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt” kurmak veya yönetmek

•
İnsanlığa karşı suçlar açısından, belli fiillerin “siyasal, felsefî, ırkî veya dinî
saiklerle” (m. 77, f. 1) işlenmesi,
•
79, f. 1),
•

Göçmen kaçakçılığı suçu açısından, “maddî menfaat elde etmek maksadı”(m.

Hırsızlık suçu açısından “yarar sağlamak maksadı” (m. 141, f. 1),

•
Tefecilik suçu açısından, “kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para”
verilmesi (m. 241),
•
Rüşvet suçu açısından, “bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı
olarak bir işi yapması veya yapmaması için … bir yarar sağlaması” (m. 252, f. 3),
•
Görevi yaptırmamak için direnme suçu açısından, “kamu görevlisine karşı
görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit” kullanılması (m. 265, f. 1),
•
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu açısından “gerçeğin
meydana çıkmasını engellemek amacı” (m. 281, f. 1),
Amaç veya saik, bazı suçlarda, suçun nitelikli şekli açısından aranan bir manevî
unsurdur. Örnek:
•
Kasten öldürme suçunun “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya
işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla” veya “kan gütme saikiyle” ya da “töre saikiyle” (m. 82,
bent h, i, j),
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•
Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarının “bir hukukî ilişkiye dayanan
alacağı tahsil amacıyla” (m. 144, bent b; m. 150, f. 1; m. 159),
•
Mala zarar verme suçunun “sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak
amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak” (m. 152, f. 1, bent g),
•
Belgede sahtecilik suçunun “bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya
gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla” (m. 211), işlenmesi.
5. Hukuka aykırılık unsuru
Bir haksızlık olarak suçun bir unsuru da, hukuka aykırı olmasıdır. Hukuka aykırılık,
işlenen fiilin hukuk düzenince tecviz edilmediğinin, mubah sayılmadığının bir ifadesidir.
Bir fiilin hukuka aykırı olması, bunun bütün hukuk sistemine aykırı olmasını ifade
etmektedir. Hukuka aykırılık, aynı zamanda ahlaka da aykırı olmayı ifade eder. Bu bakımdan,
ahlâkla hukuk arasında bir genellik – özellik ilişkisi mevcuttur. Hukuka aykırılık, suç teşkil
eden fiilin bir vasfıdır. Fakat, haksızlık ise, suç teşkil eden fiilin bizzat kendisini
oluşturmaktadır. Bir fiil ya hukuka aykırıdır veya değildir. Bir fiil hukuka aykırı olduktan sonra,
bu aykırılığın azlığından veya çokluğundan bahsedilemez.
Ancak, hukuka aykırı olan fiillerin ifade ettikleri haksızlık muhtevaları birbirlerine
nazaran farklılık arz edebilir. Bir fiilin kanunda muayyen suç tanımlarından birine uygun
olması, işlenen fiilin aynı zamanda hukuka aykırı olduğu hususunda bir karine teşkil
etmektedir. Kişi, işlediği fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiğinin bilincinde olmalıdır.
Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı suç tanımlarında örneğin,
- “hukuka aykırı olarak”, - “hukuka aykırı başka bir davranışla”, - “hukuka aykırı diğer
davranışlarla”, - “hukuka aykırı yolla”, - “hukuka aykırı yollarla”
gibi ifadelere yer
verilmiştir. Bu suçlarda failin, işlediği fiilin hukuka aykırı olduğunu bilmesi, yani işlediği fiilin
hukuka aykırı olduğu hususunda ancak doğrudan kastla hareket etmesi gerekmektedir.

14.1.5. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Haller
Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenler, kanunun 24. ve devam maddelerinde
yer almaktadır. Bu nedenler, “Kanunun Hükmü ve Amirin Emri”, “Meşru Savunma ve
Zorunluluk Hali”, “Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası” , “Sınırın Aşılması”, “Cebir ve
Şiddet, Korkutma ve Tehdit”, “Haksız Tahrik”, “Yaş Küçüklüğü”, “Akıl hastalığı”, “Sağır ve
Dilsizlik”, Geçici nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma” başlıkları altında
sayılmıştır. Bu nedenlerden sadece iki madde ele alınacaktır.
a.

Kanunun Hükmü ve Amirin Emri

Kanunun 24. maddesinin ilk fıkrasında yer alan kurala göre; “Kanun hükmünü yerine
getiren kimseye ceza verilmez” maddesinde geçen “kanun hükmü” terimi yalnızca kanunlarda
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düzenlenen hukuk kurallarını ifade etmektedir. Tüzük ve yönetmelikler gibi daha alt
düzenleyici metinlerde yer alanlar bu kapsamda değerlendirilemez. Bu madde, esas olarak
görevi yerine getirme konusunu içermektedir. Bu görev kaynağını kanun kuralından
almaktadır. Örneğin kolluk kuvvetlerinin zor kullanma yetkisi kanunla düzenlenen bir yetkidir.
Kural olarak bir kişiye karşı zor kullanılması hukuka aykırı bir uygulamadır ancak kolluk
kuvvetlerine kanunla belli durumlarda zor kullanma yetkisi tanınmıştır.
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “yetkili merciden verilip, yerine getirilmesi görev
gereği olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz” denilmektedir. Bu kuralın uygulanması için
emri veren merciin o emri vermekle yetkili olması, emri veren ile emri yerine getirecek kişi
arasında hiyerarşi ilişkisinin olması, emrin kanunun aradığı şekil ve içerik şartlarını taşıması
gerekmektedir. Ancak bu şartların uygulanması halinde emri uygulayan kişi sorumlu
olmayacaktır.
Hemşirelik Kanunu’nun 4. maddesi değerlendirildiğinde, hekimin hemşire bakımından
Türk Ceza Kanunu anlamında yetkili mercii konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Hekimin acil
haller dışında yazılı olarak ilaç isteminde bulunması durumunda, hemşire bu ilaç istemini yerine
getirmek istenilen doz ve veriliş yolu ile ilacı uygulamakla yükümlüdür. Bu istem Türk Ceza
Kanunu anlamında hemşire bakımından görev gereği yerine getirilmesi zorunlu olan “emir”
niteliğindedir. Kural olarak hekim isteminin yerine getirilmesi sonucunda ortaya çıkacak,
hastanın zarar görmesi ya da ölmesi gibi hukuka aykırı durumdan hemşire cezai anlamda
sorumlu tutulmayacaktır. Ancak bu sorumsuzluk halinin oluşması için kanunun aradığı şartların
var olması gerekmektedir.
Nitekim kanunun 24. maddesinin son fıkrasında ise, “emrin hukuka uygunluğunun
denetlenmesinin Kanun tarafından engellendiği hallerde yerine getirilmesinden emri veren
sorumlu olur” şeklinde yer alan ifadenin anlamı, emri yerine getirecek olan kişinin verilen
emrin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü altında bulunduğudur.
Örneğin hekim isteminin okunaklı yazılmaması durumunda hemşire bu istemin açıklığa
kavuşturulmasını istemeli ve buna göre uygulama yapmalıdır. Okunaklı olmayan hekim istemi
nedeniyle, yanlış ilaç ya da fazla dozda ilaç uygulayan bir hemşirenin, yetkili merci tarafından
verilen emri yerine getirdiğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulması mümkün olmayacaktır.
Yanısıra hemşirelik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve deneyimi de hemşirenin yetkili merciin
emrini yerine getirmekten dolayı sorumluluğu değerlendirilirken göz önünde bulundurulması
gereken bir kriterdir. Penisilin gibi alerjik özellikte ilaçları uygularken sırf hekim isteminin
varlığının, hemşirenin cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracağını söylemek mümkün değildir.
Bu örnek hemşirenin verilen emrin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü ile ilgili olup,
8 Mart 2010 tarihli, Hemşirelik Yönetmeliğinde hemşirenin hekim tarafından verilen kararı
değerlendirmesi yönünde görevi ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Emri veren merciin yetkili
olması de kanunun aradığı şartlar arasında yer alır. Örneğin psikiyatri hastasını tedavisinde,
ortopedi ve travmatoloji uzman hekiminin yetkili mercii olduğu söylenemez. Hemşire ancak
hastayı tedavi etmekte olan veya tedaviye yetkili olan hekimin istemini yerine getirdiği ölçüde
sorumsuzluk halinden faydalanabilecektir.
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Türk Ceza Kanunu’nun 24. Maddesinin 3. fıkrasında ise, “Konusu suç teşkil eden emir
hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.”
şeklinde ifade yer almaktadır. Anayasanın 137. maddesine paralel olarak Türk ceza
Kanunu’nda yer alan bu kurala göre konusu suç oluşturan bir emirden dolayı hem emri veren
hem de uygulayan kişinin cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır. Örneğin iyileşemez bir
hastalığa yakalanmış bir kimsenin, hekimden yaşamına son vermesini (ötenazi) istemesi,
hastanın ölümünü gerçekleştirecek olan ilacın verilmesini isteyen hekim kadar, yerine getiren
hemşire de sorumlu olacaktır.
a.

Hakkın kullanılması

Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesinin ilk fıkrası, “Hakkını kullanan kimseye ceza
verilmez” şeklindedir. Maddenin gerekçesinde, “Bir hakkı kullanan kimsenin hukuka aykırı bir
hareket etmiş sayılmayacağı bilinen bir gerçektir” denilmekte; hakkın kanun, tüzük,
yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir ve hukuken tanınmış ve düzenlenmiş olmak
kaydıyla bir mesleğin icrasından da doğabileceği ifade edilmektedir. Hemşirelik Kanunu’nda
kimlerin hemşirelik unvanı taşıyabileceği belirtilmiştir. Bu mesleğin icrası hemşirelere özgü bir
hak olarak tanımlanmıştır. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun sayılabilmesi için hakkın
doğrudan doğruya müdahalede bulunan kişi tarafından kullanılması gerekmektedir. Hekim
istemi doğrultusunda hastalara ilaç vermek hemşirelere kanunla tanımlanmış bir haktır. Bir
başka kişi ya da hastabakıcının hekim istemine uygun da olsa hastalara ilaç vermesi durumunda
hakkın icrasından söz etmek mümkün değildir. Diğer yandan hukuka uygunluk sebebi
oluşturması için hakkın önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak kullanılması gerekecektir.
Hemşirenin hekim istemine uygun olarak enjeksiyon uygulaması hakkın icrası niteliğinde
olmasına karşın, söz konusu enjeksiyonun kurallarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Aksi takdirde taksirli davranışı nedeniyle hemşirenin cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır.

14.2.Hemşirelerin Cezai Sorumluluğu Özel Hükümler
14.2.1. Taksirle Öldürme Taksirle Yaralama
Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde, kasten öldürme ve 86. maddesinde ise kasten
yaralama suçlarına yer verilmiştir. Kanunun 85 ve 90. maddelerinde ise taksirle işlenen suçların
cezalarına düzenleme getirilmiştir.
Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrası “Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi
iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde ve 89. maddenin 1. fıkrasında
ise ““Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin
bozulmasına neden olan kişi üç aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır” şeklinde yer almaktadır. Taksirin hangi durumlarda söz konusu olduğu
yukarıdaki bölümlerde açıklanmıştır. Taksirle yaralama ya da öldürme fiilinden dolayı kişinin
sorumlu tutulabilmesi için “taksirli davranış” ile “ölüm veya yaralama” şeklinde ortaya çıkan
sonuç arasında nedensellik bağının olması gerekmektedir. Bu sonuç kişide acı duymasından,
algılama yeteneğinin bozulmasına kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilecektir.
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Taksirli yaralama fiilinin;
a) Duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli yaralanmasına,
(b) Vücudunda kemik kırılmasına,
(c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
(d) Yüzünde sabit ize,
(e) Yaşamı tehlikeye sokan bir duruma,
(f) Erken doğuma neden olmuşsa belirlenen cezanın yarısı oranında arttırılacağı,
Eğer taksirle yaralama fiili mağdurun;
(a) İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa ya da bitkisel hayata girmesine,
(b) Duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesine,
(c) Konuşma ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına
(d) Yüzünün sürekli değişikliğine
(e) Gebe kadının çocuğunun düşürülmesine neden olmuşsa belirlenen cezanın bir kat
daha artırılacağı belirtilmektedir.
14.2.2 Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek
Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesi 2. fıkrasında gerçeğe aykırı belge düzenleyen
tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve diğer sağlık mesleği mensuplarının üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Bu maddenin devamında kamu
görevlisi sıfatı ile çalışmasalar bile sağlık mesleği mensuplarının aynı şekilde sorumlu
tutulacakları belirtilmektedir. Yani bu suçun işlenmesi için hemşire ya da diğer sağlık
görevlilerinin kamu görevlisi sıfatı taşımaları şartı aranmamıştır.
Kanunun aynı bölümünde yer alan diğer maddelerinde “resmi belgede sahtecilik
(m.204) veya resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek (m.204), resmi belgenin
düzenlenmesinde yalan beyan (m.206), özel belgede sahtecilik (m.207) ve özel belgeyi bozmak
yok etmek veya gizlemek (m.208) suçları ayrıca düzenlenmiştir. Bu suçların yanısıra sağlık
meslek mensubu üyelerinin gerçeğe aykırı belge düzenlemesi ise ayrı bir maddede suç olarak
belirtilmiştir.
Hemşireler dahil olmak üzere sağlık meslek üyelerinin görevleri dışında kalan belgeleri
düzenlerken işlemiş oldukları suçlar bu kapsam altında değildir. Maddede sadece görevlerinin
gereği düzenledikleri belgelerin gerçeğe aykırı olması hali tanımlanmıştır. Maddede sözü edilen
belgelerin resmi belge hükmünde olması, kanun koyucunun sağlık meslek üyeleri tarafından
düzenlenen belgelere ayrıca önemli bulduğunun bir göstergesidir. Kanunun 210.maddesinin
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2.ci fıkrasının devamında düzenlenen gerçeğe aykırı belgenin sağlık mesleği mensubu olan
kişiye haksız menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına sonuç doğurucu nitelik
taşıması halinde resmi belgede sahtecilik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
14.2.3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme
veya Ele Geçirme
Türk Ceza Kanununun 135. Maddesinin ilk fıkrası “Hukuka aykırı olarak kişisel
verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde
düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde ise çağımızda kişilere ilişkin verilerin bilgisayar
ortamında korunması, bu bilgilerin amaç dışı kullanılması veya üçüncü şahısların eline geçerek
hukuka aykırı yararlanılmasının söz konusu olacağı ve kişilerin bundan önemli kayıplar
uğrayacakları bu nedenle suçu düzenleyerek korumayı amaçladıkları belirtilmektedir. Söz
konusu madde sağlık çalışanları açısından hastalarla ilgili verileri kapsamaktadır.
Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kişilerin siyasi felsefi ve
dini görüşlerine ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına, sağlık durumlarına ve sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak
kaydeden kimse aynı şekilde cezalandırılır” denilmektedir. Sağlık meslek üyeleri özellikle
hemşireleri hastalara yakınlıkları nedeniyle onların ahlaki eğilimlerinden cinsel tercihleri,
siyasi görüşleri ya da sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilere vakıf olabilirler. Söz konusu
bilgileri hukuka aykırı bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmaları suç sayılacaktır.
Bu suçun yaptırımı bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Kanunun
135 ve 136. maddelerinde tanımlanan bu suçların “kamu görevlisi tarafından ve görevinin
verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı
kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılacaktır”
şeklinde yer almaktadır.
14.2.4. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu
Bildirmemesi
Kanun koyucu işlenmekte olan bir suçu veya işlenmiş olmakla birlikte neden olduğu
sonuçların sınırlandırılması halen mümkün olan bir suçu yetkili makamlara bildirmenin sıfatı
ve mesleği ne olursa olsun bütün bireyler için bir yükümlülük olduğunu belirtmiş ve aksi öndeki
davranışı suç olarak tanımlamıştır. Ancak işlenen suçun bir kamu görevinin yapılması sırasında
ve görevle ilişkili olarak öğrenilmiş olması durumunu ayrı maddeler halinde ayrı birer suç
olarak düzenlemiştir.
Kanunun 280. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kurala göre ise” Görevini yaptığı sırada
bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara
bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Maddenin ikinci fıkrasında ise sağlık mesleği mensubu deyiminden
kimin anlaşılacağı açıklanmıştır. Buna göre tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire, ve sağlık
hizmeti veren diğer kişiler bu maddenin uygulanması kapsamına alınan kişiler olarak
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tanımlanmıştır. Bu maddenin uygulanabilmesinde, bildirilmesi zorunlu olan suçun mesleğin
icrası sırasında öğrenilmesi gerekmektedir. Mesleğin icrası sırasında öğrenilmeyen, genel
nitelikli suçu bildirmeme durumunda 278. Madde geçerli olacaktır.
Bu maddenin gerekçesinde “Devlet eliyle iletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan
sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Bu kişilerin suçu bildirme
yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde yukarıdaki madde hükümleri uygulanacaktır
denilmektedir. Buna göre kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışanlar bu suçtan dolayı Kanunun
279. Maddesi kapsamında değerlendirileceklerdir.
14.2.5. Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma
Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin 1. fıkrasına göre “Kanunda ayrıca suç olarak
tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin
mağduriyetlerine veya kamunun zararına neden olan yada kişilere haksız bir kazanç
sağlayan kamu görevlisi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilerek
görevi ihmal suçu tanımlanmıştır.
Görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için kamu görevlisinin görevinin
gereklerine aykırı hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle önce kamu görevlisinin hukuka
aykırı hareketi görev alanına giren bir işleme ilişkin olmalıdır. Bu hukuka aykırılık sadece yasal
düzenlemelerde yer alan kurallara aykırılıkla sınırlı değildir. Tüzük yönetmelik gibi diğer
mevzuat kurallarına ve talimatlarına aykırı hareket etmek de görev gereklerine aykırı hareket
kavramı içine sayılmaktadır. Hemşirelik Kanunu ve yönetmeliklerinde hemşire üyelerin görev
yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmıştır. Meslek üyelerinin bu yönde
tanımlanmış görevlerine aykırı hareket etmeleri ya da görevi ihmal konuları hastalar açısından
hayati risklere yol açabilir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili okunması tavsiye edilen kaynaklar;
12/10/2004 Sayı, 25611 Resmi Gazetede Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 5234 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 10.Mart.2010 ve
19. Nisan.2011 tarihli Hemşirelik Yönetmelikleri ile Türk Hemşireler Derneği tarafından
hazırlanan ve ders notlarının oluşturulmasında ağırlıklı olarak yararlanılan Hemşirelikte Haklar
ve Sorumluluklar kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Hemşireler cezai sorumlulukları konusunda ne ölçüde bilgi sahibidir?
Hemşirelerin uygulamalarında, basit taksir ve bilinçli taksirle ilgili hangi hatalar
yapılmaktadır?
Hemşirelik dışında hemşirelik yapma hakkı kimler tarafından kullanılmaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, Türk Ceza Kanunuda sağlık çalışanları ve hemşirelerin cezai
sorumluluklarına ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili aşağıdaki hükümleri ele alınmıştır.
Suç ve ceza kavramları, suçun maddi ve manevi unsurları, ceza sorumlulukları, kast ve
olası kast ile bilinçli taksir ve basit taksirle ilgili açıklamalar ve işlenen suç örnekleri, Ceza
sorumluluğunu kaldıran azaltan haller,kanunun hükmü ve amirin emri,hakkın kullanılması,
taksirle yaralama ve öldürme,gerçeğe aykırı belge düzenleme,kişisel verleri hukuka aykırı
kaydetme veya paylaşma,sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi gibi cezai
sorumluluklara ilişkin konular örneklenerek açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun amaçları içinde yer almaz?
A.

Kişi hak ve özgürlüklerini korumak

B.

Kamu düzen ve güvenliğini korumak

C.

Kamu sağlığı ve çevreyi korumak

D.

Toplum barışını korumak

E.

Uluslararası suçları teşvik etmek

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türk Ceza Kanunu’na göre yanlıştır?
A.

Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

B.

Ceza sorumluluğu sözleşmeyle başkasına devredilebilir.

C.

Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulmaz.

D.

Cezalar hukuka aykırı olarak yapılan suçlara verilir.

E.

Ceza, suçun iradi olarak işlenmesi halinde verilir.

3. Bir suç durumunda, failin suçun maddi unsurları bilerek sonucu gerçekleştirmesi
doğrudan kast’ın varlığına işaret eder.
A. Doğru
B. Yanlış
4. Aşağıdakilerden hangisi olası kast için doğru ifadedir?
A.

Neticeyi öngörmemektir.

B.

Öngörülen neticeyi kabul etmektir.

C.

Fiili önceden planlamaktır.

D.

Dikkatsizlik sonucu neticenin oluşmasıdır.

E.

Yukarıdakilerden hiç biri
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5. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli taksir için en doğru ifadedir?
A.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak gelişir.

B.

Netice öngörülmeyerek gerçekleştirilir.

C.

Öngörülen netice istenmemektedir.

D.

Önceden planlanmış bir eylemdir.

E.

Olası kastla gerçekleştirilir.

6. Aşağıdaki taksirli suçlardan hangisinde ceza bir kat daha arttırılır?
A.

Vücut kemiklerinin kırılması

B.

Konuşmada sürekli zorluk oluşması

C.

Yüzde sabit izin oluşması

D.

Duyularından birinin işlevini yitirmesi

E.

Yaşamı tehlikeye sokan bir durumun oluşması

7. Hemşirelerin yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan görevleri dışında suç işlemeler
halinde ceza oranları arttırılır.
A. Doğru
B. Yanlış
8. Aşağıdakilerden hangisi hakkın kullanılması hükmü ile ilgili doğru ifadedir?
A.

Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez

B.

Hakkını kullanan kişi hukuka aykırı davranmış olur

C.

Hak, sadece kanunlara dayalı olarak belirlenir

D.

Hakkın kullanımı hak sahibinin izni ile devredilebilir

E.

Hakkın kullanımında yetkili merciin izni gerekir.
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9. Aşağıdakilerden hangisinde hemşire ve sağlık mesleği mensupları özel olarak
belirtilmiştir?
A.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

B.

Ceza sorumluluğunu azaltan haller

C.

Kanunun hükmü amirin emri

D.

Gerçeğe aykırı belge düzenleme

E.

Yukarıdakilerin hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisinin suçu bildirmemesi hükmü ile ilgili yanlış
ifadedir?
A.

İşlenmekte olan suç bildirilir

B.

Neden olduğu sonuçların sınırlandırılması mümkün olan suçlar bildirilir.

C.

Görevle ilişkili olarak belirlenen suçlar bildirilir

D.

Suçun yetkili makamlara bildirilmemesi suçtur

E.

Sağlık meslek üyeleri görevi dışında belirlediği suçu bildirmekle yükümlüdür.

Cevaplar
1-E 2-B 3-A 4-B 5-C 6-D 7-A 8-A 9-D 10-E
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