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ARAMIZA YENĠ KATILAN SĠZ SEVGĠLĠ PERSONELĠMĠZ; 
 

 Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı merkezimizde aramıza yeni katılan çalıĢma arkadaĢlarımızın 

kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla 

hazırlanmıĢtır. 

 Kurumumuza yeni katılan sizlerin uyum sürecini hızlandırmak, merkezimizle ilgili ve iĢ hayatınızda 

ihtiyaç duyacağınız bilgilere en güvenilir ve sağlıklı bir Ģekilde ulaĢmanız temel hedefimizdir. 

 

UYUM EĞĠTĠMĠ NEDĠR? 

 

Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi olarak 2 bölümde verilir. 

 

Genel Uyum Eğitimi:  

Merkezimizde göreve yeni baĢlayan çalıĢanların, kurum ve 

görevine uyum sürecini kolaylaĢtırmayı, kurum kültürü 

benimsetmek, genel kurallar ve uygulamalar ile ilgili 

bilgilendirerek, kuruma aidiyet hissinin oluĢmasını amaçlayan 

eğitimlerdir. 

 

 

Bölüm Uyum Eğitimi: 

 Merkezimiz bünyesinde göreve yeni baĢlamıĢ veya merkezimiz 

içinde görev yeri değiĢmiĢ personelimizin yeni görev yerine 

adaptasyon sürecini kolaylaĢtırmak, yapacağı iĢ ile ilgili hususlar, 

kurallar vs. ile ilgili bilgilendirerek oluĢabilecek aksaklıkların ve iĢ 

gücü   kaybının önüne geçmek amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. 

 

 

 

 

 

AMAÇ: 
 

 

Merkezimizde Göreve Yeni BaĢlayan ÇalıĢana 

 
 Kurumun misyon ve vizyonunu benimsetilerek örgüt kültürünün 

oluĢmasına katkı sağlamak, 

 Kendini kurumun bir parçası olarak görmesini ve kendine önem 

verildiğini hissetmesini sağlamak 

 ĠĢ ve kurum hakkındaki endiĢe ve çekincelerini gidermek 

 Kendine olan güven duygusu artırmak 

 Uyacağı kurallar, görev-yetki ve sorumlulukları hakkında 

bilgilendirilmesini sağlamak  

 ÇalıĢanların belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle deneme yanılma 

yöntemiyle öğrenmeye çalıĢmalarına, kuralları bozmalarına ve 

mevcut düzeni aksatmalarına engel olmak 

 ĠĢ yerine bağlılığını artırarak sunacağı hizmet kalitesini arttırmak 
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MĠSYONUMUZ, VĠZYONUMUZ, KALĠTEPOLĠTĠKAMIZ, DEĞERLERĠMĠZ 
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ULAġIM VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

 
 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ (ANA BĠNA) 

 

 Adres : Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi Etimesgut/ANKARA 

Telefon : +90 312 293 30 00 

E-Posta : etimesgutadsm@saglik.gov.tr 

Metro ile ulaĢım : Ümitköy durağından EGO-524 veya 511-512-532-541 Özel Halk Otobüsleri ile                                                  

ulaĢım sağlayabilirsiniz. 

Kızılay'dan ulaĢım : 511-512-532-541 Özel Halk Otobüsleri ile ulaĢım sağlayabilirsiniz. 

AĢti'den ulaĢım : Sincan ve Etimesgut  güzergâhına giden dolmuĢlar ile ulaĢım sağlayabilirsiniz.                                              
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKKONUT (OSMAN ARIOĞLU) SEMT 

POLĠKLĠNĠĞĠ (EK BĠNA) 

 

Adres:    Eryaman Mah.19 Mayıs Cad. 264 Sok. No:4  

              Türkkonut Etimesgut/ANKARA 

Tel : +90 312 283 55 03 

 

 

 

   

ERYAMAN 2. ETAP SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ                                   

(EK BĠNA) 

 

Adres : ġehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. 62.Sok. 

No:6 Etimesgut/ANKARA 

Tel : +90 312 281 39 01                                                         

                                                                                                               

 

      

mailto:etimesgutadsm@saglik.gov.tr


 

 

 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 

GENEL UYUM REHBERĠ 

Dökuman Kodu:EY.RH.01 Yayın Tarihi: 09.09.2019 Revizyon Tarihi:01.02.2022 Revizyon No: 03 Sayfa No:7/42  

 

 
 

MERKEZĠMĠZ FĠZĠKĠ YAPISI 
 

 

                                                            ERYAMAN SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ 

                                                                                  GĠRĠġ KAT 

HASTA KABUL KLĠNĠKLER 

VEZNE RÖNTGEN 

BAY/BAYAN LAVOBOLAR DĠġ PROTEZ LABORATUVARI 

    DEPO DOKTOR DĠNLENME ODASI 

   SU DEPOSU  

 

MERKEZ BĠNA 

GĠRĠġ KAT (YÖNETĠM) GĠRĠġ KAT (POLĠKLĠNĠK) BODRUM KAT BAHÇE 

BAġHEKIMLIK HASTA KABUL SIĞINAK YEMEKHANE 

SEKRETERLIK DANIġMA YÖNLENDIRME KAZAN DAIRESI OTOPARK 

ĠDARI VE MALI HIZMETLER MÜDÜRÜ KLINIKLER MESCIT KÜTÜPHANE 

SORUMLU HEKIM ODASI DIġ PROTEZ LABORATUVARI SU DEPOSU  

ÖZLÜK BIRIMI RÖNTGEN ELEKTRIK ODASI  

KALITE VE VERIMLILIK BIRIMI AMELIYATHANE   

EĞITIM BIRIMI VEZNE   

ENFEKSIYON BIRIMI STERILIZASYON   

ÇALIġAN GÜVENLIĞI BIRIMI BEBEK BAKIM VE EMZIRME ODASI   

SATIN ALMA    

MUTEMETLIK/BÜTÇE    

FATURALANDIRMA    

EVDE SAĞLIK BIRIMI    

BIYOMEDIKAL    

BIRIM SORUMLUSU ODASI    

BILGI ĠġLEM    

TEKNIK BIRIM    

ġOFÖR ODASI    

EĞITIM VE TOPLANTI ODASI    

SARF MALZEME DEPOSU    

DEMIRBAġ DEPOSU    

HASTA HAKLARI BIRIMI    

ATIK BIRIMI    

TÜRKKONUT SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ 

GĠRĠġ KAT 1. KAT (POLĠKLĠNĠK) BODRUM KAT 

ASM HASTA KABUL ASANSÖR 

BEBEK BAKIM VE EMZĠRME ODASI DANIġMA YÖNLENDĠRME BAY/BAYAN MESCĠD 

 KLĠNĠKLER KOMPRESÖR 

 RÖNTGEN ELEKTRĠK ODASI 

 DOKTOR DĠNLENME ODASI KAZAN DAĠRESĠ 

 PERSONEL DĠNLENME SU DEPOSU 

 SORUMLU HEKĠM ODASI DEPOLAR 

 DĠġ PROTEZ LABORATUVARI YEMEKHANE 

 VEZNE  

 ASANSÖR  

 BAY/BAYAN WC  

 ENGELLĠ WC  

   



 

 

 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 

GENEL UYUM REHBERĠ 

Dökuman Kodu:EY.RH.01 Yayın Tarihi: 09.09.2019 Revizyon Tarihi:01.02.2022 Revizyon No: 03 Sayfa No:8/42  

 

 
 

MERKEZĠMĠZDE SUNULAN HIZMETELER 

 
 Ağız,DiĢ ve Çene Cerrahisi 

 Pedodonti 

 Protetik DiĢ Tedavisi (Hareketli Protez) 

 Protetik DiĢ Tedavisi (Sabit Protez) 

 Periodontoloji 

 Endodonti ve Restoratif  DiĢ Tedavisi 

 Ortodonti 

 Görüntüleme Hizmetleri (Periapikal, Panoromik, Sefalometrik) 

 DiĢ Protez Laboratuvar Hizmetleri 

 Sterilizasyon 

 Evde Sağlık Hizmetleri  

 

 

  

 

                                           

 

           
 

 

 



 

 

 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 

GENEL UYUM REHBERĠ 

Dökuman Kodu:EY.RH.01 Yayın Tarihi: 09.09.2019 Revizyon Tarihi:01.02.2022 Revizyon No: 03 Sayfa No:9/42  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Dt. Asuman MERMERCİ 
Başhekim 

 
 
 

KURALLARIMIZ 
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Merkezimizde; 

 

 Bütün çalıĢanlarımız mesai saatlerine uymak zorundadır. 

 ÇalıĢma saatlerinin baĢlama ve bitiĢ zamanında personel kimlik kartı ile giriĢ-çıkıĢ yapılmalıdır. 

 Belirtilen kılık kıyafet kurallarına uyulmalı ve personel kimlik kartları takılmalıdır.(Personel 

kimlik kartı standart bir tasarımda, fotoğraflı, çalıĢanın adı, soyadı ve unvan bilgilerini 

içermektedir.) 

 Yemekhanede personel kimlik kartı kullanılır. 

 Görev esnasında tutum ve davranıĢlara özen göstermelidir. 

 Yemek ve istirahat zamanları dıĢında görev bölgesinde iĢi ile meĢgul olunur. 

 Adres, telefon, e- posta, adres, nüfus bilgileri vb. bilgilerinin değiĢmesi durumunda 15 gün 

içerisinde Özlük Birimi’ne bildirmesi gerekmektedir. 

 Ġzinler amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre bölünerek kullanılabilir. 

GitmiĢ oldukları sağlık biriminden muayene olduklarına dair belgeyi Özlük Birimi’ne teslim 

ederler. 

 Yasa gereği çalıĢanlar amirine karĢı sorumlu ve verilen görevi tam ve zamanında yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

 ÇalıĢanlar çalıĢtığı sağlık tesisinin menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. 

 Görev sırasında kullandığı malzemeleri, elektrik, su vs. tasarruflu kullanır. 

 ÇalıĢan kendisine teslim edilen Devlet Malını korumak ve hizmete hazır bulundurmakla 

sorumludur. 

 ÇalıĢan resmi belge, araç ve gereçleri ve kuruma ait her türlü malzeme vs. yetki verilen mahaller 

dıĢına çıkaramaz. 

 Bilgi güvenliği esasları doğrultusunda hareket edilir. 

 Merkezimiz kalite politikası doğrultusunda çalıĢır ve tüm çalıĢanlar bu doğruluda görevleri icra 

etmekle yükümlüdür.  

 Merkezimiz otomasyon sisteminde doküman yönetim rehberine göre hazırlanmıĢ dokümanlar 

yüklenmiĢtir. Her çalıĢan kendi birimi ile ilgili dokümanlara buradan ulaĢmaktadır. 

 Hasta ve ÇalıĢan Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine göre hareket edilir 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmeli ve kiĢisel koruyucu ekipman 

kullanılmalıdır. 

 Merkezimizde her yıl yapılan tarama programına katılmalıdır. 

 ÇalıĢanlar verilen hizmet içi eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

 Merkezimizde kapalı alanlarda sigara içmek yasa gereği yasaktır. 
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ÖZLÜK BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimiz idari katta Özlük Birimi bulunmaktadır. 

 Özlük birimi: Personelin özlük ile ilgili her türlü yazıĢmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dıĢı 

izni, mal beyanları, terfi, göreve baĢlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, 

emeklilik, istifa, vb.) ve özlük dosyasının muhafazasını sağlamak, kurum içinden veya dıĢından 

gelen-giden genel yazıların yazıĢmalarını yürütmek amacıyla kurulmuĢtur. 

 Her çalıĢan için Özlük Birimi tarafından özlük dosyası tutulur.                                                                                   

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, yıllık izin, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruĢturma, 

denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve baĢarı belgesi verilmesine iliĢkin bilgi ve belgeler konulur. 

ÇALIġANLARIN ÖZLÜK HAKLARI/ SORUMLULUKLARI 

 

Merkezimizde; 

 

 657 sayılı Devlet memurları kanunu tabi çalıĢan personel 4/a, 4/B SözleĢmeli Personel;( 

657 sayılı kanunun 4/B maddelerine tabi, sözleĢmeli memurlardır. SözleĢmeli memurlar 

muamelat ve özlük hakları bakımından 657 sayılı kanuna tabi olmalarına rağmen, sosyal 

güvenlik bakımından 5510 ve 4857 sayılı SGK kanununa tabidirler.) 

 

 696 KHK 4/D sürekli iĢçi 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabidirler. 
 

MERKEZĠMĠZDE GÖREV YAPAN PERSONEL ĠZĠNLERĠ 
 

 Merkezimizde görev yapan personel izinleri 657sayılı devlet memurları kanunu ve 696 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygulanır. 

 

1. Yıllık Ġzin 

2. ġua Ġzni 

3. Doğum 

4. Süt Ġzni 

5. Aylıksız Ġzin 

6. Hastalık Ġzni 

7. Refakat Ġzni 

 

 Yıllık izinler çalıĢanın bağlı bulunduğu amirin onayı ile ve amirin uygun bulduğu zamanlarda, 

toptan veya ihtiyaca göre bölünerek kullanılır. 

 Ġzin iĢlemleri için özlük birimine baĢvurur ve gerekli olan formlar doldurulur.  

 Merkezimizde göreve baĢlayan her personele özlük birimi tarafından kiĢiye özel personel kimlik 

kartı verilir. 

 Personel kimlik kartı mesai giriĢ ve çıkıĢlarda, mesai saatleri içinde mutlaka kullanılmalıdır. 
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EĞĠTĠM BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde Eğitim Komitesi bulunmaktadır. 

 Eğitim Komitesi: ÇalıĢanlara ve hastalara yönelik eğitim ihtiyaçların tespit edilmesi, ihtiyaçlar 

doğrultusunda eğitimlerin planlanması, uygulanması, eğitimlerin etkinlik ve etkililiğin 

değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarına göre gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesi 

amacıyla kurulmuĢtur. 

 

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLER 

 

Merkezimizde görev yapan çalıĢanların eğitim ihtiyaçları 

doğrultusunda genel, birime ve meslek gruplarına yönelik 

düzenlenen, sistematik bir Ģekilde ve belirli bir plana uyularak 

gerçekleĢen eğitimlerdir. 

 

 

 

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERĠN ÖNEMĠ 

 

Hizmet içi eğitimler, çalıĢanlara iĢin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve davranıĢ değiĢikliği kazandırarak,  iĢiyle 

ilgili çağın gerektirdiği bilgiyi aktararak, geliĢimine 

katkıda bulunmak, hasta ve çalıĢan risklerini 

minimuma indirmek, hasta ve çalıĢan memnuniyetini 

ve kurumun hizmet kalitesini arttırmayı amaç edinir. 

 

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERĠN GERÇEKLEġMESĠ 

 

 Hizmet içi eğitimler, çalıĢanların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlanır ve eğitim birimi 

tarafından hazırlanan yıllık plan doğrultusunda gerçekleĢir. 

 Merkezimizde görev yaptığınız sürece ihtiyaç duyduğunuz eğitim taleplerinizi Eğitim Birimine 

bildirebilirsiniz. 

 Hizmet içi eğitimler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi kullanılır. 

 Uzaktan eğitim yöntemi ile yapılan eğitimler akademi.asm.gov.tr linki üzerinden kullanıcı adı 

ve Ģifreyle giriĢ yapılarak gerçekleĢir.  

 ÇalıĢanlar hizmet içi eğitime katılmakla yükümlüdür 

 

EĞĠTĠM DOKÜMANLARIN ULAġILABĠLĠRLĠĞĠ 

 

 

Hizmet içi eğitim dokümanlarına ihtiyaç 

doğrultusunda Eğitim Biriminden talep edilebildiği 

gibi uzaktan eğitim olarak gerçekleĢen eğitim 

dokümanlarına akademi.asm.gov.tr adresinden 

ulaĢılabilmektedir. 
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KALĠTE BĠRĠMĠ 

 Kalite Birimi: SKS çerçevesinde yürütülen çalıĢmaların koordinasyonunu, dokümanların 

yönetimini sağlamak, kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalıĢmaları takip etmek, Ġstenmeyen 

olay bildirim sistemine iliĢkin süreçleri, hasta deneyimi ve çalıĢan geri bildirim anketlerin 

ölçülmesine ve analiz edilmesine yönelik çalıĢmaları, Öz değerlendirme ve Kalite göstergelerine 

yönelik süreçleri yönetmek amacıyla kurulmuĢtur. 

SKS DOKÜMAN YÖNETĠMĠ 

 

SKS (Sağlıkta Kalite Standartları):  

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye'de hizmet sunan tüm sağlık kurum 

ve kuruluĢları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek 

amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 

 Merkezimizde SKS rehberi baz alınarak Kalite Birimi ve Birim Sorumluları tarafından 

dokümanlar hazırlanmıĢtır. 

 Dokümanlar, yapılan iĢlerde standardizasyonun sağlanmasında, aynı zamanda iĢe yeni baĢlayan 

veya yer değiĢtirme nedeniyle iĢi yeni öğrenecek kiĢiler için önemli bir eğitim aracı olarak 

kullanılmaktadır. 

 Her çalıĢan, iĢin gerektirdiği ve kurum tarafından belirlenen formları kullanmakla yükümlüdür.   

 Dokümanlara merkezimizin BYS’den ulaĢabilmektedir.  

 

ĠSTENMEYEN OLAY BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠ 

 

Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi  Amacı: 

 

 Kurumsal iĢleyiĢte ve güvenlik kültüründe aksayan yönleri 

tespit edip sistemde gerekli iyileĢtirmelerin yapılmasını ve 

hataların tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin 

geliĢtirilmesini sağlamaktır. 

 

 
 

 

Ġstenemeyen Olay Bildirimi Sistemi: 

 Hasta güvenliği bildirim sistemi ve ÇalıĢan güvenliği bildirim sistemi Ģeklinde ayrı olarak 

tasarlanmıĢtır. 

 Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi; sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde 

karĢılaĢtıkları hataların bildirilmesi için geliĢtirilmiĢ bir platformdur.  

 

 ÇalıĢan Güvenliği Bildirim Sistemi; sağlık kurumlarında çalıĢan personelin, maruz kaldığı 

istenmeyen olayların, ramak kala olayların ve maruziyete sebep olan hataların bildirilmesi için 

geliĢtirilmiĢ bir platformdur. 
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Bu sistem içinde ana öğe, yaĢanan olayların bir 

daha yaĢanmasını engellemek için bildirimlerin 

yapılmasıdır 

Unutulmamalı ki yapacağınız bildirimlerde 

kimliğiniz %100 güvende ve bildirim sırasında 

hiçbir kiĢisel bilgi kaydedilmez. 

  

 

 

Ġstenemeyen Olay Bildirimi Sistemi: 

ÇalıĢanlar: 

 

1. BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) ortamından ilgi form çıktısı alarak Kalite Birimine bildirim yapabilir 

2. BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) dijital ortamda  

3. Kurumumuz WEB Sitesi (etimesgutadsm.saglik.gov.tr ) üzerinden bildirim yapabilir. 

 

Güvenlik Raporlama Sistemlerinde Kullanılacak Formlarda; 

 

 Olayın konusu 

 Olayın anlatılması 

 Olayın nedeni ve/veya çözümü hakkında görüĢ ve öneriler bölümleri bulunur. 

 

 

 

Formun herhangi bir bölümünde hasta, çalıĢan ile ilgili herhangi bir 

tanımlayıcı (ad, soyadı, bölüm adı, tarih ve saat) var ise veya zorunlu 

alanlar doldurulmamıĢ ise form değerlendirmeye alınmaz. 

   

 

 

                           

 

 

Bu formlar Kalite Birimine teslim edilir. Ġlgili komite/sorumlular 

tarafından olay hakkında kök/neden analizi yapılır ve 

gerektiğinde DÖF (Düzeltici /önleyici faaliyet) baĢlatılır. 
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ĠLETĠġĠM 

 

Ġnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve sürekli bir iletiĢim içindedir. Hayatımızın her alanında 

iletiĢim doğumdan ölüme kadar en önemli parçalardan biridir. ĠletiĢim becerilerimizin geliĢmesi aynı 

zamanda öz güvenimizi de artıracaktır. Bu durum sosyal hayatta ve iĢ hayatında daha baĢarılı 

olmamızı sağlayacaktır. 

ĠletiĢim: Duygu, düĢünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baĢkalarına aktarılmasıdır.  

 ĠletiĢim en az iki insanın birbirinin farkına vardığı anda baĢlar, kiĢilerin söylediği 

/söylemediği yaptığı /yapmadığı her Ģeyin anlamı vardır 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkili ĠletiĢim, iletilmek istenilen mesaj karĢıdaki kiĢi/kiĢilere amaçlanan bir biçimde iletebilmek, 

istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluĢturmaktır 

 

 
 

UNUTMAYIN Ne söylediğinizden çok NASIL SÖYLEDĠĞĠNĠZ önemlidir. 
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ÇALIġANLAR ARASI ĠLETĠġĠM 
 
ÇalıĢanlar arasında kurulan etkin iletiĢim, çalıĢma ortamlarında baĢarı ve mutluluğun en önemli 
kaynağıdır. 
Ġnsanlar açısından bu değerleri taĢıyan iletiĢim, kurumlar açısından verimlilik ve kalitenin temelidir. 

 

 
 
 

ÇALIġANLAR ARASI ĠLETĠġĠMDE DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 

 

 SelamlaĢmak  

 Göz teması kurmak 

 Gülümsemek 

 Beden diline dikkat etmek 

 Ses tonunu ayarlamak 

 Asla küçültücü veya kaba dil 

kullanmamak 

 Hem üstlere hem de astlara karĢı Nazik 

ve Saygılı Davranmak 

 ĠĢ ahlakının öneminin farkına varmak 

 Açık ve doğru mesaj vermek 

 

 Güven vermek 

 Stres altında sakin olmak 

 Adil davranmak 

 Dinlemeyi öğrenmek 

 KonuĢmayı kesmemek 

 Geri bildirimde bulunmak 

 Empati yapmak 

 KarĢılıklı iletiĢim kurmak. (ĠletiĢim 

birinin aktif diğerinin pasif olmasıyla 

kurulmaz.) 

 

 
 

ĠLETĠġĠMDE YAPILAN HATALAR 

 

 Emir verme 

 Tehdit et 

 Uyarmak                                                                                       

Konuyu saptırmak 

 Ġsim takmak 

 Sınamak 

 Öğüt vermek                                            

EleĢtirmek  

 Yargılamak   

 Nutuk çekmek              

 Suçlamak   

 Alay etmek  
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HASTA VE HASTA YAKINI ĠLE ĠLETĠġĠM 

 

Genel Hasta Psikolojisi ve DavranıĢı 

 
 Kaygılı 

 Heyecanlı 

 Cesaretsiz 

 Yalnız 

 ġaĢkın 

 Keyifsiz 

 Kararsız 

 KorkmuĢ 

 Güvensiz 

 Sinirli 

 ġüpheci 

 Sıkıntılı  

 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastaların içinde bulunduğu ruh halinin hassasiyeti nedeniyle onlarla iletiĢime 

girerken dikkatli davranılır. Sağlık personeli ile hasta iletiĢiminde ön plana çıkan bazı davranıĢlar bulunmaktadır. 

Bunlar: 

 Ġlgili olma: Hasta hastaneye ilk geldiğinde psikolojik olarak tedirgin ve ürkeklik içindedir. Bundan dolayı 

ilgiye ihtiyacı vardır. Sağlık personelinin ona göstereceği ilgi hastayı rahatlatır ve tedirginliğini giderir. 

Hasta ile aynı göz hizasında oturmak, onunla göz teması kurmak, söylenenleri ilgi ile dinlemek, uygun jest 

ve mimikler yapmak ona ilgi duyulduğunu gösterir.  

 Sabırlı olma: Hasta ve yakınları, muhtemel bir hastalık ya da acil durumlarda sinirli ve saldırgan olabilir. 

Bu nedenle sağlık personelinin sabırlı olması, hastayla yaĢanabilecek muhtemel olumsuzlukları önler. Bu 

çerçevede sağlık personeline düĢen görev, hastasına zaman ayırarak sabırla onu dinlemesidir.  

 Güler yüzlü ve hoĢgörülü olma: Nezaket, ilgi, zaman ayırma, hastanın rahatlatılması, kural ve 

yaklaĢımlara özen gösterilmesi, hastada güven duygusunu geliĢtirir. Gülümseme ve hoĢgörü az bir çabayla 

geliĢtirilebilecek sorun çözme yöntemlerinin en kolaylarındandır.  

 Saygılı olma: Saygı, kiĢinin kendini ilgiye, tanınmaya ve onura layık bulunduğunu hissettiren duygudur. 

Hastalara saygılı davranmak, hizmeti alan bireylerin daha az sorunlar çıkarmasına neden olur.  

 Herkese eĢit davranma: Milliyet, ırk, mezhep, renk, yaĢ, cinsiyet, politik ve sosyal statü ayrımı 

yapılmadan herkese eĢit davranılması gerekir.  

 Hastanın güven duymasını sağlama: Hasta ile sağlık personelinin arasında güven ortamının oluĢması 

oluĢabilecek tartıĢmaları önler. 
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ENFEKSĠYON BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmaktadır. 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi; sağlık kurumlarında enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili gerekli 

çalıĢmalı yürüten, tespit edilen sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, uygulanması 

ve denetimini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. 

 

ENFEKSĠYONLARIN KONTORLÜ VE ÖNLENMESĠ 

 

STANDART ÖNLEMLER 

Olası enfeksiyon tanısına bakılmaksızın, tüm hastalarda uygulanması gereken önlemler 

 

 

EL HĠJYENĠ 

Hastaya temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. 

 

 

PERSONELĠN KORUYUCU EKĠPMAN KULLANIMI 

Kan, vücut sıvısı, bütünlüğü bozulmuĢ deri ve mukoz membran ile temas 

riski varlığında kiĢisel koruyucu ekipman giyilmelidir (eldiven, önlük, 

maske, göz/ yüz koruyucu) 

 

 

 

ELDĠVEN KULLANIMINDA EL HĠJYENĠ  

Eldiven giymeden önce ve çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır 

 

 
 

DELĠCĠ KESĠCĠ ALET KULLANIMI 

 Ġğneler kullanıldıktan sonra kapağı kapatılmamalı, ucu bükülmemeli (delici 

aletler dahil), delinmeye dirençli sarı kutulara atılmalıdır 

 

 

 

 

ÇEVRE KONTAMĠNASYONUNUN ÖNLENMESĠ 

Kan ve vücut sıvıları ile kirlenen malzemeleri özel sızdırmaz torbalar içinde 

alandan uzaklaĢtırılmalıdır 
 

 

PERSONEL SAĞLIĞI 

 Tarama Programına Katılım, 

 BağıĢıklama, 

 Kesici Delici Alet Yaralanmalarına müdahale ve takip. 

Unutulmamalı: ÇalıĢanlar ellerindeki tüm yara ve çatlakları pansuman 

malzemesi ile kapatmalıdır 
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TARAMA PROGRAMI VE BAĞIġIKLAMA 

6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre çalıĢanların sağlık muayenelerin yapılması gerekmektedir. 

Merkezimizde Enfeksiyon Komitesinin belirlediği tarama programına göre çalıĢanların sağlık taramaları 

yapılmaktadır. Sağlık muayenesi yaptırılan çalıĢanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri 

gizli tutulur. 

                                                                  

ETĠMESGUT ADSM TARAMA PROGRAMI 
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GOVĠD 19 VE KORUNMA YOLLARI 

 
COVĠD 19 nedir? 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bulaĢıcı bir hastalıktır. 

 

Belirtileri Nelerdir? 

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karĢılaĢılan belirtiler 

ateĢ, öksürük ve nefes darlığıdır. ġiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm 

geliĢebilmektedir. 

 

Nasıl BulaĢır? 

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaĢır. Hastaların solunum 

parçacıkları ile kirlenmiĢ yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza 

götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. 

 
Korunma Yolları Nelerdir? 

 

 
 

 

 

EL HĠJYENĠ 
 

 
 

 

HASTANE ENFEKSIYONLARININ YAYILMASINDA 

 %40-50 ORANINDA  

SAĞLIK ÇALIġANLARININ ELLERI SORUMLUDUR. 

AYNI ZAMANDA ENFEKSIYONLARININ ÖNLENMESINDE EN 

ETKILI, EN KOLAY VE EN UCUZ YÖNTEM  
EL YIKAMADIR. 
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EL HĠJYENĠ ĠÇĠN 5 ENDĠKASYON KURALI 

 

EL YIKAMA 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hasta ile temastan önce 

 

Herhangi bir aseptik işlemden önce 

 
 

Vücut sıvıları ile temastan sonra 

 
 

Hasta        ile          temastan   sonra 

 
 

  Hasta çevresi ile temastan sonra 

 
 

El hijyeni endikasyonlarına eldiven 

kullanılsın yada kullanılmasın 
mutlaka uyulmalıdır 
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EL DEZENFEKTANI KULLANIMI 

 

 
 

ELDĠVEN KULLANIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELDIVEN KULLANIMI; 

 

 Kan ve vücut salgısı ile kontamine olmuĢ, 

bütünlüğü bozulmuĢ ciltle temas öncesi 

eldiven mutlaka giyilmeli 

 Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni 

sağlanmalı 

 Eldivenler yıkanmamalı 

 Tekrar kullanılmamalı 

 Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı 

 Her hastada ve gerektiğinde,  

 Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçiĢte, 

 Eldiven yırtılırsa derhal değiĢtirilmeli 

 



 

 

 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 

GENEL UYUM REHBERĠ 

Dökuman Kodu:EY.RH.01 Yayın Tarihi: 09.09.2019 Revizyon Tarihi:01.02.2022 Revizyon No: 03 Sayfa No:23/42 

 
 

 
 

KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMAN KULLANIMI 
 

Sağlık çalıĢanları çeĢitli mesleki risklere maruz kalmaktadır Alınacak koruyucu önlemlerden birisi olan kiĢisel 

koruyucu ekipmanların kullanılması önemli yer tutar. Sağlık çalıĢanları teĢhis ve tedavi amaçlı hizmet verirken 

kendini ve bakım verdiği hastayı korumak için eldiven, maske, çalıĢtığı birime göre özel kıyafetler, ilave koruyucu 

ekipman ve giysiler kullanmalıdır. 

 



 

 

 

ETĠMESGUT AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 

GENEL UYUM REHBERĠ 

Dökuman Kodu:EY.RH.01 Yayın Tarihi: 09.09.2019 Revizyon Tarihi:01.02.2022 Revizyon No: 03 Sayfa No:24/42 

 
 

 
 

KESĠCĠ DELĠCĠ ALET YARALANMALARI VE VÜCUT SIVILARIYLA BULAġ 

 

RĠSKLĠ DÜZEYĠNE GÖRE ALANLAR  

 

YÜKSEK RĠSKLĠ 

ALANLAR 

ORTA RĠSKLĠ 

ALANLAR 

DÜġÜK RĠSKLĠ 

ALANLAR 

EN AZ RĠSKLĠ 

ALANLAR 
 

*Sterilizasyon Ünitesi (Kirli Alan) 

*Tıbbi ve Tehlikeli Atık TaĢıma 

Arabaları,Depolama konteynırı 

*Ameliyathane 

*Periodontoloji Klinikleri 

*Tuvaletler ve Lavabolar 

*DiĢ Üniti 

 

 

*Sterilizasyon Ünitesi (Temiz Alan) 

*DiĢ Protez Laboratuvarı 

*Evsel, Ambalaj Atık Geçici 

Depolama Konteynırı 

*Genel Klinikler 

*Radyoloji Alanları 

*Hasta Bekleme Alanları 

*Asansörler 

 

*Ġdari Bölüm Odaları 

*Konferans/Toplantı Salonu 

*Yemekhane 

*Personel Dinlenme Odaları 

 

 

*ArĢiv 

*Teknik Servis 

*Bahçe 

*Otopark 

*Depolar 

 

 

 

 

Kesici -Delici Alet Yaralanması/Kan ve Vücut Sıvılarıyla BulaĢ 

 

 

Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla 

yıkanmalı 

 

 

 

Kan veya vücut sıvılarıyla temas eden mukozal bölge bol su ile 

yıkanmalı 

  
 

 

Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra 

antiseptik solüsyonla silinebilir. 

 
 

 

 

Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılmaz, kanatılmaz, 

emilmez. 

 
 

Kesici- Delici Alet Yaralanmalarında aynı gün içinde                                          

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimine,  Enfeksiyon Kontol 

Birimine (EKK)  baĢvurularak gerekli olan bildirimlerin ve 

takiplerin yapılması gerekmektedir.    
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ADSM TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYON  

 

 Enfeksiyonların önlenmesinde, tüm alanların temizliği ve dezenfeksiyonu kurallar içinde yapılması esastır.  

 Merkezimizde alanların temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik talimatlarına uygun ve temizlik planlarında 

belirtildiği Ģekilde uygulanmaktadır.  

 Temizlik talimatları her birim için ayrı ve risk düzeyi dikkate alınarak hazırlanmıĢ olup ihtiyaç halinde BYS 

üzerinden ulaĢılabilmektedir. 

 

 

STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON 

 

                        
 

 

 

STERĠLĠZASYON 

 

 Sterilizasyon bir tıbbi cihazın üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil tüm canlı Ģekillerinin 

arındırılması iĢlemidir.  

 Sterilizasyon uygulanmıĢ ve yeniden kontamine olması önlenecek Ģekilde korunmuĢ bir malzeme “steril” 

olarak kabul edilir.  

 Sağlık kuruluĢlarında sterilizasyon, kullanılmıĢ tıbbi cihazların, enfeksiyon riski oluĢturmadan tekrar kullanıma 

hazır hale getirilmesidir.  

 Sterilizasyon süreci, kullanım sırasında kontamine olmuĢ malzemelerin kullanım 

 Alanından Alınarak TaĢınması, 

 Yıkanması, 

 Paketlenmesi, 

 Steril Edilmesi  

 Yeniden kullanım anına kadar sterililiğinin korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren iĢlemler 

dizisini kapsar.  

 Merkezimizde sterilizasyonun güvenilirliği bu basamakların her birinde uygulamaların tanımlanmıĢ 

prosedürlere uygun yürütülmesi, gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması ve kayıtların tutulması ile 

sağlanır.  

 Sterilizasyon hizmeti bu iĢe ayrılmıĢ özel bir bölümünde, sadece bu iĢle görevlendirilmiĢ personel tarafından, 

standartlara uygun yöntemler kullanılarak yerine getirilir. 
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DEZENFEKSĠYON VE DEZENFEKTANLAR 

 
 

 Dezenfeksiyon bir nesneyi veya ortamı enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde mikroorganizmalardan 

arındırma iĢlemidir. Dezenfeksiyon; cansız yüzeylere ve tıbbi cihazlara uygulanabilir. Bu amaçla kullanılan 

kimyasal maddelere dezenfektan denilmektedir.  

 Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda dezenfektanlarda istenilen özellikler Ģunlar olmalıdır;  

 Antimikrobiyal spektrumu geniĢ  

 Hızlı ve kalıcı etkili  

 Kullanıcıya ya da hastaya zararsız 

 Tıbbi cihazlara ve metal, plastik, kauçuk gibi yüzeylere zararsız 

 Atıkları çevreye zararsız 

 Sıcaklık ve pH gibi çevresel faktörlerden etkilenmez  

 Kan, balgam, dıĢkı gibi organik maddelerin varlığında bile aktivitesini korur  

 Birlikte kullanıldığında sabun, deterjan gibi kimyasallarla uyumlu  

 Kullanımı kolay  

 

 Dezenfeksiyon uygulaması hedeflenen mikrobisidal etkinliğe göre yüksek, orta ve düĢük düzey olarak 

sınıflandırılır. 

 

DEZENFEKTAN KULLANIMINDA HASTA VE SAĞLIK ÇALIġANI GÜVENLĠĞĠ 

 

 Dezenfektanların talimatlar doğrultusunda kullanılması hasta ve 

çalıĢan sağlığı güvenliği sağlanmıĢ ve ekosistemdeki etkileri en aza 

indirilmiĢ olur. 

  

 Dezenfektanlar kimyasal maddelerdir. Zararlı, tahriĢ edici, yakıcı 

veya aĢındırıcı olabilirler. Göz, burun, ağız, gastrointestinal sistem 

mukozası ile teması, buharların solunması ya da deriden emilimi 

yoluyla hasara neden olabilirler.  

 

 Dezenfektanlar arka yüzünde bulunan etiketteki tehlikeli madde 

simgeleri ve öneriler dikkate alınarak ayrıca MSDS (Güvenlik 

Malzeme Formu ) talimatları doğrultusunda kullanılır ve imha edilir.  

 

 MSDS (Güvenlik Malzeme Formu) üretici firma tarafından hazırlanır 

ve çalıĢanlar ihtiyaç halinde depo sorumlularından talep edebilir.  

 

 Maruziyet durumlarında, çalıĢanlar ve maruz kalan diğer kiĢiler 

MSDS’ de tavsiye edilen yönergeler doğrultusunda hareket etmelidir. 

 

 

 

 
MSDS 
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BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde Bilgi ĠĢlem Birimi bulunmaktadır. 

 Bilgi iĢlem birimi: Bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili 

biçimde iĢler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliĢtirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların 

birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. 

 

BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (BYS) 
 

 Merkezimizde verilmekte olan tüm hizmetler Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) otomasyon sistemi ile takip 

edilmektedir. (Muayene randevuları, hasta kabul, yatıĢ ve taburcu iĢlemleri, laboratuvar sonuçları, radyoloji 

iĢlemleri, personel özlük bilgileri, e-dosya, cihaz takip sistemi, stok takip ve malzeme istekleri, tüm resmi 

iĢlemler, vb. otomasyon sistemi üzerinden hizmet vermektedir. 

 Görev yapan ve görevi gereği otomasyon sistemini kullanacak olan çalıĢanlara Bilgi ĠĢlem Birimi 

tarafından program yetkisi verilir. 

 ÇalıĢanlar Ģahsına ait verilen kullanıcı kodu ve Ģifre ile giriĢ yaparak otomasyon sistemini kullanır. 

 Gerektiğinde Yazılım-donanım destek için Bilgi ĠĢlem Birimine baĢvurulur. 

 

 
 

 
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ 

 

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya 

yetkisiz bir biçimde eriĢim, kullanım, değiĢtirilme, ifĢa edilme, 

ortadan kaldırılma, el değiĢtirme ve hasar verilmesini önlemek 

olarak tanımlanır.  

 

 

 

 

ETĠMESGUT BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ FAKINDALIK BĠLDĠRGESĠ 

 

 Personelin Yükümlülükleri  

 
1. Kuruma ait gizli kalması gereken bilgiler, yasal iĢleme amaçları haricinde doğrudan veya dolaylı olarak 

kullanılamaz, yasal zorunluluklar ve kurum tarafından resmi olarak izin verilmesi halleri dıĢında, söz konusu 

bilgiler baĢka kiĢi veya kurumlara aktarılamaz, yayımlanamaz, açıklanamaz veya kiĢisel kopyaları alınamaz 
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2. Kurumsal ve kiĢisel sosyal medya hesapları kullanılırken, görevin gerektirdiği dikkat ve özen gösterilir. 

Kuruma ait gizli kalması gereken bilgiler, hastalara iliĢkin kiĢisel bilgiler (hasta görüntüleri dâhil) hiçbir 

Ģekilde sosyal medya ortamlarında paylaĢılmaz.  

 

3. ÇalıĢanlara tahsis edilen bilgisayar, tablet, telefon, taĢınabilir medya gibi cihazlar, sadece göreve yönelik ve 

kurumsal faaliyetler için kullanılır. 

  

4. ÇalıĢanlar, bilgisayarlarını kendilerine tahsis edilen "kullanıcı adı" ve "parola" ile oturum açmak suretiyle 

kullanır. ÇalıĢanlara tahsis edilen "kullanıcı adı" ve "parola”  hiçbir Ģekilde üçüncü kiĢiler ile paylaĢılmaz. 

ÇalıĢanlar, kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı/parola ikilisi ve/veya IP/MAC adresini kullanılarak 

gerçekleĢtirilen her türlü etkinlikten kiĢisel olarak sorumludur. 

 

5. ÇalıĢanlar, kurumdan ayrılmaları halinde kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve parolaları iptal ettirmekle; 

kullandıkları bilgisayar ve/veya diğer elektronik veri depolama cihazlarında oluĢturduğu veri, bilgi ve belgeler 

dâhil tüm dosyaları, cihazları ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak kurum yetkilisine teslim etmekle ve 

bunların kopyalarını almamakla yükümlüdür.  

 

6. ÇalıĢanlara tahsis edilen *@saglik.gov.tr uzantılı tüzel ve kurumsal e-posta hesapları, sadece görevle ilgili 

faaliyetler için kullanılır. ÇalıĢanlar, kurum içine veya kurum dıĢına göndermiĢ oldukları tüm e-postalardan 

kiĢisel olarak sorumludur.  

 

7. ÇalıĢanlar, kendilerine teslim edilmiĢ yazılım, donanım, araç ve gereç üzerinde; kurum bilgisi dıĢında mekanik 

(donanım ekleme, kaldırma vb.) ya da yazılımsal değiĢiklik (yeni yazılım yükleme, kurum tarafından koyulan 

bir kısıtlamayı aĢmak üzere bilgisayar ayarlarını değiĢtirme vb.) yapamaz. Kurum tarafından yüklenmemiĢ 

yazılımlardan doğacak sorumluluk, ilgili bilgisayarın sahibi olan kiĢiye aittir 

 

 

SĠVĠL SAVUNMA BĠRĠMĠ 

 
 Merkezimizde sivil savunma birimi bulunmaktadır. 

 Sivil Savunma Birimi: Kurumun Güvenliğini ve oluĢabilecek tehlikelere karĢı tedbirler alarak, Afet ve Acil 

durum hallerinde hizmetlerinin koordinasyonunu yaparak can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 

kurulmuĢtur. 

 

ACĠL DURUM VE AFET 

Günlük yaĢamda veya çalıĢma hayatında istenmeyen birçok durumla karĢılaĢılabilmektedir. Bunlardan bazılarının 

etkileri küçük, bazılarının etkileri ise insan hayatına mal olacak hatta toplu ölümlere yol açacak kadar yüksek 

boyutta olabilmektedir. 

 

 ACĠL DURUM 

Büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baĢ edilebilen çapta, ivedilikle müdahaleyi gerektiren tüm durum ve hâller. 
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 AFET 

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baĢ etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, 

teknoloji veya insan kaynaklı olaydır.  

ACĠL DURUM VE AFETLERE HAZIRLIK; Resmi otoritelerin, belediyelerin (yerel yönetim), sivil toplum 

kuruluĢlarının, özel sektörün ve bireylerin, yani toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır 

 

 
 

YOTA NEDĠR? 

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) 

depremlerin, bina içindeki araç-gereçler, eĢyalar, asansörler, iç 

sistemler, pencere camları, raflar gibi yapısal olmayan 

elemanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan güvenlik 

tehditlerini ortadan kaldırmaktır. 

        

 

 Her türlü  mobilya ve tıbbi cihaz sabitlenmeli, 

 DüĢme ve sallanma riski olan aydınlatma ile ilgili tesisat ve 

diğer unsurlar tutturulmalı, 

 Oksijen tüpleri, hastane arabaları, sedyeler hastalara ve 

personele zarar vermeyecek kaçıĢ yollarını kapatmayacak 

Ģekilde yerleĢtirilmeli ve sabitlenmeli 

 Ağır unsurlar çalıĢma alanlarından uzağa asılmalı, 

 Duvarlardaki tablo vb. kancalı vidalarla tutturulmalı, 

 Raflardaki ağır cisimler, daha alçak yerlere konulmalı, 

 Çekmecelerin veya dolap kapaklarının sarsıntı esnasında 

çıkmalarını ya da açılmasını engelleyecek özel kilit sistemleri 

kullanılmalı, 

 Acil durum ıĢıklarının (kaçıĢ iĢaretleri) tüm çıkıĢ yollarında 

(koridor, merdivenler) bulunması sağlanmalı vb. 
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YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERĠN KULLANIMI 

 

 

 

YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ KONTROLÜ 

 

1-Ġlk kontrol edilecek bölüm basınç ibresidir.Basınç ibresi yeĢil rengin 

üzerinde ise Cihaz herhangi bir yangın durumunda kullanılabilir durumdadır. 

Basınç ibresi sağ taraftaki kırmızıya geçmiĢse, (içindeki yangın söndürme 

tozunu atabilecek basınç olmadığından) yangını söndürmeyecektir. AnlaĢmalı 

firma hemen aranmalı ve bakıma gönderilmelidir.  

 

 

 

2-Mühürlü güvenlik piminin açılmamıĢ olmasıdır. Açık olan pimler 

zamanla basınç kaçağı yaratacağından bir müddet sonra ihtiyaç duyulduğunda 

yangını söndüremiyecektir. Açık olan pimler görüldüğünde anlaĢmalı firma ile 

irtibata geçerek yangın söndürme cihazının bakımı yapılmalıdır 

 

 

 

 

3- Etiketin üzerinde dolum tarihi ve son kullanma tarihi Üçüncü kontrol 

edilecek bölüm anlaĢmalı firma tarafından ( resimde görüldüğü gibi) yangın 

söndürme cihazının alt tarafı veya yan tarafına yapıĢtırılan kontrol etiketidir.. 

Etiketin üzerinde dolum tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmektedir. Ġlk 

dolum tarihi ile bitim tarihi arasında 6(altı) ayda bir yapılan kontrol bandrolü 

yine burada bulunur.  
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ACĠL DURUM EYLEM PLANI 

Afet Planları, acil durumlarda yapılacak iĢ ve iĢlemlere dahil 

bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.       

  

 

ACĠL DURUM EYLEM PLANIN AMACI NEDĠR? 

 

Bu planın amacı, Yangın, Deprem, ĠĢ Kazası, vb. acil durumlarda 

yönetimin ve personelin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak, canı, 

malı ve çevreyi koruyacak acil müdahale ekiplerinin faaliyetlerinin 

organize edilmesini sağlamaktır. 

 

Acil Müdahale Ekipleri : 

1.  Söndürme Ekibi 

2.  Kurtarma Ekibi 

3.  Koruma Ekibi 

4.  Ġlkyardım Ekibi  

Gerekli durumlarda ekipler birbirine yardımcı olabilmelidir 

 

 

Merkezimize ait Acil Durum Eylem Planı mevcut olup Sivil Savunma Biriminde muhafaza edilmektedir. 

ACĠL DURUMDA TAHLĠYE 

 

Merkezimizde acil durumlarda belirli bölgelerde 

asılmıĢ tahliye planı  bulunmaktadır.Acil durumlarda 

bu planla göre tahliye sağlanır. 

 

   

 

ÇalıĢanlar tahliye esnasında acil müdahale 

ekiplerin direktiflerine uyarak yeĢil renkte olan 

Acil ÇıkıĢ iĢaretlerini takip eder ve bahçede 

bulunan Acil Durum Toplanma Bölgesi’nde 

toplanır. 
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RENKLĠ KODLAR 

 

 Acil durumları yönetmek için bir takım uyarıcı sistemler geliĢtirilmiĢtir. Tüm dünyada bu amaçla en yaygın 

kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. 

Renkli kodlar,  

• Hastane çalıĢanlarını haberdar etmekte 

• Risk durumunda iletiĢime olanak tanımakta  

• Kısa ve net mesaj vermekte  

• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta  

• Panik oluĢmasına engel olmakta  

• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta  

• Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlamaktadır. 

 

Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlamak amacıyla merkezimizde Beyaz Kod, Mavi Kod, Pembe Kod, Kırmızı Kod 

ekibi bulunmaktadır.  
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ÇALIġAN HAKLARI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi bulunmaktadır. 

 ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi: Merkezimiz çalıĢanlarının yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda 

hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalıĢanlarımız için 

muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve 

hizmet içi eğitimler ile güvenli çalıĢma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulmuĢtur 

 

ÇalıĢan Güvenliği Uygulamaları 

HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK (6 Nisan 2011) 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; 

a) ÇalıĢan güvenliği programının hazırlanması, 

b) ÇalıĢanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, 

c) Engelli çalıĢanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, 

ç) ÇalıĢanların kiĢisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, 

d) ÇalıĢanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması, 

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. 

 

BEYAZ KOD 

  

 
Hizmetten Çekilme; 

Sağlık çalıĢanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında Ģiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler 

hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. 

a)   Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir. 

c)   Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve 

tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık 

hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalıĢanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde 
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hastanın hizmet alabileceği baĢka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında 

hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir. 

 

BILDIRIM SÜRECI VE HUKUKI YARDIM; 
 

 
 Merkezimizde Beyaz Kod Ekibi bulunmaktadır 

 Bünyemizde görev yapan tüm çalıĢanlar baĢına gelebilecek herhangi bir güvenlik tehdidi,  her türlü 

psikolojik-fiziksel-sözel saldırı durumlarında 1111 arar veya anons sistemi ile beyaz kod verir. 

 En kısa sürede (3 dk.) Beyaz Kod Ekibi olay yerine intikal eder ve olaya müdahale eder.  

 ġiddete maruz kalan çalıĢan merkezimizde bulunan ÇalıĢan Sağlığı ve Güvenliği Birimine baĢvurur ve 

gerekli olan formlar doldurulur. 

 Ayrıca Sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” 

kurulmuĢ,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet 

sayfası oluĢturulmuĢtur.   

Hukuk birimleri, iĢlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına 

28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline KarĢı ĠĢlenen 

Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım 

yapar. 

 

MOBĠNG 

ĠĢ Yerlerinde Mobing 

Bir veya birden fazla kiĢi tarafından diğer kiĢi ya da kiĢilere yönelik 

gerçekleĢtirilen,  

 Belirli bir süre sistematik biçimde devam eden,  

 Yıldırma, pasifize etme veya iĢten uzaklaĢtırmayı amaçlayan; 

mağdur ya da mağdurların kiĢilik değerlerine, mesleki 

durumlarına, sosyal iliĢkilerine veya sağlıklarına zarar veren;  

 Kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranıĢlar bütünüdür. 

ÇalıĢanlar iĢ yerinde mobinge uğradıklarında resmi kanalar ile Ģikayet 

baĢvurularını yapabilirler.  

 

 

    

 

ÇALIġAN GÖRÜġ, ÖNERĠ, ġĠKAYET VE MEMNUNĠYET ÖLÇÜMLERĠ 

 

Merkezimizde çalıĢanların memnuniyetine önem verilmektedir. 

Bu amaçla çalıĢanların görüĢlerine baĢvurulur. ÇalıĢanlar, 

görüĢlerini merkezimizin belirli bölgelerinde bulunan Dilek ve 

Öneri Kutularına ilgili formlar ile bildirebilmektedir. Ayrıca, 

Kalite Birimi tarafından çalıĢan memnuniyet anketi yapılmakta. 

Elde edilen verilerin analizleri yapılır ve gerektiğinde Düzeltici 

ve Önleyici Faaliyetler baĢlatılır.  
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HASTA HAKLARI BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde Hasta Hakları Birimi bulunmaktadır. 

 Hasta Hakları Birimi: Hastaların hizmet alım sürecinde karĢılaĢtıkları sorunların çözümüne yardımcı 

olmak, hak ihlaline uğradığını düĢünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 

faaliyetleri yürütmek, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakıĢır biçimde 

sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla kurulmuĢtur. 

 

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

 

Merkezimizde Hasta Hakları Birimi bulunmakta ve 

Hasta Hakları Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 

01.08.1998 Resmî Gazete Sayısı: 23420) baz alınarak 

çalıĢmalar yapılmaktadır. 

 
 

 

HASTA HAKLARI 

 

1. Adalet ve hakkaniyete sağlık hizmetlerinden uygun olarak faydalanma 

2. Bilgi isteme - hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.  

3. Sağlık kuruluĢunu seçme ve değiĢtirme 

4. Personeli tanıma, seçme ve değiĢtirme 

5. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme 

6. Tıbbi gereklere uygun teĢhis, tedavi ve bakım isteme  

7. Tıbbi gereklilikler dıĢında müdahale yasağı (yapılamaz ve talep de edilemez) 

8. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı 

9. Mahremiyete saygı gösterilmesi 

10. Rıza olmaksızın tıbbi müdahalere tabi tutulamaz 

11. Bilgilerin gizli tutulması 

12. Güvenliğin sağlanması 

13. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma 

14. Ġnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret 

15. Refakatçi bulundurma 

 

Hastanın Uyması Gereken Kurallar 

 

Hasta sağlık hizmeti alırken aĢağıdaki kurallara uyar: 

a) BaĢvurduğu sağlık kurum ve kuruluĢunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir 

yaklaĢımla teĢhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. 

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen 

kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir. 
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c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidiĢatı hakkında geri bildirimlerde 

bulunur. 

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değiĢiklikleri ilgili yere bildirir. 

d) Ġlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir. 

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranıĢlarda bulunmaz. 

f)Haklarının ihlal edildiğini düĢündüğünde veya sorun yaĢadığında (hasta hakları birimine baĢvurur 

 

 

 MAHREMIYETE SAYGI GÖSTERILMESI 

 

    

                                                                                          

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de 

edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. 

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı; 

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, 

b) Muayenenin, teĢhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer iĢlemlerin makul bir gizlilik 

ortamında gerçekleĢtirilmesini, 

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, 

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını, 

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın Ģahsi ve ailevi hayatına  müdahale edilmemesini, 

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. 

 Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez 

 

 

HASTA MEMNUNĠYETĠ 

 

Hasta memnuniyeti günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi verimliliği ve etkililiğini değerlendirmede kullanılan 

önemli bir kavram olmuĢtur. Artık sağlık hizmeti sunan kurumlar hastaların beklenti ve ihtiyaçları ile bu hizmet 

sunumundan algıladıkları memnuniyet sonuçlarına göre hareket etmektedir.  
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MERKEZĠMĠZDE HASTA MEMNUNĠYETĠNĠ NASIL ÖLÇÜYORUZ? 

 

 

 Hasta Dilek ve Öneri Kutuları 

 Her Ay Telefon Ġle Yapılan Hasta Memnuniyet Anketleri 

 SABĠM 

 CĠMER’e gelen teĢekkür ve  Ģikayetler 

  

 

HASTA MEMNUNĠYET DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 

 

Hasta memnuniyet değerlendirmeler sonucunda tespit edilen sorunlar doğrultusunda Kalite Birimi tarafından 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler baĢlatılır ve konu ile ilgili eksiklerin giderilmesi yönünde ilgili birimler gerekli 

çalıĢmaları yapar. 

 

                                                  
 

 

HASTA GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ 

 

 Merkezimizde Hasta Güvenliği Birimi bulunmaktadır. 

 Hasta Güvenliği Birimi: Sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalar için güvenlik  bir ortam sağlamak, tehlikelerden 

ve zarar verecek uygulamalardan onları korumak amacıyla kurulmuĢtur. 

 Hasta Güvenliği Birimi “Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” baz alarak 

çalıĢmalarını yürütmektedir 

 

HASTA GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI  

 

a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, 

b) Hastaya uygulanacak giriĢimsel iĢlemler için hastanın rızasının alınması,  

c) Sağlık hizmeti sunumunda iletiĢim güvenliğinin sağlanması,  

ç) Ġlaç güvenliğinin sağlanması,  

d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,  

e) Cerrahi güvenliğin sağlanması, 

 f) Hasta düĢmelerinin önlenmesi, 

 g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,  

ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması 
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KĠMLĠK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE HASTA KĠMLĠĞĠN DOĞRULANMASI 

 

 Kimlik Doğrulama: Doğru hastaya doğru iĢlemin yapılmasını sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin 

doğru kiĢi olduğunun güvenilir bir Ģekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.  

 Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya doğru iĢlemin yapılmasını sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için 

kullanılan tanımlayıcıdır. 

AMAÇ: 

Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye baĢvurduğu andan hastaneden ayrılıĢına kadar geçen tüm süreçlerde 

hasta kimliği, kimlik tanımlama parametreleri vasıtası ile doğrulanarak:  

 Doğru Hastaya  

 Doğru ĠĢlem  

 Doğru Tedavinin verilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

HASTA KĠMLĠK DOĞRULAMADA: 

1. Hasta Adı ve Soyadı 

(Aynı isimli hastalarda anne -baba adı ek olarak sorulur ve doğrulanır) 

2. T.C. Kimlik Numarası,  

Kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belgeler (Kimlik kartı, 

Ehliyet, Pasaport vb.) istenir.  

3. Doğum Tarihi (gün-ay-yıl) 

4. Protokol Numarası parametreleri kullanılır. 

 

HASTALARIN GÜVENLĠ TRANSFERĠ 

 

Merkezimizde yardıma ihtiyacı olan hastaların bölümler arası veya 

kurum dıĢı transferi hasta güvenliğini ilkeleri doğrultusunda hasta 

transfer elemanı tarafından yapılmaktadır.  

 
 

RADYASYON GÜVENLĠĞĠ 

Merkezimizde “ Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” baz alınarak çalıĢmalar yürütülmektedir. 

 

Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları 

 

 Doz Sınırları 

 Radyasyon alanlarının sınıflandırılması 

 Koruyucu giysi ve teçhizat, dozimetre kullanılması 

 Uyarıcı iĢaretleri 

 Standart önlemler(Zaman,Mesafe,Zırhlama) 
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ATIK BĠRĠMĠ 

 Merkezimizde üretilen atıkların kaynağında ayrıĢtırılması, taĢınması, depolanması ve bertarafı Atık Yönetimi 

Yönetmeliği’ne göre yapılmakta olup iĢlerin yürütülmesi ile ilgili merkezimizde Atık Birimi bulunmaktadır. 

  Görev yapan bütün çalıĢanlar Atık Yönetimine uygun hareket etmekle yükümlüdür. 

  Merkezimizde atıkların toplanması ve taĢınması, bu konuda eğitim almıĢ ve görevlendirilmiĢ personel 

tarafından yapılmaktadır. 

ATIK YÖNETĠMĠ 

EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLAR TIBBĠ ATIKLAR 
TEHLĠKELĠ 

ATIKLAR 

GENEL 

ATIKLAR 

AMBALAJ 

ATIKLARI 

ENFEKSĠYÖZ 

ATIKLAR 

KESĠCĠ DELĠCĠ 

ATIKLAR 

 

*Fiziksel veya 

kimyasal 

özelliklerinden 

dolayı ya da yasal 

nedenler dolayısı ile 

özel iĢleme tabi 

olacak atılar 

 

*Tehlikeli 

kimyasallar 

*Sitotoksik, sitostatik 

ve genotoksik ilaçlar 

*Amalgam 

artıkları 

*Farmasötik 

atıklar 

*Ağır metal içeren 
atıklar 

*Basınçlı kaplar 

 
*Sağlıklı 

insanların 

bulunduğu 

alanlar 

*Ġdari birimler 
*Temizlik 
hizmetleri 

*Mutfak 

*Çay ocağı 
*Ambar ve 

atölyelerden 

gelen atıklar 

 

*Tüm idari 

birimler 

*Mutfak 

*Ambar ve 

atölyeden gelen 

geri kazanılabilen 

atıklar 

*Kağıt 

*Karton 

*Mukavva 

*Plastik 

*Cam 

*Metal vb. 

Enfeksiyöz ajanların 

yayılımını önlemek için 

taĢınması ve imhası 

özel uygulama 

gerektiren atıklar 

 

*Kontamine laboratuar 

atıkları 

*Kan, kan ürünleri ve 

bunlarla kontamine 

olmuĢ nesneler 

*KullanılmıĢ tıbbi 

giysiler 

*Atık su, kan, tükürük 

ve ekipmanlar 

*Bakteri ve virüs içeren 

hava filtreleri 

 

Batma, delme, sıyrık 

ve yaralanmalara 

neden olabilecek 

atıklar 

 

*Enjektör iğnesi 

*Ġğne içeren diğer 
kesiciler 

*Bistüri 

*KırılmıĢ diğer cam 
vb. 

 

SĠYAH RENKLĠ 

POġETLERDE TOPLANIR 

 

MAVĠ RENKLĠ 

POġETLERDE TOPLANIR 

 

 

KIRMIZI RENKLĠ POġETLERDE TOPLANIR 

 

SARI RENKLĠ 

POġETLERLE TOPLANIR 

 

SIFIR ATIK NEDĠR? 
 “Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesini, atık oluĢumunun önlenmesi veya 

azaltılması ile birlikte atık oluĢtuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını 

kapsayan bir atık yönetim felsefesidir. 

 Merkezimizde “Sıfır Atık “projesi uygulanmaya baĢlanmıĢ olup merkezimizin belirli noktalarında biriktirme 

ekipmanları konulmuĢtur. 

 Renklerin insanların algısı üzerinde büyük etkisi olduğundan ve uygulamada standarda eriĢmek adına renk 

skalası oluĢturulmuĢtur.  
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OluĢturulan renk skalasına göre; 

 Kâğıt-karton atıkları için mavi,  

 Plastik atıklar için sarı, 

 Cam atıklar için yeĢil,  

 Metal atıklar için gri,  

 Organik atıklar için kahverengi, 

 Geri dönüĢemeyen atıklar için siyah,  

 Tıbbi atıklar için poĢetlerde kırmızı, kova konteynerlerde turuncu,  

 Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için Ģeffaf,   

 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ 

 Merkezimizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi bulunmaktadır.                                                                                                  

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi: ĠĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin 

geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması ve uygulanması çalıĢmalarını yönlendirmek; bu çalıĢma ve uygulamaların 

yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Nedir? 

ĠSG, iĢyerinde iĢin yürütülmesi sırasında çeĢitli nedenlerden 

kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koĢullardan korunmak 

amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalıĢmalardır. 

 

                     

 

 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğin Önemi 

Yapılan iĢler sırasında veya iĢler nedeniyle iĢ kazası yaĢanma 

ihtimalini en aza indirmek, çalıĢma ortamı nedeniyle oluĢabilecek 

sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluĢturabilecek iĢlerde 

önlemler almaktır 

 

6331 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU  

(Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28339) 

 

Bu Kanunun amacı; iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi için 

iĢveren ve çalıĢanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektir. 

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün iĢlere ve iĢyerlerine, bu 

iĢyerlerinin iĢverenleri ile iĢveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil 

olmak üzere tüm çalıĢanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 
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RĠSK ANALĠZĠ  

 
Merkezimizde risk analizleri yapılmaktadır. 

Sisteminin temel amacı iĢyerlerindeki çalıĢma koĢullarından kaynaklanan her türlü 

tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını korumaktir.. 

 Risk etmenleri 

 Fiziksel- Aydınlatma,Gürültü,Toz,TitreĢim ve Termal Konfor,Radyasyon  

 Kimyasal - Ağır Metaller,Çözücüler,Gazlar. 

 Biyolojik- Virüs,Bakteri,Mantar,Parazitler 

 Psikososyal –Mobing,Stres 

 Ergonomik 

 Elektrik kaynaklı risk etmenler 

* Risk analiz sonuçları değerlendirilir ve (DÖF) düzeltici önleyici faaliyetler baĢlatılır 

 
 

 

    

 

 

  Ġġ KAZALARIN BĠLDĠRĠMĠ 

 

Merkezimizde bu doğrultuda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği birimi oluĢturulmuĢ olup 

çalıĢmalar 6331 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre yapılmaktadır.  

 

IĢ kazası yaĢayan personelin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimine aynı gün içinde 

baĢvuru yapması gerekmektedir.  

Olayın nasıl, ne zaman vb. bilgiler içeren evraklar doldurularak gerekli olan 

yerlere bildirimlerin yapılması zorunludur. 

               

 
 

 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ 

 

6331 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre her çalıĢanın ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimlerini almakla yükümlüdür. 

 

Merkezimizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yüz yüze veya uzaktan eğitim 

Ģeklinde verilir. 

 

Uzaktan eğitimler akademi.asm.gov.tr üzerinden verilmekte olup her çalıĢan 

kendine ait kullanıcı adı ve Ģifreyle giriĢ yaparak eğitimlere ulaĢabilmektedir. 

 

Eğitim katılımın takibi Ġl Sağlık Müdürlüğü, merkezimizin Eğitim Birimi ve ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından yapılmaktadır. 
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ARAMIZA YENĠ KATILAN OLARAK SĠZLERDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ: 

 

 Mesleki donanımı ve yeterliliği olan, 

 BelirlenmiĢ kanun ve kurallara uygun davranan 

 Görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği esaslarına göre hareket eden 

 Sürekli yeniliklere ve geliĢime açık, 

 Hizmet içi eğitimlere katılımda gönüllü 

 Hasta haklarını ve sorumluluklarını bilen, Hasta güvenliğini ön planda tutan ve hasta memnuniyetini 

önemseyen 

 Empati kurabilen ve bugün hizmet veren, yarın hizmet alan pozisyonda olabileceğini unutmayan kiĢiler olması 

 Hizmet verdiği kiĢilere, yöneticilerine ve çalıĢma arkadaĢlarına saygılı, kiĢiler arası iletiĢimine önem veren 

 Etik kuralları önemseyen 

 Hangi meslek grubundan olursa olsun, göstereceği iyi veya kötü bir davranıĢın tüm kuruma mal edileceğini 

unutmayan 

  Devlet malına zarar vermeyen ve onları tasarruflu kullanmaya özen gösteren yeni çalıĢandan 

beklentilerimizdir. 

 

 
 

 Bizler, sizlerin ekibimize katılmanızdan onur ve mutluluk duyuyoruz. 

 Hizmet üretiminiz sırasında karĢılaĢacağınız zorluklar sizi yıldırmamalıdır.  

 Unutmayınız; “Zorluklar, baĢarının değerini artıran süslerdir.”(MOLTERE) 

 Bizlere katacağınız güçle merkezimizi daha yüksek hedeflere ulaĢtıracağımıza olan güvenimiz tamdır. 

 Hastane ekibinin bir parçası olarak her zaman mutlu ve iĢinizden zevk alarak çalıĢmanızı diler, ihtiyaç 

duyacağınız her bilgi için bize baĢvurabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

 

 

SAĞLIK EKİP İŞİDİR! 

ETKİLİ BIR EKİP ÇALIŞMASI BİZİ 

MUTLAK BAŞARIYA VE 

ÜRETKENLİĞE GÖTÜREN YOLDUR! 
 

 


