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Arka Plan 

2019 yılı yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu 2019 yılı Koronavirüs Salgın 

Hastalığı (COVID-19), ilk kez Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tespit edildiği Aralık 

2019'dan beri dünya çapında hızla yayılmaya devam etmektedir. COVID-19 bugüne dek 215 

ülkede (bildirildiği şekilde) tespit edilmiştir.1 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), virüsün dünyanın dört bir yanında yayılma ihtimali olduğunun en azından kısa vadede 

net olduğunu göz önünde bulundurarak hızla yayılan Koronavirüs salgınını pandemi ilan 

etmiştir. 13 Mayıs itibariyle, tespit edilen toplam COVID-19 vakası 4.139.794 olup bunların 

285.328'i ölümle sonuçlanmıştır.2 Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmiştir.  9 

Eylül itibariyle, bildirilen vaka sayısı 284.943'e ulaşmış ve bunların 6.837’si ölümle 

sonuçlanmıştır.3 

COVID-19 hayvanların insanlarla olan temasından başlayarak halk sağlığı ve ekonomi üzerinde 

önemli etkileri olan büyük bir salgınla sonuçlanan ve geçtiğimiz son birkaç on yılda ortaya çıkan 

çeşitli bulaşıcı hastalık salgınından birini teşkil etmektedir. En son, orta derecede ağır seyreden 

influenza pandemileri 1957 ve 1968 yıllarındaydı ve her ikisi de dünya çapında bir milyonu 

aşkın kişinin ölümüne neden olmuştu. Bilim insanları, COVID-19 kapsamında, hala hastalık 

belirtilerinin ve şiddetinin genel resmini anlamaya çalışmaktadırlar. Hastalarda bildirilen 

belirtiler hafif ile şiddetli olarak değişiklik göstermekte ve ateş, öksürük ve nefes darlığı 

içerebilmektedir. Genel olarak, hastaneye kaldırılan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar; yüzde 

83 ile yüzde 98 arasında hastalarda ateş görüldüğünü; yüzde 76 ile yüzde 82 oranlarında kuru 

öksürük görüldüğünü ve yüzde 11 ve yüzde 44 arasında da halsizlik ve kas ağrılarının 

görüldüğünü ortaya koymuştur.4 Baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi diğer belirtiler 

de bildirilmiş ancak yaygın görülmemektedir. Dünya çapında enfekte olduğu bildirilen insanların 

yüzde 3,7’si hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunu ölüm oranı veya mortalite 

hızı şeklinde tanımlamamak için çok dikkatli davranmaktadır. Bunun nedeni ise, yayılmakta olan 

bir epidemi olduğunda, şimdiye kadar görülen vakalara bakarak ölüm vakası tahmininde 

bulunmanın yanlış yönlendirebileceğidir. Bu yüzden, COVID-19 enfeksiyonunun birçok 

ülkedeki gerçek prevalansı bilinmediğinden, küresel önleme ve hafifletme bakımından benzeri 

hiç görülmemiş zorluklara neden olmaktadır.  Bu gibi nedenlerle, bu hastalığın küresel riskini ve 

etkisini en aza indirmek için tüm IDA/IBRD ülkelerinde COVID-19’a karşı müdahaleyi 

güçlendirme ihtiyacı daha da artmaktadır.  

Bu müdahale, Uluslararası Kalkınma Birliği’nin (IDA) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası’nın (IBRD) sağlayacağı genel Program finansmanı ile Dünya Bankası Yönetim Kurulu 

tarafından 2 Nisan 2020 tarihinde onaylanan Çok Aşamalı Programlı Yaklaşımı (MPA) 

kullanarak gerçekleştirilecektir. Bu Proje, Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) için Banka’nın 

Politikası’nın 12. paragrafının kapsamına girmektedir.   Bu İmkân dâhilindeki IPF projeleri için, 

IPF Politikasının III. Bölüm’ündeki 12. Paragraf kapsamındaki esnekliklerden faydalanmak 

üzere bireysel taleplerin işleme alınmasına gerek yoktur. Zira, bu esneklik hâlihazırda, “COVID-

                                                   
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2020 
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2020 
3 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,  https://covid19.saglik.gov.tr/ 
4 Del Rio, C. ve Malani, PN. 2020. “COVID-19—New Insights on a Rapidly Changing Epidemic.” (COVID-19 - Hızla Değişen 
Epidemide Yeni Açılımlar)  JAMA, 
doi:10.1001/jama.2020.3072 



2 

 

19 Acil Destek Paketi İmkânı dâhilinde finanse edilen IPF faaliyetleri sürecinin 

modernizasyonu” konulu Nota aracılığıyla İmkân kapsamında tüm IPF projelerine sağlanmıştır.    

Yeni yatırım kredisi olan bu proje, Dünya Bankası COVID-19 Küresel Çerçevesi kapsamında 

hazırlanmakta ve Uygulayıcı Kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (SB) ile birlikte 

COVID-19 Acil Destek Aracı kapsamında, IBRD’nin aracılığıyla finanse edilmektedir.    

Proje Gelişim Hedefi (PGH); Türkiye'de COVID-19'un teşkil ettiği tehdidi önlemek, tespit etmek 

ve riske müdahale etmektir.  Hedefler, COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programının 

sonuç zinciriyle uyumludur. 

Proje, COVID-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve vakaları tespit ve tedavi etmek için 

sağlık sisteminin güçlendirilmesi konusunda hükümeti desteklemek için iki bileşenden 

oluşmaktadır.  Bileşenler şunları içermektedir: (i) COVID-19 Acil Durum Müdahalesi (ii) Proje 

Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme. 

Proje ülke çapında uygulanacak olup COVID-19'un sürveyansına ve müdahalesine katkı 

sağlayacak aynı zamanda sağlık sisteminin kapasitesini güçlendirerek gelecekteki pandemilere 

karşı hazırlıklı olmayı da sağlamlaştıracaktır. Tesis düzeyinde; yoğun bakım ünitelerinin (YBÜ) 

ve laboratuvarların kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan yatırımların yanı sıra, temel 

donanım ve tıbbi girdilerin (örneğin; test kitleri, kişisel koruyucu donanımlar (KKD)) sağlanması 

ve tesis personelinin COVID-19'u önleme ve tedavi protokolleri konusunda eğitilmesi suretiyle 

Proje, sağlık sisteminin COVID-19 vaka sayısında yaşanan artışa müdahale kapasitesini 

güçlendirecektir. Bu ise, test ve tedavi hizmetlerinden yararlanma oranında artışa yol açacaktır. 

Proje, risk iletişim materyallerinin geliştirilmesine yapılan yatırımlarla, risk altındaki nüfusa bilgi 

aktarım düzeyini artıracaktır. Diğerleriyle bir araya gelince bu yatırımlar, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti'nin pandemiye müdahale kapasitesini artıracak (ve gelecekte meydana gelebilecek 

pandemilere hazırlıklı olunmasını sağlayacak) ve nihayetinde Türkiye'de COVID-19'dan 

kaynaklanan morbidite ve mortalite hızını azaltacaktır. 

Proje faaliyetleri çoğunlukla sağlık tesisleri ve laboratuvarları için mal ve malzeme (ventilasyon 

üniteleri, teşhis ekipmanı, test kitleri, reaktifler ve koruyucu gözlükler, cerrahi maskeler, 

eldivenler, kolsuz ve uzun kollu önlükler gibi koruyucu donanımların) tedarik edilmesi ile sınırlı 

olup ülke çapında uygulanacaktır.  Proje'den faydalanacak olan ilgili tesislerin tam olarak yerleri 

ve türleri bu aşamada belirlenmemiştir ve ancak uygulama aşamasında bilinebilir. Bu nedenle, 

ulusal mevzuat ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS) 

ile uyumlu olarak potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmeye yönelik 

ilkeleri, kuralları ve rehber niteliğindeki bilgileri içeren bu Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlanmıştır.  ÇSYÇ kapsamında özellikle; 

 Olumsuz riskleri ve etkileri azaltmak, hafifletmek ve/veya dallanıp budaklanmasını 

engellemek için tedbirler ve planlara yer verilmektedir;  

 Ç&S tarama, faaliyetlerin gözden geçirilmesi, onaylanması ve uygulanması yönündeki 

usuller ortaya koyulmaktadır;   

 ÇSYÇ'nin hükümlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan kurumsal 

düzenlemeler, sorumluluklar ve geliştirilmesi gereken kapasite belirlenmektedir;  

 Proje belgeleri için kamuoyu istişaresi ve bilgi paylaşımına ve paydaş katılımına yönelik 

mekanizmalar ele alınmaktadır;   

 DSÖ rehberi ve işçilerin şikâyetlerinin çözüm mekanizmasına uygun olarak tedavi 

sağlarken kendilerini korumaları ve enfeksiyonu önlemeleri için sağlık çalışanları ve 
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diğer proje çalışanlarının belirli kapsamdaki iş güvenliği ve sağlığı dâhil olmak üzere 

projeye ilişkin iş gücü risklerini ele alan iş gücü yönetimi prosedürlerini konu 

almaktadır. 

Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (HAYP) için bir şablon bulunmaktadır.  HAYP şablonu, 

sağlık tesislerinin faaliyetleri sırasında enfeksiyon kontrolü ve tıbbi atık yönetimi uygulamalarına 

odaklanmakta ve bu yerlerde uyulması gereken uygun tedbirleri içermektedir.  

Dünya Bankası'nın Çevre ve Sosyal Politikası'na göre, Banka projenin türü, yeri, hassasiyeti ve 

ölçütü gibi ilgili potansiyel risklerini ve etkilerini; potansiyel çevresel ve sosyal risk ve etkilerin 

doğası ve büyüklüğünü; Borçlunun kapasitesi ve taahhüdünü; Ç&S hafifletme tedbirleri ve 

sonuçlarıyla ilgili diğer risk alanlarını göz önünde bulundurarak  tüm projeleri Yüksek Riskli, 

Önemli Risk Derecesi, Orta Derecede Riskli veya Düşük Riskli olarak sınıflandırmaktadır.    

Proje'nin genel tahmini çevresel ve sosyal risk derecesi "Önemli" olarak değerlendirilmektedir. 

Proje kapsamında desteklenen YBÜ'lerde, laboratuvarlarda ve karantina tesislerinde kullanılacak 

patojen ve reaktifler ile diğer malzemeler tehlikeli mahiyette olduğundan, aşağıda Bölüm 3'te 

belirtilen DSÖ'nün ilgili kılavuzları gibi uluslararası iyi uygulamalara uyulmaması durumunda 

Proje, çevre, sağlık ve güvenlik açısından ciddi risklere de yol açabilir.  Kilit çevresel ve sosyal 

riskler arasında şunlar bulunmaktadır: (a) Sağlık tesislerinde ve laboratuvarlarda üretilen tıbbi 

atıkların ve kimyasal atıkların yönetimi; (b) sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği 

riskleri dâhil iş gücü riskleri; (c) enfeksiyonun potansiyel yayılımına ilişkin toplum sağlığı ve 

güvenliği konuları; (d) hassas grupların sağlık hizmetlerine erişimi; ve (e)sağlık tesislerine ve 

laboratuvarlara ekipmanının dağıtım yoluna ilişkin potansiyel endişeler.   

Sağlık Bakanlığının benimsemesi için malzeme tedbirleri ve eylemleri ayrıntılandıran Çevre ve 

Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) ve katılım planını aydınlatan ve şikâyet giderme mekanizmasını 

açıklayan Paydaş Katılım Planı hâlihazırda hazırlanmış ve paylaşılmıştır. 

Proje Tanımı  

Proje, COVID-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve vakaları tespit ve tedavi etmek için 

genel sağlık sisteminin güçlendirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni 

desteklemek için iki bileşenden oluşmaktadır:   

Bileşen 1: COVID-19 Acil Durum Müdahalesi  

Alt Bileşen 1.1. Test ve tıbbi sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi ve ön safta kullanılan 

ekipmanın tedarik edilmesi: Bu alt bileşen, COVID-19 acil durumundan etkilenen 

vakaların teşhisi ve triyajı için gerekli tıbbi ekipman, malzeme ve eğitim için acil sağlık 

sistemi ihtiyaçlarını ele alacaktır.  Finanse edilecek kilit faaliyetler şunlardır: (a) test 

ekipmanı ve test kitlerinin tedariki, iktisabı ve ülke geneline dağıtımı; (b) laboratuvaların 

ölçeğinin büyütülmesini ve laboratuvarlarda test/analiz kapasitesinin artırılmasını 

destekleyecek mal ve hizmetler; (c) ülke çapında test için çeşitli yöntemlerle (tesiste 

yapılan testler, mobil sosyal yardım kapsamında yapılan testler, drive-thru test 

noktalarında* yapılan testler [*Ç.N.: kişilerin araç içinden hiç inmeden araç içinde 

yaptırdığı testler] vb.) gözetim ve izleme5  kapasitesi oluşturacak ve/veya izleme ve 

                                                   
5 Proje kapsamında "tıbbi sürveyans ve izleme", COVID-19'un etkilerinin azaltılması için Hükümetin hastalık kontrol ve önleme 
çabalarını desteklemek üzere Sağlık Bakanlığının COVID-19 kesin vakalarını toplaması ve takip etmesini ifade etmektedir.  
Proje kapsamında verilerin sadece meşru ve ilgili amaçlar için kullanılması, fazladan kişisel verinin toplanmaması ve ilgili 
verilerin yalnızca gerekli zaman dilimi için saklanması sağlanacaktır. 
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gözetim kapasitesini artıracak mal ve hizmetler; (d) COVID-19 test protokollerinin 

geliştirilmesi, eğitimi ve uygulanması için gerekli mal ve hizmetler; (e) test malzemeleri 

ve ekipmanının, öncelikli lokasyonlara ve tesislere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları 

ile işbirliği içinde zamanında ve etkin şekilde teslim edilmesi için sağlık hizmetleri 

tedarik zincirinin sağlanmasını ve yönetimini güçlendirecek lojistik destek.6 

Alt Bileşen 1.2 Hastalık yönetiminin ve tedavisinin desteklenmesi. Bu alt bileşen, 

yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının tanı ve tedavisi için gerekli tıbbi ekipman ve 

malzemeleri ve sınırlı işletme giderlerini finanse edecektir. COVID-19 hastalarının tedavi 

edileceği yoğun bakım ünitelerinin kurulacağı hastaneler; adil erişimi sağlamak amacıyla, 

mevcut hizmetlerin kullanılabilirliğine ve ilgili uzman bakımının erişilebilirliğinin 

artırılması ihtiyacına ilişkin bir değerlendirmeye dayanarak belirlenmiştir.  Bu alt bileşen 

kapsamında finanse edilecek temel faaliyetler şunlardır: (a) geçici koruma altındaki 

kişiler ile uluslararası koruma altındaki kişilerin akınından ciddi şekilde etkilenen 

bölgelerde/illerde bulunanlar da dâhil olmak üzere düzenli ve geçici sahra hastaneleri için 

mal ve ekipman; (b) seçilen hastanelerde klinik ve yoğun bakım üniteleri için mal ve 

ekipman ve başta ventilatörler olmak üzere tıbbi malzeme ve ekipman alımı; (c) 

gerektiğinde; maskeler, eldivenler ve giysiler dâhil olmak üzere sağlık personeli için 

KKD ve de COVID-19 klinik bakım protokollerinde görev yapan sağlık personeline iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi. 

Alt Bileşen 1.3. Halk sağlığı bilincinin ve davranış değişikliğinin geliştirilmesi. Bu alt 

bileşen; hükümetin, özel sektörün ve sivil toplumun bilgi, güvenilirlik ve güven oluşturmaya 

yönelik kararlılığını artırmaya, davranış değişikliğini teşvik etmeye ve hassas durumdaki 

kişilerin hizmetlere ve desteğe erişebilmesini sağlamaya yönelik toplumsal katılım ve sosyal 

yardım faaliyetlerini (bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri dâhil) genişletecek ve geliştirecektir. 

Bu alt bileşen aynı zamanda COVID-19 müdahalesi için Sağlık Bakanlığını risk iletişimi ve 

toplumsal katılım stratejilerini ilgili bağlama yerleştirerek uyarlama konusunda da 

destekleyecektir. 
 

(i) Önleyici eylemler konusunda ihtiyaca uygun olarak farkındalık artırma ve 

Hükümet'in COVID-19 müdahalesi ile desteklenen COVID-19 ile ilgili riskler 

konusunda toplumları uygun şekilde duyarlı hale getirmek için kültürel açıdan ilgili 

bilgilerin toplumda yayılmasını sağlamak için iletişim stratejileri geliştirme, farklı 

grup ve sektörlere yönelik (turizm, eğitim, gıda ve tarım) bilgilendirme ve eğitim ve 

farkındalık oluşturma.  Bu bilgi akışları, COVID-19'dan en çok etkilenen yaşlı 

bireyler de dâhil olmak üzere, hassas durumdaki kişilere ulaşmak için 

tasarlanacaktır. Finanse edilecek, kilit nitelikteki faaliyetler şunlardır: (a) sağlık 

kuruluşları ve sağlık dışı kuruluşlar (okullar, belediye tesisleri) genelinde ilave 

sağlık personelinin eğitimi; (b) kilit öneme sahip halk sağlığı müdahalelerine ve 

davranışsal müdahalelere ilişkin farkındalığı, bilgiyi ve anlayışını artırmak için 

paydaşların dikkatini ve bağlılığını artırmaya yönelik bilgi ve iletişim faaliyetleri. 

(ii) Topluluk üyelerinin (yaşlılar, engelliler, geniş aileler gibi hassas durumdaki gruplar 

dâhil) ve toplum temelli kuruluşların, yerel ihtiyaçlarını sistematik ve düzenli olarak 

                                                   
6 Kilit öneme sahip paydaşlar şunları içermektedir: Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Akademisyenler, Özel Sektör Birlikleri, Uluslararası 
kurumlar (DSÖ, BM, AB, iki taraflı kuruluşlar ve diğerleri). 



5 

 

dile getirmelerini sağlamaya yönelik ihtiyaç belirleme, öncelikler ve geri bildirim 

mekanizması.  Proje boyunca; proje kapsamında finanse edilen geri bildirim 

platformunun odak noktası, hızlı çevrim içi acil sağlık hizmeti ihtiyaçları ve önleme 

desteğinden, katılımcı planlama ve müdahalelerin önceliklendirilmesine ve uzun 

vadeli çabalarda da geçim kaynaklarını yeniden belirlenmesine geçiş olacaktır. 

(iii) Yerel düzeyde COVID-19 müdahalesi hakkında toplumdan geri bildirim alınmasını 

sağlamaya yönelik katılımcı izleme mekanizması. Topluluk üyeleri, yerel eylemi 

izlemek için eğitim alacak ve uzman desteğinden yararlanacaktır. Bu, hizmet 

sunumu noktasında ortaya çıkan boşlukları (ör, bilgilerin elde edilebilirliği, testlere 

erişim, ilgili bakıma erişim, temizlik, herkes için eşit muamele), belirli hedeflemeye 

ihtiyaç duyan savunmasız grupları veya sağlanan destekten olabildiğince 

yararlanılmasını içermektedir. 

(iv) Toplumsal katılım süreçleri, toplulukların bilgilendirilmesini sağlar, geri bildirim 

sağlayabilir ve atılan adımların izlenmesinde rol oynayabilir; öte yandan, sağlık 

sistemleri üzerinde aşırı yük oluşmasını önlemek açısından hayati önem taşıyan 

sosyal mesafe politikalarının uygulanması konusunda güçlüklerle karşılaşılmaktadır.  

Toplulukların buna rağmen katılımını sağlamak için, bileşen, toplumdan geri 

bildirim alınmasının tüm aşamaları için çevrim içi bir platformun geliştirilmesine 

destek sağlayacaktır.  Mobil uyumlu, erişim kolaylığına sahip ve kırsal ve kentsel 

topluluklara yönelik çeviri ve sosyal yardım faaliyetlerini yönetebilen sivil 

teknolojinin kullanımına öncelik verilecektir. 

Alt Bileşen 1.4. Pandemi sürveyans ve müdahale planlarının iyileştirilmesi. Bu alt 

bileşen; COVID-19 veya diğer pandemilerle ilişkili gelecekteki potansiyel, döngüsel 

aşamaları ele almaya yönelik pandemiye hazırlıklı olma ve müdahaleye ilişkin ulusal 

planı geliştirmek için bilgi alışverişini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini finanse 

edecektir. Bu kapsama, Hükümet’in Pandemi Eylem Planı’nın sonuçlarının takip 

edilmesi için izleme sisteminin kurulmasına yönelik veri toplama, analiz ve destek 

dâhildir.  Bu alt bileşen ayrıca SB'nin acil durum müdahalesini güçlendirmek için teknik 

desteği (örn. test, tedavi, sevk ve taburcu etme protokollerinin geliştirilmesi) ve 

pandemiye ve acil durumlara hazırlıklı olmaya yönelik daha uzun vadeli kapasite 

geliştirme faaliyetlerini finanse edecektir. 

Bileşen 2.  Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme  

Bu bileşen, Projeyi uygulamak ve ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için gereken idari 

kaynakları ve insan kaynaklarını destekleyecektir.  Proje yönetimi, satın alma, finansal yönetim, 

çevresel ve sosyal tedbirler, izleme ve değerlendirme (İ&D), raporlama ve paydaş katılımı ile 

ilgili personel ve danışman maliyetleri ile işletme maliyetlerini ve idari maliyetleri finanse 

edecektir. 

MPA, aynı zamanda, tesis geneli için ve ülke ve alt bölge veya bölge düzeylerindeki faaliyetler 

için izleme ve ileriye dönük değerlendirme çerçevesi içerecektir. Yaklaşım, ülke sınırları içinde 

ve ülkeler arasında taktik uyarlamalarını şekillendirmek için temel değerlendirmeler, kıyaslama, 

hızlı öğrenme ve çok ülkeli analizleri içerecektir. İzleme ve ileriye dönük değerlendirme 

çerçevesi şunlara odaklanacaktır: (a) DBG'nin katkılarından beklenen sonuçlara giden yolların 

netlik kazanması ile, hastalık salgını tespiti ve müdahalesi için kısa vadeli desteğe stratejik 

açıdan uygunluk; (b) müşterinin müdahale kapasitesi; (c) müşterilerin ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıkların gelecekte salgına dönüşmesini önleme çabalarını sürdürme konusunda DBG'nin 



6 

 

sahip olduğu kapasite ve (d) DBG'nin karşılaştırmalı üstünlüğünü tamamlayıcı konumdaki 

stratejik ortaklar ve ülke politika üreticileri ile toplanma fonksiyonlarının zamanında ve hızlı 

olması. 

Proje kapsamında yeni herhangi bir inşaat ve hatta küçük tadilat işi finanse edilmeyecektir. Proje 

mevcut sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda ve geçici sahra hastanelerinde 

gerçekleştirileceğinden herhangi bir arazi istimlak çalışmasına veya fiziksel ve ekonomik yer 

değiştirmeye veya kültürel miras ya da hassas yaşam ortamları üzerinde herhangi bir etkiye 

sebep olmayacaktır. Projeden yararlanan tüm tesisler/hastaneler/laboratuvarlar vb., Dünya 

Bankası'na ait ÇSS'nin yanı sıra ÇSYÇ, İGYP ve Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (HAYP) 

gibi bu proje için özellikle hazırlanan diğer ilgili belgelere uyacaktır. 

 

Politika Çerçevesi, Yasal ve Düzenleyici Çerçeve 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme için Ulusal Düzenleyici Çerçeve   

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Anayasa'nın 56. maddesine göre "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".  

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname7:  

Kararname 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, kararnamenin 12. 

Bölümü’nde (Madde 352) Sağlık Bakanlığı Görevlerleri: 

(1) Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini 

sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Halk sağlığının 

korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar 

yapmak, b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek, c) Uluslararası 

önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek, ç) Sağlık eğitimi ve araştırma 

faaliyetlerini geliştirmek, d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve 

uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, 

kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka 

ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, e) İnsan gücünde ve maddî 

kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında 

dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle 

yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, f) Kamu ve özel hukuk 

tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında 

planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, g) Kanunlarla ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak; 

                                                   
7 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 nci maddesi ile adı 
"Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir. 
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(2) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine 

Cumhurbaşkanınca belirlemek şeklindedir. 

Ulusal Pandemi Planı: Ulusal Pandemi Planı 2006 yılında Türkiye'de influenza 

pandemisine hazırlık amacıyla yayımlanmıştır. Plan, DSÖ'nün yönetmelikleri ve tavsiye 

kararlarına uygun olarak 2009 yılında Influenza A salgını sırasında edinilen deneyimler 

ışığında süreç içerisinde güncellendikten sonra "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" 

olarak nihai hale getirilmiştir.  Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Sağlık 

Bakanlığının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda diğer kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlanmıştır. Plan, 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, hazır 

bulunması gereken asgari unsurların bir özetini sunmak ve optimal hazırlık düzeyine ulaşmak 

için  hazırlanmıştır. Plan, kamu hizmetlerinin devamlılığını güvence altına almayı ve 

pandemi türünün yayılımını, pandemi hastalarının sayısını, hastalık nedeniyle yatan 

hastaların ve ölüm sayısını ve pandeminin neden olduğu sosyoekonomik yükü azaltmayı 

amaçlamaktadır.  Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı ile uyumlu olarak, illerden "İl 

Pandemik İnfluenza Hazırlık ve Eylem Planlarını" üretmeleri talep edilmiştir. Bu talep 

doğrultusunda, 81 İl Sağlık Müdürlüğü taslak "İl Pandemik İnfluenza Hazırlık ve Eylem 

Planları"nı hazırlamıştır. Komite, bu planları değerlendirmiştir ve illerden il bazında verilen 

geri bildirimlere uygun olarak hazırlıklarını tamamlamalarını istemiştir.  Pandemik İnfluenza 

Ulusal Hazırlık Planı, Pandemik İnfluenza için hazırlanmış olsa da, bu plan İnfluenza'ya 

benzer olarak damlacıklarla bulaşan solunum yolu virüsünün neden olduğu yeni Koronavirüs 

Hastalığı'na (COVID-19) da uyarlanabilmektedir. 8 

COVID-19 Risk Değerlendirme ve COVID-19 Rehberi: 22 Ocak 2020 tarihinde COVID-

19 Bilim Kurulu " COVID-19 Risk Değerlendirmesi" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aynı 

toplantıda "COVID-19 Rehberi ve Vaka Bilgi Formu" hazırlanmıştır. "COVID-19 hastalığı 

rehberi"nde enfeksiyon hakkında genel bilgiler, vaka tanımları ve vaka yönetimi, enfeksiyon 

kontrol ve izolasyon, hasta bakımı ve tedavi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Rehberde aynı 

zamanda COVID-19 vakalarının bulunduğu ülkelere seyahat edecek kişilere yönelik bilgiler 

de mevcuttur.  Bu rehber, ülke çapında şüpheli vakalar hakkında standart bir yaklaşım 

oluşturmuştur. Rehberin ilk taslağı 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bilimsel 

gelişmeleri ve DSÖ'nün rehber bilgilerini/tavsiyelerini müteakip COVID-19 posterleri, 

broşürleri, sıkça sorulan sorular ve algoritmalarla birlikte rehber sürekli Sağlık Bakanlığının 

internet sitesi üzerinden güncellenip yayımlanmaktadır.9 10 Eylül 2020 tarihine kadar 

rehberdeki en son güncelleme 3 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.  

Türkiye'nin COVID-19'a Hızlı Müdahale Planları, DSÖ'nün pandemik influenza stratejik 

eylem planı ile uyumludur (DSÖ, 2007). Plan, insan sağlığı ile ilgili dört temel alana 

yoğunlaşmaktadır: (a) insan enfeksiyonlarıyla ilişkili yüksek riskli davranışların azaltılması, 

(b) insan vakalarının tespitinin, araştırılmasının ve raporlanmasının geliştirilmesi, (c) yeni 

görülen bir pandemik virüsün kontrol altına alınması için erken uyarı sisteminin 

güçlendirilmesi ve (d) pandemiye hazırlıklı olma durumunun artırılması. Bu proje 

                                                   
8 Türk Tıp Bilimleri Dergisi, COVID-19 Salgın Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği, Demirbilek ve ark., Çevrimiçi 
kabul/yayımlanma tarihi: 18.04.2020 
9 Türk Tıp Bilimleri Dergisi, COVID-19 Salgın Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği, Demirbilek ve ark., Çevrimiçi 
kabul/yayımlanma tarihi: 18.04.2020 



8 

 

kapsamında desteklenecek müdahaleler; DSÖ eylem planının (b), (c) ve (d) maddeleri ile 

uyumludur. 

Ulusal Çevre Mevzuatı: Türkiye'nin çevre yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası girişim ve 

standartlara uygun olarak geliştirilmiş olup bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları 

kapsamında AB Direktifleriyle uyumlaştırılmak üzere yakın zamanda revize edilmiştir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ve doğal 

kaynakların yönetimi için benimsenen politikaların uygulanmasından sorumlu olan 

kurumdur. 

1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu (2872 sayılı Kanun, Kabul Tarihi: 1983) çok 

geniş bir kapsamda çevre konularını ele almaktadır. Çevre Kanunu'nu yöneten temel ilkelere 

göre ve Anayasa'da belirtildiği şekilde, vatandaşların ve devletin çevre koruma sorumluluğu 

vardır.  Çevre Kanunu ve yönetmeliklerini tamamlayıcı nitelikteki diğer kanunlar da 

çevrenin, kaynakların ve kültürel ve doğal varlıkların korunması; kirliliğin önlenmesi ve 

kontrolü; kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması; sağlık, güvenlik ve iş gücü 

konularını yönetmektedir (bkz. Ek IV). 

Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği: Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ilk kez 7 Şubat 1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir.  Yayımlandığı tarihten itibaren ilk yönetmelik 

üzerinde birkaç defa tadil yapılmıştı ve ÇED yönetmelikleri 2008 ve 2013 yıllarında 

yayımlanarak önceki yönetmelikleri ilga etmiştir.  En sonuncu ÇED Yönetmeliği, 25 Kasım 

2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 2013 tarihli ÇED'i ilga 

etmiştir. ÇED Yönetmeliği büyük oranda AB ÇED Direktifi ile uyumludur. Türkiye ÇED 

prosedürünün ilgili önemli adımları tarama, kamuoyu istişaresi, kapsam belirleme, bilgi 

paylaşımı ve gözetimdir.  ÇED Yönetmeliği projeleri iki kategoriye ayırmaktadır: (i) Ek I 

projeleri; önemli potansiyel etkileri olan ve ÇED gerektiren projelerdir. (ii) Ek II projeleri ise 

çevre üzerinde önemli etkileri olma ihtimali olan projelerdir.  

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı tıbbi 

atıkların oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde 

doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, Çevreye ve insan 

sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde 

taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine, 

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Bu yönetmelik, sağlık kuruluşlarının 

faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, 

sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve 

bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsar.   

Yönetmelik'te tıbbi atıklar; enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar 

olarak tanımlanmaktadır. 

Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; 

başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, 

anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür 

materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri 
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atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava 

filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte 

hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden 

kaynaklanan atıkları; 

Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan 

dokuları, organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu; 

Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, 

bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, 

lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden 

olabilecek atıkları, ifade eder. 

Yönetmelik belediyelerin sorumluluklarını tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve 

tıbbi atık işleme tesislerinin kurulması, tıbbi atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve 

atıkların il düzeyinde güvenli bir şekilde bertarafı da dâhil olmak üzere tıbbi atık yönetimi 

açısından yetkili olan kurumlar olarak belirlemektedir. Sağlık tesisi seviyesi gereksinimleri, 

atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi atıkların sahada güvenli bir 

şekilde toplanması ve geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların güvenli bir şekilde 

toplanması, taşınması ve bertarafının yanı sıra tıbbi atık yönetim planlarının hazırlanması ile 

ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.  Tıbbi atık saklama 

torbaları ve kaplarının teknik özellikleri, kullanımı ve bertarafı da yönetmelikte 

tanımlanmıştır.  Araç ve sürücülere ilişkin lisanslama, şartnameler ve gereksinimler dâhil 

olmak üzere saha dışı taşıma ayrıntıları da açıkça tanımlanmaktadır. Sterilizasyon (ve ilgili 

doğrulama) ve yakma dâhil olmak üzere tıbbi atık işleme ve bertaraf teknikleri ele 

alınmaktadır.  Sterilizasyon artığı atık ulusal Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 

Yönetmelik ile uyumlu olarak Tip II katı atık sahasında bertaraf edilmektedir.  Sağlık 

tesisleri tarafından hazırlanan atık yönetim planı aşağıdakilerini içermelidir: 1. Atık azaltma 

uygulamaları, 2. Konteyner ve atık toplama ekipmanlarının ayrıntıları dâhil olmak üzere 

kaynakta atıkların ayrıştırılması ilkesi, 3. Saha içi taşımada kullanılacak ekipman ve araçlar 

hakkındaki ayrıntılar, 4. Toplama ekipmanının yerleri ve toplama ve sevk takvimi, 5. Sahada 

geçici depolama alanı ve özellikleri 6. Toplama ve saha içi taşımada kullanılan araç ve 

ekipmanlar için dezenfeksiyon yolları, 7. Olaylara karşı alınacak önlemler, 8. Tıbbi atıkların 

toplanması ve saha içinde taşınmasından sorumlu personel, 9. Tıbbi atıkların 

sterilizasyon/yakma tesislerine saha dışı taşıması, 10. Spesifik sterilizasyon/yakma tesisinin 

özellikleri ve 11. Kayıt ve raporlama gereksinimleri. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, ulusal Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine 

Dair Yönetmelik (en son 2015 yılında tadil edilmiştir) kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği ile uyumlu bir şekilde uygun tıbbi atıkların yönetimi uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeleri içeren Sağlık Tesislerinde Kalite Standartlarını (STKS) 

geliştirmiştir.  Sağlık Bakanlığı ve il müdürlükleri düzenli aralıklarla STKS’ye göre 

performans değerlendirmesi gerçekleştirmektedir. Sağlık kuruluşundaki çalışanlar, Yasa ile 

öngörülen şekilde atık yönetimi uygulamaları da dâhil olmak üzere düzenli eğitimler 

almaktadır.  

Türkiye'deki tıbbi atıklar yeterli kapasitesi olan sterilizasyon ve yakma tesisleri aracılığıyla 

yönetilmektedir.   
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Atık Yönetimi Yönetmeliği:  Bu Yönetmeliğin amacı;  Atıkların oluşumundan bertarafına 

kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun 

azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal 

kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, çevre ve insan sağlığı 

açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki 

ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasların 

belirlenmesidir.   

 

2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme 

Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Genelgesi10: Bu genelge 7 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış olup kişisel hijyen malzeme 

atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici depolaması ve atık işleme tesislerine 

teslimi sırasında dikkat edilmesi gereken asgari gereklilikleri tanımlamaktadır.  Genelge, açık 

bir şekilde sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların "tıbbi atık" olarak ele alınması ve uygun 

şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmektedir.  Ayrıca, Sağlık Bakanlığının yönetim 

rehberinde11 aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: (i) Hastane ortamında olası ve kesin COVID-

19 hastasına ait atıklar enfeksiyöz atık olarak kabul edilerek tıbbi atık kutusuna atılır. (ii) 

Evde hasta takibi kapsamında izlenen olası ve kesin COVID-19 hastalarının atıkları gerekli 

koruyucu önlemler alınarak ayrı toplanıp,  çift torba içinde muhafaza edilerek evsel atık 

torbasına atılmalıdır. (iii) Toplu yaşam alanlarında (yurt vb.) 14 gün gözlem altında tutulan 

temaslılara (olası ve kesin COVID-19 vakalarının temaslıları, hastalığın yaygın görüldüğü bir 

ülkeden ya da ilden gelenler) ait atıklar evsel atık torbasına atılmalıdır. (iv)  Toplumda 

korunma amaçlı kullanılan tek kullanımlık maskeler ve eldivenler evsel atık torbasına 

atılmalıdır. (v) DSÖ, CDC ve ECDC gibi önemli sağlık kuruluşlarının rehberlerinde COVID-

19 hastasına ait atıkların hastane ve diğer sağlık kuruluşları da dâhil olmak üzere herhangi bir 

bekleme süresinden sonra atılmasına ait bir bilgi bulunmamaktadır. 

Sosyal Etkiler Hakkında Ulusal Yasalar: Türkiye ÇED Yönetmeliği sosyal etkiler 

bakımından uluslararası gerekliliklerin tümünü karşılamasa da birkaç sosyal etkiyi yöneten 

çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Aşağıda bu proje kapsamında geçerli olan yasa 

ve yönetmelikler bulunmaktadır: 

 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu 

 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş 

Kanunu 

 28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik 

Yönetmeliği 

                                                   
10 Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Genelgesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 07 Nisan 2020 tarih ve 66745475-145.07-84334 , 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-
20200408101457.pdfhttps://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf 
11  

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf
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İş Güvenliği ve Sağlığı: Son yıllarda Türkiye 1981 tarihli ve 155 sayılı ILO İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sözleşmesi'nde belirtilen işyeri kazaları risklerini önlemek üzere uluslararası ve 

bölgesel standartları kendi ulusal düzeydeki gerekliliklerine göre uyarlayarak İş Güvenliği ve 

Sağlığı (İGS) sisteminde reform gerçekleştirmiştir.  Bu sözleşme, 1985 tarihli ve 161 sayılı İş 

Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile birlikte, aynı zamanda 1951'den bu yana 1945 tarihli ve 81 

sayılı İş Denetimi Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye tarafından 2005 yılında onaylanmıştır.  

2014 yılında, Türkiye 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve 

Sözleşmesi'ni kabul etmiştir.  

20 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı bağımsız bir İSG Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur.  

İSG Kanunu, iş ortamını ve sektörleri (hem kamu hem de özel sektör) ve yarı zamanlı 

çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da dâhil olmak üzere neredeyse tüm çalışan sınıflarını 

kapsamaktadır. Mevzuat kapsamlı ve genel olarak da tüm sektörlerde ve birçok endüstride 

uygulanabilirdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir parçası olan İş Teftiş 

Kurulu İş ve İSG Kanunlarının icra ettirmekten ve düzenli İSG ve iş denetimleri yapmaktan 

sorumludur. 

İş ve Çalışma Koşulları: Türkiye, çalışanlara Eşit Muamele, çalışma hayatında toplumsal 

cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, İSG, dernek kurma hakkı ve asgari ücret 

dâhil olmak üzere birçok ILO sözleşmesine taraftır.  Buna göre, mevcuttaki 4857 sayılı Türk 

İş Kanunu büyük oranda uluslararası çalışma standartları ve Banka'nın ÇSS2 gereklilikleriyle 

tutarlıdır.  

2003 tarihli İş Kanunu, deniz ve hava taşıma işleri, 50 ve 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve 

orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler, aile ekonomisi sınırları içinde kalan 

tarımla ilgili yapı işleri,  evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler, ev hizmetleri, sporcular, 

rehabilite edilenler, çıraklar, esnaf veya Sanatkâr olarak çalışan üç veya daha az çalışanın 

olduğu işyerleri haricinde kalan Türkiye'deki tüm iş ilişkilerini kapsamaktadır.  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (2004), 18 

yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını 

tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 

14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve 

çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (2004), İş Kanunu (Madde 1) 

kapsamına giren tüm iş ve işçilere yönelik uygulanmaktadır.  Madde 1 e göre, Bu 

Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi 

nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma 

süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 
(2013) 18 yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsamakta 

ve kadın çalışanların gece çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir (Madde 1, 

2).  

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (2003)12, yabancıların Türkiye’deki 

çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları 

                                                   
12 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4817.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4817.pdf
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belirlemektedir (Madde 1,2).   Yabancı çalışanların yasal olarak çalıştırılması için çalışma 

izni alması zorunludur (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Madde 4). İş Kanunu 

sadece yasal olarak istihdam edilen yabancılar için geçerlidir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili 

ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya 

bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. 

 İşverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, en geç 15 gün içerisinde durumu Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler (Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun, Madde 18).  Yabancı çalışan çalıştıran işveren bildirimde 

bulundurmazsa idari para cezası ödemek zorundadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı 

çalıştıran işverene ve işçiye idari para cezası verilebilir (Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun, Madde 21). 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (No. 4982): Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf 

yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi 

edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun; kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde 

uygulanır. 

Dünya Bankası Tarafından Hazırlanan Çevresel ve Sosyal Standartlar 

Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS), Yatırım Proje Finansmanı (IPF) ile 

Dünya Bankası tarafından desteklenen projelerle ilgili olarak sosyal ve çevresel risklerin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin Borçlular tarafından yerine getirilmesi gereken 

şartları ortaya koymaktadır.  10 ÇSS Borçlu ve projenin proje döngüsü boyunca karşılayacağı 

standartları belirlemektedir. 

Proje faaliyetleri çoğunlukla sağlık kuruluşları ve laboratuvar için mal ve malzeme satın alınması 

ile sınırlı olup Proje kapsamında yeni herhangi bir inşaat ve hatta küçük tadilat işi finanse 

edilmeyecektir.  

Mevcut projenin planlanan kapsamına göre, projeye ilişkin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 

Standartları aşağıdaki gibidir: 

 ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; 

 ÇSS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları; 

 ÇSS3: Kaynak Verimi ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi; 

 ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği; 

 ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı. 

Çevre ve Sosyal Standartlarla uyumlu olarak, Proje kapsamında aynı zamanda Dünya Bankası 

Grubu'nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Rehberlerinin ilgili gereklilikleri de uygulanacaktır. 

Türkiye gereklilikleri, İSG'de belirtilen düzeylerden ve tedbirlerden farklı olsa da, en sıkı olan 

gereklilik (en sıkı tasfiye ve emisyon standartları) proje şartnamesinde uygulanacaktır. 

Bu proje kapsamında uygulanabilir İSG Rehberleri aşağıdaki gibidir: 

 Dünya Bankası Grubu'nun İSG Rehberleri; 

 Dünya Bankası Grubu'nun Sağlık Kuruluşları için İSG Rehberi. 

 

ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
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COVID-19 sürveyansını iyileştirmesi, hastalık yönetimi ve tedavisini desteklemesi ve halk 

sağlığı farkındalığını ve davranış değişikliğini artırması gerektiğinden Proje'nin olumlu çevresel 

ve sosyal etkileri olacaktır. Ancak, proje kapsamında desteklenen YBÜ'lerde, laboratuvarlarda ve 

karantina tesislerinde kullanılacak patojen ve reaktifler ile diğer malzemeler tehlikeli mahiyette 

olduğundan, DSÖ'nün ilgili kılavuzları gibi uluslararası iyi uygulamalara uyulmaması 

durumunda Proje, çevre, sağlık ve güvenlik açısından ciddi risklere de yol açabilir.  Bu riskleri 

yönetmek için, Sağlık Bakanlığı tarafından Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ve güncel 

Paydaş Katılım Planı hazırlanmıştır.  Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı şunları içermektedir: (i) 

Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (HAYP); (ii) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuzları ve 

çalışan şikâyetleri mekanizması doğrultusunda tedavi sunarken kendilerini koruyabilmeleri ve 

enfeksiyonu önleyebilmeleri için sağlık çalışanlarına ve diğer proje çalışanlarına yönelik spesifik 

iş sağlığı ve güvenliği (İSG) dâhil olmak üzere, projeyle bağlantılı iş gücü risklerini ele alan iş 

gücü yönetim prosedürleri (İGYP); (iii) COVID-19 örneklerinin alınması ve laboratuvarda test 

edilmesi sırasında veya etkilenmiş olması muhtemel örneklerin veya kişilerin taşınması sırasında 

DSÖ kılavuzlarına uygun azaltma tedbirleri; (iv) COVID-19'a yönelik su, sanitasyon, hijyen ve 

atık yönetimi konusunda DSÖ kılavuzlarına uygun azaltma tedbirleri; (v) yüksek risk altındaki 

bireylere (yaşlı bireyler, altta yatan tıbbi rahatsızlığı bulunan bireyler, hamile kadınlar) 

odaklanmak suretiyle, virüsün toplumun daha geniş bir kesimine yayılmasını önlemeye yönelik 

tedbirler ve (vi) nihai Paydaş Katılım Planına dâhil edilecek olan ayrıntılı Şikâyet Giderme 

Mekanizması. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı; proje destekli laboratuvarların ve sağlık kuruluşlarının 

işletimi sırasında çevresel ve sosyal etkileri önlemek, en aza indirmek ve kontrol etmek için 

teknikler de dâhil olmak üzere, COVID-19 malzemelerinin emniyetli taşınması, depolanması ve 

işlenmesi için çevresel ve sosyal enfeksiyon kontrol tedbirleri ve prosedürlerini içermektedir.  

Aynı zamanda, COVID-19 laboratuvar biyogüvenliği, karantina ve izolasyon merkezleri ve 

tarama noktalarının işletilmesi ve HAYP temelinde atık yönetimini de içeren uyum izleme ve 

raporlama gereklilikleri için sağlık çalışanlarına verilecek olan çevresel ve sosyal risk yönetimi 

eğitim programlarına yönelik SB tarafından ortaya konacak uygulama düzenlemelerinin 

çerçevesini çizmektedir.  İlgili tüm risklerin ve hafifletme tedbirlerinin yeterli bir şekilde 

kapsama alınmasını sağlamak üzere HAYP hazırlarken COVID-19 Karantina Rehberi ve DSÖ 

COVID-19 biyogüvenlik rehberlerinin ilgili kısımları da uygulanmıştır. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, hem ülkede Sağlık Bakanlığı internet sitesi URL'sinde 

hem de Dünya Bankası'nın internet sitesinde paylaşılacaktır ve danışılacaktır.  COVID-19 

pandemi krizi kapsamında, taslak Paydaş Katılım Belgesi'nde belirtilen paydaşların farklı 

ihtiyaçlarını içermesi için farklı katılım yöntemleri önerilmektedir. Yüz yüze istişare ve 

etkileşimden kaçınılarak dijital etkileşim, elektronik medya ve basım kullanılacağından, sanal 

istişareler gerçekleştirilecek olup nihai Paydaş Katılım Planı ile birlikte Nihai Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Çerçevesi bünyesine dâhil edilecektir.  

Sağlık kuruluşundaki çalışanlar COVID-19'a karşı bilhassa savunmasızdırlar. İGS standartlarına 

yeterince uyulmaması nedeniyle verilen sağlık hizmetleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan 

enfeksiyonlar sağlık ve laboratuvar çalışanları arasında hem hastalığa hem de ölüme sebebiyet 

vermekle kalmaz aynı zamanda hastalığın topluluklar içinde daha geniş oranda yayılmasına yol 

açabilir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi,  hastaların tedavi edilmesi, tıbbi atıkların 

yönetilmesi ve gerekli KKD dâhil çevre, sağlık ve güvenlik rehberleri için gerekli protokollerde 
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kullanılmak üzere DSÖ rehberliğinde ayrıntılı prosedürleri içermektedir.  Kesici-delici atıkların 

uygun bertarafı, dezenfeksiyon protokolleri ve sağlık çalışanlarının düzenli olarak test edilmesi 

de dâhil edilmiştir. 

Paydaş Katılım Planı, sosyal mesafe, yüksek riskli toplumsal istatistikler, kendi kendini 

karantinaya alma ve karantina ve vatandaş katılımı gibi konularda genel kamuoyuna erişimde 

önemli bir araç görevi görecektir.  Bu mesajların geniş bir kapsamda yaygınlaştırılması, sıklıkla 

tekrar edilmesi ve net bir şekilde anlaşılması kritik önem arz etmektedir.  Her bir YBÜ, 

laboratuvar ve karantina tesisi, ilgili rehberlerin (Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İyi 

Uygulama Örnekleri vb.) gerekliliklerine uyarak enfeksiyon kontrol ve atık yönetim 

planlamasını uygulayacaktır. 

ÇSS-2 - İşgücü ve Çalışma Koşulları   

Proje çalışanları i) Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi'nde (PYDB) görev yapan 

memur kadrosundaki proje çalışanları, Projenin doğrudan işle ilgili işlevlerini yerine getiren 

sağlık ve laboratuvar çalışanları ve ii) danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak üzere SB 

tarafından istihdam edilen yüklenicilerdir. Bu aşamada, her bir grup için gerekli çalışan sayısı 

belirsizdir. Proje, yüklenicilere ihale edilecek tadilat veya inşaat işlerini desteklemeyecek ve 

toplum çalışanlarını kapsamayacaktır. 

Devlet hastanelerinde ve laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanları, ÇSS-2 tanımı 

kapsamında muhakkak proje çalışanı veya sözleşmeli işçi şeklinde nitelendirilmezken; COVID-

19 pandemisi sırasında maruz kalabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri nedeniyle, işçi 

haklarının korunmasını sağlamak için iş gücü yönetim prosedürleri kapsamına proje çalışanı 

olarak dâhil edilmişlerdir.  Proje çalışanları (esasen proje çalışanları ve sözleşmeli sağlık 

çalışanları) için temel risk, sağlık çalışanlarının ölümüne neden olabilecek olan COVID-19 veya 

diğer bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskidir. Laboratuvarlar, hastaneler ve sağlık merkezleri, 

izolasyon merkezleri ve proje çalışanlarının virüse maruz kalabileceği daha kalabalık topluluklar, 

riskli ortamlar arasında yer almaktadır. Proje çalışanları da işlerinin niteliği gereği daha ciddi 

psikolojik sıkıntı, yorgunluk ve damgalanma riski ile karşı karşıyadır. İşgücü akını, bu Projede 

bir risk değildir. 

Projenin 1.2. Alt Bileşeni kapsamında, koruyucu donanımlar (maskeler, önlükler, eldivenler), 

malzemeler, kıyafetler, vb. için finansman sağlanacaktır ve gerektiğinde, sağlık personeline 

COVID-19 klinik bakım protokolleri konusunda eğitim verilecektir. Ek VI'da yer verilen Projeye 

ait İşgücü Yönetim Prosedürleri'nde (İYP) ele alınan DSÖ rehberinde ana hatlarıyla belirtildiği 

gibi; proje, İSG tedbirlerinin sağlık ve laboratuvar çalışanları için uygulanmasını sağlayacaktır. 

SB, ÇSYP'nin bir parçası olarak İşgücü Yönetimi Prosedürleri'nin (İYP) hazırlanacağını 

ÇSTP'de taahhüt etmiştir. İYP; ziyaretçi sayısının en aza indirgenmesi ve tesise giriş öncesinde 

sıkı kontroller yapılması; çalışanların enfeksiyon kontrol tedbirleri kapsamında korunmasına 

yönelik prosedürler; tüm çalışan kategorilerine ilişkin prosedürler konusunda acil ve sürekli 

eğitim verilmesi; tüm kamusal alanlarda el hijyeni ve kişisel koruyucu donanım (KKD) 

kullanımını zorunlu kılan posterler asılması; yeterli düzeyde KKD (özellikle maske, önlük, 

eldiven, sabun ve dezenfektan) temin edilmesi ve genel olarak Genel ÇSG Rehberleri ile Sektöre 

Özgü ÇSG Rehberlerine uygun olarak yeterli İSG korumasının sağlanması ve COVID-19'a karşı 

korunma ile ilgili olarak gelişmekte olan uluslararası en iyi uygulamaların takip edilmesi dâhil 
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olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliğine ağırlık veren prosedürleri kapsamaktadır. Ayrıca; DSÖ 

tarafından hazırlanan en güncel rehber, düzenli olarak projeye entegre edilecektir. Zira, 

COVID-‑19'a müdahale konusunda zamanla dünya genelinde deneyim kazanıldıkça, bu rehber 

geliştirilmektedir.  Ayrıca; İş Gücü Yönetim Prosedürleri'nde fazla mesai ve çocuk işçiliği veya 

zorla çalıştırma yasağı ile ilgili tedbirlere yer verilmiştir ve bir çalışanın başvurabileceği ŞÇM 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. SB, çalışanların başvurabileceği ŞÇM olarak, sağlık çalışanları için 

kurulmuş olan özel bir yardım hattına ve çevrim içi geri bildirim mekanizmasına hâlihazırda 

sahiptir. Bu özel yardım hattı ve çevrim içi geri bildirim mekanizması; yalnızca yetersiz KKD, 

makul olmayan fazla mesai, stres ve işyerinde cinsel sömürü ve suistimal/cinsel taciz gibi iş gücü 

sorunları konusunda, çalışanların yönetimi hızlıca bilgilendirmesine olanak sağlamaktadır. 

Çalışanların başvurabileceği bu ŞÇM, anonim şikâyetlere izin vermektedir ve bir itiraz sürecine 

sahiptir. Uygulama sırasında gerektiğinde, çalışanların başvurabileceği ÇŞM'ye ilave ayarlamalar 

getirilecektir. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-‑19 sağlık tedbirleri kapsamında KKD kullanımına 

dair eğitim materyallerinin ve bilgilerin yanı sıra, 14 Nisan 2020 tarihinde güncellenen Covid19 

Rehberi’ni yayınlamıştır. Bu ayrıntılı rehberler, DSÖ rehberlerine uygundur ve tüm sağlık 

personelini ve sağlık tesislerinde COVID-‑19 vakaları ile çeşitli düzeylerde ilgilenen diğer 

çalışanları (şoförler, temizlik görevlileri, vb.) kapsamaktadır. 

Sağlık acil durumu kapsamında, Sağlık Bakanlığı; 3 aylık bir dönem için istifa ve izin haklarını 

kısıtlayarak sağlık çalışanlarına ilişkin acil önlemler almıştır.  SB tarafından hazırlanan İYP, 

proje uygulamasında yer alan sağlık çalışanlarının, sağlık çalışanlarına yönelik ulusal 

mevzuatlara uygun olarak yeterli dinlenme süresine sahip olmasını ve fazla mesai ücreti almasını 

sağlayacaktır. İYP, KKD kullanımı ve işyerine ilişkin koruma tedbirleri konusunda DSÖ'nün 

aldığı önlemleri ve hazırladığı rehberi kapsamaktadır.  Sağlık Bakanlığı'nın acil önlemleri 

kapsamında asgari dinlenme süreleri, fazla mesai sırasında verilecek molalar, sağlık 

çalışanlarının dönüşümlü çalışma yöntemleri ve fazla mesai ücreti hâlihazırda uygulanmakta 

olup, bunlar İYP'de belgelendirilmiştir.  Yeterli dinlenme süresi, molalar ve fazla mesai ücreti 

dâhil olmak üzere sağlık çalışanlarını korumaya yönelik yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra, 

sağlık tesisleri ve laboratuvarlarda görev yapan ve hem proje kapsamında hem de proje kapsamı 

dışında çalışanlar için geçerli olan ilgili ulusal mevzuat, İYP'de belgelendirilmiştir. 

Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının fiziksel, 

kimyasal, biyolojik, ergonomik, güvenlik ile ilgili ve psiko-sosyal riskleri nedeniyle sağlık 

sektöründe çalışmayı 'son derece tehlikeli' şeklinde sınıflandırmaktadır13. Türk İş Kanunu, çocuk 

iş gücü kullanımını yasaklamaktadır. ÇSS2, Türk İş Kanunu (Kanun No: 4857) ve İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331) uyarınca; işin tehlikeli niteliği nedeniyle, 18 yaşın 

altındaki kişilerin proje faaliyetlerinde çalışmasına izin verilmeyecektir. 

ÇSS3: Kaynak Verimi ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

Proje kapsamında ilaç, malzeme ve tıbbi ekipman temini suretiyle desteklenecek laboratuvarlar, 

yoğun bakım üniteleri, karantina tesisleri ve tarama noktalarından kaynaklanan tıbbi ve kimyasal 

atıklar (su, reaktifler, enfekte malzemeler vb. dâhil), uygun şekilde toplanmadığı, arıtılmadığı ve 

bertaraf edilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Tıbbi 

tesislerden ve laboratuvarlardan kaynaklanabilecek atıklar; sağlık çalışanları tarafından 

kullanılan KKD'nin yanı sıra, kontamine olmuş sıvı atıkları, kimyasalları ve diğer tehlikeli 

                                                   
13 İş Kanunu madde 9 a tebliğ 
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maddeleri ve tanı ve tedavide kullanılan kesici-delici atıklar dâhil olmak üzere laboratuvarlarda 

ve karantina ve izolasyon merkezlerinde kullanılan diğer atıkları içerebilir. 

Projeden faydalanan her tıbbi tesis/laboratuvar, olası olumsuz etkileri önlemek veya en aza 

indirgemek için DSÖ'nün COVID-19 rehber dokümanlarından ve diğer uluslararası iyi 

uygulamalardan yararlanarak hazırlanacak Hastane Atık Yönetim Planı (HAYP)gerekliliklerine 

uyacaktır. HAYP, COVID-19 testi veya tedavisi ile ilişkili olarak meydana gelen herhangi bir 

atığın yakılmasını veya sterilize edilmesini ve daha sonra ruhsatlı, uygun bir saha dışı tesiste 

bertaraf edilmesini zorunlu kılacaktır. HAYP aynı zamanda bu tür atıkların en yakın onaylı tıbbi 

atık yakma fırınına/sterilizasyon tesisine taşınmak üzere dezenfekte edilmesi ve paketlenmesi 

için sıkı protokoller belirleyecektir. HAYP, numunelerin ve tıbbi malların veya son kullanma 

tarihi geçmiş kimyasal ürünlerin taşınması ve yönetimi ile ilgili rehber bilgiler de içermektedir. 

Sağlık tesislerinde, karantina tesislerinde ve laboratuvarlarda kullanılan kaynaklar (su, hava, 

vb.), SB ve DSÖ'nün tıbbi tesislere yönelik çevresel enfeksiyon kontrol kılavuz ilkeleri 

doğrultusunda belirlenen standartlara ve tedbirlere uygun olacaktır. ÇŞB ve SB dâhil olmak 

üzere ilgili bakanlıklar tarafından tıbbi atıkların yönetimine yönelik ilgili yönetmelikler, kılavuz 

ilkeler ve uygulamalar ile belirtilen tedbirler, HAYP kapsamında değerlendirilecek ve entegre 

edilecektir. 

 

 

ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği   

Laboratuvarlardan ve sağlık tesislerinden kaynaklanan tıbbi atıklar ve genel atıklar, uygun 

şekilde bertaraf edilmediğinde, toplumu enfekte edebilecek mikroorganizmalar taşıma anlamında 

ciddi bir potansiyele sahiptir. Laboratuvarda iyi şekilde kontrol altında tutulamamaları ya da 

yangın veya doğal afetler (örn; deprem) gibi kazalar/acil durumlar nedeniyle, enfeksiyöz 

mikroorganizmaların çevreye yayılma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla laboratuvarların, 

sağlık tesislerinin ve tarama noktalarının, HAYP'de detaylandırılacak prosedürlere uyması 

gerekecektir (bkz. ÇSS3).  Yukarıda belirtilen ÇSS1 ve ÇSS2'nin yanı sıra DSÖ'nün COVID-19 

müdahalesi ile ilgili rehberinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi; karantina ve izolasyon 

merkezlerinin faaliyetlerinin; personelin, hastaların ve toplumun daha geniş bir kesiminin 

uluslararası iyi uygulamaları takip etmesini ve uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda 

muamele görmesini sağlayacak şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

Proje, paydaş katılımı dâhil olmak üzere belirtilen hükümler vasıtasıyla, farklı gruplar arasındaki 

olası uyuşmazlıkları alevlendirmeden, karantina ve izolasyon merkezlerinin ve tarama 

noktalarının, uzak bölgeler ve sınır bölgeleri dâhil olmak üzere ülke genelinde etkin şekilde 

işletilmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca, Paydaş Katılım Planı'nın uygulanmasıyla; COVID-19'un tespiti, önlenmesi ve kontrolüne 

ilişkin DSÖ rehberi doğrultusunda hazırlanan SB COVID 19 rehberi ile proje, COVID-19 

yönetiminde doğru toplum sağlığı ve güvenliği uygulamalarını aktif şekilde teşvik edecektir.   

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel sömürü ve istismar açısından, doğrudan proje 

faaliyetleriyle ilişkili risklerin düşük olduğu varsayılmaktadır.  Proje faaliyetleri inşaat işlerini 

içermemektedir ve iş gücü akınına yol açmayacaktır. Ayrıca, proje, doğrudan karantinayı ya da 

işçi ve güvenlik personeli istihdamını ve hatta maaşları desteklemeyecektir. 
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Proje, güvenlik personelini desteklemeyecektir; dolayısıyla Borçlu/sağlık tesisleri tarafından 

görevlendirilecek güvenlik personeli ile ilgili risklerin düşük olduğu varsayılmaktadır. Tüm 

hastaneler kendi güvenlik personelini istihdam etmektedir. Bu güvenlik personeli, kanuna aykırı 

davranışlar veya görevin kötüye kullanılması konusunda denetimler uygulayan ulusal polis 

kanununa uygun şekilde konuşlandırılmaktadır. 

 ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı   

Projeden etkilenen taraflarla diğer taraflar arasında anlamlı ve iki yönlü bir etkileşim sağlamak 

üzere, COVID-19 ve sosyal mesafe, yüksek risk altındaki demografi, kendi kendine karantina ve 

gerektiğinde zorunlu karantina konusunda açık mesajlar verilmesine ilişkin taslak Paydaş 

Katılım Planı hazırlanmıştır. Anlamlı istişareler yürütmek ve uygun bilgileri paylaşmak; tüm 

açılardan - sosyal, çevresel, ekonomik ve tıbbi/sağlık - halk sağlığı ve güvenliğini sağlamak 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; proje, aşağıdaki amaçlara hizmet eden bir 

PKP hazırlamıştır: (i) paydaşların tanımlanması ve analizi; (ii) katılım yöntemlerinin, yani 

istişare ve bilgi paylaşımı için etkili iletişim araçlarının planlanması; (iii) kararları etkilemek için 

platformların etkinleştirilmesi; (iv) Planın uygulanmasında farklı aktörlerin rol ve 

sorumluluklarının belirlenmesi ve (iv) şikâyet çözüm mekanizması (ŞÇM).  Ayrıca Proje, 

projenin çevresel ve sosyal etkilerinin ötesinde daha geniş paydaş katılımına yönelik bir alt 

bileşen içermekte ve COVID-19'a ve hükümetin genel müdahalesine odaklanmaktadır. 

Proje hazırlığı, paydaşların detaylı bir haritalamasını içermektedir. Hastanelerdeki COVID-19 ile 

enfekte olan kişiler ile aileleri & akrabaları, karantina/izolasyon merkezlerindeki kişiler ile 

aileleri & akrabaları, karantina/izolasyon merkezlerindeki, hastanelerdeki, tanı 

laboratuvarlarındaki işçiler, kamu/özel sektördeki sağlık çalışanları (Doktorlar, Hemşireler, Halk 

Sağlığı Denetçileri, Ebeler, laboratuvar teknisyenleri/çalışanları) ve acil personeli, tıp ve test 

merkezlerindeki çalışanlar gibi etkilenmesi muhtemel kişiler ve gruplar (doğrudan 

faydalanıcılar) ile müdahalede görev alan halk sağlığı kurumları tespit edilmiştir. Doğrudan 

faydalanıcılar/Projeden Etkilenen Taraflar ayrıca yoksullar, yaşlılar, mülteciler ve geçici 

konaklama merkezlerindeki (mülteci kampları) ve COVID-19 vakalarının aniden yükseldiği 

yoğun nüfuslu kentsel alanlardaki göçmenler gibi COVID-19'a yakalanma riski taşıyan ancak 

sağlık hizmetlerine kısıtlı erişime sahip hassas grupları da içermektedir. 

Türkiye'de SB'nin, 7/24 ve ülkenin her yerinden ulaşılabilen bir çağrı merkezi yoluyla yönetilen 

Alo 184 ücretsiz yardım hattı bulunmaktadır. Faydalanıcı, bunu kişilerin endişelerini, ilgili 

taleplerini dile getirmeleri için bir Şikâyet çözüm mekanizması olarak kullanmıştır. Sorular, 

sağlıkta acil durumlar, şikâyetler ve sağlık hizmetleri ile ilgili diğer taleplere ilişkin olarak daha 

geniş bir kamuoyunun yanı sıra sağlık çalışanlarına da hizmet etmektedir. Yardım hattı ayrıca 

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça ve "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)" 

kapsamında engellilere yönelik özellikli hizmetler dâhil olmak üzere 6 dilde çeviri desteği 

sunmaktadır. ESİM, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için 7/24 işaret 

dilinde hizmet sunmaktadır. Mobil telefonlarda ücretsiz erişilebilir olan ESİM, 112 ambulans 

merkezini ararken, Merkezi Randevu Sisteminden randevu alırken ve tıbbi muayeneler esnasında 

işitme engelli kişiler için canlı sözlü çeviri hizmeti sunmaktadır. 

SB'nin ŞÇM sistemi ALO 184'e ulaşan şikâyetler, 4982 No'lu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamında en geç 14 gün içerisinde çözülmektedir.  Ancak, çözüm süresi COVİD-19 Pandemi 

sürecinden sonra 2-3 güne düşmüştür. 
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Doğrudan Proje faaliyetleri, diğer bir ifadeyle mal ve malzemelerin satın almasının yapıldığı, 

eğitim vb.’nin Banka finansmanı kapsamında gerçekleştirildiği sağlık tesislerinde ve 

laboratuvarlarda gerçekleşen faaliyetler ile ilişkili talepler/sorular/şikâyetler, mevcut ŞÇM 

kapsamında bu projenin bir parçası olarak geliştirilecek ayrı bir IT modülü ile takip edilecek ve 

uygulama esnasında üç aylık dönemler halinde Dünya Bankası’na raporlanacaktır. ŞÇM’nin 

kapsamlı bir açıklaması ile işlevselliğinin bir analizi (erişilebilirlik, anonimlik ve şikâyet süreci) 

güncellenmiş PKP'de sunulmaktadır. Proje, Sağlık Bakanlığı web sitesine bağlı bir web sayfasına 

sahip olacak ve faaliyetler ve sonuçlara ilişkin düzenli olarak bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca, ŞÇM 

rakamlarına ek olarak web sayfasına çevrimiçi bir geri bildirim kutusu da eklenecektir. 

Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Türkiye, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Stockholm Sözleşmesi ve Tehlikeli Atıkların Sınır 

Ötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafı Hakkında Basel Sözleşmesi de dâhil olmak üzere çok 

sayıda Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeye imza atmıştır. Türkiye tarafından onaylanan diğer 

ilgili çevre, İSG ve uluslararası iş anlaşmaları ve sözleşmeleri, Ek IV'te yer almaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rehberliği  

DSÖ, güncel ülke ve teknik rehberliğinin yer aldığı COVİD-19'a özel bir web sitesi 

sürdürmektedir. Durum değişkenliğini korurken belirli sağlık tesislerinin ve programların yanı 

sıra ulusal müdahaleyi de yönetenlerin DSÖ tarafından ve diğer uluslararası en iyi uygulamalar 

ile sağlanan rehberliği takip etmeleri kritik öneme sahiptir.  DSÖ kaynakları aşağıdakiler 

hakkında teknik rehberlik içerir: (i) laboratuvar biyogüvenliği, (ii) enfeksiyonun önlenmesi ve 

kontrolü, (iii) iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kilit hususlar da dâhil olmak üzere sağlık 

çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları, (iv) su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimi, 

(v) kişilerin karantinası, (vi) KKD'nin rasyonel kullanımı, (vii) oksijen kaynakları ve COVID-19 

tedavi merkezlerinin dağılımı. İlave rehber Ek III'te listelenmiştir. 

 

Çevresel ve Sosyal Dayanak 

Türkiye 83 milyon nüfusu ile coğrafi olarak Asya ve Avrupa arasında, Balkanlar, Kafkaslar, Orta 

Doğu ve Doğu Akdeniz'in kesişiminde yer almaktadır. Nüfusunun %93’ü kentsel alanlarda 

yaşamaktadır14 ve nüfus ülke genelinde 81 ile ayrılmaktadır. 

Türkiye, TÜİK'e göre 2019 yılında 753.7 milyon Amerikan Dolarına ulaşan Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılası ile dünyanın 19'uncu en büyük ekonomisine sahip üst-orta gelir sınıfında bir ülkedir.  

Ağustos 2018'den bu yana ekonomide, son yıllarda üretim artışı ve işsizlik konusundaki yapısal 

zorluklar nedeniyle bazı zayıflıklar görülmüştür.  

2011'den sonra Suriye'de mülteci krizinin patlak vermesiyle Türkiye, göçmenler ve mülteciler 

için hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke haline gelmiştir. Bugün ülke geçici koruma altında 3,6 

milyondan fazla Suriyeli ile en yüksek sayıda mülteciye ve diğer milliyetlerden yaklaşık 400,000 

sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. COVID-19 salgını öncesinde; yaklaşık dört 

milyon mülteci ve sığınmacı, büyük ölçüde bağışçılar tarafından finanse edilen sağlık tesisleri 

aracılığıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmaktaydı. Özel desteğe (engelli bakımı, yaşlı bakımı) 

ihtiyaç duyan, geçici barınma merkezlerinde (mülteci kamplarında) yaşamını sürdüren yaklaşık 

                                                   
14 http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33705 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
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64.000 mülteci bulunmaktadır. Suriyeliler sağlık hizmetlerine erişebilmektedir ve Sağlık 

Bakanlığı; devlet hastaneleri ve (birinci basamak sağlık hizmetleri sunan) Göçmen Sağlık 

Merkezlerinin yanı sıra, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren birimler 

aracılığıyla hizmet sunumunu denetlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne kayıtlı 

olmayan Suriyelilerin birinci basamak sağlık hizmetlerine veya sevk üzerine diğer 

basamaklardaki hizmetlere erişimi kısıtlıdır; ancak kayıtlı olmayan Suriyeliler, acil bakım 

hizmetlerinden ve temel halk sağlığı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmakta ve daha sonra 

kayıt için sevk edilmektedir. Ayrıca Kızılay, COVID-19 sorununu ele almak için mültecilere 

yönelik sağlık hizmetlerine erişimin yanı sıra psikososyal destek, geçim kaynağı desteği ve 

sosyal uyum faaliyetlerini desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Geçici Barınma 

Merkezlerindeki çadırlar ve ortak alanlar dezenfekte edilmiştir ve mülteciler düzenli olarak 

Covid-19 hakkında bilgilendirilmektedir. COVID-‑19 vakaları ile ilgilenmek için sağlık 

tesislerinin üzerinde artan yük nedeniyle bu durum, geçici koruma altındakiler dâhil olmak üzere 

ülkedeki mülteciler açısından mevcut sağlık hizmetlerine COVID-19 dönem öncesindeki gibi 

erişim açısından zorluklar yaratabilir.  Bununla birlikte, toplum sağlığı merkezlerinde 

mültecilerin yoğun olarak yaşadığı alanlarda birinci basamak sağlık hizmetlerini (öncelikle 

koruyucu sağlık hizmetleri ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele ile ilgili sağlık hizmetleri) sunmak 

amacıyla Yabancı Uyruklular Poliklinikleri13 ve Göçmen Sağlık Merkezleri14 kurulmuştur. 

COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında, sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına 

bakılmaksızın, tüm bireylerin kişisel koruyucu ekipmanlara, tanı araçlarına ve ilaçlara erişimi 14 

Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve COVID-19 tedavisinin resmi olarak "acil 

durum" statüsü kazandığı 2399 No'lu Cumhurbaşkanı Kararı ile güvence altına alınmıştır.   Bu, 

hassas mülteci gruplarının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin korunmasına büyük 

ölçüde yardımcı olmuştur.  

Ulusal pandemi planı kapsamındaki halkla iletişim stratejisinin bir parçası olarak 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 ile ilgili tüm iletişim ve sağlık 

yönergelerini Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlamıştır. Sağlık Bakanlığı, pandemi ve 

hastalık hakkında düzenli olarak bir internet sitesi aracılığıyla bilgi paylaşımının yanı sıra, 

İngilizce ve Arapça dillerinde de COVID-19 ile ilgili el kitapları ve broşürler paylaşmaktadır. 

Ayrıca İç İşleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar, güncel durum ve alınan tedbirler 

hakkında bilgi paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreç esnasında bakanlıklar, mültecilerin 

bilgiye erişimini ve pandemi farkındalığını desteklemiştir. Türkiye'deki mültecilerle çalışan bir 

sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen yakın zamandaki bir araştırma15 neredeyse tüm 

bireylerin hastalığın yaygın semptomlarının ve ayrıca maske kullanımı, sosyal izolasyon ve 

dezenfeksiyon yöntemleri gibi halka yönelik tedbirlerin farkında olduklarını göstermektedir.  

Türkiye, sağlık sonuçlarını iyileştirmede ve bebek ve anne ölümlerini azaltmada önemli ilerleme 

kaydetmiştir. Örneğin, 1980-2017 yılları arasında doğumda beklenen yaşam süresi 58,7'den 

77,1'e (yüzde 31,3 artış) yükselmiştir, küresel ortalamadan (2017 için 72,4) daha iyi ve neredeyse 

Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesine eşit bir performanstır (2017 için 77,7).   2000 yılında 

100,000 canlı doğumda 42'den 2017'de 17'ye gerileyen anne ölüm oranı16 ve 2000 yılında 1000 

canlı doğumda 30,9'dan 2017'de 9,7'ye gerileyen bebek ölüm oranı ile hem anne hem de bebek 

ölüm oranları iyileşme göstermiştir. 

                                                   
15 http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-During-

COVID-19-Crisis.pdf 
16 http://wdi.worldbank.org/table/2.14 

http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-During-COVID-19-Crisis.pdf
http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-During-COVID-19-Crisis.pdf
http://wdi.worldbank.org/table/2.14
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İyileştirilmiş sağlık çıktıları, Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttıkça demografik değişimlere neden 

olmuştur.  2019 itibariyle (en son veriler), nüfusun yüzde 9,1'i 65 yaş ve üzerinde iken nüfusun 

yaklaşık yüzde 23,1'i 15 yaşın altındadır ve yüzde 67,8’i 15 ila 64 yaş arasındadır. Nüfus 

projeksiyonlarına göre 65 yaş üstü oranın 2040'ta yüzde 16,3'e, 2080'de yüzde 25,6'ya 

yükselmesi beklenmektedir. 

Türkiye'nin hastalık yükü giderek bulaşıcı hastalıklardan bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) 

kaymaktadır. 2018 itibariyle, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tüm ölümlerin yüzde 89'unu 

oluşturmaktadır.17 Kentleşme her geçen gün hızla artış göstermektedir ve bu durum; beslenme 

düzeni, istihdam türleri ve fiziksel aktivite düzeylerindeki değişiklikleri beraberinde getirmekte 

ve BOH’lara doğru kaymaya katkıda bulunmaktadır. Yetişkinler arasında BOH bağlantılı ölüm 

oranına ilişkin altta yatan risk faktörleri, tütün kullanımı (yüzde 28; erkeklerdeki oran 

kadınlardaki oranın neredeyse iki katıdır), yüksek tansiyon (yüzde 20), diyabet (yüksek kan 

şekeri (yüzde 13) ve obezite (yüzde 32; kadınlardaki oran erkeklerdeki oranın neredeyse iki 

katıdır)18 alanlarında nispeten yüksek oranları içermektedir. 

Son on yılda Türkiye, 2003 ve 2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sağlık 

reformu olarak bahsi geçen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hizmet sunumunu önemli 

ölçüde iyileştirmiştir. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık finansmanı trendlerinin 

değişiminin yanı sıra sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine ve artan sağlık kullanım oranlarına 

yansımaktadır. Türkiye, temel birinci basamak sağlık hizmetleri için evrensel sağlık 

kapsayıcılığını sağlarken; COVID'in yanı sıra, nüfus ve demografi ile ilgili artan hassas 

durumları ele alma konusunda sağlık sisteminde karşılaşılan büyük belirsizlik nedeniyle 

eksiklikler devam etmektedir. Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla en son verilere göre SB, üniversite, 

özel ve diğer hastanelerin toplam sayısı 1.534 olup, hastanelerde bulunan yatak sayısının 231 

binin üzerindedir. Türkiye’de her 1.000 kişi için 2.83 adet hastane olduğunu görülmektedir. Aynı 

dönemde, ülke çapında toplam 153 binden fazla hekim olmak üzere hekim başına 536 kişi 

düşmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın Stratejik Planı'nda, birinci basamak sağlık iş gücü sayısını 

arttırmanın önemine vurgu yapılıp 2030 yılı için daha yüksek hedefler belirlenmiştir.  Sağlık 

Bakanlığı, 15 yılı aşkın bir süredir Dünya Bankası'nın ortağıdır, ayrıca IFC ve MIGA'dan şehir 

hastanelerini genişletmek için finansal destek almıştır ve büyük ölçekli projelerin yönetiminde 

güçlü bir kapasite oluşturmuştur. Bakanlığın ulusal bir pandemi hazırlık planı bulunmaktadır ve 

bakanlık gelecekte pandemilere müdahale edebilmek amacıyla planını bu proje ile 

güçlendirecektir.  

Türkiye'nin ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020'de tespit edildiğinden, Hükümet yavaş yavaş 

DSÖ'nün rehberliğine uygun olarak19 büyük etkinliklerin sonlandırılmasına, sosyal mekânların, 

okulların ve tüm büyük çaplı satış mağazalarının kapatılmasına yönelik hijyen kılavuzluğundan 

bulaşma hızını kesmek için fiziki mesafe tavsiyesinde bulunmaya kadar çeşitlilik gösteren bir 

dizi halk sağlığı önlemini uygulamaya koymuştur. Vatandaşların çoğu Hükümetin kılavuzluğuna 

uyuyor görünmektedir ve çoğu büyük şehirde karantina uygulanmaktadır. Hükümet ayrıca asgari 

emekli maaşını, sosyal yardım faydalanıcılarına tahsisi ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin 

güçlendirilmesine ilişkin belirtilmemiş ihtiyatları artırarak firmaların sosyal güvenlik ve istihdam 

                                                   
17 Dünya Sağlık Örgütü (2018). Türkiye: Dünya Sağlıkı Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) Ülke Profilleri, 2018. 
Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü.  En güncel veriler. 
18  https://www.who.int/nmh/countries/2018/tur_en.pdf?ua=1 
19 Dünya Bankası yayımlanmamış hazırlık notu "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Sisteminin COVID-19'a Müdahalesi, Mart 2020. 

https://www.who.int/nmh/countries/2018/tur_en.pdf?ua=1
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vergisinin ertelenmesi dâhil olmak üzere firmalar ve hedeflenen haneler üzerindeki etkiyi 

durdurmak amacıyla toplamda yaklaşık 100 milyar TL tutarında bir ekonomik paket açıklamıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kapsamlı bir COVID-19 müdahale stratejisi ve önleme, tespit ve 

müdahale tedbirlerini içeren Pandemi Eylem Planı hazırlamıştır. Sağlık Bakanlığı, politika 

yapıcılara bilimsel kanıt sunup rehberlik etmek üzere danışma kurulu olarak hareket edecek bir 

bilim kurulu kurmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin COVID-19 pandemi müdahalesini 

sağlık sektörü adına yönetmektedir. Bakanlığın Halk sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-‑19 

salgınına yanıt vermek adına Pandemi Eylem Planını başlatmıştır. Tanı ve müdahale ile ilgili 

Türkiye’nin adımlarının bir parçası olarak SB Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 18 Mart 

2020 tarihinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği uygulamaya 

koymuştur. Bu plan kapsamında Genel Müdürlük, SB adına her türlü acil durum planının 

yürütülmesinden sorumludur. Benzer şekilde İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini 

yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerekmesi halinde afet ve acil 

durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirili. Bu plan kapsamında tüm kamu, 

belediye ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneler, dışarıdan müdahale ihtiyacı olmadan 72 

saat süreyle kendi kendilerine yetebilmek için gereken tedbirleri alma konusunda 

yetkilendirilmiştir. 20 Mart 2020’de SB tarafından belirlenen kriterleri karşılayan tüm kamu ve 

özel sağlık kuruluşları “Pandemi Hastanesi” olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Müdahale 

kapasitesini artırmak amacıyla enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, 

dâhiliye bölümleri ve en az iki uzman hekimi bulunan tüm hastaneler, Pandemi Genel 

Koordinasyon ekibinin uygulama desteği ile Pandemi Eylem Planı kapsamında COVID-19’a 

müdahale etmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır. 

Afet yönetimi alanında, Türkiye’nin yaklaşık 17.000 ventilatörü ve 25.000 yetişkin YBÜ yatağı 

(karmaşık durumlarla başa çıkmak kapasitesi açısından üç YBÜ yatağı kategorisi) 

bulunmaktadır. Türkiye’nin hastalık yükünün muhtemel büyüklüğü düşünüldüğünde, bu 

kapasitenin artırılması ve özellikle de mevcut ventilatör kapasitesinin ikiye katlanması 

gerekecektir (değişen klinik uygulama kılavuz ilkelerine bağlı olarak). 

Belediyeler, tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme tesislerinin 

kurulması, tıbbi atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve atıkların il düzeyinde güvenli bir 

şekilde bertarafı da dâhil olmak üzere tıbbi atık yönetimi açısından yetkili makamlardır. Sağlık 

tesisi seviyesi gereksinimleri, atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi 

atıkların sahada güvenli bir şekilde toplanması ve geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların 

güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının yanı sıra tıbbi atık yönetim planlarının 

hazırlanması ile ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.  Ulusal 

tıbbi atık yönetimi sistemi, DSÖ protokolleri ve yönergelerine uygun olarak geliştirilmektedir ve 

Türkiye'de tıbbi atıkların yönetimi için sterilizasyon ve yakma tesislerinin kapasitesi de 

yeterlidir. Tüm devlet hastaneleri ve şehir hastanelerinde kalite standartları kapsamında tıbbi 

atıkların yönetimi gerçekleştirilmektedir ve üçüncü taraflarca performans ve risk yönetiminin 

izlenmesi konusunda düzenli olarak çapraz kontroller yapılmaktadır. Sağlık kuruluşundaki 

çalışanlar, Yasa ile öngörülen şekilde atık yönetimi uygulamaları da dâhil olmak üzere düzenli 

eğitimler almaktadır.  

COVID-19 Testi: Türkiye'de ilk numune Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji 

Referans Laboratuvarlarında analiz edilmiştir.  Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak 

test edilen numunelerin sonuçları zamanında paylaşılmaktadır. Hızlı çalışmayı sağlamak için, 

solunum yoluna ait numuneler yalnızca merkezi laboratuvarda değil, aynı zamanda birçok ilde 
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merkezi HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda 

da analiz edilmektedir. Ayrıca, antikor kitleri olarak kaset testleri, ELISA testleri ve hızlı tanı 

kitleri kullanılmaktadır. SB, numune alma ve tanı için gereken tüm malzemeleri merkezi 

düzeyde sağlamakta ve illere dağıtmaktadır.  

Test işlemi, yayılmayı yavaşlatmaya yönelik kanıt-temelli tedbirler uygulamak için politika 

yapıcıların hastalığın boyutunu daha iyi anlamasını sağladığı için COVID-19’a müdahale 

açısından önemlidir. Ülkede COVID-19 test işlemi Mart sonunda yaklaşık 3.000 kişi ile başlamış 

ve neredeyse bir ay içerisinde maksimuma (yaklaşık 50.000 kişi) ulaşmıştır. 30 Ağustos 2020'de 

91.302 kişi test edilmiş ve toplam test edilen kişi sayısı 7.028.39020'ye ulaşmıştır (12 Mayıs 2020 

itibariyle test işlemi kapsamı her bin kişi için 17.08 testtir).21 Tanı kapasitesi açısından, 

Türkiye’de hâlihazırda (13 Mayıs 2020 itibariyle) yetkili 238 tanı laboratuvarı (81 ilin 78’inde) 

bulunmaktadır22. Türkiye nüfusunun büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, vakaların 

artmaya devam ettiği durumda beklenen vaka yüküne hazırlıklı olması için Türkiye’nin test 

kapasitesini en azından ikiye katlaması gerekebilir. 

 

Tahmini Çevresel ve Sosyal Riskler ve Bunların Hafifletilmesi 

Çevresel Riskler 

Proje ile bağlantılı büyük çaplı çevresel endişeler; hastalardan, testlerin kullanımından, tıbbi 

atıkların yönetilmesinden kaynaklanan risklerle ilgilidir. Bu riskler şunlarla ilgilidir: (a) tanı 

esnasında sağlık personeli, laboratuvar personeli ve toplulukların iş sağlığı ve güvenliği; 

hastaların/testlerin/kimyasalların ve reaktiflerin taşınması; COVID-19 döngüsünün tedavi 

aşamaları ile (b) tıbbi atık yönetimi ve tıbbi atıkların işlenmesi, taşınması ve bertarafı ile ilgili 

toplum sağlığı ve güvenliği meseleleri. Proje ile inşaat ya da küçük tadilat işleri 

desteklenmemektedir.. Söz konusu riskler, ESS1, ESS2, ESS3, ESS4 ve ESS10 kapsamındadır 

(bakınız Bölüm 3 kısım Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Standartları). Sağlık çalışanlarına 

yönelik KKD dâhil olmak üzere SB'nin tıbbi atık işleme ve iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarını gerçekleştirme kapasitesi, uluslararası iyi uygulamalara ve DSÖ kılavuzlarına 

uygun olarak oluşturulmuştur ve düzenli (pandemik olmayan) durumlar için yeterli bulunmuştur. 

Buna karşın; sağlık tesislerinin ve sağlık personelinin üzerinde COVID-‑19 baskısının artmasıyla 

birlikte, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına yeterince uyulmuyor olması ihtimali, yeterli kişisel 

koruyucu donanım bulunmaması ya da toplama, taşıma veya bertaraf etme aşamalarının herhangi 

birinde tıbbi atıkların uygun şekilde işlenmemesi nedeniyle enfeksiyonların sağlık çalışanlarına, 

laboratuvar personeline ve halkın geneline yayılması riski artmaktadır. 

Sosyal Riskler  

Proje ülkenin mevcut ve gelecekteki COVID-‑19 hastalarını tedavi kapasitesini güçlendireceği 

için Projenin sosyal ve çevresel etkileri genel anlamda olumludur. Bununla birlikte; Türkiye'nin 

sağlık sistemi hastalığın yayılmasını frenleyecek ve ilave destek olmadan gerekli tedaviyi 

sunacak yeterli donanıma sahip olmadığından, hem sağlık çalışanları hem de tüm toplum için 

ciddi bir sağlık riski söz konusudur. Proje faaliyetleri çoğunluk itibarıyla sağlık tesisleri ve 

laboratuvarlar için mal ve malzeme (ventilasyon üniteleri, tanı ekipmanı, test kitleri, reaktifler ve 

                                                   
20 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,  https://covid19.saglik.gov.tr/ 
21 https://covid19.saglik.gov.tr/ 
22 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
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gözlükler, cerrahi maskeler, eldivenler, önlükler, cerrahi önlükler gibi koruyucu donanım) 

alımıyla sınırlı olsa da (i) teyit edilen COVID-‑19 vakalarının hızla artması ve halk sağlığı 

açısından risk durumunun sürekli olarak değişmesi, sağlık çalışanları ve sağlık sistemi için ciddi 

sağlık ve güvenlik zorlukları oluşturmaktadır. Virüsün pozitif COVID-‑19 vakalarıyla ilgilenmek 

zorunda olan sağlık çalışanları arasında yayılması, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına 

uygunluğun muhtemelen yetersiz olması ve KKD eksikliği pandemi kaynaklı bu acil durum 

şartlarında sağlık çalışanları için hâlihazırda ciddi huzursuzluk ve stres yaratmaktadır; (ii) 

yürürlükte olan düzenlemeler ve mekanizmalar uygun bir şekilde yönetilmezse, tıbbi atıkların 

işlenmesi, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili toplum sağlığı ve güvenliği riskleri artabilir, 

(iii) artan COVID-‑19 yükü hassas durumdaki grupların -- yoksul, yaşlı ve engelli bireyler ile 

mülteciler -- COVID-‑19 tedavisi dâhil yeterli sağlık hizmetlerine erişimi konusunda zorluklara 

yol açmaktadır; (iv) son olarak COVID-19’un önlenmesi, tespit edilmesi ve klinik olarak 

yönetilmesi için ihtiyaç duyulup satın alınan kalemlerin sağlık tesislerine ve laboratuvarlara adil 

bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı ile ilgili orta-düşük bir olasılık bulunmaktadır ve bu olasılık 

projenin etkilerini etkileyebilir. Proje kapsamında yeni herhangi bir inşaat ve hatta küçük tadilat 

işi finanse edilmeyecektir. Proje mevcut sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda ve geçici sahra 

hastanelerinde gerçekleştirileceğinden herhangi bir arazi istimlak çalışmasına veya fiziksel ve 

ekonomik yer değiştirmeye veya kültürel miras ya da hassas yaşam ortamları üzerinde herhangi 

bir etkiye sebep olmayacaktır. 

Bu riskleri azaltmak amacıyla SB, vaka prevalansı ile ilgili güncel veriler doğrultusunda sağlık 

tesislerinin ve laboratuvarların ihtiyacının aciliyetine bağlı olarak proje kapsamında satın alınan 

hizmetlerin ve malzemelerin sayısını paylaşmayı taahhüt edecektir. SB ayrıca vatandaşların 

katılımını ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Paydaş Katılım Planını 

(PKP) kullanacaktır.  

Projeyle bağlantılı sosyal riskler; Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi kapsamında 

geçerli olan ÇSS ile DSÖ'nün COVID-19'a hazırlıklı olma ve müdahale konularındaki COVID-

19 kılavuz araçları doğrultusunda, Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, PKP 

(Şikâyet Çözüm Mekanizması dâhil) ve İş Gücü Yönetim Prosedürü ile ele alınmaktadır.  

Hafifletici Tedbirler (İşletim Aşaması) 

Proje faaliyetlerinin çoğunlukla mevcut sağlık tesisleri ve laboratuvarlar için mal ve malzeme 

alımı ile sınırlı olması nedeniyle hafifletici tedbirler açısından yalnızca işletim aşaması dikkate 

alınacaktır. Faydalanıcı her bir tıbbi tesis/laboratuvar, bu ÇSYÇ'nin gereksinimlerini yerine 

getirecek ve tesis/laboratuvar için hazırlanan HAYP uyarınca işletilecektir. 

Mal ve hizmet alımı:  Proje, eküvyon çubuğu, ventilasyon üniteleri (orta düzey ventilatörler), 

ilaçlar ve tıbbi tesislerin YBÜ'leri için malzemeler, tanı ekipmanı, test kitleri, hızlı test kitleri, 

reaktifler, dezenfektanlar/antiseptikler ve koruyucu ekipman (koruyucu tulumlar/kıyafetler, 

koruyucu gözlükler, cerrahi maskeler (3 katlı), maske (N95), muayene eldivenleri, önlükler vb.) 

gibi mal ve malzemeleri finanse edecektir. Kalkınma İçin Proje Satın Alma Stratejisi (PPSD), 

COVID-19 acil durum iyileştirme durumuna uyan ve proje gelişim hedefini en verimli şekilde 

karşılayan amaca uygun tedarik düzenlemelerini ana hatlarıyla belirtmiştir.   Satın alma 

uygulaması, SB'de mevcut PYDB ve SB'nin katılımcı Genel Müdürlükleri (GM) (Kamu 

Hastaneleri GM ve Halk Sağlığı GM) tarafından yapılacaktır.  PYDB, GM'ler tarafından 

gerçekleştirilen satın almaları denetleyecektir. Teknik Şartnameler, GIIP ve DSÖ kılavuzları 

kullanılarak hazırlanmalıdır 

(https://www.who.int/medical_devices/management_use/mde_tech_spec/en/).  
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Tıbbi atık yönetimi ve bertarafı: Enfeksiyon kontrolü ve atık yönetiminde uygulanacak 

prosedürlerin detayları, Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı'nda (HAYP) belirlenmelidir. Mevcut 

tesislerin benzer prosedürlere sahip olduğu durumlarda, çapraz enfeksiyonu azaltmaya ya da 

önlemeye yönelik hafifletici tedbirleri desteklemek için bu prosedürlerin desteklenmesi ya da 

güçlendirilmesi gerekebilir. Ek 2, HAYP için bir şablon oluşturmaktadır ve Hastaneler İçin Atık 

Yönetim Planı (HAYP) kapsamında dikkate ve ele alınacak hususları aşağıdaki şekilde 

belirtmektedir: 

 Numuneler, ilaçlar, reaktifler ve diğer tehlikeli maddeler dâhil olmak üzere malların 

teslimi ve depolanması; 

 KKD temini ve kullanımı, uygun temizlik prosedürleri, COVID-19 test işlemi, ile 

numunelerin test tesislerine taşınması dâhil olmak üzere tedavi uygulamaları; 

 Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere DSÖ'nün Sağlık Faaliyetlerinden Kaynaklanan 

Atıkların Güvenli Yönetimi ile ilgili kılavuzluğuna uygun atık süreçleri:   

o Atık üretimi, minimizasyonu, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi  

o Hasta başında atık ayrıştırma, paketleme, toplama, depolama ve taşıma 

o Yerinde dezenfeksiyon ile otoklav gibi atık işleme ekipmanının uygunluğu ve 

kapasitesi. Yerinde arıtma tesisleri küçük ölçekli yakma fırını ve atık su arıtma 

işlerini içerebilir. Yeterlilikleri ve uygunlukları değerlendirilmeli ve gerektiğinde 

uygun önlemler önerilmelidir.  

o Tıbbi atıkların taşınacağı ve saha dışında bertaraf edileceği saha dışı bertaraf 

tesislerinin uygunluğu ve kapasitesi.  Nakliye araçları ve saha dışı bertaraf 

tesisleri için nakliye ve bertaraf yönetmelikleri ve lisansı açısından yeterlilik ve 

uygunluk değerlendirilmelidir.  

HAYP'de ele alınan sosyal konular, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği de dâhil olmak üzere ulusal düzenlemelere uygun olarak yönetilecektir ve 

aşağıdakileri içermelidir: 

• ÇSYÇ Ek VI'da sunulan İş Gücü Yönetim Prosedürleri'ne (İGYP) uygun olacak iş 

gücü ve çalışma koşulları.  

• Toplum sağlığı ve güvenliği.  

Sağlık Bakanlığı, aşağıdakileri sağlamak için Sağlık Tesislerinde Kalite Standartları kapsamında 

hazırlanan Hastaneler İçin Atık Yönetim Planlarından yararlanacaktır: 

 Her bir faydalanıcı sağlık tesisi/laboratuvar, tesis/laboratuvar için Ek 2'de yer alan HAYP 

şablonuna dayanarak hazırlanan sahaya özel HAYP uyarınca işletilmektedir.  

 Atık ayrıştırma, paketleme, toplama, depolama, bertaraf ve taşıma HAYP ve DSÖ 

COVID-19 Kılavuzları uyarınca yürütülmektedir: 
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o Yerinde atık yönetimi ve bertarafı, düzenli olarak incelenecek ve HAYP 'de yer 

alan protokollere ilişkin eğitim haftalık olarak gerçekleştirilecektir;  

o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  ihtiyaç duyulan saha dışı bertarafı aylık olarak 

denetleyecek ve uyumu sağlamak için gereken telafiye yönelik tedbirleri tesis 

edecektir. 

 Atık üretimi, minimizasyonu, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, COVID-19 

bağlamında uygulanabilen hallerde uygulanmaktadır. COVID 19 hastalarının bakımı 

sırasında üretilen tüm tıbbi atıklar, belirlenmiş konteynırlarda ve torbalarda güvenli bir 

şekilde toplanmalı, işlenmeli ve daha sonra tercihen yerinde güvenli bir şekilde bertaraf 

edilmeli veya işlenmelidir. Atıkların saha dışına taşınması halinde nerede ve nasıl 

işleneceğini ve imha edileceğini anlamak önemlidir.  Tıbbi atık ile uğraşan herkes, 

uygun KKD (bot, önlük, uzun kollu önlük, kalın eldiven, maske ve gözlük veya siperlik) 

kullanmalı ve çıkardıktan sonra el hijyenini sağlamalıdır 23; ve 

 Hem sağlık tesisi çalışanları hem de dış paydaşlar için mevcut şikâyet mekanizmaları 

hakkında iletişim detayları ve bilgileri 

Sağlık çalışanlarının korunması: Tesislerdeki tıbbi personel SB kılavuzları ve DSÖ tavsiyesi 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance) ile 

COVID-19'un detayları konusunda eğitilmeli ve güncel bilgiye sahip olmalıdır.   

Kapı kolları, zeminler ve düzenli olarak temas edilen tüm yüzeyler dâhil olmak üzere yemek 

yenen alanların/kantinlerin/yiyecek içecek tesislerinin/ tuvaletlerin/duşların/ortak kullanım 

alanlarının dezenfektan kullanılarak düzenli ve derin temizliğini içerecek şekilde gelişmiş günlük 

temizlik düzenlemeleri uygulamaya konulmalıdır (temizlik personelinin, konsültasyon odalarını 

ve enfekte hastaları tedavi etmek için kullanılan tesisleri temizlerken yeterli KKD'ye sahip 

olduğundan emin olunmalı. Tıbbi personel, izolasyon ve tedavi için kullanılan alanlar başta 

olmak üzere gereken temizlik düzenlemelerini gözden geçirmeli ve bu konuda tavsiyede 

bulunmalıdır. 

Temizlik personeline tıbbi personel tarafından temizlik görevleri öncesinde ve sonrasında ve atık 

kontrolünde (kullanılmış KKD ve temizlik malzemeleri dâhil) KKD'nin güvenli bir şekilde nasıl 

giyileceğine ve gereken hijyen düzeyinde (el yıkama dâhil olmak üzere) kullanılacağına ilişkin 

eğitim verilmelidir.  Sağlık tesislerinde görev alan temizlik görevlileri sağlık güvenliği açısından 

hükümet tarafından korunmaktadırlar ve karşılaştıkları risk düzetine göre tüm önlemler 

alınmaktadır.  

Eldiven, önlük, perde; cerrahi maske ve koruyucu maskeler (N95 veya FFP2); eldiven (tıbbi 

eldivenler ve temizlik görevlileri için ağır işe uygun eldivenler); göz koruması (koruyucu gözlük 

veya siperlik); el yıkama sabunu ve dezenfektan ve etkili temizlik malzemeleri dahil olmak üzere 

tıbbi kişisel koruyucu donanımlar (KKD) mevcut olacaktır.  İlgili KKD tedarik edilemezse, söz 

konusu malzemeler elde edilene kadar bez maske, alkol çözünürlüklü temizleyiciler, temizlik 

için sıcak su, ilave el yıkama imkânı gibi uygulanabilir alternatifler düşünülecektir. 

                                                   
23 Sürece Yönelik Rehber: COVID-19 virüsüne yönelik Su, Sanitasyon, Hijyen ve Su Yönetimi. DSÖ, UNICEF, 19 Mart 2020 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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İşyerinde KKD eksikliğinde, makul olmayan çalışma saatleri, stres ve her tür taciz (ör, fiziksel, 

psikolojik ve cinsel istismar ve sömürü) konularında SB’nin işçilere yönelik şikâyet çözüm 

mekanizması aracılığıyla (Sağlıkta Buluşma Noktası, Alo184, İl Sağlık Müdürlükleri) işçiler 

işgücünden sorumlu olan yönetimini derhal bilgilendirecektir. İşçilere yönelik şikâyet çözüm 

mekanizması anonim olarak şikayetlerin bildirilmesini sağlamaktadır.  

Yukarıda bahsedilen tedbirler, temizlik görevlileri dahil olmak üzere tüm işçiler için geçerlidir. 

Temizlik görevlileri dahil olmak üzere tüm çalışanların ateşi sağlık tesisine girişte kontrol edilir.  

 

Tuvalet, kantin/yiyecek ve içme suyu ya da yataklı konaklama yerlerinde, atık istasyonlarında, 

mağazalarda ve ortak tesislerde çalışma alanlarına giriş/çıkışlar dâhil olmak üzere sahadaki 

önemli yerlere el yıkama istasyonları kurulmalıdır.   Her birinde temiz su, sıvı sabun ve kâğıt 

havlu, onaylanmış bir atık tesisine götürülen bir atık kutusu (kullanılmış kâğıt havlular için) 

bulunmalıdır.   

Tıbbi personel/yönetim farkındalık kampanyaları, eğitimler düzenlemeli ve aşağıdakiler dâhil 

olmak üzere hastalığın yayılmasının nasıl asgariye indirileceğine dair çalışanları bilgilendirmek 

amacıyla sahada asılacak uygun posterler, işaretler ve uyarı ilanları için düzenleme yapmalıdır: 

 Hasta hissettikleri veya virüsle temas etmiş olabileceklerini düşündüklerinde 

kendilerini izole etmek ve sağlık personelini uyarmak;  

 Elleri düzenli olarak sabun ve suyla iyice yıkamak - gün içerisinde birçok kez; 

 Öksürme/hapşırma esnasında hastalığın yayılmasının nasıl önleneceği (dirseğin 

kıvrımlı kısmına ya da hemen atılan bir mendile öksürme, hapşırma) ve tükürmemek; 

 Meslektaşları ile arasında en az 2 m ya da daha fazla mesafe koymak.  

PYDB, sağlık çalışanlarını güncel COVID-19 DSÖ Kılavuzlarına ve Ek V'te yer alan Enfeksiyon 

ve Önleme Protokolüne dayanarak bulaşıcı hastalıklardan korumak için sağlık 

tesislerinin/laboratuvarların protokollerini gözden geçirecektir. PYDB ve faydalanıcı sağlık 

tesisleri/laboratuvarlar aşağıdakileri sağlayacaktır:  

 Numuneler, farmasötikler, dezenfektanlar, reaktifler, diğer tehlikeli maddeler, 

KKD'ler vb. dâhil olmak üzere malların düzenli teslimi ve uygun şekilde 

depolanması; 

 Halka açık alanların, koğuşların, YBÜ'lerin, ekipmanın, araçların ve atıkların düzenli 

dezenfeksiyonuna ilişkin protokollerin yürürlükte olmasını ve protokollere 

uyulmasını sağlamak; 

 El yıkama ve diğer hijyen istasyonlarında her zaman temiz su, sabun ve dezenfektan 

bulunmasını sağlamak; 

 Otoklav/mikrodalga ekipmanı gibi donanımların çalışır durumda olmasını sağlamak;  

 COVID-19 hastaları ile rutin olarak temas halinde olan sağlık çalışanlarına düzenli 

test sağlamak;   

 Sağlık çalışanları için geçici konut, uygun su, sanitasyon ve hijyen tesisi, ve düzenli 

dezenfeksiyon sağlamak; ve  

 Sağlık çalışanlarının, KKD olmaksızın  ve/veya uygun olmayan herhangi bir çalışma 

koşulu (yetersiz dinlenme saatleri, makul olmayan fazla mesai, etik kuralların ihlali, 

işyerinde cinsel sömürü ve suistimal/cinsel taciz gibi) altında çalışmaya zorlanmaları 

halinde SB'nin çalışan ŞÇM (SBN-Sağlıkta Buluşma Noktası ya da Bakanlık 
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düzeyindeki acil yardım hattı Alo184 aracılığıyla) üzerinden şikâyet kaydı oluşturma 

hakkına sahip olmasını sağlamak. 

COVID-19'un Kontrol Altına Alınması: PYDB ayrıca mevcut güncel COVID-19 DSÖ 

Kılavuzlarına ve Ek V'te yer alan Enfeksiyon ve Önleme Protokolüne dayanarak bulaşıcı 

hastalıklardan korumak için sağlık tesislerinin/laboratuvarların protokollerini gözden 

geçirecektir. PYDB ve faydalanıcı sağlık tesisleri/laboratuvarlar aşağıdakileri sağlayacaktır:  

 COVID-19 hastaları için karantina prosedürlerini sürdürmek; 

 Karantinadaki hastalara sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi, cinsiyet, engeller ve 

diğer hassasiyetler nedeniyle ayrımcılık yapmamak;   

 Uygulanabilir olduğunda, COVID-19 hastalarının karantina izolasyonunu azaltmak 

için aile ve arkadaşları ile iletişim kurmaları amacıyla telefon ya da başka araçlara 

erişimini sağlamak;  

 Karantinadaki hastaların, geliştirme ve proje ile ilgili bilgilere erişebilmesini ve 

uygun yollarla istişarede bulunabilmesini sağlamak; 

 Halka durum hakkında düzenli olarak güncel bilgi vermek ve COVID-19'un 

yayılmasını önleyen protokolleri hatırlatmak; ve  

 Kesin COVID-19 vakalarına maruz kalan toplum üyelerini (aile ve arkadaşlar), 

uygulanabilir hallerde test etmek.  

DSÖ karantina kılavuzlarına erişim için:  

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve. 

 

Çevresel ve Sosyal Konuları Ele Almaya Yönelik Prosedürler 

SB, uygulayıcı kurum olarak PYDB aracılığıyla projenin genel olarak uygulanmasından 

sorumludur. PYDB, proje uygulamasının başta ilgili ÇSS'ler olmak üzere Dünya Bankası'nın 

ÇSÇ'sine; Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG Kılavuzlarına; DSÖ COVID-19 Kılavuzlarına ve bu 

ÇSYÇ'ye uygunluğunu sağlamak dâhil olmak üzere projenin yönetimi ve desteklenmesi 

konusunda günlük sorumluluğa sahip olacaktır. PYDB, proje çalışmalarını ulusal düzeyde 

denetleyecek ve her bir faydalanıcı sağlık tesisinin/laboratuvarın tüm proje prosedürlerine 

uymasını ve profesyonel uygulama ve proje yönetimi desteği almasını sağlayacak yeterli sayıda 

personele sahip olacaktır. 

Proje ile finanse edilen faaliyetleri üstlenen her bir münferit sağlık tesisi/laboratuvar, proje süresi 

boyunca söz konusu sağlık tesisi/laboratuvarda ÇSYÇ'nin uygulanması konusunda PYDB ile 

irtibattan sorumlu olacak bir çalışanı görevlendirecektir.  

Söz konusu ÇSYÇ'nin uygulanması, sağlık tesisleri/laboratuvarlar ile yakın bir şekilde çalışan 

PYDB tarafından yürütülecek aşağıdaki aşamaları içerecektir. 

İnceleme: 

Proje kapsamında üstlenilen tüm faaliyetler PYDB tarafından uygunluk bakımından 

incelenecektir. Aşağıdaki faaliyet türleri, 17 Nisan 2020 tarihli Çevresel ve Sosyal Taahhüt 

Planında (ÇSTP) belirtildiği üzere Proje kapsamında finansman açısından uygun olarak 

değerlendirilmeyecektir: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve
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 Çevre üzerinde uzun vadeli, kalıcı ve/veya geri dönüşü olmayan (ör. önemli doğal 

yaşam alanlarının kaybı) olumsuz etkilere neden olabilecek faaliyetler, 

 Önemli olumsuz sosyal etkileri olabilecek ve önemli sosyal çatışmaya yol açabilecek 

faaliyetler, ile 

 Yeniden yerleşim veya arazi edinimi/kullanım kısıtlaması veya kültürel miras 

üzerinde olumsuz etkileri içerebilecek faaliyetler.  

Proje faaliyetleri çoğunlukla mevcut sağlık tesisleri ve laboratuvarlar için mal ve malzeme alımı 

ile sınırlıdır. Proje kapsamında planlanan büyük alımların şunları içermesi beklenmektedir: (a) 

özellikle suni pulmoner ventilasyon için tıbbi ekipman, tıbbi tesislerin yoğun bakım üniteleri için 

ilaç ve malzemeler; (b) tesislerde ve triyajda KKD; (c) test ekipmanı ve test kitleri ve bunların 

ülke genelinde dağıtımı; (d) tıbbi ekipman/laboratuvar ekipmanı ve sarf malzemeleri; (e) tıbbi 

tesis ekipmanı; (f) ulusal planların ve maliyetlerin güncellenmesi veya gözden geçirilmesi için 

teknik destek; (g) müdahale için insan kaynakları; (h) ön saf müdahale ekibinin gelişimi ve 

eğitimi için uzmanlık; (i) iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, sosyal yardım. Proje kapsamında 

yeni herhangi bir inşaat ve hatta küçük tadilat işi finanse edilmeyecektir. 

Bunların arasında, tıbbi malzeme, tıbbi ekipman/laboratuvar ekipmanı, sarf/temizlik 

malzemeleri, KKD ile tanı ve test kitleri gibi mal ve malzemelerin Ç&S risk kategorisi Dünya 

Bankası ve PYDB tarafından "Orta-Düşük Risk" olarak belirlenirken teknik destek, uzmanlar, 

strateji geliştirme ve toplumsal yardım gibi geri kalan satın almaları "Düşük-Risk Yok" olarak 

belirlenmiştir. 

  Çevresel ve Sosyal Değerlendirme: 
Proje ile tedarik edilen mal ve malzemelerden faydalanan ve "Orta-Düşük" risk 

derecelendirmesine sahip her bir sağlık tesisi/laboratuvar, Ek II'de sunulan şablonu esas alarak 

bir HAYP hazırlayacak ve uygulayacaktır, "Düşük-Risk Yok" olarak belirlenenlerin ulusal 

mevzuata uymak dışında herhangi bir ilave çevresel değerlendirmeye/dokümana ihtiyacı 

olmayacaktır. 

Proje için hali hazırda hazırlanmış olan İYP ve PKP, tüm proje finansmanlı faaliyetler için 

uygulanabilir olacaktır. Münferit faydalanıcı sağlık tesisleri/laboratuvarlar, hastaların ve 

ailelerinin, yerel makamların ve halkın genelinin pandemi durumunun farkında olmasını ve 

toplum temelli yardım hatları, ŞÇM'ler, ve diğer önemli bilgi kanallarına erişimleri olmasını 

sağlamak amacıyla PKP'de bahsi geçen kılavuzlara uyacaktır.  

PYDB, hazırlanan dokümanların Dünya Bankası gereksinimlerini karşılamasını sağlayacak genel 

kalite güvence fonksiyonunu gerçekleştirecektir. HAYP incelemesinde PYDB açık, 

uygulanabilir ve uygun olduğunu teyit edecektir. 

İstişare ve Açıklama: 
COVID-19 pandemisi esnasında sosyal mesafe ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, Ç&S 

araçlarına ilişkin paydaş istişareleri mümkün olan hallerde PKP'deki talimatlar uyarınca sanal 

olarak gerçekleştirilecektir. PKP, kilit paydaşları belirlemiş ve Proje ve riskleri ve etkileri 

hakkında bilgi paylaşımına ilişkin istişareler düzenlemiştir. Tüm araçlar, PYDB internet sitesinde 

açıklanacaktır ve PYDB ofisinde ve tercihen faydalanıcı sağlık tesisleri/laboratuvarlarında basılı 

kopyalar da bulunacaktır.  Bunlar, DB internet sitesinde de açıklanacaktır. 

Ç&S Planların İncelenmesi ve Onaylanması:   
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HAYP 'lerin ilk seti (5'e kadar) DB'nin ön inceleme ve onayına tabi olacaktır. Proje uygulaması 

esnasında Banka, PYDB'nin HAYP 'lerin ön incelemesini gerçekleştirmesi ve Dünya Bankası'nın 

son incelemeyi yapması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varabilirler. 

Uygulama: 

Münferit sağlık tesisleri/laboratuvarlar, araçların uygulanmasından sorumlu olacaktır. PYDB, 

uygulama desteği ve denetimi sağlayacaktır.  

İzleme ve Raporlama:  

PYDB, izleme ve değerlendirme (İ&D) faaliyetlerinden ve proje faaliyetleri, çıktıları ve 

sonuçlarına ilişkin ilerlemenin izlenmesinden sorumlu olacaktır. SB, PYDB vasıtasıyla: (a) kendi 

spesifik göstergelerine ilişkin tüm verilerin toplanması ve konsolide edilmesinden; (b) sonuçların 

değerlendirilmesinden; (c) devamlı olarak ve her bir uygulama desteği misyonundan önce 

sonuçların DB'ye raporlanmasından sorumlu olacaktır. 

Sağlık tesislerinden/laboratuvarlardan PYDB'ye aylık ve PYDB'den Banka'ya üç aylık olmak 

üzere iki tür rapor olacaktır:  

Aylık Raporlar. Münferit sağlık tesisleri/laboratuvarlar, PYDB'ye gerçekleştirilen her 

bir faaliyete ilişkin aylık rapor hazırlayacak ve sunacaktır. Söz konusu raporlar, HAYP 

'nin uygulanmasına ilişkin ilerleme durumunu ve istatistikleri, yerel yardım hatlarına, 

ŞÇM aracılığıyla alınan şikâyetlere ve çözümlenmesine ilişkin bilgileri ve herhangi bir 

diğer ilgili bilgiye ilişkin istatistikleri içerecektir.    

Üç Aylık Raporlar. PYDB, ÇSTP'ye ilişkin taahhüt uyarınca Banka'ya genel proje 

uygulama raporu sunacaktır. Bu raporlar, her sağlık tesisi/laboratuvar için faaliyetlerin bir 

özeti, paydaş katılım faaliyetleri ve şikâyet logu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik performansını içerecektir. 

 

Halkın Katılımı ve Açıklama 

Paydaş katılım gereksinimleri ile tutarlı olarak ve COVID-19 ile ilgili karantina ve sokağa çıkma 

kısıtlaması tedbirlerini göz önünde bulundurarak, bu bölümde istişare süreci ve projeye özel 

bilgilerin ÇSYÇ ve münferit her bir alt proje ile ilgili olarak nasıl açıklanacağı tanımlanmaktadır. 

Bağımsız PKP ile tutarlı olarak, bölümde Proje Uygulama Birimi (PUB) ve etkilenen topluluklar 

ile paydaşlar arasında nasıl iletişim kurulacağı tanımlanmaktadır.   

COVID-19 salgınının doğası ve yayılma mekanizması nedeniyle, ilk istişare kamu yetkilileri ve 

ulusal sağlık uzmanları ve uluslararası sağlık örgütü temsilcileri ile sınırlıdır. PKP uyarınca, 

proje COVID-19 ve bağlantılı diğer konularla ilgili bilgileri açıklamak için geliştikçe farklı 

durum ve gereksinimlere adapte olacaktır. Bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün 

yayılmasını önleme konusunda sağlanan ulusal rehberlik üzerine inşa edilecek ve özellikle proje 

faaliyetleriyle ilişkili risklere odaklanacaktır. 

Halkın katılımına ve açıklamalara yönelik başlangıç stratejisi, açıklanan PKP kapsamında 

tanımlanmıştır ve proje uygulaması boyunca uygulanacaktır.  

Ayrıca, Dünya Bankası tarafından, hazırlanmakta olan projeler için paydaş istişare ve katılımı 

esnasınca benimsenmek üzere aşağıdaki kılavuz ilkeler önerilmiştir:  
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 Proje alanındaki ülke COVID-19 yayılımını ve hükümetin virüs yayılımını kontrol altına 

almak için getirdiği kısıtlamaları gözden geçirmek; 

 PKP'yi, özellikle önerilen katılım yaklaşımını, yöntemlerini ve biçimlerini gözden 

geçirmek ve çeşitli katılım faaliyetlerinin yürütülmesinde virüs bulaşma ile ilişkili 

potansiyel riskleri değerlendirmek; 

 Tüm PYDB ve Sağlık Tesisi üyelerinin sosyal davranış ve iyi hijyen uygulamaları 

konusundaki anlayışlarını dile getirdiğinden ve ifade ettiğinden ve paydaş katılımı 

etkinliklerinden önce bu tür hijyen uygulamalarının ifade edilmesi prosedüründen 

geldiğinden emin olmak; 

 Halka açık oturumlar, çalıştaylar ve toplantılar da dâhil olmak üzere halka açık 

toplantılardan (ulusal kısıtlamaları dikkate alarak) kaçınmak ve proje kurumları ile 

faydalanıcılar/etkilenen kişiler arasındaki doğrudan etkileşimi en aza indirmek;     

 Daha küçük toplantılara izin verilmesi halinde, odak grup toplantıları gibi küçük grup 

oturumları halinde istişareler yürütmek.  İzin verilmemesi halinde, WebEx, Zoom ve 

Skype toplantıları dâhil olmak üzere online kanallar aracılığıyla toplantı yapmak için 

tüm makul çabayı göstermek; 

 İletişim araçlarını çeşitlendirmek ve sosyal medya ve çevrimiçi kanalları daha fazla 

kullanmak. Mümkün ve uygun olan hallerde, paydaşların türüne ve kategorisine bağlı 

olarak özel çevrimiçi platformlar ve amaca uygun sohbet grupları oluşturmak;  

 Paydaşların çevrimiçi kanallara erişimi olmadığında ya da paydaşlar bunları sık sık 

kullanmadığında, geleneksel iletişim kanallarını (TV, gazete, radyo, özel telefon hatları, 

halka açık ilanlar ve posta) kullanmak;  

 Projenin hazırlık aşaması göz önüne alındığında, büyük toplantıların ve çalıştayların 

gerekli olduğu durumlarda sanal atölye çalışmaları tasarlamak için çevrimiçi iletişim 

araçları kullanmak;  

 Çevrimiçi etkileşimin zor olduğu durumlarda, bilgiler Facebook, Twitter, WhatsApp 

grupları, Proje internet bağlantıları/internet siteleri gibi dijital platformlar ve geleneksel 

iletişim araçları (TV, gazete, radyo, telefon görüşmeleri ve posta ile geri bildirim 

sağlanmasına ilişkin mekanizmaların açık bir tanımına sahip postalar ve/veya telefon 

hatları) yoluyla yayılabilir. Tüm iletişim kanallarının, paydaşların geri bildirimlerini ve 

önerilerini nasıl sağlayabileceklerini açıkça belirtmesi gerekir.  

 

Paydaş Katılımı  

Paydaş belirleme, iletişimin yöntemini ve konusunu ve şikâyet çözüm mekanizmasının 

konusunu detaylandıran bağımsız bir Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanmıştır. Burada, paydaş 

katılımı ve ÇŞM'ye24 ilişkin gereksinimleri detaylandırmak için PKP'den bahsedilmektedir. PKP, 

PYDB web sayfasında25 yayınlanacak ve "canlı" bir belge olması nedeniyle periyodik olarak 

güncellenecektir.  

Özellikle bu proje için yeni bir şikâyet mekanizmasının kurulması planlanmaktadır. Proje 

Türkiye'nin tüm illerini kapsadığından; hâlihazırda kullanılmakta olan ulusal mekanizmalar, yeni 

kurulan Şikâyet Çözüm Mekanizmasına (ŞÇM) entegre edilecektir. Yeni sisteme gerekli yazılım 

entegrasyonlarını sağlayarak, yalnızca Proje ile ilgili şikâyetlerin ulusal sistemlerde filtrelenmesi 

                                                   
24 ESS10 için Şablon: COVID-19'a Müdahaleye Yönelik Projeler için Paydaş Katılımına ve ilgili Özel Bilgilere COVID-19 
faaliyetleri intranet sayfasından ulaşılabilir http://covidoperations/ (yalnızca DB intranet erişimi) 
25 https://pydb.saglik.gov.tr/TR,65062/covid-19-saglikta-acil-durum-projesi.html 

http://covidoperations/
https://pydb.saglik.gov.tr/TR,65062/covid-19-saglikta-acil-durum-projesi.html
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ve bu şikâyetlerin Projeye özgü şikâyet mekanizması sistemine iletilmesi planlanmaktadır. 

Entegre edilecek ulusal sistemler, SABİM ve SBN sistemleridir. Telefonla (Alo 184) ve çevrim 

içi olarak erişilebilen SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi); hastaların şikâyetlerini, 

sorunlarını ve önerilerini şahsen veya anonim olarak alır. SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası); 

sağlık çalışanlarının şikâyet ve önerilerini çevrim içi olarak, e-posta yoluyla ve telefonla şahsen 

veya anonim olarak gönderebilecekleri, sağlık çalışanlarına yönelik ayrı bir ŞÇM'dir. Ulusal 

ŞÇM'leri Projeye özgü ŞÇM'ye entegre ederek, Proje kapsamında yer alan tüm paydaşlara (iç ve 

dış paydaşlar) ulaşılacaktır.  

 “CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)” adlı üçüncü bir ulusal ŞÇM de bulunmaktadır. 

CİMER, alınan şikâyetlerin %99'unu ilgili devlet kurumlarına iletmektedir. CİMER üzerinden 

alınan her şikâyet hâlihazırda SABİM'e iletilmektedir. Dolayısıyla CİMER, SB sistemine 

hâlihazırda entegredir.  

Proje kapsamında kurulacak bir başka ŞÇM sistemi de “Uzlaşı Komitesi”dur. Sağlık Bakanlığı, 

Dünya Bankası'nın 8531 İkraz numaralı “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi 

Projesi” için sahada aktif olarak çalışan 12 saha koordinatörünü görevlendirmeyi planlamaktadır.  

 

Kurumsal Düzenlemeler, Sorumluluklar ve Kapasite Geliştirme 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi 

(P152799), Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık & Müdahale APL 2 

(P096262) ve Sağlıkta Dönüşüm (P074053) projeleri ile on beş yıldan fazla bir süredir Dünya 

Bankası ile çalışma deneyimine sahiptir. Banka ile olan bu uzun ortaklık sayesinde SB, proje 

faaliyetlerinde güçlü kurum içi kapasite geliştirmiştir. Bakanlık, ÇŞB ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere dayanan ilgili düzenlemelerin 

oluşturulması yoluyla uygun tıbbi atık yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 

entegrasyonu yoluyla sağlık kalite standartlarını iyileştirmiştir.   Yerel hükümet yetkilileri, 

uluslararası iyi uygulamalara dayalı hükümler içeren Tıbbi Atıkların Kontrolü ‘Yönetmeliği’nin 

uygulanmasından sorumludur.   Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık tesislerinin performansını izlemek 

için kalite standartlarına ve hem içeride hem de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimlere 

sahiptir. Sağlık sektörü iş yerleri, İSG Kanununa göre “çok tehlikeli” olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, çalışma saatlerinin 

düzenlenmesi ve çalışma koşullarının uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesi için 

katı tedbirlere sahiptir. COVID-‑19'un bir parçası olarak Bakanlık,  COVID-‑19 vakaları ile 

uğraşan tüm çalışanlara yönelik KKD'ler hakkında DSÖ kılavuzları ile de uyumlu olan ayrıntılı 

bir rehber yayınlamıştır. Bununla birlikte, mevcut ekipman, araçlar, sağlık personeli ve KKD'nin 

verimli bir şekilde müdahale açısından yeterli olmadığı durumlarda, Sağlık Bakanlığı'nın kurulu 

kapasitesi COVID-‑19 vakalarının katlanarak artması zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Proje, hâlihazırda devam eden Dünya Bankası finansmanlı Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve 

Desteklenmesi Projesi'ni (SSGDP) uygulayan mevcut Proje Yönetim Destek Birimi (PYDB) 

aracılığıyla SB tarafından uygulanacaktır. Türkiye COVID--19 Sağlıkta Acil Durum Projesinin 

etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik tamamlayıcı teknik uzmanlık ihtiyacını ele almak üzere, 

SB'nin teknik uzmanları ve teknik danışmanlar, PYDB'ye destek sunacaktır. Katılımcı GM'ler 

(Halk Sağlığı GM ve Kamu Hastaneleri GM), Bileşen 1 kapsamındaki faaliyetler için tıbbi 
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malzeme ve ekipman alımı da dâhil olmak üzere teknik faaliyetler gerçekleştirecektir.  

Koordinasyon, iletişim ve eğitim gibi seçilmiş faaliyetler, gerekmesi halinde sözleşmelerle 

üçüncü taraflardan destek alınarak gerçekleştirilebilir. PYDB ayrıca konsolide yıllık iş planı, 

satın alma planı ve proje bileşenlerine ilişkin konsolide bir faaliyet ve finans raporu hazırlanması 

çalışmalarını yönetecek ve Banka'nın çevresel ve sosyal standartları (ÇSS) ile fidüsyer 

politikalarına uygunluğun izlenmesi konusunda SB'ye destek sunacaktır. PYDB, bu faaliyetten 

ve hâlihazırda devam eden Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi'nden 

(SSGDP) sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısına düzenli olarak rapor verecektir. 

Mevcut PYDB, bu Projeyi desteklemek için yeterli personele sahiptir. PYDB'nin mevcut 

personel sayısı 32'dir (11 memur ve 21 bireysel danışman). PYDB hâlihazırda 1 proje 

direktöründen, 1 direktör yardımcısından, 7 proje bileşen uzmanından, 4 satın alma uzmanı ve 

asistanından, 3 mali uzmanı ve asistanından, 5 idari işler personelinden, 1 avukattan, 1 bilgi 

teknolojisi uzmanından, 3 yazılım-bilişim uzmanından, 4 tercümandan, 1 sosyal sektör uzmanı 

ve 1 çevre uzmanından oluşmaktadır. Uygulama ve ilk yapılanma aşamasında gecikme 

yaşanmasının önüne geçmek için, SSGDP kapsamında kurulan iç süreçler, bu Proje için 

tekrarlanacaktır. Bununla birlikte; COVID-19 ile ilgili satın alma faaliyetleri, SB bünyesindeki 

satın alma ekiplerinin iş yükünü artıracaktır ve SB, ihtiyaç duyulması halinde, satın alma 

uzmanları ve teknik uzmanlar istihdam edecektir. 

Bu, Uygulayıcı Kurumun Dünya Bankası'nın yeni ÇSÇ'si altında çalışan ilk deneyimi 

olacaktır; bu nedenle, önerilen acil durum projesinin yeni ÇSÇ gerekliliklerinin Uygulayıcı 

Kurum tarafından ek kapasite ve Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal 

ekibinden destek gerektirmesi beklenmektedir. PYDB, sağlık hizmeti sunumunda Dünya 

Bankası tarafından finanse edilen projelerinde faydalanıcı memnuniyet anketleri ve vatandaş 

katılımı uygulamalarını geliştirmiştir. Yeni uygulamada PYDB, Ç&S araçlarının uygulanması ve 

izlenmesi için ek personel (bir çevre uzmanı ve bir sosyal sektör uzmanı) istihdam ederek 

güçlendirilmiştir. 

PYDB'nin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

 Proje kapsamındaki finansmanın uygunluğuyla ilgili olarak Proje'de gerçekleştirilen 

faaliyetlerin taraması; 

 Başta HAYP olmak üzere hazırlanan belgelerin Dünya Bankası gereklilikleriyle 

uyumlu olup olmadığını genel kalite güvencesi işlevini gerçekleştirerek kontrol etme 

ve net, makul ve uygun olduğunu teyit etme; 

 Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, Paydaş Katılım Planı ve İş Gücü Yönetim 

Planı'na ilişkin istişare ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; 

 Proje'nin uygulama döneminde, Banka'nın PYDB ile mutabık kalması halinde, 

HAYP için ön inceleme gerçekleştirilmesi; 

 Sağlık kuruluşları/ laboratuvarlara uygulama desteği ve gözetim sağlanması; 

 İzleme ve değerlendirme (İ&D) faaliyetlerinden, proje faaliyetleri, çıktıları ve 

sonuçları ile ilgili ilerlemenin denetlenmesinden sorumlu olunması; 

 ÇSTP taahhüdü uyarınca Banka'ya proje uygulamasına ilişkin üç aylık raporlar 

sunulması; 
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 Şikâyet çözüm mekanizmasının işleyişi dâhil olmak üzere ilgili paydaş katılım 

faaliyetlerinin yürütülmesi;   

PYDB, sağlık kuruluşlarında/laboratuvarlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini 

sağlayacaktır: 

 En baştan en son adıma kadar enfeksiyon kontrolü ve atık yönetimi süreci boyunca 

zincirin her bir halkası için rollerin ve sorumlulukların tanımlanması; 

 Tüm sağlık kuruluşlarında/laboratuvarlarda enfeksiyon kontrolü ve biyogüvenlik ve 

atık yönetim tesisinin işletmesinden sorumlu kişiler dâhil olmak üzere, yeterli ve 

nitelikli personelin mevcut olması; 

 Sağlık kuruluşlarının/laboratuvarların başkanının enfeksiyon kontrolü ve atık 

yönetimine ilişkin tüm sorumluluğu aldığının vurgulanması; 

 Yönetim; bir sağlık tesisindeki/laboratuvardaki ilgili tüm departmanları içermesini ve 

sorunları ve performansı yönetmek, koordine etmek ve düzenli olarak gözden 

geçirmek üzere departman içi bir ekip oluşturmasını;  

 Sağlık tesislerinde/laboratuvarlarda atık kollarını izlemek ve kaydetmek için bir bilgi 

yönetim sistemi kurulması ve  

 Kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin sağlık çalışanlarını, atık yönetimi 

çalışanlarını ve temizlik görevlilerini kapsamasını ve Üçüncü taraf atık yönetim 

hizmeti sağlayıcılarına da ilgili eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır.  

Sağlık çalışanlarına, idari ve operasyonel personele ve toplumun geneline yönelik eğitim 

konuları şunları içerecektir:    

 KKD'nin kullanımı ve bertarafı (herkes için) 

 COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü ile İlgili Tavsiye Kararları (sağlık 

çalışanları) 

 COVID-19 ile ilgili laboratuvar biyogüvenlik rehberi (laboratuvar personeli) 

 Örneklerin toplanması ve sevkiyatı (laboratuvar personeli) 

 COVID-19 hastaları için standart tedbirler (sağlık çalışanları) 

 Risk iletişimi, önleme ve topluluk katılımı (idari ve operasyonel personel) 

 DSÖ ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin vaka yönetimi dâhil olmak üzere 

karantinaya ilişkin kılavuz ilkeleri  

 Atıkların bertarafı ve yönetimi (atık bertarafından sorumlu personel ve sağlık 

personeli) 

 

Ekler  

I. Kısaltmalar 

II. Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (HAYP) Şablonu 
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III. Kaynak Listesi: COVID-19 Rehberliği 

IV. Ulusal Çevre Mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

V. Sağlık Tesislerine Yönelik Enfeksiyon ve Önleme Kontrolü Protokolü    

VI. İş Gücü Yönetim Prosedürleri    
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I. Kısaltmalar 

COVID-19 2019 Koronavirüs Hastalığı 

Ç&S Çevresel ve Sosyal 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇSÇ Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

ÇSG Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

ADMP Acil Durum Müdahale Planı  

ÇSÇ Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSYÇ Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ÇSS Çevresel ve Sosyal Standartlar 

AB Avrupa Birliği 

MY Mali Yönetim 

FTCF COVID-19 Acil Destek Aracı 

TSDŞ Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet 

GM Genel Müdürlük 

GIIP Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları 

ŞÇM Şikâyet Çözüm Mekanizması 

HVAC Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme 

YBÜ Yoğun Bakım Ünitesi 

HAYP Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı 

IPF Yatırım Proje Finansmanı 

İYP İşgücü Yönetim Prosedürleri 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

MAP Çok Aşamalı Programlı Yaklaşım 

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

SB Sağlık Bakanlığı 

BOH Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

PYDB Proje Yönetim Destek Birimi 

KKD Kişisel Koruyucu Donanımlar 

PPSD Kalkınma İçin Proje Satın Alma Stratejisi 

STKS Sağlık Tesislerinde Kalite Standartları 

PKP Paydaşların Katılım Planı 

TD Teknik Destek 

DB Dünya Bankası 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 
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II. Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (HAYP) Şablonu 

 

1. AMAÇ 

Atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak 

toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. 

2. KAPSAM 

Hastane yönetimini, tüm birimleri, hastane çalışanlarını ve temizlik firması çalışanlarını kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Bu talimatın uygulanmasından hastane yönetimi, tüm birimler, hastane çalışanları ve temizlik 

firması çalışanları sorumludur. 

4. TANIMLAR 

Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar olmak üzere dört 

ana başlık altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. 

4.1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR 

4.1.1. Genel Atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, enfekte olmayan hasta odalarındaki 

hasta ve çıkartıları ile bulaşmamış atıklar, kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmamış, cilt 

bütünlüğü bozulmamış kapalı kırıklarda kullanılan alçılar, doktor, hemşire odaları atıkları, idari 

birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, bahçe, ambar ve atölyelerden gelen atıklar, yemek 

artıkları, çay, vs. tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda 

toplanır. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma 

araçları ile taşınarak geçici atık deposuna götürülür ve ayrı olarak geçici depolanır. Evsel nitelikli 

atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi 

atık olarak kabul edilmelidirler. Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atık Kontrolü 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taşınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanmalıdır. 

4.1.2. Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs. kaynaklanan enfekte 

olmamış ve tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal 

gibi atıklardır. Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik 

torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine 

olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj 

atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı 

toplanmadan önce, uçlarındaki plastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş 

materyallerden ayrılır. Kontamine olmuş malzemeler diğer tıbbi atıklar ile birlikte 13’üncü 

maddede belirtilen esaslara göre toplanır. Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılması sağlanmalıdır.  

4.2. TIBBİ ATIKLAR: Sağlık kuruluşları, araştırma kuruluşları ve laboratuvarlar tarafından 

oluşturulan tüm atıklar tıbbi atıktır. Başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar 

teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında 

diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir ve torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, 

ağızlar sıkıca bağlanır. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en 

yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıklar ve tehlikeli 

atıklar ile karıştırılmamalıdır. 
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4.2.1. Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası 

özel uygulama gerektiren atıklardır. Laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri, kan ve kan 

ürünleriyle kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina 

atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, 

enjektörler (iğne ucu çıkarılmış), intravenöz kataterler, foley sonda, nazogastrik sonda, 

trakeostomi kanülü, idrar torbası ve bağlantıları, izolasyon odası atıkları, pansuman malzemeleri, 

eldiven, serum seti, spanç, pamuk ve sarf malzemeleri, gaita kapları, idrar kapları, balgam 

kapları, sekresyon ve çıkartılar gibi. 

4.2.2. Patolojik Atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi, 

tıbbi müdahale sırasında ortaya çıkan vücut sıvıları, plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde 

kullanılan kobay leşleri gibi atıklardır. 

4.2.3. Kesici ve Delici Alet Atıkları: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek 

atıklardır. Enjektör iğne uçları, intraket iğneleri, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, 

lanset, lam, lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer camlar delici ve kesici atıklardandır. Diğer 

atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 

sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 

amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı 

özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanır. Bu biriktirme 

kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve bantlanarak kırmızı plastik çöp 

torbalarına konur. Delici ve kesici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı, 

ağızları açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri kazanılmamalıdır. 

4.3. TEHLİKELİ ATIKLAR: Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler 

dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklardır. Tehlikeli kimyasallar, amalgam atıkları, genotoksik 

ve sistotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli 

atıklar arasında sayılabilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre işlem görmelidir. 

4.4. RADYOAKTİF ATIKLAR: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre 

toplanıp, uzaklaştırılmalıdır. 

5. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

Temizlik Malzemeleri 

Sharp Box Kutuları 

Atık Poşetleri 

Koruyucu Önlük ve Kalın Eldiven 

Atık Konteynırları 

El Dezenfektanı 

 

6. TALİMAT 

6.1.1. Atık toplama, taşıma ve depolamada görevli personele göreve başlamadan önce 

oryantasyon eğitimi verilmelidir. 

6.1.2. Yılda iki kez rutin olarak hizmet içi eğitim verilir ve gerekli görüldüğünde bu eğitimler 

tekrarlanır. 

6.1.3. Temizlik personeline verilmiş olan hizmet içi eğitim, eğitim sonrası ünitelerde bütün 

aşamaları ile uygulamalı olarak yaptırılır. 

6.1.4. Yapılan eğitimler kayıt altında tutulur. 



 

38 

 

6.2. Görevli tüm personelin hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumu kontrol edilmeli, 

duyarlı olan personel aşılanmalıdır. Tıbbi atık taşımada, depolamada ve bahçede görevli 

personele ayrıca tetanoz aşısı yapılmalıdır. 

6.3. Doktor, hemşire, temizlik personeli ve diğer personel kesici ve delici alet yaralanmaları 

meydana geldiği durumlarda, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne ve Personel Sağlığı 

Polikliniği’ne müracaat etmelidir. 

6.4.Atıklar kaynağında ayrılmalıdır. Tıbbi atığa atılan her şey tıbbi atık olarak kabul edilmeli ve 

kesinlikle geri alınmamalıdır. Bu nedenle atığın kaynağında doğru ayrılması çok önemlidir.  

6.5. Hastane çalışanları, atıkları doğru atık kaplarına koymalıdırlar. Temizlik personeli tarafından 

tıbbi atıklar toplanırken, atıkların kaynağı üzerine bir flasterle yazmalı ve atığın standartlara 

uygunluğu kontrol edilerek, servis sorumlu hemşiresinin kontrolünde tıbbi atık taşıyıcı personele 

‘Atık Takip Formu’ ile teslim edilmelidir. Atık Takip Formu’ servis hemşiresi tarafından 

imzalanmalıdır. 

6.6. Tıbbi atıklar servis ve ünitelerden saat 14.30, 16.30 ve 06.00, 07.00 arası; polikliniklerden 

ise 14.30,-16.30 arası toplanmalı ve geçici atık deposuna taşınmalıdır. Tıbbi atıklar kaynağında 

toplandıktan sonra kesinlikle herhangi bir yerde biriktirilmemeli, bekletilmemeli, hemen geçici 

atık deposuna taşınmalıdır. Gerektiğinde taşıma zamanı, atığın toplandığı saate göre 

ayarlanmalıdır. 

6.7. Atıklar boneli, maskeli, gözlüklü, eldivenli, çizmeli, ütülü ve temiz turuncu renkli özel 

giysili personel tarafından toplanmalı ve taşınmalıdır. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların 

toplanması ve taşınması sırasında kullanılmalıdır. 

6.8. Tıbbi atık torbaları ve delici ve kesici atık kapları ¾ oranında doldukları zaman ünite 

temizlik personeli tarafından derhal yenileri ile değiştirilmelidir. Yeni torba ve kapların 

kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanmalıdır.  

6.9. Tıbbi atıkların toplanmasında, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; 

orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak 

üretilen, çift kat kalınlığı100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, her iki yüzünde 

örülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” 

ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmalıdır. 

6.10.Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulmalı, ağzına kadar doldurulmamalı, ağızları sıkıca 

bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir 

torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri 

kazanılmamalı ve tekrar kullanılmamalıdır. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle 

sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı, boşaltılmamalı ve başka bir kaba aktarılmamalıdır. 

6.11.Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına 

yüklenmeli, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılmalıdır. Atık 

torbaları asla elde taşınmamalıdır. 

6.12.Hastanede atık oluştuğu birimden çıkar çıkmaz, sadece atıkların taşınması için kullanılan 

asansörle geçici depolama alanına taşınmalıdır. Atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun 

olmadığı, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, ziyaretçi, hastane personeli 

ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak güzergâhı izleyerek 

geçici depo alanına ulaştırılmalı ve atık taşıma görevlisi tarafından ‘Atık Takip Formu’ ile geçici 

atık deposu sorumlusuna teslim edilmelidir. 

6.13.Tıbbi atıklar ünite içinden boneli, maskeli, eldivenli, gözlüklü, çizmeli ve turuncu renkli 

ütülü, temiz, özel elbiseli personel tarafından tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik ve 

benzeri malzemeden yapılmış, yükleme ve boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya 
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delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan; yüklenmesi, boşaltılması temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile taşınmalıdır. 

6.14.Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, 

üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır.  

6.15.Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve 10.000 ppm’lik klor tabletli su ile 

dezenfekte edilmelidir. 

6.16.Taşıma sırasında poşetlerden delinen, yırtılan olursa veya dökülürse derhal atıklar güvenli 

bir şekilde toplanır, yer ve araç 10.000 ppm’lik klor tabletli su ile dezenfekte edilir. 

6.17.Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmemeli ve birlikte taşınmamalıdır. 

6.18.Evsel atıklar tek bir renk ve üzerinde ‘EVSEL ATIK’ yazan taşıma araçları ile evsel atık 

deposuna taşınmalıdır. 

6.19.Tıbbi atıkların geçici depo alanları; tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere iki bölümden oluşur, 

depo alanına depo görevlilerinden başka kimse girmemeli, depo kapıları sürekli kilitli 

tutulmalıdır. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan, haşarat girmeyecek şekilde inşa 

edilmelidir. 

6.20.Ünitelerden getirilen tıbbi atıklar Günlük Tıbbi Atık Takip Formu ile tıbbi atık deposu 

sorumlusu tarafından formda yer alan şartlara uygunluğu kontrol edilerek teslim alınır. Atık 

deposu sorumlusu tarafından teslim alınan ‘Günlük Tıbbi Atık Takip Formu’, teslim tarih ve 

saatine göre sıralı olarak dosyalanmalıdır ve yetkililer istediğinde kontrole hazır 

bulundurulmalıdır. Tıbbi atıkların belediye görevlisine teslimi ise, tıbbi atık deposu sorumlusu 

tarafından makbuz karşılığında yapılıp ve bu makbuzlar da aynı şekilde saklanmalıdır. 

6.21.Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olmalıdır. 

Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi 

ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır. Depolarda yeterli aydınlatma ve pasif 

havalandırma sistemi bulunmalı ayrıca, sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulmalıdır. 

 

6.22.Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürgülü olmalıdır. Kapılar daima temiz ve 

boyanmış durumda olmalıdır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge 

boyanmalı, üzerinde görülebilecek şekilde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 

siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır. 

6.23.Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların 

kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilmelidir. 

6.24.Geçici atık deposu, hastane giriş, çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin 

olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilmemelidir. 

6.25.Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalıdır. 

Tıbbi atık deposu günde bir kez talaşlardan tamamen temizlenmeli, 10.000 ppm’lik klor tablet ile 

ıslatılmış paspas ile silinmelidir. Bu temizleme sırasında zemin kesinlikle sulu bırakılmamalı ve 

daha sonra tekrar talaşlanarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Tıbbi atık deposu için 

kullanılan paspas ve arabası, sadece tıbbi atık deposun temizliğinde kullanılmalı ve temiz, kuru 

bir şekilde bir sonraki temizlik için hazır halde bulundurulmalıdır. Tıbbi atık içeren bir torbanın 

yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise 

uygun emici malzeme (talaş) ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara 

konulmalı ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal 10.000 ppm’lik klor tabletli su ile 

paspaslanarak dezenfekte edilmeli ve kuru bir şekilde talaşlanarak kullanıma hazır hale 

getirilmelidir. Kullanılan ekipman ise temizlik işleminden hemen sonra 10.000 ppm’lik klor 
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tabletli su ile dezenfekte edilerek temiz ve kuru bir şekilde kullanıma hazır olarak 

bulundurulmalıdır. 

6.26.Evsel atık deposunun kapısında ‘EVSEL ATIK’ yazısı olmalı, kapı boyalı ve temiz 

olmalıdır. Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı, ızgaralı bir drenaj 

sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunmalıdır. 

Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben su ve deterjan ile temizlenmelidir. 

6.27.Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynırlar geçici atık depolarına 

yakın yerlerde depolanmalıdır. 

6.28.Geçici atık deposu alanında görevli personel çalışma süresince gözlük, maske, bone 

takmalı, eldiven, çizme, ütülü ve temiz turuncu renkli özel elbise giymeli, bu kıyafeti çalışma 

alanı dışında kullanmamalıdır. 

6.29.Evsel atıklar ilçe belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmalı, belediye evsel atıkları almak için 

günde 1 ya da 2 kez hastaneye gelir. 

6.30.Ambalaj atıklar ilgili firma işbirliği ile (kâğıt ürünler ilgili firma tarafından, cam ürünler de 

şişe cam kurumu tarafından) hastaneden uzaklaştırılmalıdır. Hastanede cam ürünler, ambalaj 

atıklarla birlikte toplanmakta ve ilçe belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılır. 

6.31.Tıbbi atıklar büyük şehir belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmalı, büyük şehir belediyesinin 

tıbbi atık aracı atıkları almak için ayda 2 kez hastaneye gelir, tutanak ile geçici depo alanında 

belediye yetkililerine teslim edilir. 

 

6.32.Radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu işbirliği ile uzaklaştırılır. 

6.33.Tehlikeli atıklar ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde uzaklaştırılır. 

 

 

 

III. Kaynak Listesi: COVID-19 Rehberliği 

DSÖ Rehberliği 

Halka yönelik tavsiyeler 

 Sosyal mesafe, solunum hijyeni, kendi kendine karantina ve tıbbi tavsiyeler dâhil olmak 

üzere, DSÖ'nün halka yönelik tavsiyeleri için, DSÖ'nün bu web sitesine başvurabilirsiniz:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

Teknik rehberlik  

 Yeni tip koronavirüs (nCoV) enfeksiyonu şüphesi durumunda, sağlık bakımı sırasında 

enfeksiyon önleme ve kontrol [Infection prevention and control during health care when 

novel coronavirus (nCoV) infection is suspected], yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 Hijyen Uygulamalarını Geliştirmek İçin Üye Devletlere Verilecek Tavsiyeler 

[Recommendations to Member States to Improve Hygiene Practices], yayınlanma tarihi: 1 

Nisan 2020 

 Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavi Merkezi [Severe Acute Respiratory 

Infections Treatment Center], yayınlanma tarihi: 28 Mart 2020 

 Sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol (sınırlı kaynaklara sahip tesisler odaklı) 

[Infection prevention and control at health care facilities (with a focus on settings with 

limited resources)], yayınlanma tarihi: 2018 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
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 2019 Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili laboratuvar biyogüvenlik rehberi 

[Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-

19)],yayınlanma tarihi: 18 Mart 2020 

  Laboratuvar Biyogüvenlik El Kitabı, 3. Baskı [Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition], 

yayınlanma tarihi: 2014 

  Örneklerin toplanması ve sevkiyatı dâhil olmak üzere COVID-19 laboratuvar testleri 

[Laboratory testing for COVID-19, including specimen collection and shipment], yayınlanma 

tarihi:  19 Mart 2020 

 4 Ayrı Ülke Bulaşma Senaryosuna Göre Öncelikli Laboratuvar Test Stratejisi [Prioritized 

Laboratory Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios], yayınlanma tarihi: 

21 Mart 2020 

  COVID-19 Bağlamında Güvenli Ceset Yönetimine İlişkin Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 

[Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of 

COVID-19], yayınlanma tarihi: 24 Mart 2020 

 COVID-19 salgını ile ilgili olarak yolcuların geri dönüşü ve karantina altına alınması 

konusunda dikkate alınması gereken kilit faktörler [Key considerations for repatriation and 

quarantine of travelers in relation to the outbreak COVID-19], yayınlanma tarihi: 11 Şubat 

2020 

 Kamp dışındaki mülteciler ve göçmenler için COVID-19 hazırlık, önleme ve kontrol 

çalışmaları [Preparedness, prevention and control of COVID-19 for refugees and migrants in 

non-camp settings], yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2020 

 Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını: İş sağlığı ve güvenliği için kilit faktörler de dâhil 

olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları [Coronavirus disease 

(COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key 

considerations for occupational safety and health], yayınlanma tarihi: 18 Mart 2020 

 COVID-19 tedavi merkezleri için oksijen kaynakları ve dağılımı [Oxygen sources and 

distribution for COVID-19 treatment centers], yayınlanma tarihi: 4 Nisan 2020 

 Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı (RCCE) Eylem Planı Rehberliği - COVID-19'a Hazırlıklı 

Olma ve Müdahale [Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan 

Guidance COVID-19 Preparedness and Response], yayınlanma tarihi 16 Mart 2020 

 Koronavirüs hastalığının (COVID-19) kontrol altına alınması bağlamında bireylerin 

karantinasına ilişkin hususlar [Considerations for quarantine of individuals in the context of 

containment for coronavirus disease (COVID-19)], yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 Sağlık tesisi ve toplumda COVID-19 vaka yönetimine ilişkin operasyonel hususlar 

[Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and 

community], yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 2019 Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için kişisel koruyucu donanımların rasyonel 

kullanımı ] [Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 

(COVID-19)], yayınlanma tarihi: 27 Şubat 2020 

 İş yerinizi COVID-19'a hazır hale getirmek [Getting your workplace ready for COVID-19], 

yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 COVID-19 için su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimi [Water, sanitation, hygiene and waste 

management for COVID-19], yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 Sağlık hizmeti faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların güvenli yönetimi [Safe management of 

wastes from health-care activities], yayınlanma tarihi: 2014 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1
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 Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında toplumda, evde bakım sırasında ve 

sağlık kuruluşlarında maskelerin kullanımı hakkında tavsiyeler [Advice on the use of masks 

in the community, during home care and in healthcare settings in the context of the novel 

coronavirus (COVID-19) outbreak], yayınlanma tarihi: 19 Mart 2020 

 COVID-19 sırasında engellilik ile ilgili dikkate alınması gereken hususlar [Disability 

Considerations during the COVID-19] , yayınlanma tarihi: 26 Mart 2020  

 

DÜNYA BANKASI GRUBU REHBERLİĞİ 

 Teknik Not: Kamuya açık toplantılar düzenleme konusunda kısıtlamalar varken, DB destekli 

faaliyetlerde Kamuoyu Görüşünün Alınması ve Paydaş Katılımı [Technical Note: Public 

Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are 

constraints on conducting public meetings], yayınlanma tarihi: 20 Mart 2020 

 Teknik Not: COVID-19 Faaliyetlerine Destek Sağlamak İçin Askeri Kuvvetlerden 

Yararlanmak [Technical Note: Use of Military Forces to Assist in COVID-19 Operations], 

yayınlanma tarihi: 25 Mart 2020 

  ÇSÇ/Tedbirler ile İlgili Sürece Yönelik Bilgi Notu:  COVID-19 İnşaat/Mühendislik İşleri 

Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar [ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 

Considerations in Construction/Civil Works Projects], yayınlanma tarihi: 7 Nisan 2020 

 Sağlık, Beslenme ve Nüfus (HNP) ile ilgili COVID Müdahale Faaliyetleri İçin Cinsel 

Sömürü ve İstismar/Taciz ile ilgili Teknik Not [Technical Note on SEA/H for HNP COVID 

Response Operations],  yayınlanma tarihi: Mart 2020 

 İşyerinde COVID-19 ile İlgili Sağlık Risklerini Önleme ve Yönetme Konusunda Uluslararası 

Finans Kurumu (IFC) Müşterilerine Verilecek Sürece Yönelik Tavsiyeler [Interim Advice for 

IFC Clients on Preventing and Managing Health Risks of COVID-19 in the Workplace], 

yayınlanma tarihi: 6 Nisan 2020 

 COVID-19 Bağlamında Çalışanları Destekleme Konusunda Uluslararası Finans Kurumu 

(IFC) Müşterilerine Verilecek Sürece Yönelik Tavsiyeler [Interim Advice for IFC Clients on 

Supporting Workers in the Context of COVID-19], yayınlanma tarihi: 6 Nisan 2020 

 Krize Müdahale Konusunda Şirket Liderliği İçin Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 

Tahminleri: COVID-19 Pandemisi ile Karşı Karşıya [IFC Tip Sheet for Company Leadership 

on Crisis Response: Facing the COVID-19 Pandemic], yayınlanma tarihi: 6 Nisan 2020 

 Dünya Bankası Grubu'nun Sağlık Tesislerine Yönelik ÇSG Rehberleri [WBG EHS 

Guidelines for Healthcare Facilities], yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2007 

 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) REHBERLİĞİ 

 ILO Standartları ve COVID-19: SSS [ILO Standards and COVID-19 FAQ], yayınlanma 

tarihi: 23 Mart 2020 (uluslararası iş gücü standartları ve COVID-19 ile ilgili en sık sorulan 

soruların cevaplarının derlemesini sunar) 

 

PARASAL MALİ KURULUŞLAR TARAFINDAN SAĞLANAN REHBERLİK 

 Asya Kalkınma Bankası - COVID-19 Pandemisi Sırasında Enfeksiyöz Tıbbi Atıkların 

Yönetimi [ADB Managing Infectious Medical Waste during the COVID-19 Pandemic] 

 IDB Invest: COVID-19 Altyapı Projeleri İçin Rehberlik: Hızlı Risk Profili ve Karar 

Çerçevesi [IDB Invest Guidance for Infrastructure Projects on COVID-19: A Rapid Risk 

Profile and Decision Framework] 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Security%20Forces%20EandS%20issues%20in%20COVID%20projects.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Security%20Forces%20EandS%20issues%20in%20COVID%20projects.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/HealthySocieties/Documents/COVID-19/Technical%20Note%20on%20addressing%20SEAH%20in%20HNP%20COVID%20response%20operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/HealthySocieties/Documents/COVID-19/Technical%20Note%20on%20addressing%20SEAH%20in%20HNP%20COVID%20response%20operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/HealthySocieties/Documents/COVID-19/Technical%20Note%20on%20addressing%20SEAH%20in%20HNP%20COVID%20response%20operations.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
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 KfW DEG - İşverenler İçin COVID-19 Rehberliği [KfW DEG COVID-19 Guidance for 

employers], yayınlanma tarihi: 31 Mart 2020 

 CDC Group - İşverenler İçin COVID-19 Rehberliği, yayınlanma tarihi: 23 Mart, 2020 

 

 

 

IV. Ulusal Çevre Mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Ulusal Çevre Mevzuatı 

 

Çevre Kanunu ve Çevre Kanununa ilişkin yönetmelikleri tamamlayıcı nitelikteki diğer kanunlar 

da çevrenin, kaynakların ve kültürel ve doğal varlıkların korunması; kirliliğin önlenmesi ve 

kontrolü; kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması; sağlık, güvenlik ve iş gücü 

konularını yönetmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: 

 

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun No: 2863, Kabul Tarihi: 1983) 

 Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No: 5627, Kabul Tarihi: 2007) 

 Orman  Kanunu (Kanun No: 6831, Kabul Tarihi: 1956) 

 Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun No: 167, Kabul Tarihi: 1960) 

 İş Kanunu (Kanun No: 4857, Kabul Tarihi: 2003)  

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403, Kabul Tarihi: 2005) 

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403, Kabul Tarihi: 2005 

 Belediye Kanunu (Kanun No: 5393, Kabul Tarihi: 2005) 

 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun No: 5216, Kabul Tarihi: 2004) 

 Milli Parklar Kanunu (Kanun No: 2873, Kabul Tarihi: 1983) 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331, Kabul Tarihi: 2012) 

 Mera Kanunu (Kanun No: 4342, Kabul Tarihi: 1998) 

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No: 1593, Kabul Tarihi: 1930)  

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun No: 5510, Kabul Tarihi: 

2006) 

 

1983 yılından bu yana, Çevre Kanunu ve diğer ek kanunlara uygun olarak birçok yönetmelik, 

tebliğ ve tüzük yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, tebliğ ve tüzüklerin kapsamlı (ancak ayrıntılı 

olmayan) bir listesi aşağıda verilmiştir: 

 

Hava Kalite Kontrol ve Yönetimi 

 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 31 Mayıs 

2014, No: 29003. 

 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 

13 Ocak 2005, No: 25699. 

 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Mart 2017, No: 

30004. 

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 20 Aralık 

2009, No: 27277. 

https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf
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 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 

2008, No: 26898.  

 

Çevre Yönetimi, İzin ve Planlama 

 Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 21 Kasım 2008, No: 27061. 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2014, No: 

29186. 

 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 14 Haziran 20148, No: 

29030. 

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 10 Eylül 2014, No: 29115. 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 10 

Ağustos 2005, No: 25902. 

 

Sağlık ve Güvenlik 

 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 

Aralık 2012, No: 28509. 

 İlkyardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 29 Temmuz 2015, No: 29429. 

 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Eylül 2013, No: 

28762 (24 Haziran 1992 tarihli ve 92/58/AET sayılı Konsey Direktifi'ne istinaden) 

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2013, No: 28695 (30 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/AET sayılı 

Konsey Direktifi'ne istinaden) 

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 23 Ağustos 2013, No: 28744 

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık  ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmi Gazete 

Tarihi: 25 Nisan 2013, No: 28628. 

 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2013, No: 28733. 

 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 15 Mayıs 2013, No: 28648. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 29 Aralık 2012, 

No: 28512  

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2000, No: 23999.  

 

Kimyasalların ve Diğer Tehlikeli Maddelerin Yönetimi  

 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 

Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 11 Aralık 2013, No: 28848, mükerrer 

 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 13 Aralık 2014, No: 29204. 

 Kimyasallarin Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 23 Haziran 2017, No: 30115 

 

Doğayı Koruma 

 Mera Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Temmuz 1998, No: 23419. 

 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Nisan 2014, No: 28962. 
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 Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 24 Ekim 2005, No: 25976.  

 

Gürültü Kontrolü ve Yönetimi 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 

4 Haziran 2010, No: 27601. 

 Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu 

ile İlgili Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2016, No: 26392.  

 

Toprak Kalite Kontrol ve Yönetimi 

 Tarim Arazilerinin Korunmasi, Kullanilmasi ve Planlanmasina Dair Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi:  09 Aralık 2017, No: 30265. 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 8 Haziran 2010, No: 27605.  

 

Atık Yönetimi 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 2 Nisan 2015, No: 29314. 

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 26 Mart 2010, 

No: 27533. 

 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete 

Tarihi: 18 Mart 2004, No: 25406. 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Ocak 2017, No: 29959.  

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 27 Aralık 2017, No: 

30283. 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Ağustos 

2004, No: 25569.  

 Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 21 Aralık 2019, No: 30985. 

 Sıfır Atık Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2019, No: 30829. 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25Kasım 

2006, No: 26357. 

 

Su Kalite Kontrol ve Yönetimi 

 Yeraltı Suları Tüzüğü, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ağustos 1961, No: 10875.  

 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 07 Nisan 2012, No: 28257. 

 İçme Suyu Temin Edilen Sularin Kalitesi Ve Arıtılmasi Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 6 Temmuz 2019 No: 30823. 

 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 17 Şubat 

2013, No: 25730. 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, 

Resmi Gazete Tarihi: 26 Kasım 2005, No: 26005. 

 Lâğım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 19 Mart 1971, No: 13783. 

 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 30 Kasım 2012, No: 28483. 

 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ocak 2006, No: 26047. 
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 Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 

6 Ocak 2017, No: 29940. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2004, No: 25687. 

 

Genel 

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 18 Mart 2018, No: 30364 

(mükerrer) 

 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 

2017, No: 30031. 

 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 27 Ekim 2011, No: 28097. 

 Büyük Endüstriyel Kazalarin Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda 

Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 30 Aralık 2013, No: 28867. 

 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 7 Ekim 2004, No: 25606. 

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

 

Türkiye'nin çevrenin, kültürel mirasın ve biyolojik kaynakların korunmasına ilişkin ulusal 

politikası, Türkiye tarafından imzalanan veya onaylanan ilgili uluslararası anlaşmalar temelinde 

hazırlanmıştır. Türkiye tarafından onaylanan ilgili çevre, İSG ve uluslararası iş gücü anlaşmaları 

ve sözleşmeleri aşağıda listelenmiştir: 

 

 Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafı Hakkında Basel 

Sözleşmesi [Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and Their Disposal]  

 Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) 

[Bern Convention on Protection of Europe’s Wild Life and Living Environment]  

 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşme [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Flora and Fauna (CITES)]  

 Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi [Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution]  

 Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi [European Convention on 

the Protection of the Archaeological Heritage]  

 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi [European Landscape Convention]  

 Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme [International Convention for the 

Protection of Birds]  

 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü [Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer]  

 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Paris Sözleşmesi) 

[Paris Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage]  
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 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi) [Ramsar Convention on Wetlands of 

International Importance Especially as Wildfowl Habitat]  

 Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi [Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants]  

 Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile 

Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi [United Nations Convention to Combat 

Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, 

Particularly in Africa]  

 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Kyoto Protokolü) 

[United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change (Kyoto Protocol)]  

 Birleşmiş Milletler (Rio) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi [UN (Rio) Convention on 

Biological Diversity]  

 Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi [Vienna Convention on the 

Protection of the Ozone Layer]  

 ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi [ILO Occupational Safety and Health 

Convention]  

 İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi [Occupational Health Services Convention]  

 İş Denetimi Sözleşmesi [Labor Inspection Convention]  

 İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi [Promotional Framework for 

Occupational Safety and Health Convention]  

 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Hakkında Sözleşme [Worst Forms of Child Labor 

Convention]  
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V. Sağlık Tesislerine Yönelik Enfeksiyon ve Önleme Kontrolü Protokolü 

(Sağlık Tesislerinde 2019 Koronavirüs Hastası (COVID-19) Olduğundan Şüphelenilen veya 

2019 Koronavirüs Hastası (COVID-19) Olduğunu Kesinleşen Hastalar İçin Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi'nin Sürece Yönelik Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Tavsiyeleri'nden [CDC 

Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or 

Confirmed Coronovirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings] uyarlanmıştır) 

1. Maruz Kalma İhtimalinin Asgari Düzeye İndirin (personel, diğer hastalar ve 

ziyaretçiler için) 

 SARS-CoV-2 dâhil olmak üzere solunum yolu patojenlerine maruziyeti asgari düzeye 

indirmek için tesis politikaları ve uygulamalarının yürürlükte olduğundan ve hasta 

tesise varmadan önce, tesise vardığında, hastanın ziyareti süresince ve hastanın odası 

temizlenip dezenfekte edilene kadar gerekli tedbirlerin alındığından ve 

uygulandığından emin olun. 

 Varışta; (i) tesise giren hastaların ve ziyaretçilerin binaya girmeden önce bez maske veya 

cerrahi maskesi taktığından ve (ii) herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi 

gösteren hastaların beklemek için sağlık tesisinde izole edilmiş ve havalandırılmış ayrı 

bir bölüme yerleştirildiğinden emin olun. 

 Ziyaret sırasında, tüm hastaların solunum hijyeni, öksürük görgü kuralları, el hijyeni ve 

triyaj prosedürlerine uyduğundan emin olun ve COVID-19 semptomu gösterdiğinden 

şüphelenilen hastaların hızlı ve güvenli şekilde triyajını ve izolasyonunu sağlayın. 

 Bekleme odalarına ve hasta odalarına alkol bazlı el dezenfektanı (%60-95 alkol), mendil 

ve maske temin edin. 

 Hastaları mümkün olduğunca izole edin. COVID-19 olduğu bilinen veya COVID-19 

olduğundan şüphelenilen bir hastayı, tesiste kalış süresi boyunca, kapısı kapalı olacak 

şekilde tek kişilik bir odaya yerleştirin ve mümkün olduğu ölçüde, hep aynı odada 

kalacak şekilde bir eve yerleştirin. Ayrı odalar mevcut değilse, tüm hastaları perdelerle 

ayırın. Yalnızca COVID-19 ile enfekte olduğu kesin olan hastaları aynı odaya 

yerleştirin. Diğer hastalar aynı odaya yerleştirilemez. 

 

2. Standart Tedbirlere Uyun 

 Standart tedbirler almak için tüm personele ve gönüllülere eğitim verin - herkesin 

potansiyel olarak enfekte olduğunu varsayın ve buna göre davranın. 

 Hastalar ve sağlık tesisindeki diğer kişiler arasındaki teması en aza indirin: Hastalarla 

yalnızca sağlık personeli temas etmelidir ve bu gereklilik, yalnızca zorunlu personel ile 

sınırlandırılmalıdır. 

 İzolasyon tedbirlerini durdurma kararı, yerel sağlık yetkilileriyle birlikte vaka bazında 

yapılmalıdır. 

 COVID-19 olduğu bilinen veya COVID-19 olduğundan şüphelenilen bir hastanın odasına 

giren sağlık personeli, Standart Tedbirlere uymalı ve respiratör (veya respiratör mevcut 

değilse maske), önlük, eldiven ve koruyucu gözlük kullanmalıdır. 
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 Sağlık tesisleri, bakım sağlanan her yerde tüm personel için el hijyeni malzemelerinin 

hazır olmasını sağlamalıdır. 

 Sağlık personelinden, ateş ve COVID-19 belirtilerine karşı kendilerini takip etmeleri 

istenmelidir. 

 

3. Personelin Eğitilmesi 

 COVID-19 belirtileri, COVID-19'un nasıl yayıldığı ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri 

konusunda tüm personele ve gönüllülere eğitim verin. Eldivenler, önlükler, maskeler, 

koruyucu gözlükler ve respiratörler (varsa) dâhil olmak üzere kişisel koruyucu 

donanımların (KKD) doğru kullanımı ve bertarafı konusunda eğitim verin ve eğitim alan 

kişilerin konuyu anladıklarından emin olun.  

 Enfeksiyöz ajanların bulaşmasını önleme konusunda sağlık personeline iş/görev özelinde 

eğitim verin. Bilgi tazeleme eğitimi verin. 

 Sık dokunan yüzeylere veya nesnelere dezenfektan uygulamadan önce yüzeylerin ön 

temizliğini yapmak için temizlik ürünü ve su kullanımı; tüm yüzeyleri silmek için alkol 

düzeyi yüksek olan alkol bazlı temizlik ürünü kullanımı; aletlerin sabun ve su ile yıkanıp 

daha sonra alkol düzeyi yüksek olan alkol bazlı temizlik ürünü ile silinmesi; vb. gibi 

çevre temizliği ve dezenfeksiyon prosedürleri konusunda temizlik personeline eğitim 

verin. 

 

4. Ziyaretçilerin Tesis İçi Erişimini ve Hareketini Yönetin 

 Tüm ziyaretçilerin izlenmesi, yönetimi ve eğitimi için prosedürler belirleyin ((i) tesiste 

daima bez maske veya cerrahi maske takma, sık aralıklarla el hijyeni sağlama ve 

ziyaretçilerin hasta odasına veya tesis tarafından belirlenen diğer alanlara ziyaretlerini 

kısıtlama yönündeki talimatlar ve (ii) ziyaretçilerin uygun KKD kullanımı hakkında 

bilgilendirilmesi dâhil).  

 Tesise kabul edilecek ziyaretçileri, yalnızca hastanın fiziksel veya duygusal refahı ve 

bakımı için gerekli olan ziyaretçiler ile sınırlandırın ve cep telefonu veya tablet 

kullanımı gibi alternatif iletişim yöntemlerinin kullanımını teşvik edin. 

 Tesise giriş noktalarını ve ziyaret saatlerini sınırlandırın ve tüm ziyaretçileri girişte ateş 

ve COVID-19 belirtileri açısından değerlendirin. 

 Başta COVID-19 hastalarına yönelik ziyaretler olmak üzere, hasta ziyaretleri planlanmalı 

ve kontrol edilmelidir. COVID-19 hastalarının ziyareti durumunda; (i) ziyaretçinin 

sağlığına yönelik riskler ve ziyaretçilerin tedbirlere uyma kabiliyeti değerlendirilmeli ve 

(ii) el hijyeni, dokunulan yüzeylerin sınırlandırılması ve KKD kullanımı ile ilgili açık 

talimatlar verilmelidir. 

 Ziyaretçilerden, en az 14 gün boyunca belirtilere karşı dikkatli olmaları ve akut hastalık 

belirtisi göstermeleri durumunda bildirmeleri istenmelidir. 
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VI. İşgücü Yönetim Prosedürleri 

 
1. Giriş  

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Çevresel ve Sosyal Standart - 2 (ÇSS-2) - ‘İşgücü ve Çalışma 

Koşulları’nın temel amacı; çalışanlar ve yönetim arasındaki güçlü ilişkileri teşvik etmek ve proje 

çalışanlarına bir yandan güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlarken, diğer yandan da adil 

muamelede bulunarak, projenin gelişim faydalarını artırmaktır. Bu doğrultuda; bu İşgücü 

Yönetim Prosedürünün (İYP) amacı, temel işgücü gereksinimlerini ve ilgili riskleri tespit ederek 

ve projeyle ilgili işgücü konularını ele almak için gerekli kaynakları belirleyerek projenin 

planlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktır. İYP, işgücünün farklı biçimleriyle ilgili genel 

rehberlik sağlamanın yanı sıra, COVID-19 ile ilgili sorunları ve endişeleri de ortaya koymaktadır. 

Devlet hastanelerinde ve laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanları, ÇSS-2 tanımı 

kapsamında muhakkak proje çalışanı veya sözleşmeli işçi şeklinde nitelendirilmezken; COVID-19 

pandemisi sırasında maruz kalabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri nedeniyle, işçi haklarının 

korunmasını sağlamak için işgücü yönetim prosedürleri kapsamına proje çalışanı olarak dâhil 

edilmişlerdir.  Proje çalışanları (esasen proje çalışanları ve sözleşmeli sağlık çalışanları) için temel 

risk, sağlık çalışanlarının ölümüne neden olabilecek olan COVID-19 veya diğer bulaşıcı 

hastalıkların bulaşma riskidir. Laboratuvarlar, hastaneler ve sağlık merkezleri, izolasyon 

merkezleri ve proje çalışanlarının virüse maruz kalabileceği daha kalabalık topluluklar, riskli 

ortamlar arasında yer almaktadır. Proje çalışanları da işlerinin niteliği gereği daha ciddi 

psikolojik sıkıntı, yorgunluk ve damgalanma riski ile karşı karşıyadır. İşgücü akını, bu Projede bir 

risk değildir. 

Projenin 1.2. Alt Bileşeni kapsamında, koruyucu donanımlar (maskeler, önlükler, eldivenler), 

malzemeler, kıyafetler, vb. için finansman sağlanacaktır ve gerektiğinde, sağlık personeline 

COVID-19 klinik bakım protokolleri konusunda eğitim verilecektir. Projenin İşgücü Yönetim 

Prosedürleri'nde (İYP) ele alınan DSÖ rehberinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi; proje, İSG 

tedbirlerinin sağlık ve laboratuvar çalışanları için uygulanmasını sağlayacaktır. 

SB, ÇSTP'nin bir parçası olarak İşgücü Yönetimi Prosedürleri'nin (İYP) hazırlanacağını ÇSTP'de 

taahhüt etmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 sağlık tedbirleri kapsamında KKD kullanımına 

dair eğitim materyallerinin ve bilgilerin yanı sıra, 14 Nisan 2020 tarihinde güncellenen ulusal 

pandemi planını da yayınlamıştır.  Bu ayrıntılı rehberler, DSÖ rehberlerine uygundur ve tüm 

sağlık personelini ve sağlık tesislerinde COVID-19 vakaları ile çeşitli düzeylerde ilgilenen diğer 

çalışanları (şoförler, temizlik görevlileri, vb.) kapsamaktadır. 

Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, ergonomik, güvenlik ile ilgili ve psiko-sosyal riskleri nedeniyle sağlık sektöründe 

çalışmayı 'son derece tehlikeli' şeklinde sınıflandırmaktadır. Türk İş Kanunu, çocuk işgücü 

kullanımını yasaklamaktadır. ÇSS-2, Türk İş Kanunu (Kanun No: 4857) ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
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Kanunu (Kanun No: 6331) uyarınca; işin tehlikeli niteliği nedeniyle, 18 yaşın altındaki kişilerin 

proje faaliyetlerinde çalışmasına izin verilmeyecektir. 

2. Projede İşgücü Kullanımına Genel Bakış 

Genel olarak, COVID-19 müdahale faaliyetlerini destekleyen projeler, bir kısmı COVID-19 

maruziyeti kaygılarını artıran faaliyetlerde bulunacak olan farklı çalışan kategorilerini 

kapsamaktadır. ÇSS-2'ye göre proje çalışanları i) Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek 

Birimi'nde (PYDB) görev yapan memur kadrosundaki proje çalışanları, Projenin doğrudan işle 

ilgili işlevlerini yerine getiren sağlık ve laboratuvar çalışanları ve ii) danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri sağlamak üzere SB tarafından istihdam edilen yüklenicilerdir. Bu aşamada, her bir 

grup için gerekli çalışan sayısı belirsizdir.  

Proje, yüklenicilere ihale edilecek tadilat veya inşaat işlerini desteklemeyecektir; bu proje, 

toplum çalışanlarını kapsamayacaktır ve göçmen işçilerin de bu projede yer alması 

beklenmemektedir. Türk vatandaşı olan çalışanlar, çoğunlukla İYP kapsamında 

değerlendirilecektir.  

Uygulayıcı Kurum ve Proje Uygulama Birimi (PUB) 

Sağlık Bakanlığı (SB), projenin Uygulayıcı Kurumu olacaktır. Proje uygulamasına öncülük edecek 

kilit çalışanlara ve personele sahip mevcut PYDB, Proje Uygulama Birimi (PUB) olacaktır.  

32 çalışandan (15 memur ve 17 bireysel danışman) oluşan PYDB personeli şu şekildedir: tam 

zamanlı görev yapan bir Proje Direktörü; Proje Direktör Yardımcısı/Yardımcıları; satın alma 

uzmanı; finansal yönetim uzmanı; izleme ve değerlendirme uzmanı; ilgili teknik yeterlilik ve 

deneyime sahip teknik uzmanlar. Ayrıca; SB, bir sosyal sektör uzmanı ve bir çevre uzmanı 

istihdam etmiştir. PYDB'de görev yapan personel, belirli görev tanımlarına sahip olacaktır. 

Memur kadrosundaki Proje Direktörü ve Proje Direktör Yardımcılarının yanı sıra, diğer tüm 

görevliler Yüklenicilerden (Proje Çalışanları) oluşacaktır  

Sağlık Çalışanları 

Yaklaşık 7.000 sağlık çalışanı; proje çalışanı, yüklenici (yükleniciler, alt yükleniciler) veya memur 

olarak projeye dâhil edilecektir Sağlık çalışanları; COVID-19 hastalarının ve çalışanların 

değerlendirilmesi, triyajı ve tedavisi; şüpheli veya kesin vakalar için halk sağlığı 

raporlama prosedürlerinin belirlenmesi; ilgili çalışanlar dâhil olmak üzere doğru enfeksiyon 

önleme ve kontrol ve halk sağlığı bilgileri sağlanması veya bunların desteklenmesi gibi bir dizi 

faaliyeti yürütebilir.  

Atık Yönetimi Çalışanları 

COVID-19 hastalarının bakımı sırasında üretilen tüm atıklar, enfeksiyöz atık olarak kabul 

edilecek; belirlenen konteyner ve torbalarda toplanacak; COVID-19 tıbbi atık yönetimi ile ilgili 

standart operasyon prosedürleri doğrultusunda yakılarak veya otoklavlanarak arıtılacak ve 

güvenli bir şekilde bertaraf edilecektir. Bu faaliyeti desteklemek için atık yönetimi çalışanları 
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projeye dâhil edilebilir. Büyük olasılıkla, bu çalışanlar yüklenicilerden, alt yüklenicilerden ve 

memurlardan oluşacaktır.  

Diğer Yükleniciler 

SB; Alt Bileşen 1.3 - Halk Sağlığı Bilincinin ve Davranış Değişikliğinin Geliştirilmesi ve Bileşen 2 - 

Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme kapsamındaki faaliyetler için danışmanlık hizmetleri 

alabilir. Bileşen 1.3 ve Bileşen 2 kapsamındaki bu hizmetleri yerine getirmek için tahmini olarak 

20 yükleniciden yararlanılacaktır.  

İşgücü Gereksiniminin Zamanlaması 

PYDB bünyesinde ihtiyaç duyulan ilave personel (Proje Çalışanları), proje yürürlüğe girdikten 

sonra 30 gün içinde istihdam edilecektir. Yüklenicilerin çalışanları, sözleşme ihale edildikten 

sonra istihdam edilecektir.  

İşgücünün Özellikleri 

PYDB çalışanları ve sağlık çalışanları memurlardan oluşmaktayken, tıbbi atık yönetimi çalışanları 

sözleşmeli çalışanlar olabilir. Proje çalışanlarının çoğu, ya sağlık çalışanı - uzmanı ya da aile 

hekimi olarak görev yapan vasıflı çalışanlardan oluşmaktadır. Hemşireler ve laboratuvar 

teknisyenleri de kendi alanlarında deneyimlidir. 

COVID-19 İLE İLGİLİ DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR: 

Yukarıda belirtilen çalışan kategorilerinin çoğu, COVID-19 maruziyeti kaygılarını artıran 

faaliyetlerde bulunacaktır. COVID-19 pandemisi nedeniyle, aşağıda listelenen hususlara özel 

dikkat gösterilecektir.  

• Sağlık Çalışanları: Sağlık çalışanları; COVID-19 hastalarının ve çalışanların 

değerlendirilmesi, triyajı ve tedavisi; şüpheli veya kesin vakalar için halk sağlığı 

raporlama prosedürlerinin belirlenmesi; ilgili çalışanlar dâhil olmak üzere doğru enfeksiyon 

önleme ve kontrol ve halk sağlığı bilgileri sağlanması veya bunların desteklenmesi gibi bir dizi 

faaliyeti yürütecektir. COVID-19 ile ilgilenen sağlık hizmeti sunucuları için Sağlık Bakanlığı 

tarafından (DSÖ rehberleri ve ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi rehberleri 

doğrultusunda) hazırlanan rehber, uygulanması gereken çeşitli azaltma tedbirlerini, protokolleri, 

politikaları ve prosedürleri ortaya koymaktadır. Bunlara 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/enfeksiyon-kontrol-onlemleri adresinden erişilebilir. 

Ayrıca, normalleşme döneminde sağlık çalışanlarına yönelik tedbirlere 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisinde-normallesme-doneminde-saglik-

kurumlarinda-calisma-rehberi.html adresinden erişilebilir. 

 

 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/enfeksiyon-kontrol-onlemleri
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisinde-normallesme-doneminde-saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisinde-normallesme-doneminde-saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi.html
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3. Potansiyel İş Risklerinin Değerlendirilmesi 

Projeye ilişkin işgücü riskleri, projenin mahiyetine ve proje faaliyetlerinin yürütüleceği yere göre 

tanımlanabilir. Çalışanlar tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak COVID-19'a özgü riskler 

dâhil olmak üzere, işgücü riskleri aşağıda açıklanmıştır: 

Proje Faaliyeti Temel İşgücü Riskleri 

Sağlık çalışanlarını ve hastaları 
korumak için, gerekli koruyucu 
donanımların ve diğer gerekli 
kalemlerin satın alınması 

 Ön saflarda görev yapan hizmet sunucularına yönelik, 
özellikle COVID kontaminasyonuna ilişkin sağlık ve güvenlik 
riskleri 

 Tedarikçilerin de COVID-19 vektörleri olmaları ve sağlık 
çalışanları ve hastalar açısından risk teşkil etmeleri 

 COVID-19 yayılımına ilişkin riskleri ele almaya yönelik 
prosedürlerden ve azaltma önlemlerinden yararlanamama 

Sosyal mesafe önlemleri ve 
ilgili azaltma stratejileri de 
dâhil olmak üzere; risk 
iletişimi, topluluk katılımı ve 
davranış değişikliği 
çalışmalarının hazırlanması ve 
uygulanması. 

 Çalışanlar/danışmanlar için; çalışma saatleri, ücretler, fazla 
mesai vb. ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yetersiz 
istihdam şartları ve koşulları.  

 Topluluk ziyaretleri sırasında kontaminasyon riskleri 

 Çalışanların da COVID-19 vektörleri olmaları ve toplum sağlığı 
ve güvenliği açısından risk teşkil etmeleri 
 

Laboratuvar ve tanı 
kapasitesinin arttırılması 
- Sağlık çalışanlarına ve ön 

safta görev yapan diğer 
paydaşlara eğitim verilmesi 

- Hastane ve laboratuvara 
sağlanacak olan test 
kitlerinin sayısının 
artırılması 

- Numunelerin taşınması 
- Güvenlik dolaplarının 

belgelendirilmesi 

 Testleri gerçekleştiren, numuneleri taşıyan, eğitim veren vb. 
çalışanlar için patojene maruz kalma, enfeksiyon ve de ilişkili 
hastalık ve ölüm riskleri 

 Damgalanma sorunu ve de enfeksiyonların aileye ve topluma 
bulaştırılması 

 Çalışanlar/danışmanlar için; çalışma saatleri, ücretler, fazla 
mesai vb. ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yetersiz 
istihdam şartları ve koşulları.  
 

Yayılmayı önleme ve tedavi 
çabaları 
- Hastanelerde yerel 

izolasyon birimlerinin 
kurulması 

- Bilinen vakaların temas 
takibinin yoğunlaştırılması. 

- İlave yoğun bakım ünitesi 
(YBÜ) yataklarının kurulması 
ve bunların fonksiyonel hale 
getirilmesi için gerekli olan 
ekipman ve malzemeler 

 Sağlık çalışanları arasındaki tahammül edilemez düzeyde 
fazla mesai, psikolojik stres, yorgunluk, mesleki tükenmişlik 

 Tıbbi örneklerin işlenmesi veya COVID-19 hastalarının 
tedavisi sırasında maruz kalma riskleri 

 Damgalanma sorunu ve de enfeksiyonların aileye ve topluma 
bulaştırılması 

 Çalışanlar/danışmanlar için; çalışma saatleri, ücretler, fazla 
mesai vb. ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yetersiz 
istihdam şartları ve koşulları.  
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Proje Faaliyeti Temel İşgücü Riskleri 

dâhil, YBÜ kapasitesinin 
arttırılması.  

- Ön saflarda görev yapan 
sağlık çalışanları, otel ve 
tatil köyü personeli, 
havaalanı personeli ve ön 
saflarda görev yapan diğer 
paydaşlara uygulama 
rehberine ve standart 
işletim prosedürüne ilişkin 
eğitim.  

 

4. Türkiye'deki Temel İş Mevzuatı 

 

İş Mevzuatina Kisa Bir Genel Bakiş: Şartlar Ve Koşullar 

İş Sözleşmesi Çeşitleri 

Türk İş Kanunu'na (4857 sayılı Kanun) göre, iş sözleşmelerinin ana kategorileri şunlardır: belirli 

(sabit süreli) ve belirsiz (açık uçlu), tam süreli ve kısmi süreli sözleşmeler, sürekli ve süreksiz 

sözleşmeler; mevsimlik sözleşmeler; deneme süreleri olan veya olmayan iş sözleşmeleri; geçici 

iş sözleşmeleri ve takım sözleşmeleri. Sadece 30 güne kadar süren işler süreksiz, daha uzun bir 

süre gerektiren işler ise süreklidir. Süreksiz işlerde, İş Kanunu’nda düzenlenen konularda Borçlar 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

Türk İş Kanunu'nun 5. maddesi, tüm çalışanlara eşit davranılması ilkesini benimsemektedir. 

Buna göre, işverenler; geçici işçilere ve taşeron işçilerine veya kısmi süreli işçilere, farklı 

muamele için esaslı sebepler bulunmadıkça, daimi çalışanlardan farklı davranamaz. İş 

Kanunu’nun “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. maddesine göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, 

engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım 

yapılamaz. 

Ücretler ve kesintiler 

İş Kanunu'nun 32. Maddesi, genel anlamda “ücret”i, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 

üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlamaktadır. Ayrım 

yapılmaksızın, her çalışanın, yaptığı iş için ücret talep etme hakkı vardır. Bir çalışanın maaşı, 

devlet tarafından belirlenen ve her yıl iki kez yeniden tanımlanan asgari ücret tutarından düşük 

olamaz. Türkiye'deki tüm çalışanlar için geçerli olan ulusal bir asgari ücret vardır. İş Kanunu'nun 

(4857) 39. maddesi uyarınca, asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili 

komisyonu tarafından en az iki yılda bir belirlenir ve revize edilir.  
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4857 sayılı Kanun’un (Türk İş Kanunu) 34. maddesi uyarınca; ücreti ödeme gününden itibaren 

yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten 

kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri 

sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. 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. 

 4857 sayılı Kanun’un (Türk İş Kanunu) 38. maddesi uyarınca; işveren toplu sözleşme veya iş 

sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber 

bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya 

parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından 

fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve 

mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde 

yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. 

Çalışma saatleri 

Türk İş Kanunu'na göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 

uygulanır.  

 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 

günde on bir 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 (Madde 63). 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. 

İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. (Madde 

67) 

Çalışma süresinden sayılan haller 

Türk İş Kanunu’na göre, aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: 

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. 
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d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda 

yahut 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 onarım ve tadili gibi, 

işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 

götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp 

getirilmeleri esnasında geçen süreler. (Madde 66) 

Fazla mesai saatleri ve fazla mesai ücreti 

İş Kanunu’nun 41. Maddesi uyarınca, haftada kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak 

tanımlanır. İşveren; çalışanlardan, fazla mesai yapmalarını isteyebilir. Fazla saatlerle çalışmak 

için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş 

saatten fazla olamaz.  

18 yaşın altındaki çalışanların, gebe kadınların ve çocuk emziren kadınların fazla mesai 

yapmaları şart koşulamaz. 

Hafta tatili ve ara dinlenmeleri 

Hafta tatilinden önceki günlerde 45 saate kadar çalışmış olmaları koşuluyla, çalışanların; yedi 

günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenmelerine (hafta tatili) izin 

verilir. Kanuna göre, işverenlerin; bu hafta tatilini çalışanların maaşlarından kesme hakkı yoktur. 

Ayrıca, İş Kanunu'nun 68. maddesi; çalışanların, çalışma süresine bağlı olarak değişen sürelerde 

ara dinlenmesi hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Her çalışan; dört saate kadar süren işler 

için 15 dakika, 7,5 saate kadar sürebilen işler için 30 dakika ve 7,5 saatten fazla süren işler için 

bir saat dinlenme hakkına sahiptir.  Dinlenmelere ilişkin düzenlemeler, yerel geleneklere ve 

çalışmanın gerekliliklerine göre yapılacaktır. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak 

sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.  (Madde 68) 

İzinler 

Çalışanın hizmet süresine göre asgari izin süresi, İş Kanunu’nda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

1 ila 5 yıl (dâhil) – 14 iş günü 

5 ila 15 yıl - 20 iş günü 
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15 yıl (dâhil) veya daha uzun - 26 iş günü 

Kanuna göre, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 

yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Ayrıca çalışanın; yıllık iznini, işyerinin bulunduğu 

yerden başka bir yerde geçirdiğine dair yazılı delil sunması şartıyla, çalışanlara 4 güne kadar 

ücretsiz izin alma hakkı tanınmaktadır. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlar, yıllık 

ücretli izin alma hakkına sahip değildir. 

Memurların ücretli izinleri 657 sayılı Kanun'da tanımlanmıştır ve buna göre; 10 yıldan az hizmet 

vermiş olanlar 20 günlük yıllık izin hakkına, 10 yıldan fazla hizmet vermiş olanlar ise 30 günlük 

yıllık izin hakkına sahiptir. 

İş uyuşmazlıkları 

Türk İş Kanunu, iş sözleşmesinin temel şart ve koşulları veya işle ilgili diğer hususlar konusunda 

işveren ile çalışan arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda, işçilerin uyuşmazlıkları çözmelerine 

olanak tanıyan hükümler içermektedir. (İş Kanunu’nun 20. Maddesi ve İş Kanunu’nun 91. 

Maddesi, “borçlarından doğan işçi hakları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 

yapılan başvuruları düzenlemektedir”; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 

50-51-52. Maddeleri, “işçilerin iş uyuşmazlıkları için Yüksek Hakem Kurulu ve Özel Hakem'e 

başvurma haklarını” düzenlemektedir; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi ise 

“arabuluculuk prosedürünü” düzenlemektedir. 

İş sözleşmesinin feshi için herhangi bir neden gösterilmediğini iddia eden veya gösterilen 

nedenlerin feshi gerekçelendirmediğini düşünen çalışan, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde iş mahkemesine başvurarak feshe itiraz etme hakkına sahiptir. Toplu 

sözleşmede hakemlik hükmü varsa veya taraflar bu konuda anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı süre 

içerisinde özel hakeme de götürülebilir. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Ancak, işçi; feshin, 

işverenin gösterdiği sebepten farklı bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, ispat 

yükümlülüğü işçiye aittir. 

Mahkeme, hızlı duruşma prosedürlerini uygulamalı ve davayı iki ay içinde sonuçlandırmalıdır. 

Karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, İstinaf Mahkemesi bir ay içinde kesin 

kararını vermelidir. (Madde 20) 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece 

veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi 

bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren, başvurusu üzerine işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 

yükümlü olur. 
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Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 

halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 

bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. Bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, işe 

başlatılan işçiye zaten ödenmişse, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden 

mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret 

peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 

başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz 

ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki 

sonuçları ile sorumlu olur. (Madde 21). 

İş sözleşmesinin feshi: İş Kanunu’na göre, işverenler sözleşmeleri iki şekilde feshedebilir: (i) 

geçerli bir neden göstererek (Madde 18-19) veya (ii) haklı bir neden göstererek. En az 30 

çalışanı olan bir işyerinde 6 aylık çalışmayı tamamlayan çalışanlar, işçiyi sözleşmesinin keyfi bir 

şekilde feshedilmesinden koruyan, İş Kanunu kapsamındaki belirli korumalardan yararlanabilir. 

İş sözleşmesinin feshinin geçerli olması için, çalışana yazılı bir bildirim yapılmalı ve yasal bildirim 

sürelerine uyulmalıdır. Ancak, bazı durumlarda, işverenler; iş ilişkisini haklı bir nedene 

dayanarak sonlandırabilir (sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri ve de zorlayıcı sebepler). Bu durumlarda, işveren yasal uyarı sürelerine uymak 

zorunda değildir ve iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. İş Kanunu, 

Madde 24-26.  

Kıdem tazminatı: İş sözleşmesinin feshi üzerine, çalışanlar, en az bir yıl kesintisiz çalışmayı 

tamamlamış olmaları koşuluyla kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.  Bu tazminat, çalışılan 

yılların sayısının, çalışanın fesih sırasındaki aylık maaşı ile çarpılmasıyla hesaplanır. İşveren; iş 

sözleşmesini, sağlık sebeplerine veya zorlayıcı sebeplere dayalı haklı nedenle feshederse, 

çalışanına kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işveren; iş sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet 

kurallarına uymayan haller ve benzerlerine dayalı haklı nedenle feshederse, kıdem tazminatı 

ödemekle yükümlü değildir. Çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse, işveren her 

durumda kıdem tazminatı ödemek zorundadır.  

Ancak, işçinin; iş sözleşmesini, İş Kanunu'nda belirtilen herhangi bir sebep olmaksızın, istediği 

gibi feshettiği durumlarda işveren, çalışana kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir.  

 

İş Mevzuatina Kisa Bir Genel Bakış: Şartlar Ve Koşullar 
 

İş Sözleşmesi Çeşitleri 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmelerinin ana kategorileri şunlardır: Belirli Süreli (Sabit 

süreli) veya Belirsiz Süreli (Açık uçlu), Tam Süreli veya Kısmi Süreli sözleşmeler, sürekli ve 
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süreksiz sözleşmeler; mevsimlik sözleşmeler; deneme süreleri olan veya olmayan iş 

sözleşmeleri; geçici iş sözleşmeleri ve takım sözleşmeleri. Sadece 30 güne kadar süren işler 

süreksiz, daha uzun bir süre gerektiren işler ise süreklidir. Süreksiz işlerde, İş Kanunu’nda 

düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 5. Maddesi, tüm çalışanlara eşit davranılması ilkesini 

benimsemektedir. Buna göre, işverenler; Geçici işçilere ve taşeron işçilerine veya kısmi süreli 

işçilere, farklı muamele için esaslı sebepler bulunmadıkça, daimi çalışanlardan farklı 

davranamaz. İş Kanunu’nun “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. Maddesine göre, iş ilişkisinde dil, 

ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere 

dayalı ayrım yapılamaz. 

Ücretler ve Kesintiler 

İş Kanunu'nun 32. Maddesi, genel anlamda “ücret”I: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 

üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlamaktadır. Ayrım 

yapılmaksızın, her çalışanın, yaptığı iş için ücret talep etme hakkı vardır. Bir çalışanın maaşı, 

devlet tarafından en geç iki yılda bir belirlenen “Asgari Ücret” tutarından düşük olamaz. 

Türkiye'deki tüm çalışanlar için geçerli olan ulusal bir asgari ücret vardır. İş Kanunu'nun 39. 

Maddesi uyarınca, asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Asgari Ücret 

Tespit Komisyonuca en az iki yılda bir belirlenir.  

İş Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca; Ücreti, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir 

bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle 

kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir 

nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için bankaların 

mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri 

çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. 

İş Kanunu’nun 38. Maddesi uyarınca; İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde 

gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber 

bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler, bir ayda iki gündelikten veya 

parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından 

fazla olamaz. 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve 

mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde 

yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. 

Çalışma Saatleri 
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İş Kanunu'na göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 

uygulanır.  

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 

günde on bir 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 (Madde 63). 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. 

İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. (Madde 

67) 

Çalışma Süresinden Sayılan Haller 

İş Kanunu 66. Madde gereği aşağıda yazılı süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: 

a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya 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 

yahut 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 onarım ve tadili gibi, 

işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 

götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp 

getirilmeleri esnasında geçen süreler. 

Fazla Mesai Saatleri ve Fazla Mesai Ücreti 

İş Kanunu’nun 41. Maddesi uyarınca, haftada kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak 

tanımlanır. İşveren; çalışanlardan fazla mesai yapmalarını isteyebilir. Fazla saatlerle çalışmak için 

işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten 

fazla olamaz.  
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18 yaşın altındaki çalışanların, gebe kadınların ve çocuk emziren kadınların fazla mesai 

yapmaları şart koşulamaz. 

Hafta Tatili ve Ara Dinlenmeleri 

Hafta tatilinden önceki günlerde 45 saate kadar çalışmış olması koşuluyla, işçinin yedi günlük bir 

zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenmesine (hafta tatili) izin verilir. 

İşverenin, bu hafta tatilini çalışanın maaşından kesme hakkı yoktur. Ayrıca, İş Kanunu'nun 68. 

Maddesi; çalışanların, çalışma süresine bağlı olarak değişen sürelerde ara dinlenmesi hakkına 

sahip olduğunu belirtmektedir. Her çalışan; dört saate kadar süren işler için 15 dakika, 7,5 saate 

kadar sürebilen işler için 30 dakika ve 7,5 saatten fazla süren işler için bir saat dinlenme hakkına 

sahiptir.  Dinlenmelere ilişkin düzenlemeler, yerel geleneklere ve çalışmanın gerekliliklerine 

göre yapılacaktır. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak 

sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.  

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri 

Çalışanın hizmet süresine göre asgari yıllık ücretli izin süresi, İş Kanunu Madde 53’de 

düzenlenmiştir. İşçinin Yıllık Ücretli İzin Süresi, Hizmet süresi; 

1 yıldan 5 yıla kadar (5 Yıl dahil) olanlarda 14 iş gününden, 

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlarda 20 iş gününden, 

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlarda ise 26 iş gününden az olamaz. 

Kanuna göre, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 

yıllık ücretli izin süresi, işçinin hizmet süresine bakılmaksızın yirmi günden az olamaz.  

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlar, yıllık 

ücretli izin alma hakkına sahip değildir. 

Memurların ücretli izinleri 657 sayılı Kanun'da tanımlanmıştır ve buna göre; 10 yıldan az hizmet 

vermiş olanlar 20 günlük yıllık izin hakkına, 10 yıldan fazla hizmet vermiş olanlar ise 30 günlük 

yıllık izin hakkına sahiptir. 

İş Uyuşmazlıkları 

İş Kanunu, iş sözleşmesinin temel şart ve koşulları veya işle ilgili diğer hususlar konusunda 

işveren ile çalışan arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda, işçilerin uyuşmazlıkları çözmelerine 
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olanak tanıyan hükümler içermektedir. İş Kanunu’nun 20. Maddesi ve İş Kanunu’nun 91. 

Maddesi, “Borçlarından doğan işçi hakları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 

yapılan başvuruları” düzenlemektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 

50, 51 ve 52. Maddeleri, “İşçilerin iş uyuşmazlıkları için Yüksek Hakem Kurulu ve Özel Hakem'e 

başvurma haklarını” düzenlemektedir. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 3 ise 

“Arabuluculuk Prosedürünü” düzenlemektedir. 

İş sözleşmesinin feshi için herhangi bir neden gösterilmediğini iddia eden veya gösterilen 

nedenlerin feshi gerekçelendirmediğini düşünen çalışan, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde iş mahkemesine başvurarak feshe itiraz etme hakkına sahiptir. Toplu 

sözleşmede hakemlik hükmü varsa veya taraflar bu konuda anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı süre 

içerisinde özel hakeme de götürülebilir. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Ancak işçi, feshin, 

işverenin gösterdiği sebepten farklı bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, ispat 

yükümlülüğü işçiye aittir. 

Mahkeme, hızlı duruşma prosedürlerini uygulamalı ve davayı iki ay içinde sonuçlandırmalıdır. 

Karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, İstinaf Mahkemesi bir ay içinde kesin 

kararını vermelidir. (Madde 20) 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece 

veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi 

bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren, başvurusu üzerine işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 

yükümlü olur. 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 

halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 

bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. Bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, işe 

başlatılan işçiye zaten ödenmişse, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden 

mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret 

peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 

başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz 

ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki 

sonuçları ile sorumlu olur. (Madde 21). 

İş sözleşmesinin feshi: İş Kanunu’na göre, işverenler sözleşmeleri iki şekilde feshedebilir: (i) 

geçerli bir neden göstererek (Madde 18-19) veya (ii) haklı bir neden göstererek. En az 30 

çalışanı olan bir işyerinde 6 aylık çalışmayı tamamlayan çalışanlar, işçiyi sözleşmesinin keyfi bir 

şekilde feshedilmesinden koruyan, İş Kanunu kapsamındaki belirli korumalardan yararlanabilir. 



 

63 

 

İş sözleşmesinin feshinin geçerli olması için, çalışana yazılı bir bildirim yapılmalı ve yasal bildirim 

sürelerine uyulmalıdır. Ancak, bazı durumlarda, işverenler; iş ilişkisini haklı bir nedene 

dayanarak sonlandırabilir (Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri ve de zorlayıcı sebepler.). Bu durumlarda, işveren yasal uyarı sürelerine uymak 

zorunda değildir ve iş sözleşmesini derhal feshedebilir.  

Kıdem tazminatı: İş sözleşmesinin feshi üzerine, çalışanlar, en az bir yıl kesintisiz çalışmayı 

tamamlamış olmaları koşuluyla kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.  Bu tazminat, çalışılan 

yılların sayısının, çalışanın fesih sırasındaki aylık bürüt maaşı ile çarpılmasıyla hesaplanır. 

İşveren; iş sözleşmesini, sağlık sebeplerine veya zorlayıcı sebeplere dayalı haklı nedenle 

feshederse, çalışanına kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işveren; iş sözleşmesini, 

ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerine dayalı haklı nedenle feshederse, 

kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir. Çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse, 

işveren her durumda kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İşçi, iş sözleşmesini İş Kanunu'nda 

belirtilen herhangi bir sebep olmaksızın istediği gibi feshettiği durumlarda işveren, çalışana 

kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir.  

İŞ MEVZUATINA KISA BİR GENEL BAKIŞ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) 
Yasal Çerçeve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve paydaşlarla işbirliği içinde bu 
alandaki ana sorumlu kuruluştur ve mevzuatın geliştirilmesinden, uygulanmasından ve 
uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. Bakanlığın en ilgili iki birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığıdır. Genel Müdürlük, diğer paydaşlarla işbirliği 
içinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını geliştirirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına uyum ve de iş ilişkileri ve yönetimi açısından teftişler gerçekleştirmektedir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışan sayısına veya işin türüne bakılmaksızın; memurlar, özel 
işletmelerde çalışan işçiler ve serbest çalışan işçiler dâhil tüm işyerlerini ve çalışanları kapsar. İş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması işverenin sorumluluğundadır. İşveren, yasal 
gerekliliklere uygun olarak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurarak hizmet verebilir. 
İşyeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimi ve 
yerleştirilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkisi altında yapılırken, sertifika 
sınavlarının gerçekleştirilmesi görevi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) 
verilmiştir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı, 2012 tarihli [İSG Kanunu]) 2012 yılında Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 2012 yılından önce, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular; İş Kanunu, 
ilgili yönetmelikler ve diğer bazı genel kanunlarla düzenlenmekteydi. İSG Kanunu, faaliyet 
alanlarına veya çalışan sayısına bakılmaksızın hem kamu sektöründeki hem de özel sektördeki 
tüm işler ve işyerleri için geçerlidir ve de tüm çalışanları, stajyerleri, işverenleri ve temsilcilerini 
kapsar.  
İSG Kanunu’nun nihai amacı, meslek hastalıkları ve kazaları ile işçilerin çalışma ve çalışma 
ortamıyla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarını önlemektir. İSG Kanunu; çalışanlar, 
işverenler ve Devlet gibi ana paydaşları ve çalışma yaşamındaki görev ve sorumluluklarını 
tanımlar. Kanun ayrıca; işyeri, tehlike, risk, meslek hastalığı, iş kazası, önleme, güvenlik ve sağlık 
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birimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve sorumlulukları gibi çalışma hayatı ile ilgili temel 
terminolojiyi tanımlar. İSG Kanunu’na göre, işveren; risk değerlendirmesi yapmalıdır ve iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir. 
Kanunun 4. Maddesi; işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamaktadır. 
İşveren; işle ilgili her konuda, işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda 
işveren; gerekli organizasyonun sağlanması, güvenlik ve sağlık personelinin belirlenmesi, 
çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, risk değerlendirmesinin yapılması, mevzuat 
doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin uygulanması vb. dâhil olmak üzere, 
işçilerin sağlığının korunması ve güvenliği için gerekli önlemleri alacaktır. 
Kanunun 6. Maddesinde belirtildiği gibi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak amacıyla, 
işveren; çalışanları, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak atayacak, 
atanan kişi ve kuruluşlara görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak için yer ve zaman 
ihtiyacını karşılayacak, iş sağlığı ve güvenliği personeli vb. arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlayacaktır. İSG Kanunu ayrıca, ciddi veya yakın tehlike durumlarında işçilerin işten kaçınma 
hakkını da düzenlemektedir. İSG Kanunu, etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik 
daha fazla ayrıntı için ikincil mevzuata atıfta bulunmaktadır. 
İkincil Mevzuat 
İlgili yasalara ilişkin ayrıntıları açıklamak için bir dizi ikincil mevzuat kabul edilmiştir. Bu 
mevzuatın hazırlanmasında, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar rol almış ve görüşleri dikkate 
alınmıştır.  
“Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, inşaat işleri için asgari iş sağlığı ve güvenliği 
gerekliliklerinin çerçevesini belirler. 
İzin verilen sınırların tanımlandığı, “gürültü kontrolü”, “toz kontrolü” veya “kimyasalların 
kontrolü” ile ilgili daha fazla yönetmelik ve de “vardiyalı çalışma”, “iş hijyeni ölçüm, test ve 
analiz” vb. ile ilgili bazı organizasyonel yönetmelikler de mevcuttur. 
Ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanan bir kazayla karşılaşma 
İSG Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca İşveren: 

 Çalışanlarının maruz kaldığı tüm iş kazaları ve hastalıklarının bir listesini tutacak ve 
gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra raporlar hazırlayacaktır.   

 İşçilere, işyerine veya iş ekipmanına zarar verebilecek ya da yaralanma veya ölümle 
sonuçlanmamasına rağmen, işyerine veya ekipmana zarar veren kazaları inceleyecek ve 
bunlara ilişkin raporlar hazırlayacaktır. 

İşveren; aşağıdaki durumları belirtilen süre zarfında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür. 

 Kazaları, kaza tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde. 

 Meslek hastalıklarını, sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden bir meslek 
hastalığı bildirimi aldıktan sonraki üç iş günü içerisinde. 

İşyeri hekimleri veya sağlık hizmeti sağlayıcıları; meslek hastalığı teşhisi konmuş çalışanları, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına yönlendirecektir. 
Sağlık hizmeti sunucularına yönlendirilen iş kazaları, en fazla on gün içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirilecek ve yetkili sağlık hizmeti sağlayıcıları, meslek hastalıklarını aynı süre 
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecektir. 
 Bu madde ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındıktan sonra Bakanlık 
tarafından belirlenecektir.  
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Uluslararası İş Sözleşmeleri  
4857 Sayılı İş Kanunu, ÇSS 2 ile büyük ölçüde tutarlıdır. Türkiye, dört Temel ILO Sözleşmesini ve 
İSG ILO Sözleşmesini de onaylamıştır. ÇSS 2 ile temel farkı, işçiler için şikâyet mekanizması 
gerekliliği ile ilgilidir. ÇSS 2 ile temel farkı, işçiler için şikâyet mekanizması gerekliliği ile ilgilidir. 
Ulusal mevzuat; İş Mahkemelerinde, çalışma haklarına ilişkin davaların görülmesine olanak 
verirken, İş Kanunu’nda, işyeri şikâyet mekanizması için özel gereklilikler mevcut değildir. İş 
Kanunu, sözleşmeli işçilere ödeme yapılmasını sağlayacak hükümler içermektedir, ancak ÇSS2 
gereklilikleriyle ilgili olarak yüklenicilerin seçimi, yönetimi ve izlenmesine ilişkin hükümleri 
içermemektedir.  
Ayrıca Türkiye, işverenler tarafından alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerini ve çalışan haklarını 
düzenleyen Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Biyo-
Medikal Konvansiyonu'na da taraftır. 
 

COVID'e Özgü Politikalar, Düzenlemeler ve Prosedürler 

Bunlara ek olarak; atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ve de hastane tesislerinin yönetimi ile 

ilgili olarak, COVID-19 bağlamıyla ilgili olan ve belirli faaliyetleri gerçekleştiren işçileri 

etkileyecek, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çeşitli yasalar/kararnameler mevcuttur. 

Bunlardan bazıları: 

 Acil durum düzenlemeleri: Sağlık Bakanlığı; personel izinlerini düzenleyen 27.03.2020 ve 

30.3.2020 tarihli üç kararname ile, bazı istisnai durumlar dışında sağlık çalışanlarının 

ayrılmasını, yer değiştirmesini ve üç ay boyunca izin kullanmasını yasaklamıştır.  

 Ulusal Pandemi Plan: Ulusal Pandemi Planı 2006 yılında Türkiye'de influenza 

pandemisine hazırlık amacıyla yayımlanmıştır. Plan, DSÖ'nün yönetmelikleri ve tavsiye 

kararlarına uygun olarak 2009 yılında Influenza A salgını sırasında edinilen deneyimler 

ışığında süreç içerisinde güncellendikten sonra "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" 

olarak nihai hale getirilmiştir. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Sağlık 

Bakanlığının Kamu Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda diğer kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlanmıştır. Plan, 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık 

Planı, hazır bulunması gereken asgari unsurların bir özetini sunmak ve optimal hazırlık 

düzeyine ulaşmak için hazırlanmıştır. Plan, kamu hizmetlerinin devamlılığını güvence 

altına almayı ve pandemi türünün yayılımını, pandemi hastalarının sayısını, hastalık 

nedeniyle yatan hastaların ve ölüm sayısını ve pandeminin neden olduğu sosyoekonomik 

yükü azaltmayı amaçlamaktadır. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı ile uyumlu 

olarak, illerden "İl Pandemik İnfluenza Hazırlık ve Eylem Planlarını" üretmeleri talep 

edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, 81 İl Sağlık Müdürlüğü taslak "İl Pandemik İnfluenza 

Hazırlık ve Eylem Planları"nı hazırlamıştır. Komite, bu planları değerlendirmiştir ve 

illerden il bazında verilen geri bildirimlere uygun olarak hazırlıklarını tamamlamalarını 

istemiştir. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Pandemik İnfluenza için hazırlanmış 

olsa da, bu plan İnfluenza'ya benzer olarak damlacıklarla bulaşan solunum yolu 
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virüsünün neden olduğu yeni Koronavirüs Hastalığı'na (COVID-19) da 

uyarlanabilmektedir.26 

 COVID-19 Risk Değerlendirme ve COVID-19 Rehberi: 22 Ocak 2020 tarihinde COVID-19 
Bilim Kurulu "COVID-19 Risk Değerlendirmesi" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aynı toplantıda 
"COVID-19 Rehberi ve Vaka Bilgi Formu" hazırlanmıştır. "COVID-19 hastalığı rehberi"nde 
enfeksiyon hakkında genel bilgiler, vaka tanımları ve vaka yönetimi, enfeksiyon kontrol 
ve izolasyon, hasta bakımı ve tedavi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Rehberde aynı 
zamanda COVID-19 vakalarının bulunduğu ülkelere seyahat edecek kişilere yönelik 
bilgiler de mevcuttur. Bu rehber, ülke çapında şüpheli vakalar hakkında standart bir 
yaklaşım oluşturmuştur. Rehberin ilk taslağı 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 
Bilimsel gelişmeleri ve DSÖ'nün rehber bilgilerini/tavsiyelerini müteakip COVID-19 
posterleri, broşürleri, sıkça sorulan sorular ve algoritmalarla birlikte rehber sürekli Sağlık 
Bakanlığının internet sitesi üzerinden güncellenip yayımlanmaktadır.271 Haziran 2020 
tarihine kadar rehberdeki en son güncelleme 26 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır.  

 1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu (2872 sayılı Kanun, Kabul Tarihi: 1983) çok 
geniş bir kapsamda çevre konularını ele almaktadır. Çevre Kanunu'nu yöneten temel 
ilkelere göre ve Anayasa'da belirtildiği şekilde, vatandaşların ve devletin çevre koruma 
sorumluluğu vardır. Çevre Kanunu ve yönetmeliklerini tamamlayıcı nitelikteki diğer 
kanunlar da çevrenin, kaynakların ve kültürel ve doğal varlıkların korunması; kirliliğin 
önlenmesi ve kontrolü; kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması; sağlık, 
güvenlik ve işgücü konularını yönetmektedir (bkz. Ek IV). 

 Ulusal Çevre Mevzuatı: Türkiye'nin çevre yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası girişim ve 
standartlara uygun olarak geliştirilmiş olup bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları 
kapsamında AB Direktifleriyle uyumlaştırılmak üzere yakın zamanda revize edilmiştir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ve 
doğal kaynakların yönetimi için benimsenen politikaların uygulanmasından sorumlu olan 
kurumdur. 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı tıbbi 
atıkların oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek 
şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 
Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık 
kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve 
bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik 
esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu 
yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların 
üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici 
depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları 
kapsar. 
Yönetmelik'te tıbbi atıklar; enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici 
atıklar olarak tanımlanmaktadır. 

                                                   
26 Türk Tıp Bilimleri Dergisi, COVID-19 Salgın Kontrolü, Türkiye Sağlık Bakanlığı Örneği, Demirbilek ve ark., kabul 
edilme/çevrim içi yayınlanma tarihi: 18.04.2020 
27 Türk Tıp Bilimleri Dergisi, COVID-19 Salgın Kontrolü, Türkiye Sağlık Bakanlığı Örneği, Demirbilek ve ark., kabul 
edilme/çevrim içi yayınlanma tarihi: 18.04.2020 



 

67 

 

Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması 
muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, 
organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik 
materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, 
eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve 
virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür 
stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, 
veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları, 
Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya 
çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu, 

Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, 
bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, 
ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve 
yaralanmalara neden olabilecek atıkları, ifade eder. 

Yönetmelik, tıbbi atık yönetimi açısından yetkili olan kurumlar olarak belediyelerin 
sorumluluklarını tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme 
tesislerinin kurulması, tıbbi atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve atıkların il 
düzeyinde güvenli bir şekilde bertarafı olarak belirlemektedir. Sağlık tesisi seviyesi 
gereksinimleri, atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi atıkların 
sahada güvenli bir şekilde toplanması ve geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların 
güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının yanı sıra tıbbi atık yönetim 
planlarının hazırlanması ile ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Tıbbi atık saklama torbaları ve kaplarının teknik özellikleri, kullanımı ve 
bertarafı da yönetmelikte tanımlanmıştır. Araç ve sürücülere ilişkin lisanslama, 
şartnameler ve gereksinimler dâhil olmak üzere saha dışı taşıma ayrıntıları da açıkça 
tanımlanmaktadır.  Sterilizasyon (ve ilgili doğrulama) ve yakma dâhil olmak üzere tıbbi 
atık işleme ve bertaraf teknikleri ele alınmaktadır.  Sterilizasyon artığı atık ulusal Atıkların 
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile uyumlu olarak Tip II katı atık sahasında 
bertaraf edilmektedir. Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan atık yönetim planı 
aşağıdakilerini içermektedir: 1. Atık azaltma uygulamaları, 2. Konteyners ve atık toplama 
ekipmanlarının ayrıntıları dâhil olmak üzere kaynakta atıkların ayrıştırılması ilkesi, 3. 
Saha içi taşımada kullanılacak ekipman ve araçlar hakkındaki ayrıntılar, 4. Toplama 
ekipmanının yerleri ve toplama ve sevk takvimi, 5. Sahada geçici depolama alanı ve 
özellikleri 6. Toplama ve saha içi taşımada kullanılan araç ve ekipmanlar için 
dezenfeksiyon yolları, 7. Olaylara karşı alınacak önlemler, 8. Tıbbi atıkların toplanması ve 
saha içinde taşınmasından sorumlu personel, 9. Tıbbi atıkların sterilizasyon/yakma 
tesislerine saha dışı taşıması, 10. Spesifik sterilizasyon/yakma tesisinin özellikleri ve 11. 
Kayıt ve raporlama gereksinimleri. 

 Sağlık Tesislerinde Kalite Standartları: Sağlık Bakanlığı, ulusal Sağlık Hizmetlerinin 
İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (en son 2017 yılında tadil 
edilmiştir) kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile uyumlu bir şekilde uygun 
tıbbi atıkların yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeleri içeren Sağlık 



 

68 

 

Tesislerinde Kalite Standartlarını (STKS) geliştirmiştir. Sağlık Bakanlığı ve il müdürlükleri 
düzenli aralıklarla STKS'ye göre performans değerlendirmesi gerçekleştirmektedir. Sağlık 
kuruluşundaki çalışanlar, Yasa ile öngörülen şekilde atık yönetimi uygulamaları da dâhil 
olmak üzere düzenli eğitimler almaktadır. Türkiye'deki tıbbi atıklar yeterli kapasitesi olan 
sterilizasyon ve yakma tesisleri aracılığıyla yönetilmektedir. 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı; Atıkların oluşumundan bertarafına 
kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık 
oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi 
yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, çevre 
ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu 
Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin 
genel usul ve esasların belirlenmesidir. 

 2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının 
Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi:28 Bu 
genelge 7 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış olup kişisel hijyen malzeme atıklarının 
biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici depolaması ve atık işleme tesislerine teslimi 
sırasında dikkat edilmesi gereken asgari gereklilikleri tanımlamaktadır. Genelge, açık bir 
şekilde sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların "tıbbi atık" olarak ele alınması ve uygun 
şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının yönetim 
rehberinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: (i) Hastane ortamında olası ve kesin COVID-
19 hastasına ait atıklar enfeksiyöz atık olarak kabul edilerek tıbbi atık kutusuna atılır. (ii) 
Evde hasta takibi kapsamında izlenen olası ve kesin COVID-19 hastalarının atıkları gerekli 
koruyucu önlemler  alınarak ayrı  toplanıp, çift torba  içinde  muhafaza edilerek evsel atık 
torbasına atılmalıdır. (iii) Toplu yaşam alanlarında (yurt vb.) 14 gün gözlem altında 
tutulan temaslılara (olası ve kesin COVID-19 vakalarının temaslıları, hastalığın yaygın 
görüldüğü bir ülkeden ya da ilden gelenler) ait atıklar evsel atık torbasına atılmalıdır. (iv)  
Toplumda  korunma  amaçlı  kullanılan  tek  kullanımlık  maskeler ve  eldivenler evsel 
atık torbasına atılmalıdır. (v) DSÖ, CDC ve ECDC gibi önemli sağlık kuruluşlarının 
rehberlerinde COVID-19 hastasına ait atıkların hastane ve diğer sağlık kuruluşları da 
dâhil olmak üzere herhangi bir bekleme süresinden sonra atılmasına ait bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

 Sosyal Etkiler Hakkında Ulusal Yasalar: Türkiye ÇED Yönetmeliği sosyal etkiler 
bakımından uluslararası gerekliliklerin tümünü karşılamasa da birkaç sosyal etkiyi 
yöneten çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır.  Aşağıda bu proje kapsamında 
geçerli olan yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır: 

i. 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu 

ii. 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş 
Kanunu 

                                                   
28 https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf ve 
28 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf
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iii. 28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan (6331 sayılı) İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

iv. 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik 
Yönetmeliği 

 İş Sağlığı ve Güvenliği: Son yıllarda Türkiye 1981 tarihli ve 155 sayılı ILO İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sözleşmesi'nde belirtilen işyeri kazaları risklerini önlemek üzere uluslararası ve 
bölgesel standartları kendi ulusal düzeydeki gerekliliklerine göre uyarlayarak İş Güvenliği 
ve Sağlığı (İGS) sisteminde reform gerçekleştirmiştir. Bu sözleşme, 1985 tarihli ve 161 
sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile birlikte, aynı zamanda 1951'den bu yana 1945 
tarihli ve 81 sayılı İş Denetimi Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye tarafından 2005 yılında 
onaylanmıştır. 2014 yılında, Türkiye 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini 
Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ni kabul etmiştir.  

2012'de 20 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı bağımsız bir İSG Kanunu'nu yürürlüğe 
koymuştur. İSG Kanunu, iş ortamını ve sektörleri (hem kamu hem de özel sektör) ve yarı 
zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da dâhil olmak üzere neredeyse tüm çalışan 
sınıflarını yönetmektedir. Mevzuat kapsamlı ve genel olarak da tüm sektörlerde ve 
birçok endüstride uygulanabilirdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir 
parçası olan İş Teftiş Kurulu İş ve İSG Kanunlarının icra ettirmekten ve düzenli İSG ve iş 
denetimleri yapmaktan sorumludur. 

Bu yasalara ve düzenlemelere ilişkin ayrıntılar, ne kadar güncel oldukları ve uluslararası iyi 

endüstri uygulamalarına (GIIP) ne kadar yakın oldukları da dâhil olmak üzere, Bölüm 3'te 

sunulmuştur. Ayrıca, ÇSYÇ Bölüm 3 ve ÇSYÇ Ek 2'de yer alan Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı 

(HAYP), geçerli uluslararası sözleşmelere ve COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik konularına 

yönelik direktiflere atıfta bulunmaktadır. 

 

Bu yasalara ve düzenlemelere ilişkin ayrıntılar, ne kadar güncel oldukları ve uluslararası iyi 

endüstri uygulamalarına (GIIP) ne kadar yakın oldukları da dâhil olmak üzere, Bölüm 3'te 

sunulmuştur. Ayrıca, ÇSYÇ Bölüm 3 ve ÇSYÇ Ek 2'de yer alan HAYP, geçerli uluslararası 

sözleşmelere ve COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik konularına yönelik direktiflere atıfta 

bulunmaktadır. 

5. Sorumlu Personel 

 

Bu bölüm, proje çalışanları ile ilgili farklı konuların yönetimine ilişkin proje içerisindeki işlevleri 

ve/veya bunlardan sorumlu bireyleri tanımlamaktadır. Proje özellikle COVID-19'a müdahale 

etmeyi amaçladığından, gelişmiş izleme ve denetleme için ve de COVID-19 yayılımını hafifletme 

ve COVID-19 ile enfekte olan hastaları ve çalışanları tedavi etme konularında işçilerin eğitimini 

gerçekleştirmek için uzman personel bulunacaktır.  

Sağlık Bakanlığı, profesyonel personel ve danışmanlardan oluşan Proje Yönetimi Destek Birimi 

(PYDB) (ve diğer ilgili departmanlar ve SB genel müdürlükleri) aracılığıyla Proje'nin uygulamasını 
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gerçekleştirecektir. PYDB, önlemler dâhil, projenin günlük yönetim ve koordinasyon 

gereksinimlerinden sorumlu olacaktır. 

İşgücü ve İSG konularında ve Dünya Bankası ÇSÇ’sinde deneyimli bir sosyal uzman işe 

alınacaktır. Proje süresince ihtiyaç duyulan teknik personelin bir kısmı; mevcut sorumluluklarını 

yerine getirirken, Proje kapsamındaki ilgili görevler tamamlanana kadar kalıcı veya geçici olarak 

SB tarafından kurum içerisinden atanacaktır. 

PYDB’nin taslak organizasyon şeması aşağıdaki şablondaki gibi olacaktır: 

 
 

 

Faaliyet Sorumlu personel/taraf 

Proje çalışanlarının katılımı ve yönetimi Sosyal Uzman, Proje Direktörü 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) Sağlık tesisleri (HCF), laboratuvarlar; Sosyal 
Uzman, Çevre Uzmanı, Proje Direktörü 

COVID-19 ile ilgili (odak noktası COVID-19 
olan) sağlık ve güvenlik konularının izlenmesi, 
denetlenmesi ve raporlanması 

Sağlık tesisleri, Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı, 
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı 

Yükleniciler arasındaki koordinasyon ve 
raporlama düzenlemeleri dâhil olmak üzere 
yükleniciler/taşeronların katılımı ve yönetimi 

Satınalma Uzmanı, Proje Direktörü 

Farkındalık oluşturma ve işçilerin COVID-
19'un yayılmasını hafifletmek üzerine 
eğitilmesi dâhil olmak üzere, işçilerin eğitimi 

Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı, Proje 
Direktörü, İlgili Ajans/danışmanlık 

COVID-19 ile enfekte olan hastaların ve/veya Sağlık tesisleri 
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çalışanların değerlendirilmesi, triyajı ve 
tedavisi 

Her proje ilerleme döneminde, çalışan 
şikâyetlerinin DB’ye raporlanması 

Sosyal Uzman, PYDB 

Çalışanların şikâyetlerinin ele alınması Projeye Ait ŞÇM, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık 
Çalışanlarına ve İç Paydaşlara Yönelik Şikâyet 
Mekanizması (Sağlıkta Buluşma Noktası ve 
Alo184) 

 

 

SB PYDB aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

 Bu iş yönetimi prosedürünü proje çalışanlarına uygulamak 

 Proje çalışanlarının işe alım ve istihdam süreçlerinin kayıtlarını tutmak 

 İşgücü yönetimi prosedürlerinin uygulanmasının izlemesini gerçekleştirmek 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ÇSS2 doğrultusunda, işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği standartlarının karşılandığını izlemek 

 Proje çalışanlarının İSG, sosyal teşvik, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) 

farkındalığı ve Davranış Kuralları konularındaki eğitimlerin izlemesini gerçekleştirmek 

 PYDB, Proje faaliyetlerinden yararlanan sağlık tesisleri içerisindeki proje çalışanlarının 

işyeri sorunlarını ve endişelerini dile getirebilmelerini sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın, 

çalışanların Sağlık Bakanlığı'nın aşağıdaki kanalları aracılığıyla anonim olarak şikâyetlerini 

gönderebilecekleri, çalışanlara yönelik bir şikâyet mekanizması mevcuttur: çevrimiçi 

kanal “Sağlıkta Buluşma Noktası'' ve Bakanlık hattı Alo184 aracılığıyla. Bakanlığın 

mekanizmaları mevcut olduğu için PYDB, çalışanların şikâyetlerinin ele alınmasında ana 

organ olmayacak, ancak bu şikâyetlerin kaydedilmesinden ve her raporlama döneminde 

Dünya Bankası'na raporlanmasından sorumlu olacaktır.  

6. İlkeler Ve Prosedürler 

 
Sağlık tesislerinin desteklenmesi: Tüm çalışanlar 
Aşağıdaki sorunları ele almak için planlar/prosedürler uygulanacaktır: 

 Sağlık sorunları olanlar veya başka türlü risk altında olabilecekler de dâhil olmak üzere, 
çalışanların özellikleri; sağlık bakımı ile ilgili işlerde görevlendirilmeden önce 
değerlendirilecektir. Bu, istihdam öncesi sağlık kontrolleriyle yapılacaktır. 

 Uzun kollu önlükler, kolsuz önlükler, perdeler; tıbbi maskeler ve solunum maskeleri (N95 
veya FFP2); eldivenler (tıbbi eldivenler ve temizleyiciler için ağır iş eldivenleri); göz koruması 
(gözlük veya yüz siperleri); el yıkama sabunu ve dezenfektanı ve de etkili temizlik 
ekipmanları dâhil olmak üzere, yeterli tıbbi KKD malzemelerinin mevcut olması 
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sağlanacaktır. İlgili KKD'nin elde edilememesi durumunda, malzemeler sağlanana kadar; 
kumaş maskeler, alkol bazlı temizleyiciler, temizlik için sıcak su ve ilave el yıkama imkânları 
gibi uygun alternatifler değerlendirilecektir. 

 İş görevleri yeniden düzenlenecek veya sosyal/fiziksel mesafeyi veya işçilerin 24 saat 
dönüşümlü olarak çalışmasını sağlamak için, çalışma alanındaki çalışan sayısı azaltılacaktır. 

 Teletıp randevuları ve de talimatların canlı akış yoluyla verilmesi gibi, doğrudan temasa 
alternatifler devreye sokulacaktır.   

 Sağlık personeline, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün COVID-19’la ilgili detaylarla ilişkin en son 
tavsiye ve önerileri üzerine eğitim verilecektir. 

 Yiyecek içecek hizmeti veren tesislerin/kantinlerin; sahra tuvaletlerinin / tuvaletlerin / 
duşların; kapı kolları, zeminler ve düzenli olarak temas edilen tüm yüzeylerin dâhil olduğu 
ortak alanların kapsamlı temizliği (yeterli dezenfektan kullanılarak) de dâhil olmak üzere, 
gelişmiş temizlik düzenlemeleri devreye sokulacaktır. 

 Temizlik personeline eğitim verilecek ve enfekte hastaları tedavi etmek için kullanılan 
konsültasyon odalarını ve tesisleri temizlerken yeterli KKD sağlanacaktır. 

 Psikososyal destek gibi hizmetlere olan gereksinimlere ve bunların mevcudiyetine bağlı 
olarak psikososyal desteğe erişim sağlanacaktır. 

 COVID-19'un yakındaki konumlardaki yayılımına, en son olgulara ve istatistiklere ve de 
uygulanabilir prosedürlere ilişkin düzenli iletişimi, erişilebilir güncellemeleri ve sağlık 
çalışanlarına net mesajlar verilmesini destekleyen iletişim stratejisi/planı uygulanacaktır. 

 SB; 13 ve 20 Mart tarihli Acil Durum sağlık önlemlerinden sonra uygulamaya konan ve esas 

olarak istifa ve izin haklarını 3 aylık bir dönem için kısıtlayan fazla mesai yükünü yönetmek 

için (i) yeterli tatil ve dinlenme süreleri (ii) fazla mesai ücreti (iii) dönüşümlü çalışma şekilleri 

(iv) sağlık tesislerinde çalışanlar için yeterli KKD sağlayacaktır. Normalleşme kapsamında, 1 

Haziran 2020'den itibaren kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler" 

raporunda, normalleşmeye yönelik yeni tedbirlerden bahsedilmiştir.29  

 Çalışanlar; KKD eksikliği, aşırı fazla mesai, stres gibi iş sorunlarını ve işyerinde tacizle ilgili 

herhangi bir sorunu (fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar ve sömürü gibi), SB çalışanlarının 

şikâyet mekanizmaları (Sağlıkta Buluşma Noktası, Alo184 ve İl Sağlık Müdürlükleri) yoluyla, 

hızla yönetime bildirecektir. Çalışanların bu Şikâyet Çözüm Mekanizması (ŞÇM), anonim 

şikâyetlere olanak vermektedir ve bu İYP'nin 9. Bölümünde tanımlandığı gibi temyiz sürecine 

sahiptir.  

 

Sahaya özgü HAYP planları hazırlanırken; işgücü, İSG ve de toplum sağlığı ve güvenliği 

riskleri, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ rehberlerinden elde edilen rehber materyaller doğrultusunda 

kullanılacaktır. 

 
                                                   
29https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37462,covid-19-normallesmeustyazi5ebe9a5b-9c9a-4c93-888e-
87f10ddb512apdf.pdf?0&_tag1=117A7B3480C90647D890CA9D1ADF65881B13A83F 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37462,covid-19-normallesmeustyazi5ebe9a5b-9c9a-4c93-888e-87f10ddb512apdf.pdf?0&_tag1=117A7B3480C90647D890CA9D1ADF65881B13A83F
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37462,covid-19-normallesmeustyazi5ebe9a5b-9c9a-4c93-888e-87f10ddb512apdf.pdf?0&_tag1=117A7B3480C90647D890CA9D1ADF65881B13A83F
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İSTİHDAM YAŞI 

Türk hukuku, 18 yaşın altındakilerin zorlu veya tehlikeli işler yapmasını yasaklamaktadır. 

Projenin sağlık ve güvenlik riskleri ve de sağlık tesislerinde ve tıbbi atıkların arıtımında COVID-

19'a maruz kalma olasılığı nedeniyle 18 yaşın altında hiçbir işçi çalıştırılmayacaktır. 

Proje için işe alınacak herhangi bir proje çalışanı veya sözleşmeli çalışanın, kimliğinin ve yaşının 

doğrulanması gerekmektedir. Bu, çalışanların; doğum belgesi, tıbbi muayene sonuçlarına dayalı 

belge, ulusal kimlik kartı ve pasaportu da kapsayabilecek olan resmi belgeleri sunmasını 

gerektirecektir. 

Yaş sınırının altındaki bir çocuğun projede çalıştığı tespit edilirse, çocuğun yüksek yararı göz 

önünde bulundurularak çocuğun istihdamını veya katılımını sorumlu bir şekilde derhal 

sonlandırmak için önlemler alınacaktır.  

ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

COVID-19 İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 

COVID-19’un neden olduğu sağlık ve güvenlik sorunlarına karşılık olarak çıkarılan özel mevzuat 

(örneğin acil durum güçleri mevzuatı), proje için kabul edilen (veya normalde bu tür bir proje 

için kabul edilecek olan) şartlardan ve koşullardan saparsa, bu tür detaylar bu bölümde 

belirtilmelidir. Örneğin, COVID-19 acil durumundan dolayı, sağlık çalışanlarının normalden daha 

uzun saatler çalışmasına izin verileceği (veya bunun zorunlu kılınacağı) durumlar olabilir. Eğer 

öyleyse, bu durum; Banka tarafından desteklenen projede nasıl uygulanacağı ve bu tür 

çalışanları korumak için uygulanan ek hafifletici önlemler (örn. zorunlu dinlenme araları, üçüncü 

taraflarca izleme) ile birlikte belgelenmelidir.     

 

SB personeli için geçerli olan şart ve koşullar, SB çalışanlarının haklarını düzenleyen 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu Devlet Memurları Kanunu, özellikle proje ile ilgili 

olarak çalışmak üzere görevlendirilen SB çalışanları (proje çalışanları) için geçerli olacaktır. SB 

tarafından görevlendirilen herhangi bir danışmanın şart ve koşulları, iş hukuku gerekliliklerine 

tabi olacaktır.  

SB personeli olan proje çalışanları için çalışma saatleri haftada 40 saattir.  

İş Kanunu, haftada 45 saat çalışmayı öngörür ve fazla mesaiyi yıllık 270 saat ile sınırlar. Her bir 

saatlik fazla mesai ücreti, normal saatlik ücretin bir buçuk katı oranında ödenir. Tüm proje 

çalışanları, art arda altı günlük çalışmadan sonra en az bir dinlenme gününe (24 saat) sahip 

olacaktır. Çalışana, dinlenme günü için de ücret ödenecektir.  

Yüklenicilerin işgücü yönetimi prosedürü, sözleşmeli çalışanlar için şart ve koşulları ortaya 

koyacaktır. Bu şartlar ve koşullar, asgari olarak; bu iş yönetimi prosedürü, ulusal İş Kanunu ve de 

Dünya Bankası Standardındaki ihale dokümanlarının ve karşılaştırılabilir endüstri standartlarının 

Genel Koşulları ile uyumlu olacaktır.  
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Sağlık acil durumu kapsamında, Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı; 3 aylık bir dönem için istifa ve izin 

haklarını kısıtlayarak sağlık çalışanlarına ilişkin acil önlemler almıştır. 

15 Mayıs 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı 13 maddelik bir Genelge yayınlamıştır. Genelgede, 

istifa etmek isteyen personelin taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'na göre; işten çekilmek, personelin haklarından biridir. Kanunun 20. 

maddesi; devlet memurlarının, Kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebileceğini 

öngörmektedir. Gerekli ilkeler; Kanunun, istifaya ilişkin 94. ve 96. maddelerinde belirlenmiştir. 

Buna göre, 

- İstifa için yazılı bir başvuru yapılacaktır, 

-Çekilmek isteyen memur, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne 

kadar görevine devam eder, 

-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, Bu 

şartlar yerine getirilirse, memur usulüne uygun olarak işten çekilmiş sayılır. Uygun olmayan 

şekilde işten çekilmeye gelecek olursak; izinsiz ve mazeretsiz 10 gün süreyle görev yapılmaması; 

devir ve teslimden sorumlu memurların, devir teslim süreci tamamlanmadan görevi bırakması; 

afet, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde 

çekilme isteklerinin kabul edilmesi, beklemeden görevi bırakmak sayılmaktadır. Usulüne uygun 

olarak ve düzensiz şekilde işten çekilme durumları, 92. Madde kapsamında memurluğa yeniden 

atanma için geçen süre açısından önemlidir. Personel; usulüne uygun olarak işten çekilmişse, 

92. madde kapsamında 6 ay sonra memurluğa yeniden atanabilirken, uygun olmayan şekilde 

işten çekilmişse, bir yıl sonra yeniden atanabilir. Devir ve teslim yükümlülüğüne uymadan 

görevden ayrılmak durumunda ise 3 yılın geçmesi gerekmektedir. Ancak, işten çekilme 96. 

madde kapsamına giriyorsa, yani savaş veya olağanüstü hal durumunda ve genel hayata müessir 

afetlere uğrayan yerlerde, yeniden atanma mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak, yasalar 

tarafından tanınan bir hak, genelge ile ilga edilmez. Kurumlar, istifanın kabulü noktasında takdir 

hakkına sahiptir ve Sağlık Bakanlığı, istifayı kabul etmeme konusunda takdir yetkisini kullanır. 

Ancak, işten çekilme talebinin tarihinden bir ay sonra, amiri bilgilendirerek işten ayrılmak 

mümkündür ve bu durumda; personel, prosedüre uygun olarak istifa etmiş sayılır30. 

22.03.2020 tarihli ve 31076 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid, istihdam biçiminden bağımsız olarak kamu kurum ve 

kuruluşlarındaki çalışanlara, salgının yayılmasını azaltmak için esnek çalışma imkânları ve de 

hizmetin ifa sorumluluğu açısından esneklik sağlamıştır İdari izinli sayılanların; işleri için gerekli 

olan görevlerini yerine getirmiş sayılacağı, mali ve sosyal hak ve menfaatleri ile diğer kişisel 

haklarının saklı olduğu ve de amirlerinin izni olmadan görevlerini bırakamayacakları ve hizmete 

                                                   
30 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
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çağrıldıklarında işlerine dönmeleri gerektiği açıkça belirtilmektedir. Bu nedenle, dönüşümlü 

veya uzaktan çalışma nedeniyle işte olmadıkları için idari izinli sayılanların bu çalışma süreleri, 

fiili çalışma süresi olarak kaydedilecek ve haftalık çalışma süresine dâhil edilecektir.31 Bu acil 

tedbirler, pandeminin en yoğun döneminde uygulamaya koyulmuştur. 1 Haziran 2020'de ilan 

edilen normalleşme kapsamında, çalışanlara sunulan söz konusu esneklikler sona ermiştir ve 

artık uygulanmamaktadır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 

Sigortasında Kurum Katkısına ilişkin Usul ve Esaslara dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik 

Yapılmasına dair Tebliğ"i, 23 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Kamu ve 

özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı veya ilgili birimleri için, Covid-

19'dan dolayı gerçekleştirilen görevleri kapsamında yapılan tüm işler ve işlemler, "Tıbbi Kötü 

Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" politikası kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 

ŞİKÂYET MEKANİZMASI 

Bu bölüm, proje çalışanlarına ve sözleşmeli çalışanlara sağlanacak şikâyet mekanizmasının 

ayrıntılarını ortaya koymakta ve bu çalışanların mekanizmadan nasıl haberdar edileceğini 

açıklamaktadır. 

SB’nin şu anda iki kanalı mevcuttur (Sağlıkta Buluşma Noktası ve Alo184) sağlık çalışanlarının 

şikâyet, talep ve endişelerini bildirmelerine ve ayrıca bilgi talep etmelerine olanak vermektedir. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanun’a tabi olan (Devlet Memurları), her türlü mevki ve statüdeki Personel 

(işçiler dâhil): 

 

657 sayılı Kanun’un (Devlet Memurları Kanunu) 21. Maddesi uyarınca; Devlet Memurları, 

kurumlarına karşı şikâyette bulunma ve dava açma hakkına sahiptir.  İtirazlar ve şikâyetler 

(başvuru mektubu, dilekçe vb.), çalışanın doğrudan amirinden sonraki, hiyerarşideki bir sonraki 

amirine göndermek suretiyle yapılır. Başvurular ve şikâyetler incelenir ve mümkün olan en kısa 

sürede ilgili tarafa bildirilir.  

Şikâyet, karar vermeye yetkili ilk disiplin amirinin şikâyeti aldığı tarihten itibaren 30 gün 

içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Şikâyet hakkını kullanan Devlet Memurları, şikâyetleri için para 

cezasına çarptırılamazlar. 

 

SB’nin çalışanlara yönelik mevcut platformları, işyeri sorunlarını ve endişelerini dile 

getirmelerine yardımcı olacaktır. Diğer bir deyişle, Sağlıkta Buluşma Noktası’ndan sorumlu olan 

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; şikâyetlerin alınması, kaydedilmesi ve izlenmesinde ana 

organ olacaktır.  

 

Çalışanların şikâyet mekanizmaları aşağıdakileri içermektedir: 
                                                   
31 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf 
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• Görüş/şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, telefon hattı gibi, şikâyetleri almaya yönelik 

bir prosedür; 

• Şikâyetlere yanıt vermek için öngörülen zaman dilimleri; 

• Şikâyetleri kaydetmek ve zamanında çözüm sürecini izlemek için bir kayıt sistemi; 

• Şikâyetleri almak, kaydetmek ve çözüm sürecini izlemek için sorumlu bir organ (Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü): 

• İşyerinde taciz ve cinsiyete dayalı şiddetle ilgili şikâyetleri bildirmeye yönelik bir prosedür 

 

Sağlık Buluşma Noktası (SBN), Mart ayında hizmete girmiştir. Sağlık çalışanları; Bakanlık ile ilgili güncel 

duyurular, başvuru kuralları, şikâyet başvuruları, beceri talebi, terfi sınavları vb. konular hakkında SBN 

sistemi aracılığıyla bilgi edinebilmekte ve alandaki sorunlarını iletebilmektedir.  

SBN web sitesinde, sağlık çalışanları ile doğrudan iletişim sağlayan dört bölüm bulunmaktadır. Bunlar, 

"Bize Sorun", "Bir Fikrim Var", "Bir Çözüm Arıyorum" ve "Bana Ulaşın" şeklinde sınıflandırılmıştır. Gelen 

mesajlar sayfa editörleri tarafından değerlendirilir; şikâyetlerin alındığı ve şikâyet kaydı oluşturulduğu 

belirtilerek bir gün içerisinde yanıtlanır; en fazla 14 gün içerisinde mevzuat çerçevesinde çözüme 

kavuşturulmak üzere yanıtlanır ve de konularına göre, Merkezi Teşkilatta Sağlık Bakanlığı'nın mevcut 

iletişim noktalarına yönlendirilir. İletişim noktalarında yanıtlar oluşturulur veya gerekli görülmesi halinde, 

profil bilgilerindeki irtibat numaralarından üyeyle temasa geçilir. Şikâyetlerin 14 iş günü içinde çözülmesi 

gerekse de, şikâyetlerin çoğu 3 gün içinde çözüme kavuşturulmaktadır. 

 

Ayrıca, çalışanların işle ilgili sorunlarını (KKD eksikliği, tatil ve dinlenme süreleri için yetersiz zaman, aşırı 

fazla mesai vb. gibi) hızlı bir şekilde bildirmelerinin ve de projenin bunlara hemen yanıt verip gerekli 

önlemleri almasının sağlanması, COVID-19 bağlamında önemlidir. Böylece, bildirilen şikâyet, öngörülen 

zaman olan 1 gün içerisinde kaydedilecek ve kabul edilecektir. Çözüm süresi, şikâyetin türüne bağlı olsa 

da çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik endişeleri veya diğer acil konular derhal ele alınacaktır.  

 

SB; bu İYP ile, çalışanların mekanizmasının, proje uygulaması sırasında aşağıdaki prensipleri temel 

almasını sağlamaktadır: 

 

• Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve şikâyetlerini bildirmelerine 

olanak sağlayacaktır. 

• Şikâyetlerini bildirenlere karşı ayrımcılık yapılmayacak ve tüm şikâyetler gizli tutulacaktır. 

• Anonim şikâyetler, sahipleri bilinen diğer şikâyetlerle eşit muamele görecektir. 

• Yönetim, şikâyetleri ciddiye alacak ve karşılık olarak zamanında ve uygun önlemler alacaktır. 

 

Şikâyet mekanizmasının varlığına ilişkin bilgiye; Sağlık Tesislerindeki ilan panoları, “öneri/şikâyet 

kutuları” ve gerektiğinde diğer araçlarla, tüm proje çalışanlarının (proje çalışanları ve sözleşmeli 

çalışanlar) kolayca ulaşabilmesi sağlanacaktır.  

 

Şikâyet mekanizması, proje uygulamasının başlangıcına kadar oluşturulacak ve proje ömrü boyunca 

sürdürülecektir. 
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Proje çalışanlarının şikâyet mekanizması, çalışanların; Türk İş Mevzuatı’nda belirtilen arabuluculuk 

prosedürünü (25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu - 

Madde 3) kullanmasını engellemeyecektir.   

 

Çalışanların şikâyet mekanizmasına ek olarak, Sağlık Bakanlığı'nın; ÇSS10 gereklilikleri doğrultusunda, 

toplumun geneline yönelik güncellenmiş Paydaş Katılım Planında tanımlanan ayrı bir proje şikâyet 

mekanizması mevcuttur. Bu nedenle, proje sırasında iki ayrı şikâyet mekanizması uygulanacaktır. 

 

 

Yüklenici Yönetimi 

Bu bölüm, ilgili sağlık ve güvenlik konularını yönetmek ve izlemek için yükleniciler tarafından devreye 

sokulacak olan sözleşme hükümlerine, önlemlere ve prosedürlere yapılan atıfları ortaya koymaktadır. 

Yüklenicilerin alması gereken önlemler, gerektikçe ve ilgili oldukça aşağıdakileri içerecektir: 

 İhale/teklif sürecinin bir parçası olarak, belirli yüklenici türleri için özel gereklilikler ve 

özel seçim kriterleri (örneğin, tıbbi atık yönetimi, sertifikalar, geçmiş deneyimler için) 

 COVID-19 tedavisini, virüs bulaşan veya enfekte olan işçilerle yakın temas halinde olduğu 

için kendi kendini izole etmesi gereken işçiler için hastalık ödeneğini ve de ölüm 

durumunda yapılan ödemeyi kapsayan bir sağlık sigortasının sağlanması 

 İşyeri ve işin yürütülmesi ile ilgili özel prosedürler (örneğin, işi 

aşamalandırarak/kademelendirerek işçiler arasında en az 1,5 metre olmasını sağlamak, 

mevcut işçi sayısını sınırlamak) 

 Belirli riskleri ele alan özel prosedürler ve önlemler. Örneğin, sağlık hizmetleri 

yüklenicileri için: SB ve DSÖ Rehberleri doğrultusunda; enfeksiyon önleme ve kontrol 

stratejileri, sağlık çalışanlarının maruz kalmasına ilişkin risk değerlendirmesi ve yönetimi, 

bir acil durum müdahale planının geliştirilmesi 

 COVID-19 ile ilgili sorunlara ilişkin izleme ve raporlama ve de diğer ilgili taraflarla irtibat 

kurma sorumluluğuna sahip bir COVID-19 odak noktasının atanması 

 COVID-19’un neden olduğu, şartlardaki değişiklikler ışığında, yüklenicilerin 

performansının yönetilmesine ve izlenmesine yönelik sözleşme hükümleri ve 

prosedürlerin dâhil edilmesi 
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Ek 1: Şikâyet, Öneri ve Bilgi Talebinde Bulunmak İçin İşçi Başvuru Formu 
 

İşçilere Yönelik Başvuru Formu 

Başvuru Türü 

  Şikâyet   

  Öneri   

  Bilgi Talebi   

Başvurunun Yapıldığı İl   

 Başvuruya Konu Kurum / 
Kuruluş 

  

Başvuru Konusu   

İsim - Soyisim  
(Anonim olarak başvuru yapmak 
için bölümü boş bırakınız) 

  

İrtibata Geçmek İçin Tercih 
Edilen  Yöntem ve İrtibat Bilgisi 
(Lütfen en az bir yöntem seçiniz) 

  Telefon   

  E-Posta   

  Posta   

  Faks   

Başvuru Tarihi Gün/Ay/Yıl 

 

 

 


