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GÝRÝÞ
Türk Tabipleri Birliði (Tabip Odalarý) 6023 sayýlý
yasa ile mesleki uygulamalarýn düzenlenmesi,
gözetilmesi, geliþtirilmesi ve mesleki hak ve
çýkarlarýn kamu yararý gözetilerek korunmasý
amacýyla kurulmuþ kamu kurumu niteliðinde bir
meslek örgütüdür.
Ýþyeri hekimliðine yönelik sertifika ve sürekli
eðitim, iþyeri hekimi istihdamý için yürütülen
çalýþmalarla ulaþýlan aþamada TTB önemli bir
m i s y o n ü s t l e n m i þ t i r. Ý þ y e r i h e k i m l i ð i
çalýþmalarýnda mesleki, yasal zorunluluklarýn
tanýmlanmasý ve uygulama pratiði ile ilgili olarak
oluþturulan kriterlere yönelik gerek bazý
üyelerimizde gerekse bazý iþverenlerimizde zaman
zaman tereddüt, bazen de tepkiler oluþmuþtur.
Konunun daha da iyi anlaþýlabilmesi için bir dizi
konuya açýklýk getirmenin yararlý olacaðýný
düþünüyoruz.
Bugüne kadar yasal ve mesleki zorunluluklarla
toplumsal-insani ihtiyaçlarýn anlaþýlmasý gerektiði
düþüncesiyle bu konudaki hassasiyetimizi
yeterince aktaramadýk. Sadece çeþitli
etkinliklerde bir araya geldik, “yapýlmasý
gerekenler”i hatýrlatan “resmi” yazýþmalarda
bulunduk. Tüm bunlarýn ötesinde bir iþbirliðine
ihtiyaç bulunmaktadýr. Önümüzdeki süreçte
çalýþanlarýn saðlýðý ve iþyeri hekimliðiyle ilgili tüm
taraflarla, multidisipliner bir yaklaþýmla daha
yakýn ve bir arada olmaya çaba sarf edeceðiz.

5

6

TTB Ýþçi Saðlýðý ve Ýþyeri Hekimliði Kolu
Amacýmýz:
Ýþyeri hekimliði hizmetlerini geliþtirerek çalýþanlara ve
toplum saðlýðýna katkýda bulunmaktýr.
Hedefimiz:
Ýþyeri hekimliði hizmetlerinin niteliðini geliþtirmek,
standardizasyonunu oluþturmak ve tüm çalýþanlarýn bu
hizmetten yararlanmasýný saðlamaktýr.
Stratejilerilerimiz:
8

Ýþyeri hekimliði ve iþçi saðlýðý alanýnda politika ve
stratejiler geliþtirmek;

8

Ýþyeri hekimlerinin özlük haklarýný korumak ve
geliþtirmek;

8

Ýþyeri hekimlerine iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili
nitelikli ve yetkin temel eðitim vermek;

8

Ýþyeri hekimlerine oryantasyon eðitimi saðlamak;

8

Ýþyeri hekimlerine ihtiyaç duyduklarý alanlarda eðitim
saðlamak;

8

Ýþyeri hekimlerine destek hizmeti saðlamak;

8

Dünyadaki ve ülkedeki geliþmeleri takip ederek iþyeri
hekimlerine aktarmak;

8

Ýþyeri hekimliði hizmetlerinin denetim mekanizmasýný
kurmak;

8

Ýþyeri hekimliði atamalarýnda çalýþan saðlýðýný gözeten
ve hekimler arasýnda adil bir sistem oluþturmaktýr.
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Bu kitapçýkla Amacýmýz:
8 Ýþyeri hekimliði uygulamalarýndaki kimi
belirsizliklerin ortadan kaldýrýlmasýna katký
saðlamak,
8 Ýþyeri Hekimliði\Ýþçi Saðlýðý çalýþmalarýnýn
yasalara ve deðiþen toplumsal-iktisadi-kültürel
ihtiyaçlara uygun, maliyet\etkin olarak
yürütülmesini desteklemek,
8 Sorunlara ve sorulara yanýtlar vermek ve
ilgililere ön bilgi iletmek,
8 Çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliði alanýnda yer
alan kesimlere kendimizi anlatmak kadar onlarý
da anlama çabalarýmýzýn adýmlarýndan birisini
atmaktýr.

TTB Neden Ýþçi Saðlýðý Ýle Ýlgileniyor?
Ýþ saðlýðý hem toplum saðlýðýnýn en önemli
bileþeni, hem de hekimlerin mesleki uðraþ
alanýdýr
Bu alanda mesleki faaliyet gösteren
meslektaþlarýn gerekli bilgi ve becerilerle
donatýlmalarý, yeterliliklerinin geliþtirilmesi ve
istihdam olanaðý bulunduðunda yetkilendirilmeleri ve bu uygulamalardan doðan mesleki hak
ve çýkarlarýn korunmasý, TTB 'nin asli görevlerindendir.
Ýþte bu nedenle TTB, iþ saðlýðý alanýnda mesleki
faaliyet gösterme yeterliliði kazandýran temel
sertifika eðitimi programý uygulamakta, ve bunu
sürekli eðitimlerle desteklemekte, iþ yeri hekimliði
için onay ve yetki vermekte; bu onay ve
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yetkilendirme sürecinin ilke ve kurallarýný
belirlemektedir.

Ýþ Hekimliði Nedir?
Ýþ Hekimliði:
Çalýþanlarýn saðlýklarýnýn deðerlendirilmesi,
Ýþ koþullarý ve süreçlerinin çalýþanlarýn saðlýðý ile
iliþkilendirilmesi,
Çalýþan nüfusun saðlýk, beceri ve çalýþma
kapasitesinin geliþmesine katký saðlanmasý,
Çalýþma yetisi ve üretim temelinde vaka yönetimi
ile ilgili týp uzmanlýðýdýr.
Ýþ hekimliði hastalýk ve kaza sýklýðýnýn azaltýlmasý,
acýlarýn hafifletilmesi insan saðlýðýnýn yaþam boyu
korunmasý ve iyileþtirilmesinde önemli rol oynar.

Ýþyeri Hekimliðinin Önemi:
Ýþyeri Hekimliðinin Ýþletmelere Yararý;
Saðlýklý çalýþma ortamýna sahip ve iþinden hoþnut
insanlarýn bulunduðu bir iþletme
oluþturulmasýnda, iþyeri hekiminin iþverenlere
yapacaðý danýþmanlýk hizmetinin yararlarý
þunlardýr;
8

Yüksek kaliteli ürün

8

Yüksek verimlilik

8

Hastalýk nedeniyle iþe devamsýzlýðýn azalmasý

9
8

Hastalýk ve yaralanma ile ilgili sigorta
primlerinin düþmesi

8

Ýyi yönetilen, toplum dostu bir iþletme imajý

Ýþyeri Hekimliðinin Sosyal Yararý;
8

Saðlýkta eþitliðin artmasý,

8

Engelliliðin olmadýðý, saðlýklý bir yaþam
beklentisi,

8

Ýleri yaþlarda, emeklilikte, saðlýklý bir yaþam
sürdürebilmektir.

Ýþyeri Hekimliðinin Toplumsal Yararý;
Ýþ saðlýðý sadece iþyerlerine deðil, tüm topluma
fayda saðlar. Çalýþanlarýn saðlýklarýnýn korunmasý
ve geliþtirilmesi, toplumsal geliþmeye ve ülke
kalkýnmasýna katkýda bulunur.
Bu nedenle iþyerinde saðlýk, çevre ve güvenlik
yönetiminin iyi uygulanmasý, toplumsal
geliþmenin, kalkýnmanýn temel koþuludur.
Tüm çalýþanlarýn çalýþma yetisinin arttýrýlmasý,
sadece birey olarak çalýþanlara deðil, ayný
zamanda üretkenliðe, iþletmenin ekonomik
baþarýsýna katký saðlayacak,
dolayýsýyla da tüm topluma
faydalý olacaktýr.
Bu nedenle çalýþma yetisinin
geliþtirilmesi ve sürekliliðinin
saðlanmasý hedefi, iþyeri
hekimini, iþvereni, iþçiyi ve
deðiþik iþyeri örgütlen-
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melerini, tüm çalýþanlarýn aktif çalýþma yaþamý
boyunca en üst düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal
kapasiteye ulaþmasý-geliþtirilmesi konusunda bir
araya getirir.
Ýþyeri hekimi, çalýþanlarýnýn saðlýðýnýn korunmasý
ve geliþtirilmesi çabalarýný bir maliyet unsuru
olarak görmeyen, ama iþyerinin baþarýya
ulaþmasýnda çalýþanlarýn önemini kavrayan
yönetim anlayýþýna ve yöntemlerine sahip
iþyerlerine önemli katký saðlar.
Ýþ organizasyonunda, iþ saðlýðýný gözeten, iþin
gerekleri ile iþçinin kendi iþi üzerindeki kontrolü,
beceri düzeyi ve buna uygun sosyal desteðin
saðlandýðý, aktif iþbirliði politikalarýnýn geliþtirildiði
koþullarda, iþyeri hekimi, çalýþanlarýn katýlýmýný
saðlayan ve sorumluluklarýný arttýran bir iþyeri
kültürünün yaratýlmasýnda önemli rol üstlenir.

Ýþ Saðlýðý Hizmetleri;
Günümüzde iþletmelerde ortaya çýkan yapýsal
deðiþikliklerle birlikte istihdam politikalarýnda
ortaya çýkan deðiþiklikler sonucu KOBÝ'lerin sayýsý
hýzla artmýþtýr. KOBÝ'ler üretimde önemli bir iþlev
üstlenmeye baþlamýþtýr. Ýþ hekimliði hizmet
organizasyonunun da buna uyumlu bir seyir
izlemesi ve evrensel iþ saðlýðý hizmetlerinin tüm
çalýþanlarý kapsayacak þekilde yapýlandýrýlmasý
gerekmektedir.
Ülkemizde iþyeri hekimliðinin doðru ve etkin bir
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iþlev yürütmesi için belirli bir altyapý yaratýlmasý
zorunluluðu vardýr. Ýþyeri hekimine meslek
hastalýðý teþhisinde yardýmcý olacak ve iþ
saðlýðýnda uzman yardýmý saðlayacak bölge veya
il düzeyinde iþyeri hekimliði referans merkezlerine
ihtiyaç bulunmaktadýr.

Ýþ Hekimliði ve Ýþle Ýlgili Saðlýk
Sorunlarýnýn Boyutu;
Avrupa ülkelerinde meslek hastalýklarý ve iþ
kazalarýnýn sanayiye maliyeti, ulusal saðlýk
hizmetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki yükü,
aileler ve toplum üzerine olan etkileri çalýþmalarla
ortaya konulmuþtur. Ülkemizde verilerin
yetersizliði, bu alanda yeterli çalýþmanýn
yapýlmamýþ olmasý, sorunun mali ve sosyal tüm
boyutlarýyla deðerlendirilememesine yol
açmaktadýr. Ülkemizde iþle ilgili saðlýk sorunlarýna
baðlý iþe devamsýzlýk nedeniyle yýlda milyonlarca
iþgünü de kaybedilmektedir.
Ýþletmelerin çevreyi
kirletmesi veya doðal
kaynaklarýn aþýrý þekilde
kullanýlmasý sonucu,
çevrenin toplum saðlýðý
üzerine etkisinin deðerlendirilmesi ve çevresel bir
maruziyete baðlý veya
çevresel bir deðiþikliði
takiben ortaya çýkan,
saðlýk üzerine zararlý
etkilerin ve risklerin
deðerlendirildiði yeni
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yaklaþýmlar geliþtirilmektedir. Globalleþen
dünyada iþ saðlýðý hizmetleri, sadece iþyeri ortamý
ile sýnýrlý ele alýnmamaktadýr.

Ýþyeri Hekimliði Eðitimi
Ýþ hekimliði eðitimi, klinik týp bilgisinin ötesinde
farklý bir bilgi temelini de gerektirir. Fiziksel
tehlikeler, toksikoloji, genetik, mikrobiyoloji,
ergonomi, epidemiyoloji ve sosyal psikoloji
konularýnda uzmanlaþmayý gerektirir.
Avrupa ülkelerinde de iþ hekimliði týp fakültesi
mezuniyeti sonrasýnda en az dört yýl süren bir üst
eðitimle uzman olmuþ veya 3 günle 2 yýl arasýnda
deðiþen sürelerde sertifika eðitimleriyle
yetkilendirilmiþ hekimlerce yürütülmektedir.
Uzmanlar üniversitelerin, iþ saðlýðý enstitülerinin,
hastane temelli klinik birimlerin, iþ hekimliði
fakülte veya departmanlarýnýn gözetmenliðinde, iþ
sýrasýnda, geniþ kapsamlý akademik ve uygulamalý
eðitim alýr.
Ülkemizde de iþyeri hekimliðinin uzmanlýk eðitimi
haline getirilmesi ve týp fakültelerinde bu alana
iliþkin anabilim dalý oluþturulmasý bir ihtiyaçtýr.
Üniversitelerin ve enstitülerin iþyeri hekimleri ve
diðer iþ saðlýðý disiplinlerinin eðitimlerine ve
özellikle de iþ saðlýðý
araþtýrmalarýna önem
vermeleri, geliþtirmeleri
gerekmektedir.
TTB uzmanlýk eðitimi
altyapýsý oluþturulana
kadar sahanýn gereksinmesine cevap vere-
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bilmek için sertifika eðitimlerini vermeye devam
edecektir ve hizmetlerin niteliðini arttýrmak için
sürekli eðitimlerle iþyeri hekimlerini
destekleyecektir.

Ýþyeri Hekiminin Temel Görevleri
Nelerdir ?
=

Koruyucu saðlýk hizmeti,

=

Ýþe giriþ sürecinde, iþ-iþçi (çalýþan) uyumunun
saðlanmasý, iþe baðlý saðlýk tehlikeleri
açýsýndan duyarlý adaylarýn belirlenmesi, iþe
yeni baþlayanlarýn saðlýklý ve güvenli çalýþma
koþullarý açýsýndan oryantasyonunun
saðlanmasý,

=

Ýþ operasyonlarýndan, maddelerinden ve
mekanlarýndan kaynaklanan
maruziyetler
nedeniyle çalýþanlarda meydana gelebilecek
hastalýklarýn, henüz yakýnmalar ortaya
çýkmadan erken bulgularýn aranmasý amacýyla
aralýklý kontrol muayenelerinin yapýlmasý,

=

Hem iþe giriþ hemde aralýklý kontrol
muayenelerinin ve sürekli izlemin
yapýlandýrýlabilmesi için iþletmenin bütününde
saðlýk ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve
saðlýk risklerinin deðerlendirilmesi amacýyla gözlem
ve incelemeler yapýlmasý,

=

Ýþyeri ortamý ve zararlýlarla
ilgili ölçüm ve analizlerin
planlanmasý, sonuçlarýn
deðerlendirilmesi ve sürekli takibi,
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=

Ýþe giriþ ve periyodik muayeneleri, ayaktan taný
ve tedavi hizmetleri, iþyeri ortamý gözlem ve
analizleri vb. faaliyetler nedeniyle elde edilen
verilerin analizi, kayýt ve istatistiksel
deðerlendirme yöntem ve araçlarýný kullanarak
iþ saðlýðý sorunlarýnýn sýklýk ve yaygýnlýklarýnýn
tanýmlanmasý,

=

Çalýþanlara; iþyerindeki olasý saðlýk zararlarýna
karþý korunma, güvensiz davranýþlardan
kaçýnma ve saðlýðýn olumlu yönde
geliþtirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerinin
kazandýrýlmasý,

=

Ýþletme dýþýndan gerekli bilgilerin saðlanmasý,
kimi özel sorunlarýn tanýmlanmasý için
araþtýrmalar yürütülmesi,

=

Yürütülen iþyeri saðlýk hizmetlerinin miktar ve
kapsamýnýn, koruyucu-önleyici hekimlik
faaliyetlerinin bulgularýyla, sonuçlarýnýn
iþletme yönetimine ve yasal gereksinimlere
uygun olarak bölge çalýþma müdürlüklerine
raporlanmasý iþyeri hekimlerinin temel
görevleridir.

Koruyucu Görev
Koruyucu saðlýk hizmeti
özel bir uzmanlýk bilgisi
gerektirir. Temel amacý,
çalýþanlarýn yaptýklarý iþe
baðlý olarak hastalanmalarýnýn önlenmesi, ve
tedavi için gerekli olan
maddi harcamalarý ve
zaman kayýplarýný ortadan
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kaldýrmaktýr. Tedavi pahalý ve çoðu zamanda
vücutta oluþan hasarý tamamen gidermede baþarý
þansý az olan bir müdahaledir.
Ýþyeri koþullarýndan ve yapýlan iþlerden
kaynaklanan saðlýða zararlý etmenler bazen uzun,
bazen de kýsa bir zaman dilimi içinde (kuluçka
süresinde) yapýsal ve fonksiyonel bozukluklar
oluþtururlar. Yakýnmalar ortaya çýktýðý ve hastalýk
tanýsýnýn konabildiði dönem aslýnda hastalýðýn
yerleþtiði, kýsmen geri dönüþsüz kayýplarýn
meydana geldiði dönemdir.
Eðer olasý etkilenmeler önceden öngörülmez,
maruziyetlerin azaltýlmasý için önlem alýnmaz ve
sadece yakýnmasý olanlarýn tedavisi kaygýsýna
odaklanýlýrsa, sorunlarýn yaygýnlýðý ve kayýplar
artar, giderek ödenen bedel katlanarak büyür.
Kiþisel direncin artýrýlmasý, kiþilerin oto
kontrolünün güçlendirilmesi, koruyucu, önleyici
kurallarýn benimsenmesi, dahasý saðlýk kontrolü
fikrinin kabul ettirilmesi koruyucu hekimliðin ayýrt
edici özelliðidir.
Koruyucu saðlýk bakýmý ucuz, etkin, ulaþýlabilir,
kabul edilebilir, uzun vadeli olarak da son
derecede yararlý ve akýlcý bir tercihtir.
Ýþyeri hekimleri ve iþyeri saðlýk birimleri esas
olarak koruyucu saðlýk hizmetini
yapýlandýrmalýdýrlar.

Ýþyeri Hekiminin SSK Görevi Nedir?
Çalýþanlarýn iþyerinde ayaktan tedavisi iþyeri
hekiminin asli sorumluluðu ve görevi deðildir.
Ýþyeri hekiminin SSK yetkisi almasý zorunluluðu
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da yoktur. Ne var ki ülkemizin koþullarý nedeniyle
SSK hastaneleri üzerindeki poliklinik yükünün
hafifletilmesi ve iþ günü kayýplarýnýn önlenmesi
amacýyla yerel Tabip Odasý tarafýndan iþyeri
hekimi yetkisi tescil edilmiþ hekimler, SSK
kurumu tarafýndan reçete düzenleme ve iki güne
kadar istirahat verebilmek üzere
yetkilendirilmektedirler.

Ýþyeri Hekimi Bulundurmak Neden
Zorunludur?
Ülkemizde iþçilerin çalýþtýklarý iþyerlerinde hekim
çalýþtýrýlmasý ile ilgili en eski ve kapsamlý
düzenleme “1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha
Yasasý”nda yer almaktadýr. 6 Mayýs 1930 tarihli ve
1489 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak
yürürlüðe giren bu yasa “Ýþçiler Hýfzýsýhhasý”
kenar baþlýðý altýnda genel saðlýk hükümleri
yanýnda 180. Madde ile iþyerinde hekim
çalýþtýrma yükümlülüðünü getirmiþtir. Bu madde
uyarýnca “en az 50 iþçi çalýþtýran bütün
iþyerlerine iþçilerin saðlýk durumlarýna bakmak
ü z e re h e k i m ç a l ý þ t ý r m a z o r u n l u l u ð u ”
öngörülmüþtür.
1475 Sayýlý Ýþ Yasa-sý'nýn 73. Maddesine göre
her iþverenin “iþyerinde
iþçilerin saðlýðýný ve
güvenliðini saðlamak
için gerekli olaný
yapmak ve bu husustaki
þartlarý saðlamak ve araçlarý noksansýz olarak
bulundurmak” yükümlülüðü vardýr.
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11.01.1974 gün ve 14765 Sayýlý Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe giren Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði Tüzüðü'nün 91. Maddesi ile iþyerinde
hekim çalýþtýrýlmasýna iliþkin düzenleme
yapýlmýþtýr. Bu maddeye göre “sürekli olarak en
az 50 kiþi çalýþtýran iþyerlerinde sosyal
sigortalar kurumunca saðlanan tedavi
hizmetleri dýþýnda kalan, iþçilerin saðlýk
durumlarýnýn denetlenmesi, ilk yardým, acil
tedavi ve diðer koruyucu saðlýk hizmetlerini
düzenlemek üzere iþyeri hekimi bulundurmak”
zorunludur.
Ayrýca 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu'nun
114'üncü maddesi gereðince “iþyerlerindeki iþçi
sayýsýna ve iþteki tehlikenin büyüklüðüne göre
bir yada daha fazla hekim saðlama
yükümlülüðü” söz konusudur.

Ýþyeri Hekimlerinin Atanmalarý, Görev,
Sorumluluk ve Yetkilerini Tanýmlayýp
Düzenleyen Ulusal ve Uluslararasý
Hukuki Kaynaklar Nelerdir ?
8 Dünya Çalýþma Örgütü Sözleþmeleri
8 Dünya Tabipleri Birliði Bildirgesi
8 Ýþ Kanunu
8 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðü
8 Ýþyeri Hekimlerinin Çalýþma Þartlarý ile Görev
ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik
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Nasýl Ýþyeri Hekimi Olunur ?
Hekimlerin,
Ýþyeri hekimlerinin Çalýþma Þartlarý ile Görev ve
Yetkileri hakkýndaki Yönetmeliði madde 7 ve 6023
sayýlý Türk Tabipleri Birliði kanunu madde 5
hükümlerine uygun olarak; Türk Tabipleri
Birliði'nce düzenlenen “Ýþyeri Hekimliði A Tipi
Sertifika Programý” ile sertifikalandýrýlmak veya
Ýþ Güvenliði Müfettiþliðinde en az üç yýl çalýþmýþ
Hekim Ýþ Güvenliði Müfettiþi niteliði taþýmak
koþuluyla yerel Tabip Odalarýnýn izni ve onayý ile
yetkilendirilmeleri,
iþyeri hekimi olarak
çalýþmalarýnýn ön koþuludur.

Ýþyeri Hekiminin Statüsü Nedir ?
Ýþyeri Hekimlerinin Çalýþma Þartlarý ile Görev ve
Yetkileri Hakkýndaki Yönetmelik uyarýnca, iþyeri
hekimleri “sözleþme” ile ve elbette bir “ücret”
karþýlýðýnda “iþyeri saðlýk birimi”nde görev
yaparlar. Ücretlerinin miktarý ve ödeme biçimi
sözleþmelerinde gösterilir. Dolayýsýyla hekim, bir
iþ akti ile görev yaptýðý için mesleksel statüsü olan
bir “iþçi”dir. Ayný zamanda yasalarýn iþvereni yükümlü kýldýðý belirli hizmetleri iþveren
adýna yürüttüðü için
“iþveren vekili” niteliði
de taþýmaktadýr. Ancak,
iþveren vekilliði sýfatý
iþçilikten doðan hak ve
yükümlülükleri ortadan
kaldýrmaz.
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Ýþyeri Hekimi Kime Baðlý Çalýþýr ?
Ýþyeri hekimi iþverene baðlý olarak çalýþýr. Fakat
iþyeri hekimi bilimsel, etik ve mesleki açýdan özerk
ve baðýmsýz davranmalýdýr. Ülkemizdeki yasal
mevzuata göre iþyeri hekimi iþverene baðlý bir
konumdadýr. Bununla beraber iþyeri hekimlerinin
görev yetki ve sorumluluklarý kamu otoritesi
tarafýndan bir yönetmelikle tanýmlanmýþtýr.

Ýþyeri Hekimi Nasýl Atanýr?
Ýþyeri hekimliði yapma hak ve yetkisine sahip
hekimlerin iþyerlerinde görevlendirilmeleri ile ilgili
olarak, mevzuatta iki yönlü bir düzenleme
bulunmaktadýr. Düzenlemenin bir yönü iþyeri
hekimi çalýþtýrmak zorunda olan iþverenler
bakýmýndan olup, iþverenlerin iþyeri hekimi
taleplerini yerel Tabip Odalarýna bildirecekleri
yönündedir. Düzenlemenin ikinci yönü ise hekim
açýsýndan olup iþyeri hekimliði yapmak isteyen
hekimin durumunun yerel Tabip Odasý
tarafýndan deðerlendirilerek bir karara
baðlanacaðý þeklindedir.
Yerel Tabip Odalarýnda iþyeri hekimliði yapmak
isteyen iþyeri hekimliði sertifikasýna sahip
hekimlerin bir listesi oluþturulmakta ve
iþverenlerin iþyeri hekimi talepleri bu listeden
karþýlanmaktadýr. Listenin oluþumunda Türk
Tabipleri Birliði Yasasýnýn 5. Maddesinin verdiði
görev sebebiyle hekimlerin iþ hacmi, görevin
hekimler arasýnda adilane bir þekilde daðýlýmý,
iþin iyi yapýlmasý, vb. unsurlar dikkate alýnmakta
ve hekimler arasýnda bir sýralama yapýlmaktadýr.
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Çalýþma Saatleri Nasýl Belirlenir ?
Ýþyeri hekimleri, iþyeri hekimliði hizmetleri için (asli
görevlerini yürütmek için) her çalýþan baþýna ayda
asgari 15 dakika ayýrmak zorundadýrlar. Eðer
iþyeri hekimi (SSK yetkisiyle) veya asli görevlerine
ek olarak tedavi edici hizmetler yürütüyorsa bu
hizmetlerine yetecek kadar ek zaman tahsis
etmelidir.

Ücret Hangi Hizmetlerin Karþýlýðýdýr ?
Ýþyeri hekimlerine iþveren tarafýndan ödenen
ücret, iþyeri hekimliði hizmetleri karþýlýðý olarak
ödenir. SSK tarafýndan yetkilendirilerek SSK
adýna ayaktan taný ve tedavi hizmeti veren iþyeri
hekimleri bu hizmetleri karþýlýðýnda SSK'dan
herhangi bir ücret alamamaktadýrlar.

Hekim Ücretleri Neden TTB Tarafýndan
Belirlenmektedir ?
Saðlýk hizmetlerinde ücretlerin ve fiyatlarýn
“piyasa” içinde oluþmasý, tüketici kontrolünün bu
alanda mümkün olmamasý nedeniyle insan ve
toplum saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlar
oluþabilir. Bu nedenle mesleki öz
denetim gereklidir.
Hekimlik mesleðinin
icra edilmesi, kamusal sorumluluk,
mesleki gözetim ve
denetim gerektirir.
Hekim emeðinin
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niteliðinin korunmasý çabasý aslýnda mesleki
kalitenin dolayýsýyla bu hizmetlerden yararlanan
yurttaþlarýn aldýklarý saðlýk hizmet kalitesinin
korunmasý amacýna yöneliktir. Hekimlik mesleði
deðerlerinin ve verilen hizmet kalitesinin rekabet
ortamýnda hýrpalanmamasý için hekimlik hizmeti
ücretleri TTB tarafýndan belirlenir. Bu görev
(verilen mesleki hizmetin bedelini takdir etme
yetkisi) 6023 sayýlý yasa ile TTB'ne verilmiþtir.
TTB bu kamusal sorumluluk gereði olarak
yetkilendirme aþamasýnda, uygun sözleþme
þartlarýnýn saðlandýðýný güvence altýna alýr.
Çalýþanlarýn saðlýðý bir toplum saðlýðý sorunudur.
Ýþ koþullarý nedeniyle çalýþanlarýn saðlýklarýnýn
bozulmasý hasta olmalarý kendileri ve aileleri için
olduðu kadar iþletmeleri ve ülke içinde önemli bir
kayýptýr.
Makro ölçekte (ulusal ekonomi açýsýndan)
iþgücünün korunmasý ve iþ gücü verimliliðinin
artýrýlmasý, tedavi maliyetlerinin azaltýlmasý son
derece önemlidir.
TTB mesleki hak ve çýkarlarý koruyarak mesleki
uygulama standartlarý geliþtirerek eðitim ve
gözetim desteði saðlayarak esas olarak toplum
saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine hizmet
eder.
Ýnsan ve toplum saðlýðýnýn korunmasý mesleki
uygulama standartlarýnýn geliþtirilmesine, mesleki
kalitenin geliþtirilmesi de hekim emeðinin
korunabilmesine baðlýdýr.
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Ýþyeri Hekimini Kim Denetler ?
Yasal Denetim
Çalýþma Bakanlýðý teftiþ elemanlarý tarafýndan
yapýlýr. Ülkemizde iþyerlerinin sadece % 8'i
denetlenebilmektedir.
Mesleki Denetim
Ýþyeri Hekimliði bir mesleki uygulama alaný olarak
etik, deontolojik açýdan Tabip Odasýnýn
denetimine açýktýr. Ayrýca Tabip Odalarý iþyeri
hekimi atamalarý sýrasýnda “iþin iyi yapýlmasýný”
bir kriter olarak dikkate almak ve iyi hekimlik
uygulamalarýný destekleyip gözetmek zorunda
olduklarýndan iþyeri hekimlerini mesleki
uygulamalarýný izlemek, aralýklý olarak
deðerlendirmek durumundadýrlar.
Öz Denetim
Mesleki öz denetim de bu baðlamda son derece
önemlidir. Fakat mesleki öz denetimin mümkün
olmasý sürekli eðitim olanaklarý bulabilmek ve iyi
uygulama örnekleri konusunda bilgilenmekle
saðlanabilir.
Ýç Denetim
Firmanýn saðlýk ve güvenlik politikasý, ilkeleri,
amaçlarý, hedefleri belirlenmiþ,
saðlýk servisi ve çalýþanlarýnýn
görev tanýmlarý yapýlmýþ, performans kriterleri / standartlarý
tanýmlanmýþ ise bir iç denetim
söz konusu olabilir.
Bu durumda da yapýlacak iç
deðerlendirme ve denetimin ;
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8 Hangi kapsamda
8 Kim yada kimler tarafýndan
8 Hangi sýklýkla
yapýlacaðýný, denetimin kime nasýl raporlanacaðýný ve düzeltici faaliyet planýnýn nasýl
hazýrlanýp gerçekleþtirileceðinin önceden
belirlenmesi (projelendirilmesi) gerekir.

Neden Ýþyeri Hekimliði Hizmetleri Ýçin
Saðlýk Birimi Temel Donanýmý
Gereklidir?
Öncelikle, çalýþanlarýn kaza ve ani hastalanma
hallerinde yeterli, etkin ilk yardým yapýlabilmesi ve
maðdurlarýn zaman yitirmeksizin en yakýn saðlýk
merkezine ulaþtýrýlabilmesini güvence altýna alan
bir ekip, donaným ve organizasyon gereklidir.
Ayrýca iþyerinde koruyucu, önleyici, geliþtirici
saðlýk hizmetleriyle (aralýklý kontrol muayeneleri,
aþýlama, eðitim, gözetim. vb.), ayaktan tedavi
saðlayan iþyeri poliklinik hizmetlerini
gerçekleþtirebilecek altyapý ve donaným
olanaklarýnýn da karþýlamasý gerekmektedir.

Ýþyeri Hekimi Nerede Çalýþýr ?
Ýþyeri Saðlýk Biriminde çalýþýr. Burasýnýn iþyeri
hekiminin muayene, gözlem ve görüþmelerin
kiþisel mahremiyete saygý ve hasta kayýtlarýnýn
gizliliðinin korunabileceði, baðýmsýz bir mekan
olmalýdýr. Ayrýca ayaktan taný ve tedavi ile acil týbbi
yardým hizmetlerini destekleyecek optimal
donanýmýn bulunduðu ulaþýmý kolay bir yer
olmalýdýr.
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Yasal taným bulunmaktadýr fakat bu taným
güncelleþtirilemediði için kimi sýkýntýlarda
yaratabilir.
Ýþyeri Saðlýk Biriminin optimum ihtiyaçlarý,
iþyerinin;
8 iþ alanýna-hacmine,
8 çalýþan personel sayýsýna,
8 yürütülen iþin mahiyetine,
8 ulaþýlabilir saðlýk hizmet birimlerine uzaklýðýna
8 binalarýn yerleþim biçimleri
vb. göre deðiþir.

Ýþyeri Saðlýk Birimi Nedir ?
Ýþyeri saðlýk birimi her þeyden önce iþyeri saðlýk
görevlilerinin yürütecekleri bütün hizmetlerin
verildiði kolay ulaþýlabilen, uygun bir alt yapý ve
donatýya sahip baðýmsýz bir mekandýr.
Mevzuatýmýza göre, Ýþyeri Saðlýk Birimi çalýþanlarý;
Ýþyeri hekimi, Hemþiresi ve Saðlýk Memuru ve
diðerleridir. Baþta acil týbbi yardým
hizmetleri olmak üzere iþe giriþ ve
aralýklý kontrol muayenesi hizmetleri
yürütülür.
Bu nedenle Ýþyeri Saðlýk Birimi'nin
yeterli büyüklükte olmasý, muayene
hizmetlerinin yürütülmesi sýrasýnda
mahremiyetin korumasýný saðlayacak, kiþisel saðlýk kayýtlarýnýn güvenli
ve uygun korunmasýný destekleyecek
þekilde düzenlenmiþ olmasý gereklidir.

