
SAĞLIK ÇALIŞANININ HASTAYA BAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İŞVERENİNİN SORUMLULUKLARI 
NELERDİR? 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları uyarınca, hekimin öncelikli görevi, 
hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışmak, şifa 
bulmasını sağlamak, insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27 Mart 2020 tarihi itibariyle yayımladığı 
Genelgeye göre, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin 
ikinci bir talimata kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar 
alınmıştır. Düzenleme kapsamında, sağlık çalışanlarının kimi istisnai haller dışında üç ay süre ile sağlık 
kuruluşundan ayrılmaları, yer değiştirmeleri, izin kullanmaları yasaklamıştır. 

Hekimler hastaya müdahale ederken hastanın yaşam ve sağlık hakkı kadar, kendi yaşam ve sağlık 
hakkını da korumalı ve gözetmelidir. Virüsün bulaşıcı özelliği bulunduğundan, şu an en fazla risk 
altında olanlar hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Bir taraftan bireylerin ve toplumun sağlığı korunmaya 
çalışırken, diğer taraftan hekim ve sağlık çalışanların sağlığı, yaşamı ile sağlık sistemlerinin devamlılığı 
korunmalıdır. Dolayısıyla COVID-19 salgın koşullarının hastaneler, çalışanlar, hekimler ve hasta 
üzerindeki etkisini azaltmak için, tüm işverenlerin COVID-19 için eylem planı yapması önemlidir. 
İşverenler COVID-19'un yetersiz kaynaklarla ve pandemik koşullar altında gerçekleştirebilecekleri işler 
için yeterince eğitim veremediği çalışanlarla ilgili zorlukları ele almaya çalıştıkça, sağlık koşullarının 
süreklilik planlaması da başarısız olacaktır. 

İşverenin asli yükümlülüklerinden biri, “işle ilgili çalışanların sağlık ve güvenliğini” sağlamaktır. Bu 
kapsamda işveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapılmasından sorumludur. İşverenin bu kapsamdaki yükümlülüklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

• 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu ve Bulaşıcı Hastalıklar, Sürveyans ve Kontrol Esasları 
Yönetmeliği kapsamında da salgın hastalıklar yönünden işverenler açısından bildirim zorunluluğu 
düzenlenmiştir. 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Madde 417/2 uyarınca; “İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; 
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” 

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/ö kapsamında yer alan risk 
değerlendirmesi yapma yükümlülüğüne istinaden, işveren, iş yerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 9. maddesi uyarınca, işverenlerin iş yeri hekiminin Covid – 19 tehlikesi sebebiyle sayılan 
eğitim ve muayene hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için, işveren, iş yeri hekimine gereken imkanları 
sağlamakla yükümlüdür. 

• İşverenin Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 
çok fazla insana temas etme ihtimali bulunan çalışanların biyolojik etkene maruz kalma riskinin 
azaltılması, çalışanlara biyolojik etkenlere maruz kalma ihtimali açısından sağlık gözetimi yükümlülüğü 
söz konusudur. 



  Bu nedenle hekimler hastalığa ve hastaya karşı yükümlülüğünü yerine getirirken, işverenin 
veya idarenin COVİD-19 nedeniyle yapılan görevlendirme öncesinde çalışanına virüse karşı tanı, 
tedavi ve korunma eğitimini vermesi, eylem planı oluşturması, izole alanlara giren personel sayısının 
kısıtlanması, güvenli çalışma ortamının oluşturulması, toplu taşıma araçlarının kullanılmaması için 
servis imkanı sağlanması ya da çalışma saatlerinin kalabalık olmayan saatlere göre ayarlanması, 
çalışma süreleri, sağlık çalışanlarının dinlenme hakkını güvence altına alacak biçimde düzenlenmeli, 
hastalığa müdahale eden sağlık çalışanı için bulaştırıcılığın ve taşıyıcılığın önlenmesi için konaklama 
imkanı sunması, uygun havalandırma sistemi tesisi ve kişisel koruyucu malzemeleri temin etmesi gibi 
yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur. Dolayısıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu bulunan 
hastanelerde bu kurulun toplanması ve eylem planlarının ivedilikle belirlenmesi, çalışma ortamlarına 
uygulanması gereklidir. İş Sağlığı ve Güvenliği bulunmayan iş yerlerinde ise; başhekim, iş yeri hekimi, 
işveren temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, hekim, hemşire, yardımcı sağlık çalışanı temsilcisi ile 
avukatın bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun işlevlerini gerçekleştirecek bir Covid – 19 ekibi 
kurulması, bu kurul tarafından sürecin takip edilerek yönetilmesi, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık 
Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlardan yapılacak bilgilendirmelerin günlük olarak takibinin 
yapılarak tedbirler alınmalı ve alınan önlemler güncellenmelidir. 
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