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TÜRK‹YE’DE  ‹fi SA⁄LI⁄I HEMfi‹REL‹⁄‹  VE GEL‹fiMELER
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ÖZET

Günümüzde pek çok ülkede çal›flma koflullar› iyilefltirilmesine ra¤men, dünyan›n büyük bölümünde
çal›flanlar›n hala iyi çal›flma koflullar›na sahip olmad›¤› ve Uluslararas› Çal›flma Örgütü ve Dünya Sa¤-
l›k Örgütü taraf›ndan önerilen tavsiyelere uyulmad›¤› belirtilmektedir. Çal›flan sa¤l›¤›n›n gelifltirilme-
sinde; bilimsel, güncel uygulamalara ve nitelikli sa¤l›k elemanlar›n›n uygulamalar›na gereksinim var-
d›r. ‹fl sa¤l›¤› hemflireli¤i uygulamalar› çal›flana ve çal›flma ortam›na yönelik sa¤l›¤› koruma uygulama-
lar›n› kapsamaktad›r. Türkiye’de ‹fl sa¤l›¤› hemflireli¤i 50 y›ld›r var olmas›na ra¤men, yasal ve e¤itim-
sel boyutta geliflmelerin son dört y›ld›r oldu¤u görülmektedir. Kesin bir veri olmamas›na ra¤men Tür-
kiye’de yaklafl›k 7000 iflyeri hemfliresi oldu¤u tahmin edilmektedir. Konu ile ilgili olarak 2003 y›l›nda
önemli geliflmeler olmufltur. Öncelikle ‹fl Sa¤l›¤› Hemflireli¤i Derne¤i kurulmufl ve iflyeri hemfliresinin
nitelikleri, e¤itimi, görev, yetkilerini düzenleyen yönetmelik tasla¤› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›na sunulmufltur. Bakanl›k taraf›ndan 2004 y›l›nda ilk sertifika program› düzenlenmifltir. Ancak
bu uygulama derne¤in açm›fl oldu¤u dava sonucunda Dan›fltay 10’uncu Dairesi taraf›ndan mesleki e¤i-
timlerin üniversiteler taraf›ndan yap›labilece¤i gerekçesi ile durdurulmufltur.  Bu gerekçe ile ‹fl Sa¤l›¤›
Hemflireli¤i Derne¤i üniversiteler ile protokoller oluflturarak 2006 ve 2007 y›llar›nda iki sertifika prog-
ram› düzenlemifltir. Bu derleme, Türkiye’de ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i ile ilgili  geliflmeler konusunda oku-
yucular›  bilgilendirmek  amac›yla yaz›lm›flt›r..
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OCCUPATIONAL  HEALTH  NURS‹NG IN TURKEY AND DEVELOPMENTS 

ABSTRACT

Although many countries have improved working conditions, the majority of the world’s workers
still labour at workplaces where conditions do not meet the minimum standards and guidelines set by
the International Labour Organization  and the World Health Organization. This emphasizes the impor-
tance for Occupational Health  services to be visionary and contemporaneous and for health care pro-
fessionals working in this area to be qualified .Occupational health nursing practice responds to and is



Girifl

Günümüzde tüm dünya nüfusunun yaklafl›k
%50’sinin çal›flt›¤› belirtilmektedir.Yap›lan ifl ve
çal›flma ortam›ndan kaynaklanan risk ve tehlikeler
çal›flan›n sa¤l›¤›n› olumsuz etkilemektedir.Dün-
yada y›lda 120 milyon ifl kazas› nedeniyle 200000
ölüm ve 15-68 milyon meslek hastal›¤› olufltu¤u
ifade edilmektedir (Rogers, 2003;WHO,2005).
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Uluslar aras› Çal›flma
Örgütü tüm dünya ülkelerinde, çal›flanlar›n sa¤l›-
¤›n› korumaya yönelik önlemlerin al›nmas› gerek-
lili¤ini ç›karm›fl olduklar› yönetmelik ve tavsiye
kararlar›nda önermektedirler (WHO,2001; WHO,
2005). Çal›flan›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliflti-
rilmesi etkin ifl sa¤l›¤› hizmetlerinin sunulmas›n›
gerektirmektedir.‹fl sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumu
ekip çal›flmas›n› gerektirir ve ekibin önemli üyele-
rinden biri iflyeri hemflireleridir(Rogers,2003;Ro-
gers,2004).‹fl sa¤l›¤› hizmetleri geliflmifl ülkelerde
ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin e¤itsel ve yasal gö-
rev,yetki ve sorumluluklar› aç›s›ndan istenen dü-
zeye geldi¤i görülmektedir.Bu ülkelerde iflyeri
hemflirelerinin yönetti¤i sa¤l›k programlar›n›n;ça-
l›flan sa¤l›¤›n› gelifltirdi¤i,üretimi artt›rd›¤›,sa¤l›k

giderlerini azaltt›¤› çeflitli çal›flmalarda gösteril-
mifltir (Harrison,Haris,Maw,2005;Mellor&John,
2007). Türkiye’de yaklafl›k 950 000 iflyeri ve 7
milyon çal›flan oldu¤u ve pek çok iflyerinde ifl sa¤-
l›¤› hizmetlerinin yetersiz ve çal›flanlar›n sa¤l›k
sorunlar› oldu¤u belirtilmektedir.Di¤er yandan
hizmet sunan ekipte yer alan iflyeri hemflirelerinin
e¤itimsel ve yasal boyutta sorunlar› oldu¤u ve
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren  bu konularda
olumlu geliflmeler oldu¤u belirtilmektedir(S.Ak-
sayan,Kiflisel iletiflim 21 kas›m 2007;Emiro¤-
lu,2000).Bu ba¤lamda,bu derleme Türkiye’deki ifl
sa¤l›¤› hemflireli¤inin geliflim süreci hakk›nda
okuyucuya bilgi vermek ve gelece¤e yönelik ya-
p›lmas› gerekenleri tart›flmak amac›yla planlan-
m›flt›r.

‹fi SA⁄LI⁄I HEMfi‹REL‹⁄‹

‹fl sa¤l›¤› hemflireli¤i uygulamalar› ilk kez
1988 y›l›nda Endüstri hemflireli¤i ad›yla baflla-
m›flt›r.Bafllang›çta hasta çal›flanlar›n evde bak›m›-
na odaklanan hemflirelik hizmetleri h›zla geliflerek
günümüzde çal›flan sa¤l›¤›n› koruma ve gelifltirme
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influenced by the changing needs of  the  worker and workplace  Although there have been OHNs in
Turkey for the last 50 years the OH services are inadequate and the legal and educational regulations
regarding OHN only began to be developed in the last four years. There are no records of how many
OHNs there are, however It is estimated that there are between 7000 OHNs .Since 2003, significant de-
velopments have however taken place regarding OH nursing in Turkey. First in 2003 the Turkish Oc-
cupational Health Nursing Association  was founded and prepared a draft law on OHNs’ roles, functi-
ons, authority and qualifications, and presented it to the Ministry of Social Welfare. The first national
certificate program for OH nursing in Turkey was offered by the Ministry of Social Welfare in 2004.
However at the conclusion of a lawsuit opened by the TOHNA for the purpose of ensuring that this type
of professional education should  be given by professional organizations and not by the Ministry, these
certificate programs were stopped and the Supreme Court determined that it was appropriate for them
to be given instead by universities. In 2006 and 2007 the certificate programs for OH nursing were ina-
ugurated  that had been coordinated by TOHNA and prepared in cooperation with universities .This  re-
view article has  written in order to give  knowledge  to readers  about   occupational health nursing de-
velopments  in Turkey  

Key Words:Occupational Health Nursing,Developments,Turkey    



üzerine odaklanm›flt›r.1917 y›l›nda Boston’da ilk
kez ifl sa¤l›¤› hemflireli¤ine özel e¤itim kursu dü-
zenlenmifltir(Rogers,2004).1960 ve 1970 y›llar›
aras›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili pek çok
kanun ve yönetmelikler ç›kar›lm›flt›r bu kanun ve
yönetmelikler ifl sa¤l›¤› Hemflireli¤inin rollerinin
geliflmesine neden olmufltur(Rogers,2003).Günü-
müzde; özellikle Finlandiya,‹sveç gibi Avrupa ül-
kelerinde,Amerika Birleflik Devletleri,Kanada ve
Japonya gibi ülkelerde iflyeri hemflirelerinin gele-
neksel rollerden çok;acil bak›m,sevk,izlem,mes-
lek hastal›klar›n›n ve ifl kazalar›n›n tedavisi,çal›-
flan›n genel sa¤l›¤›n› gelifltirme üzerine odakl› rol-
leri sergiledikleri  belirlenmifltir(Davey,1995;Har-
rison,2005; Whittaker,Wynn,Williams,2002;Ya-
mase, Nobuchica,Ishimetsu, 2001).

.

TÜRK‹YE’DE ‹fi SA⁄LI⁄I 
HEMfi‹REL‹⁄‹N‹N GEL‹fi‹M‹

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› hizmetlerinde önemli ge-
liflmelerin cumhuriyet’in ilan›ndan sonra oldu¤u
görülmektedir.3008 say›l› ilk ifl kanunu 1936 y›-
l›nda ç›kar›lm›flt›r.Zaman içinde bu yasa güncelli-
¤ini kaybedince 1967 y›l›nda yeni bir kanun ha-
z›rlanm›fl ancak bu kanun Anayasa mahkemesi ta-
raf›ndan iptal edilince 1971 y›l›nda 1475 say›l›
kanun baz› de¤iflikliklerle  yürürlü¤e girmifltir.Bu
kanun 2003 y›l›na kadar uygulamada kalm›fl ve
2003 y›l›nda  4857 say›l› ifl kanunu yeni düzenle-
melerle ç›kar›lm›flt›r(Bilir,2003).Bu veriler ›fl›¤›n-
da Türkiye’deki ifl sa¤l›¤› hizmetlerinin geliflimi-
nin dünya ülkelerine göre daha geç oldu¤u belirti-
lebilir.Bu süreç içinde ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i ile il-
gili geliflmelerinde yeni oldu¤u görülmekte-
dir.Türkiye’de iflyerlerinde çal›flan iflyeri hemflire-
lerinin say›s› ile ilgili kesin bir veri olmad›¤› gö-
rülmektedir.Ancak tahmini olarak 7.000 civar›nda
oldu¤u söylenebilir.Bu tahmin;4857 say›l› ifl ka-
nununa göre hemflire çal›flt›rmas› gereken 50’den
fazla iflçi çal›flt›ran 15000 iflyerinin en az yar›s›n-
da hemflire çal›flt›¤› varsay›larak yap›lm›flt›r. Ko-
nu ile ilgili larak yap›lan s›n›rl› say›da çal›flma-
da,iflyeri hemflirelerinin ço¤unlu¤u’nun sa¤l›k li-

sesi ve ön lisans mezunu oldu¤u ve tam gün yada
vardiyal› çal›flt›klar› bulunmufltur (Esin,2001;
Esin,2007;fiener,2001).

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i’nin geliflimi-
ni etkileyen faktörler,üç bafll›k alt›nda toplanabilir

1. Mesleki örgütlenme

2. Yasal olarak nitelik, yetki ve sorumlulukla-
r›n belirlenmesi

3. E¤itim 

Mesleki örgütlenme

2001 y›l›na kadar, ifl sa¤l›¤› ve hemflireli¤i ile
ilgili toplant›,sempozyum ve di¤er toplant›larda ifl
sa¤l›¤› hemflireli¤inin yasal ve e¤itimsel sorunlar›
oldu¤u belirtiliyor ve tart›fl›l›yordu (Emiro¤-
lu,1992;Emiro¤lu 2000).

2001 y›l›nda, Zonguldak Karaelmas Üniversi-
tesi Sa¤l›k Yüksekokulu’nun Hacettepe Üniversi-
tesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› des-
te¤i ile düzenledi¤i II.Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹flyeri
Hemflireli¤i Sempozyumunda da konu tüm yönle-
ri ile tart›fl›ld› ve  Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu
Derne¤i bünyesinde “‹flyeri Hemflireli¤i Komis-
yonu” oluflturulmas›na karar verildi ve bu karar
sempozyumun sonuç bildirgesinde yer ald›.Ko-
misyonun çal›flma amac›; iflyeri hemfliresinin ge-
rekli nitelikleri ile görev, yetki, sorumluluklar› ve
çal›flma koflullar›n› düzenleyen iflyeri hemflireli¤i
yönetmelik tasla¤›n› oluflturmak ve sertifika prog-
ramlar›n› haz›rlamak olarak belirlendi. Komisyon
çal›flmalar›na 3 Eylül 2001 tarihinde bafllad› .Ko-
misyonda halk sa¤l›¤› ile ilgili hemflire ve hekim
akademisyenler,iflyeri hemflireleri ve Türk Hemfli-
reler Derne¤i temsilcisi yer ald›. Komisyon Anka-
ra,‹stanbul ve Zonguldak’ta toplant›lar yaparak
çal›flmalar›n› haziran 2003 y›l›nda ‹fl Sa¤l›¤›
Hemflireli¤i Derne¤i (‹fiHEM-DER)kurulana ka-
dar sürdürdü bu süreç içinde;Aral›k 2002’de An-
kara’da ve haziran 2003’de Kocaeli’nde  olmak
üzere iki ”iflyeri hemfliresi temel e¤itim program›”
düzenlendi ve bakanl›¤a sunulmak üzere “iflyeri
hemfliresi/sa¤l›k memuru görev yetki ve sorumlu-
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luklar›” ile ilgili taslak yönetmelik haz›rland›
(S.Aksayan,Kiflisel iletiflim:26 kas›m 2007).Hazi-
ran 2003 y›l›nda, Ulusal düzeyde ifl sa¤l›¤› hemfli-
reli¤inde standardizasyonun  sa¤lanmas› ve ifl
sa¤l›¤› hemflireli¤i uygulamalar›n›n  gelifltirilme-
sini sa¤lamak amac›yla ‹fiHEM-DER  kurul-
du.Dernek,ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin yasal ve e¤i-
timsel geliflimini sa¤lamak amac›yla çeflitli çal›fl-
malar yapmakta ve çal›flmalar›n› günümüzde de
sürdürmektedir (www.ishemder.org).

Yasal olarak nitelik, yetki ve 
sorumluluklar›n Belirlenmesi

Türkiye’deki ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i ile ilgili ya-
sal düzenlemeler de¤erlendirildi¤inde;1971 y›l›n-
da ç›kar›lan 1475 say›l› ifl kanununda, iflyeri hem-
flirelerinden “iflyeri hekimlerinin çal›flma flartlar›
ile görev ve yetkileri hakk›ndaki yönetmeli¤in”
dokuzuncu maddesinde söz edildi¤i görülmekte-
dir.Bu yönetmelikte sadece çal›flt›r›lacak  hemflire
say›s›ndan söz edilmekte,iflyeri hemflirelerinin gö-
rev yetki ve sorumluluklar›n›n tan›mlanmad›¤›
görülmektedir.2003 y›l›nda ç›kar›lan 4857 say›l›
kanunda da  ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inden söz edil-
medi¤i görülmektedir(Esin,2003). Bu kanunun ifl-
yeri sa¤l›k birimi 81. bafll›kl› maddesinde iflyeri
hekimlerinin nitelik,görev,yetki ve sorumlulukla-
r›ndan söz edilmekte ve bunlar›n ç›kar›lacak bir
yönetmelikte tan›mlanaca¤› belirtilmektedir.‹fl
sa¤l›¤› hemflireli¤i ve iflyeri hemflirelerinden bu
kanuna atfen ç›kar›lan “iflyeri sa¤l›k birimleri ve
iflyeri hekimlerinin görevleri ile çal›flma usul ve
esaslar› hakk›nda yönetmelik¤in” 4,7,27,28,29 ve
30’uncu maddelerinde söz edilmektedir.Bu mad-
delerden 4,27,28 ve 29’uncu maddelerin  iflyeri
hemfliresi/sa¤l›k memurunun nitelik ve e¤itimi ile
ilgili oldu¤u,30’uncu maddenin görev yetki ve so-
rumluluklar›n› tan›mlad›¤› görülmektedir (ÇSGB,
2005).Bu noktada ifl sa¤l›¤› hizmet ekibi içinde
yer alan ba¤›ms›z bir meslekle ilgili düzenlemele-
rin yine ayn› ekipte yer alan baflka bir meslek ile
ilgili yönetmelik içinde belirtilmesinin son derece
olumsuz oldu¤u belirtilmelidir.Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü 161  sözleflmesin de(madde 10) “Mes-

leki sa¤l›k hizmetleri konusunda hizmet veren
personel; iflveren, iflçiler ve varsa bunlar›n temsil-
cileri karfl›s›nda 5. maddedeki görevlerini ifa
ederken, tam bir mesleki ba¤›ms›zl›k içinde çal›-
fl›rlar” fleklinde belirtmifltir.Yine Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü112 say›l› “iflyerlerindeki ifl sa¤l›¤›
hizmetlerine iliflkin tavsiye karar›nda” ifl sa¤l›¤›
hizmetine atanan hemflire kadrosu,yetkili organca
tan›mlanan koflullar olmal›d›r” fleklinde belirtil-
mifl ve 155 ve 161 say›l› sözleflmelerine ise iflyeri
hemflirelerinin görev tan›mlar› ve çal›flma koflulla-
r› belirtilmifltir (WHO,2001;WHO,2005).Bu ta-
n›mlarda, ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin  ba¤›ms›z bir
meslek oldu¤unun uluslararas› yetkinli¤i olan ku-
rulufllar taraf›ndan da vurguland›¤› görülmektedir.

‹lgili yönetmeli¤in 30’uncu maddesinde iflyeri
hemfliresi ve sa¤l›k memurunun görevleri sekiz
madde halinde belirtilmifltir (ÇSGB,2005; Esin,
2007). Bu maddeler afla¤›daki gibidir;

a)‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili sorunlar›n
saptanmas›nda,önceliklerin belirlenmesinde ve
yap›lacak çal›flmalarda iflyeri hekimine yard›mc›
olur

b)Çal›flanlar›n özellikleri ve sa¤l›k düzeyleri
ile ilgili veri toplar,kaydeder,sa¤l›k ve çal›flma öy-
külerini ifle girifl/periyodik muayene formuna ya-
zar ve fizik muayeneye yard›mc› olur

c)‹flyerinde sa¤l›k taramalar› yaparak flüpheli
vakalar› hekime sevk eder

d)Gebe ve emzikli kad›nlar›n izlenmesi,zararl›
maddelerden korunmas› için çal›fl›r;çocuk bak›m
hizmetleri ile ilgili çal›flmalar›n planlanmas›,yürü-
tülmesi ve kontrolüne kat›l›r.

e)Çal›flanlar›n hastaneye sevk ifllemlerini sa¤-
lar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine
kat›l›r

f)Yard›mc› sa¤l›k hizmetlerinin planlanma-
s›,de¤erlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilme-
sinde iflyeri hekiminin önerileri do¤rultusunda ça-
l›fl›r,gerekli kay›tlar› tutar,

f)Yard›mc› sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›,
de¤erlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesin-
de iflyeri hekiminin önerileri do¤rultusunda çal›-
fl›r, gerekli kay›tlar› tutar,
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g)‹lkyard›m hizmetlerinin organizasyonu ve
yürütülmesinde iflyeri hekimine yard›mc› olur

h)‹flyerinde çal›flanlar›n sa¤l›k e¤itiminde gö-
rev al›r 

iflyeri hemfliresinin görevleri ile ilgili maddeler
de¤erlendirildi¤inde,1971 y›l›nda ç›kar›lan yönet-
meli¤e göre görevlerinin geniflletildi¤i görülmek-
tedir.Ancak burada 1971 y›l›ndaki yönetmelikte
sadece kaç hemflire çal›flt›r›laca¤› ile ilgili düzen-
lemenin oldu¤u da belirtilmelidir.Yeni yönetme-
likte iflyeri hemfliresinin görevleri ile ilgili olarak
belirtilen a,b ve g maddelerinin hekime yard›mc›
görevler olarak tan›mland›¤›,c,e,d ve f maddeleri-
nin ise daha ba¤›ms›z görevler olarak tan›mland›-
¤› görülmektedir. Oysaki, ifl sa¤l›¤› ekibi içinde
ba¤›ms›z meslek olarak tan›mlanan ifl sa¤l›¤›
hemflireli¤i mesle¤inin ve uygulay›c›lar› olan ifl-
yeri hemflirelerinin görevlerinin sekiz madde ile
tan›mlanmayaca¤› çok aç›kt›r.Rogers (2003) tara-
f›ndan; bak›m verici,yönetici,araflt›r›c›,dan›flman
ve araflt›r›c› rolleri kapsam›nda 110 fonksiyon ta-
n›mlanm›flt›r.2003 y›l›nda ifl kanunu haz›rl›klar›
sürerken ve ifl kanunu ç›kt›ktan sonra yönetmelik-
ler haz›rlan›rken ‹fl Sa¤l›¤› Hemflireli¤i Derne-
¤i’nin (‹fiHEM-DER) gerekli giriflimlerde bulun-
du¤u ve Halk sa¤l›¤› hemflireli¤i uzman› akade-
misyenler taraf›ndan gelifltirilen  “iflyeri hemflire-
si/sa¤l›k memuru görev yetki ve sorumluluklar›”
ile ilgili taslak yönetmeli¤i Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤› ilgililerine sundu¤u bilinmekte-
dir (S.Aksayan,Kiflisel iletiflim:23 kas›m 2007).
fiu anda yürürlükte olan iflyeri hemfliresinin gö-
revleri ile ilgili maddelerin, iflyeri hemfliresinin
ça¤dafl görevlerini tan›mlamad›¤› görülmektedir.

E¤itim

Dünya Sa¤l›k Örgütü teknik raporunda
(1988);ifl sa¤l›¤› alan›nda çal›flacak hemflirenin;
mezuniyet öncesinde genel hemflirelik e¤itiminde
ifl sa¤l›¤› hemflireli¤ine iliflkin temel e¤itim alma-
s›n› ve mezuniyet sonras› Halk Sa¤l›¤› Hemflireli-
¤i e¤itim programlar›n›n ‹fl Sa¤l›¤› ve hemflireli¤i
konular›n› içermesini önermifltir (Aksa-
yan,2003;WHO,2005).

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ de (ILO) ifl sa¤-
l›¤› hemflirelerinin konuya özel e¤itim almalar›

gereklili¤ini belirtmifltir(1995). Uluslararas› ‹fl
Sa¤l›¤› Komisyonu(ICOH) ve alt birimi olan ‹fl
Sa¤l›¤› Hemflireli¤i Bilimsel Komitesi(SCOHN)
37 ülkedeki ifl sa¤l›¤› hemflirelerinin mezuniyet
öncesi ve sonras› e¤itimleri ile ilgili yapt›¤› arafl-
t›rma sonuçlar›n› bir raporla aç›klam›flt›r.Raporda
ülkeden ülkeye farkl›l›klar oldu¤u ve pek çok ül-
kede e¤itimin yeterli olmad›¤› belirtilmifltir (Eke-
berg,Gordon,Rossi,1997).Konuyla ilgili olarak
SCOHN ikinci raporunu 2000 y›l›nda yay›nlam›fl
ve bir önceki rapora göre özellikle Finlandiya,‹s-
veç,‹ngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve Kana-
da,Avusturalya,Amerika Birleflik Devletleri ve Ja-
ponya gibi ülkelerde ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i e¤iti-
minin oldukça iyi düzeyde oldu¤u belirtilmifl-
tir.Her iki raporda da Türkiye ile ilgili verilerin ol-
mad›¤› görülmektedir (Burgel,Camp,Lepping,
2005).. 

Türkiye’de mezuniyet öncesi ifl sa¤l›¤› hemfli-
reli¤i e¤itimini de¤erlendirmeye yönelik 2001 y›-
l›nda yap›lan ve 10 hemflirelik yüksekokulunu
kapsayan çal›flmaya göre,okullardan sekizinde li-
sans e¤itiminde halk sa¤l›¤› hemflireli¤i dersi için-
de ortalama 5 saat teorik ve 25.4 saat uygulamay›
içeren ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i konular›na yer veril-
di¤i ve lisans üstü e¤itimde ise sadece bir okulda
ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i dersinin oldu¤u görülmekte-
dir (Befler,2001). 2006 y›l›nda ‹fiHEM-DER tara-
f›ndan desteklenen ve 10 hemflirelik yüksek okulu
ile 70 sa¤l›k yüksek okulunu kapsayan ve ulusal
düzeyde lisans e¤itiminde  ifl sa¤l›¤› ve hemflireli-
¤i e¤itimini de¤erlendirmeyi amaçlayan çal›flma-
ya göre, ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i ile ilgili konular›n
halk sa¤l›¤› hemflireli¤i dersi içinde verildi¤i ve
ortalama 3.2±1.5 saat teorik ve  10.8±15 saat uy-
gulamay› içerdi¤i bulunmufltur (Esin,Emiro¤-
lu,Aksayan,Befler,2007).Bu noktada mezuniyet
öncesi e¤itimin yetersiz oldu¤u belirtilebilir.Me-
zuniyet sonras› e¤itimler de¤erlendirildi¤inde; bu
güne kadar ikisi çal›flma ve sosyal güvenlik ba-
kanl›¤›,ikisi ‹fiHEM-DER’in koordinatörlü¤ünde
üniversiteler taraf›ndan olmak üzere dört  mezuni-
yet sonras› sertifika program› yap›l›¤› görülmek-
tedir.2004 y›l›nda; “iflyeri sa¤l›k birimleri ve iflye-
ri hekimlerinin görevleri ile çal›flma usul ve esas-
lar› hakk›nda yönetmeli¤in 4,7,27,28 ve 29’uncu
maddeleri gere¤i ÇSGB taraf›ndan ilk sertifika
program› yap›lm›fl ve yaklafl›k 30 lisans mezunu
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hemflire/sa¤l›k memuruna sertifika verilmifl-
tir.Yukar›da belirtilen maddelerde iflyeri hemflire-
si olabilmek için, lisans mezunu olmak ve bakan-
l›¤›n verece¤i sertifikaya sahip olunmas› gerekli-
li¤i belirtiliyordu.Bu nedenle ÇSGB taraf›ndan
yap›lan ilk sertifika program›na lisans mezunu
hemflire/sa¤l›k memurlar› kabul edilmifltir.Daha
sonra yine bakanl›k taraf›ndan 2005 y›l›nda bir
sertifika program› daha düzenlenmifltir.Ancak bu
programa yönetmeli¤in 28’inci maddesi de¤ifltiri-
lerek e¤itim düzeyi ne olursa olsun tüm hemflire
ve sa¤l›k memurlar› kabul edilmifl ve yaklafl›k 50
hemflire/sa¤l›k memuruna sertifika verilmifltir.‹lk
sertifika program› düzenleme kurulunda,Yüksek
Ö¤retim Kurulu ve Türk Hemflireler Derne¤i’ni
temsilen hemflire akademisyenler oldu¤u ve ‹fi-
HEM-DER yönetim kurulu üyelerinin e¤itimci
olarak yer ald›klar› görülmektedir.Ancak,ikinci
sertifika program›na,farkl› e¤itim düzeyine sahip
kat›l›mc›lara ayn› e¤itimin verilemeyece¤i gerek-
çesi ile hemflire akademisyen ve ‹fiHEM-DER ka-
t›lmam›flt›r.Nitekim ‹fiHEM-DER bu gerekçe ile
Dan›fltay’a e¤itim ve sertifikasyon ile ilgili mad-
delerin yürütülmesinin durdurulmas› talebi ile bir
dava açm›fl ve Dan›fltay 10’uncu Dairesi, 16.12.
2003 tarih ve 25318 say›l› karar› ile ilgili yönet-
meli¤in 4,27,28 ve 29’uncu maddeleri ile ilgili
yürütmeyi durdurma karar› alm›flt›r.Dan›fltay ka-
rar›nda,Bakanl›¤›n kurulufl amaçlar›nda e¤itim
verme yetkisi olmad›¤›n› ve bu kurumun e¤itim
veremeyece¤ini,e¤itimin bu konuda yetkin olan
üniversiteler taraf›ndan verilebilece¤ini belirtmifl-
tir.Bu karar do¤rultusunda ‹fiHEM-DER,Dokuz
Eylül ve Ege Üniversiteleri ile protokol imzalaya-
rak ocak 2007 tarihinde ‹zmir’de sertifika progra-
m› düzenlemifltir.Yine ‹fiHEM-DER taraf›ndan
ekim 2007 tarihinde ‹stanbul’da, ‹stanbul ve Ko-
caeli Üniversiteleri ile imzalanan protokol gere¤i
bir sertifika program› daha gerçeklefltirilmifltir.
.

GELECE⁄E YÖNEL‹K ÖNER‹LER

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin yasal ve
e¤itimsel aç›dan 2000’li y›llarda h›zl› bir geliflim
gösterdi¤i belirtilebilir.Ancak,yine de  yasal  hak
ve sorumluluklar ve e¤itim  aç›s›ndan yeterli dü-
zeyde oldu¤u söylenemez.Öncelikle; iflyeri hem-
fliresi/sa¤l›k memurlar›n›n nitelik, görev ve yetki-
leri ile ilgili di¤er meslek gruplar›ndan ayr› bir yö-

netmeli¤in ç›kar›lmas› gerekmektedir.Bu noktada
ilgili meslek örgütlerinin çal›flmalar›na gereksi-
nim vard›r.Mezuniyet öncesi e¤itimde;son s›n›fta
ileride iflyeri hemfliresi olmak isteyen ö¤renciler
için seçmeli bir ders konulabilir.Bu konuda, ‹fi-
HEM-DER  bilimsel komisyonu taraf›ndan, hem-
flirelik yüksek okullar› ve sa¤l›k yüksekokullar›-
n›n müfredat programlar›nda yer alabilecek stan-
dart ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i dersi içeri¤i ve uygula-
ma  program› gelifltirilmifltir ve lisans e¤itimi ve-
ren hemflirelik okullar›na öneri olarak sunulmas›
planlanmaktad›r.

Mezuniyet sonras› e¤itim programlar›n›n say›-
s›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir.Yap›lm›fl olan
sertifika programlar›ndan elde edilen deneyimle-
rin daha iyi sertifika programlar›n›n haz›rlanmas›-
na katk› sa¤layaca¤›  ve giderek  gelifltirilece¤i
düflünülmektedir.
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