
SENATO KARARLARI 

 
Karar  Tarihi: 07/02/2014                           Toplantı Sayısı:02                                       Sayfa:1 
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon 
Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk. 2014.002.013- Erciyes Üniversitesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma 
Yönergesi ile ilgili Sağlık Bilimleri Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu Başkanlığı’ndan gelen 
03.02.2014 tarih ve 325 sayılı yazı üzerinde görüşüldü. 
          Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi’nin aşağıdaki şekliyle 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 
 
 
 

 

       ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN 
KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ  

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç  
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
hastane enfeksiyonları oluşumunu önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit 
etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, Enfeksiyon 
Kontrol Kurulunun oluşturulması ile bu kurulun çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Dayanak ve Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu yönerge 11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 
“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine” ve aynı yönetmelikte 20 Haziran 
2011 tarih ve 27975 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişikliğe dayanılarak düzenlenmiştir. Yönerge 
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu ve 
Enfeksiyon Kontrol Kurulunun oluşturulması ve çalışma düzenini belirlemeyi kapsar. 

 

Tanımlar 

Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıdaki gibidir: 

a. Başhekim: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini 

b. Başmüdür:Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başmüdürünü 

c. Başhemşire:Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini 

ç. Başeczacı: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Baş Eczacısını 

d. Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dekanını 



e. Eczane: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi eczanesidir. 

f.Enfeksiyon Kontrol Kurulu: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları belirleyen, bunların çözümü yönünde öneriler geliştiren ve 
uygulanmalarını sağlayan kuruldur. 

g.Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından yürütülen enfeksiyon kontrol çalışmalarının 
koordinasyonunu sağlayan kuruldur.  

ğ. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği veya Anabilim Dalı Temsilcisi: 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanından Anabilim Dalı Başkanı ya da 
yerine görevlendireceği öğretim üyesidir. 

h. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Kurulunun kararları 
doğrultusunda, hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan ve Sağlık 
Bakanlığından “Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi” sertifikasına sahip hemşiredir. 

ı. Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Hastanelerde, Enfeksiyon Kontrol Kurulunun kararları doğrultusunda 
hastane enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında görev alan, Sağlık 
Bakanlığından “Enfeksiyon Kontrol Hekimi” sertifikasına sahip veya Sağlık Bakanlığının kabul 
ettiği uluslararası sertifika veya diplomaya sahip olan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji öğretim üyesidir. 

i. Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği veya Anabilim 
Dalı temsilcisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı temsilcisi, enfeksiyon kontrol 
hekimi ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşan ekiptir 

j. Hastane: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder. 

k. Hastane Enfeksiyonu: Hastanın hastaneye yatışında inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye 
yatıştan 48-72 saat sonra veya hastaneden taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde gelişen 
enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Cerrahi alan enfeksiyonlarında, ameliyattan sonraki 30 gün içinde, 
yabancı cisim varlığında da ameliyattan sonraki 1 yıl içinde gelişen enfeksiyonlar hastane 
enfeksiyonu kabul edilir. 

l. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji uzmanlık alanında Bakteriyoloji Laboratuvarı sorumlu öğretim üyesidir. 

m. Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Kurulun Oluşumu, Organizasyonu, İşleyişi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Faaliyet Alanları 
Kurulun Oluşumu 
Madde 4 –(1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, hastane 
enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik olarak yürütülen çalışmaların koordinasyonu, ortak sorunların 
belirlenmesi ve gereken konularda ortak çözümler üretilebilmesi için bir Enfeksiyon Kontrol Üst 
Kurulu ve bu üst kurula bağlı olarak faaliyet gösterecek bir Enfeksiyon Kontrol Kurulu oluşturulur.  
 

Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu 
Madde 5 – (1) Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulunun Organizasyonu 

Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 



1. Dekan, 
2. Başhekim, 
3. Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı, 
4. Başmüdür, 
5. Başhemşire. 

 
 Madde 6 – (1)  Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulunun Çalışma Düzeni  
Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu başkanı, Dekandır. Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu, üyeler tarafından 
daha önceden belirlenen gündemi görüşmek üzere, Dekan başkanlığında yılda bir kez Ocak ayında 
toplanır. Toplantıda bir önceki yılın faaliyetleri değerlendirilir ve bir sonraki yıl için hedefler 
belirlenir. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısıyla veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı 
başvuru ve başkanın değerlendirmesiyle acil olarak toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
Toplantının sekreterya görevi  Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanı tarafından yapılır. Toplantı tutanağı 
Üst Kurul üyeleri tarafından imza altına alınır. 
Madde 7 - (1) Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulunun Görev ve Sorumlulukları  
  
a. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Enfeksiyon Kontrol Kurulu 

tarafından yürütülen enfeksiyon kontrol çalışmalarının planlanması konusunda önerilerde 
bulunmak, 

 
b. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen enfeksiyon kontrol 

çalışmalarını denetlemek, 
c.  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde enfeksiyon kontrolüne yönelik 

olarak yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, 
d.  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde enfeksiyon kontrolüne yönelik 

uygulama ve planlamalar için bütçe kaynağı sağlamaktır. 
 
Enfeksiyon Kontrol Kurulu 
Madde 8 – (1) Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Organizasyonu 

a. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi veya görevlendireceği bir 
yardımcısı, 

b. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı veya önereceği bir öğretim 
üyesi,  

c. Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerinden, tercihen iç hastalıkları uzmanı, en az bir öğretim üyesi, 

d. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden, tercihen genel cerrahi uzmanı, en az bir öğretim üyesi, 

e. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından en az bir öğretim üyesi, 

f. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarından sorumlu en az bir öğretim üyesi, 

g. Enfeksiyon kontrol hekimi, 

h. Hastaneler Başmüdürü, 

ı. Hastane Müdür Yardımcısı, 

i. Başhemşire, 

j. Enfeksiyon kontrol hemşireleri, 

k. Baş Eczacı. 

 

 



Madde 9 - (1) Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Çalışma Düzeni 

Enfeksiyon Kontrol Kurulu, Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile oluşturulur. Enfeksiyon Kontrol 
Kurulu Başkanı, Dekan tarafından seçilen, Sağlık Bakanlığından “Enfeksiyon Kontrol Hekimi” 
sertifikasına sahip veya Sağlık Bakanlığının kabul ettiği uluslararası sertifika veya diplomaya sahip 
olan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesidir. Enfeksiyon Kontrol Kurulu 
üyeleri üç yıl için seçilir. Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
tarafından, Sağlık Bakanlığından “Enfeksiyon Kontrol Hekimi” sertifikasına sahip veya Sağlık 
Bakanlığının kabul ettiği uluslararası sertifika veya diplomaya sahip olan, Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyelerinden belirlenir. Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Başhemşirelik 
tarafından önerilir ve Başhekim tarafından seçilir. Enfeksiyon Kontrol Kurulu, enfeksiyon 
kontrolünün karar organı olarak çalışır ve düzenli toplantılar yaparak aşağıda belirtilen sorumlulukları 
yerine getirir. Kurul tarafından belirli aralıklarla hazırlanan çalışma raporları Enfeksiyon Kontrol Üst 
Kuruluna sunulur.  

a. Enfeksiyon Kontrol Kurulu, üyeler tarafından daha önceden belirlenen gündemi görüşmek üzere 
yılda en az üç defa toplanır. Toplantı daveti; toplantı tarih, saati ve gündemi ile birlikte, toplantıdan 
en az iki işgünü önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda Enfeksiyon Kontrol Kurulu, 
başkanın daveti veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle 
toplanabilir. Herhangi bir sebeple, olağan veya olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, 
başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür. Bir yıl içerisinde, Enfeksiyon Kontrol Kurul 
Başkanına yazılı olarak mazeret bildirmeden, üst üste iki toplantıya katılmayan kişinin üyeliği sona 
erer. 

b. Enfeksiyon Kontrol Kurul toplantılarında başkanlığı, Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanı yürütür. 
Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanının katılamadığı toplantılarda başkanlık görevini başhekim veya 
kurul üyesi başhekim yardımcısı yürütür. 

c. Enfeksiyon Kontrol Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu 
ile karar alır. Kurul kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara 
karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek üzere karara imza atarlar. 

d. Enfeksiyon Kontrol Kurulunun yıllık çalışma raporu, Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından 
hazırlanır ve Kurulda görüşüldükten sonra Üst Kurula sunulur. 

e. Epidemiyolojik özelliği olan suşların başka merkezlere veya üçüncü şahıslara paylaşımı Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. 

f. Enfeksiyon Kontrol Kurulu, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma 
grupları oluşturabilir. 

   

Madde 10 - (1) Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a. Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol 
programı belirleyerek uygulamak, üst kurula ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, 

b. Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken enfeksiyon 
kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, 

c. Hastanede çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim 
verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek, 

d. Hastane ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının 
sürekliliğini sağlamak, 

e. Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete 
geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne 



ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, 

f. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin, enfeksiyon kontrolü ile 
ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı 
ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak 
gerektiğinde üst kurula görüş bildirmek, 

g. Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi 
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir 
riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlaması veya gerektiğinde 
durdurulması hususunda karar alarak, üst kurula bildirmek, 

h. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik 
kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, 

ı. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili 
standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek, 

i. Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren 
sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere üst kurula bildirmek, 

j. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını üst kurula 
sunmaktır. 

 

 Madde 11 - (1) Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Faaliyet Alanları 
a. Sürveyans ve kayıt, 

b. Antibiyotik kullanımının kontrolü, 

c. Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, 

d. Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, 

e. Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane 
enfeksiyonları yönünden kontrolü. 

 
Madde 12 - (1) Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kararları 
Enfeksiyon Kontrol Kurulunca alınan kararlar, uygulanmak üzere Başhekimlik ve Dekanlık makamına 
iletilir. Bu kararlar, Hastane Yönetimi ve hastanenin bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara 
uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.  
 
  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin 
Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 
Madde 13 – (1) Enfeksiyon Kontrol Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a. Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini Enfeksiyon 

Kontrol Kuruluna sunmak, 
b. Sürveyans verilerini aylık rapor haline getirmek ve ilgili birimlere, sorun varsa çözüm önerileri ile 

sunmak, 



c. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önlemlerde 
bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak 
üzere Enfeksiyon Kontrol Kuruluna teklifte bulunmak, 

d. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, hastanelerdeki 
antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna bilgi vermek,  

e. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek, 
f. İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi 

ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, 
g. Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna sunmak, 
h. Enfeksiyon Kontrol Kurulunun gündemini belirlemek ve sekreteryasını belirlemek. 
Madde 14 - (1) Enfeksiyon Kontrol Hekimi  
         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarından, Sağlık Bakanlığından 
“Enfeksiyon Kontrol Hekimi” sertifikasına sahip veya Sağlık Bakanlığının kabul ettiği uluslararası 
sertifika veya diplomaya sahip olanlar arasından seçilir. 
        Yatak sayısı binden fazla olan hastanelerde birden fazla Enfeksiyon Kontrol Hekimi 
görevlendirilebilir. Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev dağılımları Enfeksiyon 
Kontrol Kurul Başkanı tarafından yapılır. 
 
Madde 15 – (1) Enfeksiyon Kontrol Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a. En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları 

değerlendirmek, gerekli görülen her durumda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine tıbbi direktif ve 
tavsiye vermek, 

b. Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını 
denetlemek, 

c. Hastane personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Kurulunun programları 
çerçevesinde eğitim vermek, 

d. Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip sonuçlarını yorumlamak, periyodik olarak 
enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve Enfeksiyon Kontrol Kurulunun toplantılarında bu 
bilgileri sunmak, 

e. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulamasında görev almak, 
f. Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramayı ve sorunu çözmeye 

yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, 
g. Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, 

uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak. 
 
Madde 16 - (1) Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
            Başhemşirelik tarafından, yüksekokul mezunu ve Bakanlık tarafından onaylanmış Enfeksiyon 
Kontrol Hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilir ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna 
bağlı olarak çalışır. Her 150 yatak için bir enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur. 
             Bakanlıkça sertifikalandırılan Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri, Enfeksiyon Kontrol Kurulunca 
aksi yönde bir teklif getirilmediği sürece, en az beş yıl bu görevi yürütür. Yönetim tarafından yerine 
aynı niteliklere haiz bir hemşire görevlendirilmeden, bu görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon Kontrol 
Hemşirelerine, nöbet hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir görev 
verilemez.   
Madde 17 - (1) Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Laboratuvarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları 
değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu 
gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski 
açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

b. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, 
c. Sürveyans sonuçlarını aylık rapor haline getirmek ve Enfeksiyon Kontrol Hekimine bir sonraki ayın 

en geç 15’ine kadar sunmak, 
d. Sürveyans sonuçlarını Sağlık Bakanlığına, web tabanlı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 

Ağı (UHESA) aracılığıyla, üçer aylık dönemlerde bildirim yapmak, 



e. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı 
belirlemek ve bunları Enfeksiyon Kontrol Hekimine bildirmek, 

f .Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye 
yönelik çalışmalara katılmak, 

g. En az haftada bir kez Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, 
h. Bölümlerle ilgili sorunları Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu 

bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını 
sağlamak, 

ı. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, 
i. Hastane genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,  
j. Hastane personeline, hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermek, 
k. Enfeksiyon kontrol uygulamaları konusunda, güncel literatür bilgilerini takip etmek ve Enfeksiyon 

Kontrol Hekimi ile birlikte enfeksiyon kontrolü ile ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmektir. 
Madde 18- (1) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisinin sorumlulukları;  
a. Epidemiyolojik özelliği olan izolatları erken belirlemek, 
b.  Enfeksiyon Kontrol Kurulunu bilgilendirmek, muhtemel salgınlarda erken uyarı verilmesini 

sağlamak,  
c. İzolatları saklamak, genotipik analizini yapmak ve sonuçları Enfeksiyon Kontrol Kurulu ile 

paylaşmak,  
d. Salgın yönetiminde Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte çalışmaktır. 
  

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
                                                     Çeşitli ve Son Hükümler 

Bildirimler 
Madde 19 – (1) Hastane enfeksiyonları sürveyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınır. 
Bildirim aracı web tabanlı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’dır. Enfeksiyon 
Kontrol Hemşireleri, sürveyans sonuçlarını Sağlık Bakanlığına üçer aylık dönemlerde bildirim yapar. 

 

Öngörülemeyen Durumlar 
 

Madde 20– (1) Yönergenin uygulanması için gerekli kararlar ve burada söz edilmeyen çeşitli 
durumlarda karar organı Enfeksiyon Kontrol Üst Kuruludur. 

Yürürlük 

Madde 21 – (1) Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 22 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 


