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Sayı : 678
BULAŞICI HASTALIKLAR YASASI 

(45/2008, 53/2020 ve 8/2021 sayılı Yasa) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kumlu, Bulaşıcı Hastalıklar 

Yasası'nın 12'nci maddesinin (7)'nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak 

aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Tüzüğün İsim 

Tefsir 

45/2018 
53/2020 
8/2021 

34/2007 
19/2016 
2/2018 

27/2018 
13/2019 

37/2012 

Amaç 

1. Bu Tüzük, "Hastaneler Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
Tüzüğü" olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirınedikçe; 
"Bakanlık", Kuzey Kıbrıs Türk Curnhuriyeti'nin Sağlık 

işlerinden sommlu Bakanlığını anlatır. 
"Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'' ,45/2018 sayılı Yasa'yı anlatır. 
"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'', Bulaşıcı Hastalıklar 
Yasası'nın 6'ncı maddesi uyarınca oluşturulan Komiteyi 
anlatır. 

"Hastaneler", Yataklı Tedavi Kumruları Dairesi 'ne bağlı 
kamu hastaneleri ile Özel Hastane, Özel Dal Hasta~esi, Özel 
Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) 
Yasası uyarınca açılan Özel Hastaneleri anlatır. 

"Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi", bu Tüzükte 
beliıiilen kuralları yerine getiımek üzere tüm yataklı tedavi 
kurumlarının oluşturınası gerektiği komiteyi anlatır. 
"Hastane Kontrol Ekibi", bu Tüzük kurallarını yerine 
getiımek üzere hastanelerde oluşturulacak ekibi anlatır. 
"Enfeksiyon Kontrol Komitesi'', Bulaşıcı Hastalıklar 

Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca oluştuıulan Komiteyi 
anlatır. 

"Yataklı Tedavi Kmumları", gözlem, muayene, teşhis, ve 
tedavi hizmetleri veren tüm kamu lamını ve kmuluşları ile 
özel sağlık kuruluşlarını anlatır. 

3. Bu Tüzüğün amacı, hastanelerde sağlık hizmetleri ile ilişkili 
olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol 
altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme 
yönelik faaliyetleri düzenleyip yüıütmek ve yataklı tedavi 
kurumları düzeyinde alınması gereken önlemlere ilişkin 
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Kapsam 

Hastane 
Enfeksiyon Kontrol 
Komitesinin 
Oluşumu 

Hastane 
Enfeksiyon Kontrol 
Komitesinin 
Görevleri 

göıiişleri göıiişmek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine 
iletmek, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin oluşumu 
ile bu komitenin çalışmana ilişkin usul ve esaslan 
düzenlemektir. 

4. Bu Tüzük, yataklı tedavi uygulayan tüm kamu kuıum ve 
kuıuluşlan ile özel sağlık kuıuluşlan ve bu yataklı tedavi 
kuıumlannda görev yapan personeli kapsar. 

5. 

6. 

İKİNCİ KISIM 
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Oluşumu, Çalışma 
Esaslan, Komite Oluşumu, Görev Yetki ve Soıumlulukları 

ile Faaliyet Alanları 

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi aşağıdaki üyelerden 

oluşur: 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 

Hastane Başhekimi veya görevlendireceği 

Başhekim yardımcısı, 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 
İç Hastalıkları Uzamanı, 
Genel Cerrah Uzmanı, 
Mikrobiyoloji Uzmanı, 
Mikrobiyoloji Laboratuvar Soıumlusu, 
Baş Hemşire, 

Enfeksiyon Hemşiresi, 
Enfeksiyon Kontrol Hekimi 
Hastane Amiri 

bir 

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin görevleri 
şunlardır: 

(1) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi 
kuıumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir 
enfeksiyon kontrol programı belirleyerek 
uygulamak, Enfeksiyon Kontrol Komitesine ve 
ilgili hastane bölümlerine bu konuda öneriler 
sunmak, 

(2) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate 
alarak yataklı tedavi kuıumunda uygulanması 

gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale 
getiımek, bunları gerektikçe güncellemek 

(3) Yataklı tedavi kuıumunda çalışan personele, bu 
standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet 
içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları 
denetlemek, 
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(4) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şaıtlarına 
uygun bir sürveyans programı geliştiımek ve 
çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, 

(5) 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 değerlendirınek ve yıllık çalışma 
raporunda bu değerlendiımelere yer veımek, 

( 6) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon 
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili 
diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili 
komisyonlara göıüş bildirınek; görev alam ile ilgili 
hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve 
tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde hastane 
idaresine görüş bildiımek, 

(7) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu 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 kısıtlanması veya gerektiğinde 

durdurulması hususunda karar almak, 
(8) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan 

antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, 
antibiyotik kullanım politikalarım belirlemek, 
uygulanmasını izlemek ve yönlendirınek, 

(9) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon 
işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile 
ilgili standartları belirlemek, standaıtlara uygun 
kullanımını denetlemek, 

(10) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu 
hızları, etkenleri ve direnç patemlerini içeren 
sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili hastane 
bölümlerine iletilmek üzere hastane idaresine 
bildirınek, 

(11) Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından hazırlanan 

yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını hastane 
idaresine sunmak, 

(12) Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından iletilen 
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak 
ve hastane idaresine iletmek, 

(13) Enfeksiyon Kontrol Komitesi, görev alam ile ilgili 
olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma 
grupları oluşturmak. 

(14) Enfeksiyon Kontrol Komitesi görevlerini yerine 
getirmek amacı ile bu Tüzüğün 9'uncu maddesi 
uyarınca Hastanelerde oluşan Hastane Kontrol 
Ekibi ile birlikte çalışır. 

(15) Hastane Enfeksiyon Komitesi, hastane 
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Hastane 
Enfeksiyon Kontrol 
Komitesinin 
Faaliyet Alanları 

Hastane 
Enfeksiyon Kontrol 
Komitesinin 
Çalışma Esaslan 

Hastane Kontrol 
Ekibi 

enfeksiyon hızları ve sürveyans sonuçlarını içeren 
yıllık faaliyet raporunu, her yıl en geç Şubat ayının 
sonuna kadar Bakanlığa bildirilmek üzere Hastane 
İdaresine iletir. 

7. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin faaliyet alanları şunlardır: 
(1) Sürveyans ve kayıt, 
(2) Antibiyotik kullanımının kontrolü, 
(3) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, 
( 4) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, 
( 5) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık 

yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane 
enfeksiyonları yönünden kontrolü. 

8. (1) Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon 
kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve 
düzenli olarak yılda en az 4 defa toplanır. 

(2) Enfeksiyon Kontrol Komitesinin üyeleri iki (2) yıl 
süre ile görevlendirilir. Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi, Hastane Başhekimi başkanlığında 

toplanır. Hastane Başhekimin yokluğunda 

toplantıya Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı 

başkanlık eder. 
(3) Enfeksiyon Kontrol Komitesinin üyeleri, 

enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve 
kendilerine önceden sunulan gündemi göıüşmek 

üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, 
saati ve gündemi ile birlikte, toplantıdan en az iki 
gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda 
enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle 
veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru 
ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilir. 
Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü 

toplantılara katılamayacak olan üyeler, başkana 

yazılı mazeret bildiımekle yükümlüdür. 
(4) Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile 
karar alır. Oylarda eşitlik olınası halinde, başkanın 
ayırt edici oyu vardır. Komite kararları, karar 
defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce 
imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş 

gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara 
imza atarlar. 

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin yıllık 

çalışma raporu, Enfeksiyon Kontrol Ekibi 
tarafından hazırlanır ve Komite' de göıüşüldükten 

soma Hastane İdaresin' e sunulur 
9. Yataklı Tedavi Kurumlan aşağıdaki görevleri yerine 

getiımek üzere Hastane Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon 
Kontrol Hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden 

oluşan bir Hastane Kontrol Ekibi oluşturur. 
(1) Sürveyans verilerini değerlendiımek ve sorunları 
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Enfeksiyon Kontrol 10. 
Hekimi ve 
Görevleri 

saptayarak, üretilen çozum önerilerini enfeksiyon 
kontrol komitesine sunmak, 

(2) Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili 
risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önerilerde 
bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve 
profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak 
üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte 
bulunmak, 

(3) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan 

antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı 

tedavi kuıumlarındaki antibiyotik kullanımını 

izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol 
komitesine bilgi vermek, 

(4) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon 
işlemlerini denetlemek, 

(5) İlgili idaıi birimlerle koordinasyon halinde hastane 
temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi 
ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, 

(6) Yıllık çalışına ön raporunu hazırlamak ve 
enfeksiyon kontrol komitesine sunınak, 

(7) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini 
belirlemek ve sekreteryasını yürütmek. 

(1) Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanlarından, tercihen hastane enfeksiyonları ve 
epidemiyolojisi konusunda ulusal veya uluslararası 
sertifikaya sahip olanlar arasından seçilir. Yataklı 
tedavi kurumunun bulunduğu belediye sınırları 

içerisinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı bulunmaması halinde, 
Enfeksiyon Kontrol Hekimliği görevini Dahili 
branşlardan bir uzman doktor tercihen İç 
Hastalıkları Uzmanı veya Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı yürütür. 
Yatak sayısı binden fazla olan yataklı tedavi 
kurumlarında, birden fazla enfeksiyon kontrol 
hekimi görevlendirilebilir. Bu durumda, enfeksiyon 
kontrol hekimlerinin görev dağılımı, enfeksiyon 
kontrol komitesince yapılır. 

(2) Enfeksiyon Kontrol Hekiminin görevleri şunlardır: 
(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 veımek, 
(B) Enfeksiyon kontrol hemşireleıi tarafından 

yürütülen çalışmaları ve hizınetiçi eğitim 
programını denetlemek, 

(C) Yataklı tedavi kutumu personeline hastane 
enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon 
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Enfeksiyon Kontrol 1 1. 
Hemşiresi 

Kontrol Komitesinin programları 
çerçevesinde eğitim vermek, 

(Ç) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden 
geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, 
periyodik olarak enfeksiyon kontrol 
ekibine bilgi veımek ve enfeksiyon kontrol 
komitesinin toplantılarında bu verileri 
sunmak, 

(D) Enfeksiyon kontrol programlarının 
geliştirilmesi ve uygulanmasında görev 
almak, 

(E) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi 
olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve 
sorunu çözmeye yönelik çalışmaları 
başlatmak ve yüıütrnek, 

(F) Bölümlerle ilgili sorunlan o birimlere 
iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin 
oluşturulması, uygulanması ve 
değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak. 

(1) Hastane Başhemşireliği tarafından, hemşireler 
arasından görevlendirilir ve enfeksiyon kontrol 
komitesine bağlı olarak çalışır. Her iki yüz elli 
yatak için bir enfeksiyon kontrol hemşiresi 
görevlendirilmesi zorunludur. 

(2) Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin görevleri 
şunlardır: 

(A) Hastane enfeksiyonları sürveyansını 
yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik 
milaobiyoloji laboratııvarından kültür 
sonuçlarını izlemek, günlülc klinik 
ziyaretleri ile ilgili hastaları 
değerlendirmek, sorumlu hekim ve 
hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, 
hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme 
ihtimali bulunan yeni vakalan saptamak, 
bu hastaları enfeksiyon riski açısından 
değerlendirerek gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, 

(B) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar 
kayıtlarını tııtmak, 

(C) Klinik enfeksiyon hızı aıtışlarım veya 
belirli mikroorganizmalarla oluşan 
enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve 
bunları enfeksiyon kontrol hekimine 
bildiımek, 

(Ç) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi 
olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve 
sorunu çözmeye yönelik çalışmalara 
katılmak, 
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Yüıütme Yetkisi 

Yüıürlüğe Giriş 

(D) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol 
hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları 

değerlendirmek, 

(E) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon 
kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere 
iletmek, bu bölümleıin kontrol tedbirlerinin 
oluşturulması, uygulanması ve 
değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak, 

(F) Enfeksiyon kontrol programlarının 

geliştirilmesi ve uygulanmasında görev 
almak, 

(G) Yataklı tedavi kurumu genelinde 
enfeksiyon kontrol uygulamalarını 

izlemek, 
(H) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane 

enfeksiyonları ve kontrolü konusunda 
eğitim vermektir. 

12. Bu Tüzük, Bakanlık tarafmdan yüıütülür. 

13. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer. 
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