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 Zafer AÇIKGÖZOĞLU isimli çalışanımızın vefatı süreci ile ilgili bazı duyumlar nedeniyle 

konu hakkında bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.  

Zafer AÇIKGÖZOĞLU, 15 Mayıs 2013’te hizmet alım sözleşmesi kapsamında temizlik 

görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Toplam 37 gün çalıştıktan sonra 21.06.2013 tarihinde 

bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile acil servise başvurmuş ve 26.06.2013'de hepatit B 

virüsü enfeksiyonuna bağlı akut karaciğer yetersizliği (fulminan hepatit) tanısı ile kadavradan 

acil karaciğer nakli yapılmıştır. 22.07.2013'de tüm tetkikleri normal olarak ayaktan izlenmek 

üzere taburcu edilmiştir. 02.01.2014 tarihinde karaciğer işlevlerinde bozukluk saptanması 

üzerine yatırılmış ve yapılan incelemelerde akut rejeksiyon (organ reddi) tanısı konmuştur. 

Yüksek doz steroide yeterli cevap alınamadığı için basiliximab kullanılmış ancak kronik 

rejeksiyon (organ reddi)  gelişmiştir. Yapılan  tedavilere rağmen kronik rejeksiyona bağlı 

karaciğer işlev bozukluğu ağırlaşmış ve hasta retransplantasyon (tekrar karaciğer nakli) 

listesine alınmıştır. 12.08.2014' de pnömoni (zatürre) sebebiyle yatırılmış ancak 17.08.2014'de 

septik şok tablosu ile vefat etmiştir. 

Çalıştığı sürede eline iğne battığı, 14.06.2014 tarihinde görevi olmamasına rağmen yağmur 

nedeniyle oluşan su baskını sonrası temizlik yaptığı, bu sırada hepatit B bulaşmış olduğu iddia 

edilmektedir.  İş kazaları konusunda kurumumuzda bilgilendirme sistemi mevcuttur, ancak 

kayıtlarımıza göre Zafer AÇIKGÖZOĞLU’nun eline iğne battığı şeklinde bir beyanı 

olmamıştır. Temizlik görevlilerinin hizmet alanları, görev ve sorumlukları ilgili ihalenin 

teknik şartnamesinde açıkça tanımlanmış olup (Madde 4) bunun dışında çalıştırılması söz 

konusu değildir. Hepatit B virüsünün vücutta hastalık oluşturması için gereken kuluçka süresi 

klasik tıp kitaplarında 6 hafta ile 6 ay (ortalama 12-14 hafta) olarak bildirilmektedir. Tıbbi 

bilimsel verilere göre henüz 6 haftası dolmadan hastalanması nedeniyle maruz kaldığı iddia 

edilen risklerin akut hepatit B tablosuna yol açması beklenemez.  

Bu vesileyle merhuma bir kez daha rahmet diliyorum. 

 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında tüm öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize başarılar 

dilerim. 

 

 Dekanlık tarafından yayınlanan 04 Eylül 2014 tarih ve 173024 sayılı genelgede; kartı olmayıp 

Fakültemiz yemekhanelerinde yemek yiyen personeller ile yemek firması arasında yaşanan 

sorunların ortadan kaldırılması için kartı olmayan personellerin 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle 

yemek hizmetinden yararlanamayacakları bildirilmiştir. İlgili genelge metnine ulaşmak için 

tıklayın. 

 

Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN 
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