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1. AMAÇ 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ayniyat, Biyomedikal ve Medikal depolarında 

bulunan malzeme ve ekipmanın ; tedarik planlaması, teslim alınması, stoklanması , ihtiyaç duyulan 
birimlere teslim edilmesi, tıbbi cihaz yönetim işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamaktır. 

 
2. KAPSAM 

 Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde kullanmak için ihtiyaç duyulan  tüm 
malzeme ve cihazların tespiti, temini, kabulü, depoya giriş-çıkışını, taşınır yönetim hesabını ve taşınır 
mal yönetmeliğine uygun yönetilmesini ve uygulamasını  kapsar. 
 

3. KISALTMALAR 
MKYS : Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi. 
TİF : Taşınır İşlem Fişi. 
TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
PGD : Piyasa Gözetimi Denetimi. 
HEK : Hurda Enkaz Köhne 

 
4. TANIMLAR 
Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığı. 

 
5. SORUMLULAR 

      Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım 
Hizmetleri Müdürü, Taşınır Kayıt Yetkilileri , Taşınır Kontrol Yetkilileri, Klinik Mühendislik Birimi, 
Ambar Memuru  ve tüm personel sorumludur. 

 
6. TEMEL ESASLAR 

a) Görev ve Sorumluluklar 
b) Malzeme ve cihazlara ilişkin ihtiyaç tespiti. 
c) Malzeme ve cihazların temini. 
d) Malzemelerin muhafazası. 
e) Malzeme İstemleri. 
f) Malzemelerin Hazırlanması ve Transferi. 
g) Malzeme ve Cihazların Teslim Alınması ve Kullanıma Sunulması. 
h) Malzeme ve Cihazların Güvenli Kullanımı. 
i) Malzeme ve Cihaz Kullanımı Esnasında Oluşan Tehlikeli Durumlara Müdahale Yöntemi 
j)  Özel Nitelikli, Özel Muhafaza Koşullarına Mahsus veya Kullanılması Özel Teknik/Uzmanlık 

Gerektiren Malzemeler ve Cihazlar. 
k) Cihazların Bakımı, Onarımı Ayarlanması ve Kalibrasyonu 
l) Arıza ve Onarım Süreçleri 
m) Malzeme ve Cihazlarla Birlikte Güvenli Kullanım için Verilen Belgelerin Muhafazası. 
n) Malzeme ve Cihazların Temizliği ve Dezenfeksiyonu 
o) Güvensiz ve Uygunsuz Ürünlerin  Geri Çekilmesi bu Ürünlerin Muhafaza veya iade Şartları. 
p) Tıbbi Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması ile ilgili Karar Süreçleri. 
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7. GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
  7.1- Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları 

           Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı 
kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere 
sahip personel arasından görevlendirilir. 

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 
göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen 
taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

 b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

 c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 

 ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

 d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

 e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 
yetkilisine bildirmek. 

 f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 
seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

 g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak. 

 ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 

 h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 

 i)  Ayrıca Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi sorumluluğunda bulunan ambarlarda kasıt, kusur, 
ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.  

  

7.2- Depo Dağıtım Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları  
a)Satın Alma, devir veya bağış yöntemiyle hastaneye alınan taşınırları teslim almak. 
b)Kesin veya geçici kabulü yapılana kadar deponun ilgili bölümünde muhafaza etmek. 
c)Depoya gelen malzemeleri, Satın Alma birimi tarafından teslim edilen numune, teknik 

şartname, sipariş formu ve fatura ile birlikte değerlendirilmek üzere muayene kabul komisyonunu 
bilgilendirmek. 

d)Giriş kaydı yapılan taşınırların depo yerleşim planına uygun olarak ilgili bölüme raf etmek. 
e)Birimlerden gelen talepleri bakanlık tarafından belirlenen miktarlarda 5 günlük ihtiyacı 

karşılayacak kadar düzenleyerek çıkış yapmak. 
f)Belirlenen istek günlerine uygun olarak dağıtımı gerçekleştirmek. 
e)HBYS kullanılarak talep edilen malzemelerin; Taşınır istek belgesine dayanarak Taşınır 

İşlem Fişi oluşturmak. TİF belgesini   MKYS den almak. 
g)Taşınır işlem Fişi ne göre malzemeleri hazırlamak. 
h)Depo da kritik stok seviyesi altına düşen malzemeleri Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirmek. 
ı)Depo sayımını aylık olarak yapmak. 
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i)Depo güvenliğini sağlamak, görevli personel harici depoya girişi önlemek, depo da meydana 
gelecek risk ve olumsuzlukları Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirmek. 

 
7.3- Malzeme Transfer Görevlisi 
a)Depodan çıkış yapılan malzemelere ait Taşınır işlem Fişlerini ilgililerine imzalatmak. 
b)Depo dağıtım görevlisi tarafından hazırlanan taşınırları talep eden birimlere eksiksiz ve 

güvenli bir şekilde teslim etmek. 
c)Taşınır işlem Fişlerinin 1(bir) nüsha olarak depoya teslim etmek. 
d)Deponun temizliğini yapmak. 
e)Depo sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
  
8-MALZEME VE C İHAZLARA İLİŞKİN İHTİYAÇ TESPİTİ   

      Hastanenin tüm tedarik planlaması İhtiyaç Tespit Komisyonu tarafından yapılır. İhtiyaç tespit 
Komisyonu 2013/9 sayılı Genelge de belirtilen esaslara göre görevlendirilir. 
  Mal alımlarına ili şkin ihtiyaç tespitinin; önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile personel 
istihdamı ve işlem hacmindeki olası artış veya azalış gibi hususlara dikkat edilerek belirlenmesi, 
ihtiyaç kalemleri ve miktarlarının gereklilik yönünden değerlendirilip satın alma sürecinin başlatılması 
sebebiyle ihtiyaç dışı stoğun oluşmasının önüne geçilebilecektir. 
  Bu komisyon:  

• Mal alımlarında teminine karar verilen bir ürünün sadece, alınacak miktarına değil 
fiyatlandırılabilir ürünlerde bunun geri ödeme kurumlan tarafından ödenip ödenmediğine ve azami 
hangi fiyattan alınabileceğine,  

• Hizmet alımlarında alınacak hizmetin nitelik ve kapsamına ve geri ödeme kuruluşlarınca 
yapılacak ödeme dikkate alınarak bahse konu hizmetin azami hangi fiyattan alınabileceğine,  

• Alternatif ürünleri de araştırarak ihtiyacın daha düşük maliyetlerle karşılanmasının mümkün 
olup olmadığına,  

• ihtiyaç konusu mal veya hizmetin alternatif temin yöntemlerinin (bağış, diğer kurumlardan 
devir, kiralama, hizmet alımı gibi) bulunup bulunmadığına,  

• İhtiyaçların hizmet sunumu için gerekliliği, aciliyeti ile kurumun mali durumu ve ödeme 
dengesi gibi hususları dikkate alarak temin edilme önceliğine karar verecektir.  

•Tüm ihtiyaçlar depoda 60 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar alınmalı stok fazlası veya ihtiyaç 
fazlası malzeme alımının önüne geçilmelidir. 

•Birimler tarafından doğru talep tanımı kullanılarak ilgili yerleri eksiksiz doldurulan İhtiyaç 
talep formu birim  sorumluları tarafından imzalanarak; ihtiyaç Tespit Komisyonu tarafından 
görüşülmek üzere  depo Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilir. 

•Komisyon onayı verilen ihtiyaç listeleri ilgili depo tarafından HBYS satın alma sistemi 
üzerinden Komisyon kararı çıkartılarak tüm üyeler tarafından imzalanarak dosyalanır. 
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9-MALZEME VE C İHAZLARIN TEM İNİ 
    Birimlerde bulunması gereken malzemelerin minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri 

her birimde çalışan klinik yardımcı personeli tarafından HBYS sistemi üzerinden belirlenir. Hekimin 
çalışma sistemine ve ortalama tüketim miktarlarına göre 5 günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde 
hesaplama yapılır.  

    Hastanemizde kullanılan medikal sarf malzemelerden ambalajlarından dolayı 5 günden fazla 
kullanılmakta olan malzemelerin maksimum, minimum ve kritik stok seviyeleri hesaplamaları 
kullanım sürelerinde oluşan değişkenlik nedeniyle, sistem üzerinde eşit olabilmekte veya tutarsız 
olarak hesaplanabilmektedir. Hizmet sürdürebilirliği açısından her poliklinikte bulundurulmak zorunda 
olan ve az hareket gören malzemelerin miad ve miktar kontrollerinin takiplerinin yapılarak ve kamu 
zararına da mahal verilmeyecek şekilde, iş ve işlemlerin bu doğrultuda klinik çalışanı ve depo 
çalışanları koordinasyonu üzerinden takip edilmesinin uygun olduğu yönetim tarafından kabul 
edilmiştir ve bu prosedürde onaylanmıştır. 

 
         Malzeme ve Cihaz Talepte Bulunacak Kişiler 
         Tüm birimler Malzeme ve Cihaz ihtiyaçlarını İhtiyaç Talep Formu‘nu kullanarak talepte 
bulunabilirler. İhtiyaç talepleri birim sorumluları tarafından yapılır. 
 
         Talep Yöntemi           
         Birim sorumluları tarafından Teknik Şartname ile birlikte İhtiyaç Talep Formu doldurularak İdari 
ve Mali İşler Müdürüne imzalatılır. İhtiyaç Tespit Komisyonu toplantısında görüşülmek üzere Taşınır 
Yönetim Birimine teslim edilir. 
 
         Talep Değerlendirme 
         Talepler rutin olarak aylık olağan yapılan İhtiyaç Tespit Komisyonu Toplantısında görüşülür ve 
karara bağlanır. Satın alınmasına karar verilenler MKYS isimleri ile birlikte Satın alma Birimine 
verilir. Alımı red edilen taleplerin red nedeni ile  ilgili, talep eden  birime bilgi verilir. Acil durumlarda 
olağan ihtiyaç tespit komisyon toplantısı beklenmez ve uygun olan en kısa sürede gerçekleştirilir. 
 
         Alımı kararlaştırılan malzemelerin hangi yöntemle temin edileceği de komisyonca kararlaştırılır. 
*Medikal sarf ve Biyomedikal Cihazlar öncelikle İş Zekası ve Tedarik Paylaşım Platformunda ihtiyaç 
fazlası olup olmadığı araştırılır. 
*Merkezi satın alma tarafından ihale edilemeyen malzemeler için doğrudan temin satın alma 
yöntemleri kullanılır. 
 
        Teknik Şartname Hazırlanması 
Teknik Şartname talep eden birim tarafından hazırlanır ve İhtiyaç Talep Formu’na eklenir. Teknik 
şartname özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 

*Talep ten itibaren malzeme tanımı olarak MKYS tanımı kullanılmalıdır. 
*Teknik şartname hazırlanırken kaliteli malzemeyi en ucuz fiyata almak ilkesi göz önüne 
alınmalı ve kaliteli ürün tercih edilmeli. Teknik şartnameler bu doğrultuda oluşturulmalıdır. 
*Talep edilen malzeme veya cihazların teknik özellikleri istenen şekilde detaylı olarak ifade 
edilir varsa numune veya görsel olarak   Ek’te sunulur.  

           *Satın alma yapılırken rekabeti engelleyecek ifadelerden kaçınılmalıdır. 
*Malzeme veya cihazların teknik şartnameleri hazırlanırken titizlikle çalışılmalı ve  her detaya 
değinilmelidir. 
*Hazırlanan teknik şartnameler taleple birlikte taşınır birimine sunulur. 
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Satın Alma Süreci ve Tekliflerin Değerlendirilmesi 
İhtiyaç Tespiti yapılan mal ve hizmet alımları Resmi gazete de 22/1/2002 tarih ve 24648 sayı 

ile yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılır. Bu iş ve işlemler İdari ve Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ve Satın Alma Birimi tarafından takip ve icra edilir. 

• İl Sağlık müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi tarafından malzeme gruplarına göre 
yapılan ihaleler için talep listeleri oluşturulur. 

• İhale edilen malzemeler iki (2) aylık stok olacak şekilde Satın Alma yazılım Programı 
üzerinden sipariş oluşturulup firmaya faks çekilir. 

• İhale dışı kalan ve ihalesi yapılamayan malzemeler için ihtiyaç fazlası, doğrudan temin 
veya diğer uygun Satın Alma yöntemleri ile alım için ihtiyaç tespit işlemleri başlatılır. 

• Taşınır birimi tarafından ihtiyaç tespit komisyonu kararı ile talep müzekkeresi oluşturulup 
satın alma birimine bildirilir. 

• Malzeme grubuna göre, Satın alma birimi tarafından öncelikle İş Zekası üzerinden ve 
Tedarik Paylaşım Platformu üzerinden ihtiyaç fazlası olan kurum olup olmadığı araştırılır. 

• Satın alma birimi koordinasyonu ile Satın Alma Komisyonu tarafından piyasa araştırması 
ve yaklaşık maliyet çalışmaları başlatılır. 

• İş Zekası üzerinden MKYS fiyat ortalaması alınır. 
• Tedarikçi firmalar tarafından gönderilen numune ve fiyat teklifi, istenen malzeme ve 

Teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilir. 
• Yapılacak alım tutarı kurumun yetkisini aşması durumunda üst kurumdan alım onayı alınır. 
• Birinci en avantajlı teklif veren firmaya sipariş onayı ve alım sözleşmesi gönderilir. 

Sözleşmede belirtilen sürede teslimat beklenir. Teslimat gerçekleşmemesi veya uygun 
malzemenin gelmemesi durumlarında durum tutanak altına alınıp alım iptal edilir ve ikinci 
en avantajlı teklif veren firma ile işlemlere başlanır. 

•  Satın alma işlemleri tamamlanan alımın dosyası, Teknik Şartname, numune ve faturası ile 
birlikte muayene kabul işlemleri için taşınır birimine teslim edilir. 

 
           Taşınır birimi tarafından İhtiyaç Tespit Komisyonun da onaylanan malzeme listesi depolarına 
göre ayrıştırılarak gruplandırılır ve Talep Müzekkeresi oluşturulur. Satın alma birimine bir nüshası 
verilen taleplerin satın alma süreci başlatılır. 
*Alımı yapılacak olan malzemeler için teklif mektubu hazırlanır ve Başhekimden satın alma onayı 
alınır. 
*Onaylanan teklif mektupları için yaklaşık maliyet ve piyasa araştırması yapılır. 
*Firmalardan gelen teklifler ve numuneler Satın alma komisyonu tarafından değerlendirilir. 
*Teknik şartnameye uygun olan numune değerlendirilir ve en avantajlı teklifi veren firmaya ihale 
edilir. 
*Doğrudan temin ile alınacak olan alımlarda kuruma yapılan yetki devrinin üzerinde kalan alımlar için 
üst kurum olan İl Sağlık Müdürlüğünden alım izni ve harcama yetki devri için onay alınır. 
*Onaylanan alımlarla ilgili sözleşme ve sipariş işlemleri ile satın alma süreci devam eder. 
 
          Temin Edilen Malzeme ve Cihazların Kontrolü 
*Muayene Kabul Algoritmasına göre işlem tesis edilir. 
*Malzeme ve cihazların gruplarına göre Muayene Kabul Komisyonları görevlendirilir. Taşınır Kayıt 
Yetkilileri muayene komisyonlarının doğal üyeleridir. 
*Satın alma işlemleri tamamlanan ve kuruma teslim edilen malzemeleri muayene için komisyon 
üyeleri davet edilir.7 gün içinde değerlendirme gerçekleşmek zorundadır. 
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*Komisyon üyeleri şahit numune ve teknik şartname ile gelen malzeme ve cihazı karşılaştırıp 
değerlendirir. 
*Uygun bulunan malzeme ve cihazların kabul işlemleri tamamlanır; kurulum ve eğitim gereken 
cihazlar için ilgili birimler bilgilendirilir. 
*Muayene Kabul Tutanağı hazırlanır ve imzalanır, taşınır giriş işlemleri için taşınır birimine fatura ile 
birlikte teslim edilir. 
*Muayene kabul komisyonu tarafından uygun bulunmayan durumlarda Muayene Red Raporu 
düzenlenir. Red gerekçeleri acik şekilde ifade edilir ve tedarikçi firma ile iletişime geçilir. 
Süreç Satın alma birimi tarafından takip edilir. Sözleşmede belirtilen sürede uygun malzeme teslim 
edilmezse ikinci en avantajlı teklif değerlendirmeye alınır. 

 
 

10-MALZEMELER İN MUHAFAZASI 
*Kabul işlemi yapılan malzemeler Depo sorumlusu tarafından cinsine göre sayılarak ölçülerek 

veya tartılarak teslim alınır. Yerleşim planında belirtilen yerlere raf edilir. 
*Tehlikeli madde envanterinde bulunan malzemeler Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı'na 

uygun olarak belirtilen bölümde saklamak üzere raf edilir. 
*Depo temizliği günlük olarak depo transfer görevlisi tarafından yapılmalıdır. 
*Tehlikeli Madde Envanterinde bulunan malzemelerde oluşan Kırılma ve dökülme durumunda 

ilgili talimatta belirtilen yol ve yöntemlere göre hareket edilir.  
*Depo saklama koşulları Medikal Depo Fiziki Standartları Talimatına uygun olarak yapılır. 
 
 
11-MALZEME İSTEMLER İ 
*Kurum da malzeme talepleri İlaç ve Medikal Depolardan Özellikli birimlere çıkış talimatına 

uygun olarak yapılır. 
*Birimler servis depolarında 5 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar malzeme bulundurmalıdırlar. 
*Cep depo stokları atık depo çıkışı ile düzenli olarak yapılır. 
*Talepler HBYS üzerinden ilgili depo seçilerek belirlenen günlerde haftalık olarak yapılır. 
*Malzeme talepleri cep depo stokları kontrol edilerek ve tüketim miktarları göz önüne alınarak 

yapılmalıdır. 
  

 
12-MALZEMELER İN HAZIRLANMASI VE TRANSFER İ 
*Malzeme Çıkış işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği ve İlaç ve Medikal Depolardan Özellikli 

birimlere çıkış talimatına uygun olarak yapılır. 
*Birimler haftalık olarak kendileri için belirlenen günlerde taleplerini yaparlar. 
*Talebe esas belge Taşınır İstek Belgesi değerlendirilerek depo görevlisi tarafından stok çıkış 

işlemi yapılır. 
*Çıkışa esas belge Taşınır İşlem Fişi MKYS programı üzerinden alınır. 

 
*Depo Dağıtım Görevlileri tarafından depo transfer kutuları içerisine istenen malzemeler 

hazırlanır. 
* Malzeme transfer güvenliği ve karışıklığın önlenmesi açısından malzemeler depo transfer 

personeli tarafından ilgili birime kadar götürülerek Taşınır İşlem Fişleri imzalatılır ve teslim edilir. 
* Taşınır İşlem Fişi ilgili birim tarafından imzalandıktan sonra taşınır biriminde dosyalanır. 
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13-MALZEME VE C İHAZLARIN TESL İM ALINMASI VE KULLANIMA 
SUNULMASI  

Tedarik edilen malzeme ve cihazlar, ilgili firma tarafından hastane deposuna teslim edilir. 
Muayene kabul işlemleri ; muayene komisyonunun doğal üyesi olduğu için  depo taşınır kayıt 

yetkilileri tarafından yürütülür.Satın alma süreci tamamlanan malzeme ve cihazların;  teknik 
şartname,ihale onay belgesi,faturası ve diğer özel şartlar gerektiren (numune, ubb numarası ,satış yeri 
ruhsatı vb.)durumlarla ilgili dokümanlar dosya halinde 1 nüsha depoya gönderilir. 

Muayene kabul komisyonu toplanır  ve numune ve teknik şartname ye göre değerlendilir. 
Taşınır birimi tarafından Muayene kabul tutanağı veya Muayene red tutanağı hazırlanarak imzalanır. 

Cihaz muayene işlemleri kurulum eşliğinde firma ve teknik servis  katılımı ile 
yapılır.Biyomedikal Depo Yetkilisi ve Klinik Mühendislik biriminin katılımı sağlanır.Çalışır durumda 
teslim alınan cihazlar için tedarikçi firma tarafından Kullanıcı eğitimi planlanır.Eğitim birimi ile 
koordine yapılan kullanıcı eğitimi  sonrasında Cihazlar kullanıcılarına zimmetle teslim edilir. 

 
 
14-MALZEME VE C İHAZLARIN GÜVENL İ KULLANIMI 
 
14.1-Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Sorumlusunun (Materyovijilans Sorumlusu) 

Görevlendirilmesi:  
* Hastane Yöneticisi/Başhekim, hastanede çalışan bir hekim, eczacı veya başka bir sağlık 

mesleği mensubunu olumsuz olay takibi ve bildirimlerini yapmak üzere, resmi yazı ile Materyovijilans 
Sorumlusu olarak görevlendirir.  

* Materyovijilans Sorumlusunun hastanemizden ayrılması durumunda Hastane 
Yöneticisi/Başhekim tarafından yeni Materyovijilans Sorumlusu’nun görevlendirilmesi 10 gün 
içerisinde yapılır. 

* Sağlık tesisi ÜTS 'ye  tıbbi cihaz uyarı sistemi sorumlularını (Materyovijilans sorumlusu) 
bildirmelidir.   

* Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Sorumlusu (Materyovijilans Sorumlusu) Uygulayıcılar/operatörler 
ve kullanıcılar tarafından kendisine bildirilen bildirimlerin yer aldığı Olumsuz Olay Tutanağını ÜTS 
’ye iletir.  

 
14.2- Uygulayıcıların/operatörlerin ve kullanıcıların sorumlulukları  
Tıbbi cihazın kullanılması esnasında bildirim yapılması gereken durumla karşılaşılması halinde 

kullanıcı tarafından “Olumsuz Olay Tutanağı” doldurularak materyovijilans sorumlusuna iletir.  
Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 8. Maddesi 

doğrultusunda uygulayıcıların/operatörlerin ve kullanıcıların sorumlulukları şunlardır:  
a) Uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar, uyarı sistemi kapsamında oluşan olumsuz olayları 

Bakanlığa bildirilmelidir.  
b) Sağlık kuruluşu yöneticileri, sağlık çalışanları, cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonunu 

yapanlar ve ilgili diğer personel, uyarı sistemi sürecinde imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, cihazın 
piyasaya arzından sorumlu gerçek veya tüzel kişiler ve Bakanlık ile işbirliği yapmakla sorumludur.  

c) Sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde görev yapan tüm personeli olumsuz olay bildirimi 
konusunda bilgilendirir ve bu Tebliğ kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli 
tedbirleri alır.  

ç) Sağlık kurum ve kuruluşları, olumsuz olaylarla ilgili işlemleri takip etmekle sorumlu 
personeli belirler ve iletişim bilgilerini elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. Söz konusu bilgilerde 
meydana gelen değişiklikler Bakanlığa derhal bildirilir.  
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d) Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamında, bir olumsuz olay olduğunda, olaya tanık olan 
uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar, bu olayı Olumsuz Olay Tutanağı ile Bakanlığa bildirir. 
Tutanakta ilgili cihazın markası, modeli, imalatçı ve/veya ithalatçı, seri/lot numaralarına ait bilgiler 
bulunur.  

e) Uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar, olaya neden olan ya da olması muhtemel olan 
cihazları, varsa depo stokları ile birlikte muhafaza eder. Adli soruşturma ve kovuşturma işlemlerine 
halel getirmeksizin, inceleme amacıyla talep edildiğinde Bakanlığa ve/veya Bakanlığın bilgisi 
dâhilinde imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, cihazın piyasaya arzından sorumlu gerçek veya tüzel 
kişilere gönderir.  

 
14.3- Bildirimi Yapılacak Durumlar  
Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 9. Maddesinde 

belirtilen;  
a) Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın 

performansında ve/veya özelliklerinde bir hata, arıza veya beklenmeyen bir etki ve/veya etkileşimin 
meydana gelmesi,  

b) Cihazdan yanlış pozitif veya yanlış negatif test sonucu elde edilmesi,  
c) Beklenmeyen, öngörülmeyen ve/veya etiket ya da kullanım kılavuzunda yer almayan 

olumsuz reaksiyon ya da durumun ortaya çıkması,  
ç) Cihazın kullanıcılar tarafından hatalı ve uygunsuz kullanımına neden olan etiket ve/veya 

kullanım kılavuzundaki bilgilerin yetersizliği 
d) Kullanıcının veya hastanın ölümüne yol açan veya sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya 

sebep olan veya ciddi bir kamu sağlığı tehdidi ile sonuçlanan, cihazın uygun kullanılmasına rağmen 
hata vermesi veya kullanım hatası,  

e) İmalatçısı tarafından cihazın piyasadan gönüllü geri çekilmesine veya geri çağırılmasına yol 
açan özellikler ve/veya performansa ilişkin nedenler,  

f) Mevcut olumsuz olayın hastanın, kullanıcının veya diğerlerinin ölümüne yol açması ya da 
tekrarlanması durumunda yol açacak olması,  

g) Olumsuz olayın ilk kez gerçekleşmesi veya tekrarlanması durumunda hastanın, kullanıcının 
veya diğerlerinin sağlık durumunda ciddi bozulmaya yol açması,  

ğ) Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmasına rağmen cihazın hatalı tanı ya da in-vitro 
test sonucu vermesi nedeniyle zarar oluşması.  

 
14.4- Olumsuz olay olarak bildirilmeyecek hususlar  
a) İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya cihazın piyasaya arzından sorumlu gerçek veya tüzel 

kişi tarafından olumsuz olayın temel nedeninin hastanın daha önceki durumundan kaynaklandığının 
tespit edilmesi ve bu durumun bir uzman hekim tarafından gerekçelendirilerek doğrulanması,  

b) İmalatçı tarafından hazırlanan kullanım kılavuzu ve etiket üzerinde belirtilen son kullanma 
tarihinin veya raf ömrünün aşılması, 

c) Cihaz, kullanım kılavuzunda belirtilen amacına uygun olarak kullanıldığında, imalatçısı 
tarafından cihazın etiketinde ve/veya kullanma kılavuzunda belirtilen, klinik olarak iyi bilinen, tahmin 
edilebilen ve hastanın yararı düşünüldüğünde kabul edilebilir yan etkiler,  

ç) Uygunsuz ürünlere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla cihazın kullanımı öncesinde 
kullanıcı tarafından cihaza dair tespit edilen yetersizlikler.  
 

14.5- Olumsuz Olayın Bildirimine İlişkin Esaslar  
Kullanıcı tarafından “Olumsuz Olay Tutanağı” doldurulup materyovijilans sorumlusuna iletilir.  
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Materyovijilans Sorumlusu tarafından ÜTS sistemi üzerinden giriş yapılarak Olumsuz Olay Bildirimi 
yapılır.  

Materyovijilans sorumlusu malzemeyi kullanımdan çeker ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığına resmi yazıyla bildirimi yapar.  
Aynı olumsuz durumun yaşanması ihtimaline karşın diğer alımı yapılan sağlık tesislerinde takibinin 
yapılması için ürünün teminini sağlayan Satın Alma birimine aşağıdaki bilgileri içeren resmi yazı 
yazılır.  

a. Ürünün hastane sağlık tesisi stoklarındaki miktarı belirtilmelidir. Stoklarda bulunan ürünün 
farklı lot veya seri numaralarından oluşması durumunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünün lot veya 
seri numarasına ait stok miktarı ayrıca belirtilmelidir.  

b. Ürünün temin edildiği firma adı,  
c. Ürünün alımına ilişkin fatura numarası ve tarihi,  
d. Ürünün alımının ne şekilde yapıldığı,  
e. Ürünün ihale ile temin edilmesi durumunda ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu kayıt 

numarası.  
Resmi yazı ekinde ayrıca  
a. Kullanıcılarca düzenlemiş “Olumsuz Olay Tutanağı” fotokopisi,  
b. Ürününün alımına ilişkin fatura fotokopisi,  
c. Ürüne ait Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından alınmış sorgulama çıktısı,  
d. Bulunuyor ise ürünün alıma esas teknik şartnamesi,  

e. Gerekiyor ise ürüne ait resim ve fotoğraflar bulunabilir.  
 

 
15- MALZEME VE C İHAZ KULLANIMI ESNASINDA OLU ŞAN TEHKEL İ 

DURUMLARA MÜDAHELE YÖNTEMLER İ 
Tıbbi cihazların tehlike statülerine göre sınıflandırılmasına ilişkin olarak T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından bazı kurallar belirlenmiştir. Kurallar, sürekli güncelleme gerektiren ürünlerin listesinden 
ziyade   durumlara, fonksiyonlara, muamele gören vücudun bölümlerine ilişkin olan bir takım geniş 
beyandan ibarettir. Ayrıca daha esnek olup tıbbi teknolojideki yeni gelişmeleri karşılayacak şekilde 
belirlenmiştir. 

* 1-4 arası kurallar -Noninvaziv cihazlar 
* 5-8 arası kurallar -İnvaziv cihazlar 
* 9-12 arası kurallar -Aktif cihazlara uygulanan ilave kurallar 
* 13-18 arası kurallar -Kapsamına alındıkları sınıflandırmadan daha yükseğini hak eden 

ürünlere ilişkin çeşitli kurallar. 
Yukarıdaki kurallar tehlike statülerine göre sınıflandırmayı düzenlemekle birlikte üretici 

firmaların cihaz tasarımında ve üretiminde dikkate alması gereken kurallar “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
Ek-I Temel Gerekler” bölümünde belirtilmiştir. Buna göre üreticiler cihazların hasta, kullanıcı veya 
üçüncü kişilerin güvenliğini sağlayacak tedbirleri almakla bunun sağlanamaması durumunda ise çeşitli 
görsel veya işitsel uyarıcı işaret sistemleri ve belgeleri sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. 

Yukarıda belirtilen tehlike statülerine göre cihazların taşıdıkları tehlike risklerini aşağıda 
olduğu gibi sınıflandırabiliriz. 
 

Mekaniksel Tehlikeler 
Bu tür tehlikeler en çok karşılaşılan tehlikelerdir. Kullanıcı ya da servis veren elemanın 

yanlışlıkla elini kesmesi, kurallara uygun sabitlenmeyen veya hareketli cihazların hasta üzerine 
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düşmesi bu tür tehlikelere örnek gösterilebilir. Teknik birimde çalışan personel tarafından periyodik 
kontrol ve önlemler alınmalıdır. 

 
Elektriksel Tehlikeler 
Hastalar hastane ortamı içerisinde ya elektriksel cihazlara bağlanmış ya da elektriksel cihazlarla 

çevrelenmişlerdir. Bazı hastalar, fiziksel durumlarının gereği olarak düşük düzeyde elektriksel 
tehlikelere maruz kalabilir. Bunun dışında oksijence zengin ortamlarda ya da yanıcı anestezik gazların 
bulunduğu ortamlarda elektrik enerjisi bir kıvılcım kaynağı olabilmektedir. Tıbbi cihaz teknisyenleri 
için elektriksel riskler daha da büyük oranda ortaya çıkmaktadır. Tıbbi cihaz teknisyenleri görevleri 
gereği cihazların sökülmesi, birleştirilmesi, elektriksel bağlantıların yapılması, fonksiyonel testlerin ve 
kalibrasyonlarının yapılması nedeniyle her zaman elektriksel şoklara maruz kalma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 
 

Kimyasal Tehlikeler 
Çalışılan ortam ve kullanılan cihazlar itibarıyla kimyasal maddelerle karşılaşıp zehirlenme ya 

da boğulma tehlikelerini kimyasal tehlike olarak nitelendirebiliriz. Örneğin manyetik rezonans cihazı 
içinde iken azot veya helyum taşıyan borulardan birinin sızıntı yapması veya patlaması sonucu, cihaz 
içindeki hava bu gazlardan biri ile yer değiştirebilir. Bunun sonucu olarak hasta veya bakım elemanı 
boğulma tehlikesi ile karşılaşabilir. Önlemler, periyodik bakım ve kontroller klinik mühendislik birimi 
tarafından yürütülür. 

 
Biyolojik Tehlikeler 
Hastaneler insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için geldikleri ortamlardır. Hastanelerde 

normal fonksiyonların yerine getirilmesi sırasında gerek hastalardan gerekse yapılan işlemlerden 
kaynaklanan enfeksiyon riskleri ortaya çıkmaktadır. Günümüzde hastanelerde enfeksiyonun kontrol 
altında tutulması en önemli konulardan birisi olmaktadır. 

Enfeksiyonun kontrol altında tutulmasındaki esas unsurlar; 
* İzolasyon, 
* Sterilizasyon, 
* Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanımı, 
* Biyolojik ve tıbbi atıklar için gerekli tedbirlerin alınması olarak sıralanabilir. 
Tıbbi cihazlar alanında çalışacak teknisyenlerin gerek hastane ortamlarından gerekse doğrudan 

cihazlardan kaynaklanan biyolojik risklerin farkında olmaları çok önemlidir. Zira üzerinde çalışmakta 
olduğunuz bir laboratuvar cihazındaki biyolojik kalıntılar, önemli hastalık bulaştırıcı risk taşımaktadır. 
Tıbbi cihazlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Dinamik el aletleri ve cerrahi el aletler ise 
her hastadan sonra steril edilmelidir. Merkezi sterilizasyon ünitesinde tüm  Tıbbi Cihaz ve sarf m 
lzemelerle ilgili tüm donanım sağlanmalıdır ve kullanıcı eğitimleri verilmelidir. Tüm Tıbbi Cihazların 
bakım onarım ve kalibrasyon takipleri klinik mühendislik birimi tarafından takip edilir. 
 

Optik Tehlikeler 
Tıbbi cihazların bazılarından çıkan görünür ve görünmez ışık huzmelerinin insan sağlığı 

üzerindeki tehlikeleridir. Bu tehlikelerden çeşitli koruma gücüne sahip gözlükler kullanarak korunmak 
mümkün olmakla birlikte özellikle görünmez ışığın (mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar) yarattığı tehlikenin 
fark edilmesi güç olduğundan daha da dikkatli olunmalıdır. Özellikle lazer ışığının meydana 
getirebileceği bu tehlike insan vücudunda yanmalara, kesilmelere ve çeşitli doku kayıplarına sebep 
olabilecek niteliktedir. Işınlı dolgu cihazlarının ışın koruma panelleri mevcut olup reflektörlerde uygun 
ışık kaynağı kullanılmalıdır. 
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Isıl Tehlikeler 
Cihazların çalışma prensibinden dolayı meydana gelen ısı da yanıklara neden olabileceğinden 

korunmalıdır. 
 
Radyoaktif Tehlikeler 
Gerek tedavi gerekse tanı amaçlı kullanılan ve radyasyon yayan cihazlar insan sağlığı açısından 

ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Radyasyonun genel olarak insan sağlığına zararlı etkileri bilinse de 
tamamen ortadan kaldırılamayan bu etki için insan vücudunun tolere edebileceği belirli sınırlar 
konarak gerek kullanıcı gerekse de hasta korunmaya çalışılmaktadır. Radyasyondan korunma konusu 
ileride daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 
Cihazların Çalışması Sırasındaki Uyarı ve İkaz İşaretleri 
Tıp alanında kullanılan cihazlar kullanıldıkları yerlere, kullanım amaçlarına göre farklılık 

gösteren tehlikeleri de içermektedir. Üretici firmalar tehlikeleri mümkün olduğu kadar azaltmak veya 
ortadan kaldırmak için güvenli tasarım ve üretim yapmak zorunluluğundadır. Bununla beraber 
tehlikelerin yeterince önlenememesi hâlinde gerekli alarm ve ikaz önlemleri alınmalıdır. Bu 
önlemlerdeki uyarı ve ikaz işaretleri cihazlara ve cihazlarla birlikte kullanılan maddelere ve 
materyallere göre farklılık göstermektedir. Bu uyarı ve ikaz işaretleri cihazların kullanımı esnasında 
olabilecek risklerin yanında cihazların bakım ve onarımında, cihazların ve cihazlarda kullanılan madde 
ve malzemelerin ambalaj, taşıma ve depolanmasını da kapsamaktadır. Uyarı ve ikaz işaretleri işitsel ve 
görsel olabilmektedir. Cihazlar, kullanımları esnasında çıkabilecek riskleri kullanıcıya algılayıcılar 
aracılığı ile ses veya ışık ile ikaz edecek şekilde tasarlanır. Bazı cihazların ihtiyaç duyduğu sarf 
malzemelerinin kalitesi veya miktarı kontrol panelindeki ya da monitöründeki ikaz lambaları ya da 
uyarı komutları ile kullanıcı uyarılır. Bunun yanında cihazın uygun kalibrasyon değerlerinde olmaması 
ya da belirlenen limit değerlerinin dışında çalışıyor olması da benzer yöntemlerle kullanıcıya uyarı 
verir. Bu uyarı ve ikaz değerleri ve uyarı şekilleri üretici firma tarafından hazırlanan kataloglarda 
açıkça belirtilir. Radyoloji cihazları ve gazla çalışan cihazların çalışma esnasında ortama tehlikeli 
olabilecek ışın ve gaz yaymaları nedeni ile bu tür ortamlarda haricen ortam güvenliğini sağlamak 
açısından sensörler, izleme monitörleri ve işitsel-görsel alarmlar kullanılmaktadır. Yukarıda söz edilen 
işitsel ve görsel ikaz alarmlarının dışında, cihazlar ve cihazların bulundukları ortamlarda güvenlik 
önlemleri açısından oldukça önemli olan, ortamda bulunan ve cihazla çalışan kişilerin dikkat etmesi, 
önlem alması gereken konularda uyarıcı ve sınırlandırıcı kuralları gösteren uyarı ve ikaz levhaları ya 
da sembolleri bulunmaktadır. Bu levha ya da semboller, cihazların bulunduğu ortamda herkesin 
rahatlıkla görebileceği yerlere konulur. Yine cihazlarla çalışan, cihazların bakım ve onarımını 
gerçekleştiren kişiler için dikkat edilmesi gereken kurallar ve uyarılar sembollerle cihaz üzerine ya da 
cihaz içerisinde ilgili yerlere iliştirilir. Cihazların ve cihazlarda kullanılan maddelerin risk 
içermesinden dolayı bunların ambalajlarında da uyarıcı işaretlerin bulunması gerekmektedir. 
Cihazların ve cihazların bulundukları ortamlarla ilgili uyarı ve ikaz işaretleri ulusal ve uluslararası 
standartlarla belirlenmiştir. Bunlarla birlikte cihazların kataloglarında bu işretler ve anlamları açık bir 
şekilde ifade edilmektedir. Bu uyarı ve ikaz işaretleri, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nde 
de aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı 
yasaklayan işaret 

Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum 
hakkında uyarıda bulunan işaret 

Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret 
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Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilk yardım veya kurtarma ile ilgili bilgi 
veren işaretler 

Bilgilendirme i şareti: Yukarıda belirtilenler dışında bilgi veren diğer işaretler 
Güvenlik rengi: Özel bir güvenlik anlamı verilen renk 
Işıklı i şaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan 

aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneği 
Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir 

düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış ses 
 
Güvenlik Rengi 
Güvenlik rengi uyarı ve ikaz işaretlerinin standart hâle getirilmesi amacıyla belirlenmiş 

renklerdir. Bu renkler ışıklı ikazlar da dâhil olmak üzere bütün uyarı ve ikaz levhalarında 
kullanılmaktadır. Bu renkler ve anlamları aşağıdaki şekildedir. 
 
 
Renk Anlamı-Amacı Talimat ve Bilgi 
Kırmızı Yasak işareti, tehlike alarmı  yangınla mücadele 

ekipmanı 
Tehlikeli hareket veya davranış.                                                                                             
Düzeneği acil durdur. 

Sarı Uyarı İşareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et. 
Mavi Zorunluluk İşareti Özel bir davranış. 

Kişisel koruyucu donanım kullan. 
Yeşil Acil kaçış, İlkyardım İşareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, 

ekipman. 
 

Radyoaktif Kaynaklı Cihazlar 
Tıbbi cihazlar içinde yüksek uygulama dozu sayısı nedeni ile insan sağlığına zarar verebilecek 

radyasyon yayan cihazlar şunlardır. 
*Panoromik diş röntgeni 
* Periapikal Diş röntgenleri 
İnsanların iyonize radyasyondan korunması, insan sağlığı açısından önemli bir konudur. Bu 

nedenle özellikle çalışma alanında sürekli olarak mesleki ışınlanmalara maruz kalabilecek çalışanlar 
için korunma ve güvenlik kuralları belirlenmelidir. Uyulması gereken yazılı yerel kurallar ve 
prosedürler oluşturulmalıdır. Tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve prosedürlere uyması sağlanmalıdır. 

Hastanemizde troid boyun koruyucu ve kurşun önlük tüm röntgen birimlerinde mevcuttur ve 
her hastada kullanılmaktadır. Ayrıca taşınabilir röntgen cihazları için kurşun eldiven de 
kullanılmaktadır. 

Mesleki ışınlanmalardan korunmanın genel yöntemi zırhlanma olarak adlandırılabilir. 
Zırhlanma, hasta ve çalışanların korunması ya da tesis yapısına yönelik olarak hazırlanabilir. Kişisel 
korunmanın sağlanabilmesi için genellikle kurşun içeren önlükler kullanılması gerekir. Bu önlükler, 
kurşun tozu içeren plastik malzemelerden ve genellikle 0,3 ile 0,5 mmarasında değişen kalınlıklardaki 
kurşun eş değerinde yapılır. 
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16- ÖZEL NİTEL İKL İ,ÖZEL MUHAFAZA KO ŞULLARINA MAHSUS VEYA 
KULLANILMASI ÖZEL TEKN İK/UZMANLIK GEREKT İREN MALZEMELER VE 
CİHAZLAR 

 
Anestezi, İş İstasyonu, Otomatik, Monitör Ve Ventilatörlü, Üç Vaporizatörlü Anestezi 

Sistemi  
Anestezi Cihazı Ameliyathane birimi içerisinde bulunup cihazı  ; Anestezi ve Reanimasyon 

Uzmanı Hekim  ve Sağlık Memuru/Anestezi Teknikeri olan personeller  kullanmaya yetkilidir. 
 

Defiblatör, Otomatik, Harici, Monitörlü Defiblatör 
Defiblatör  Cihazı Ameliyathane birimi içerisinde bulunan post-op odada , iş yeri hekimliğinde 

ve Nöbetçi poliklinikte bulunan Acil müdahale seti içinde olup;  Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Hekim ,Sağlık Memuru/Anestezi Teknikeri ,CPR eğitimi almış sertifikalı Diş Hekimleri ve yardımcı 
sağlık personelleri  kullanmaya yetkilidir. 

 
Tıbbi Lazer, Diyot Lazer Cihazı  
Tıbbi Lazer,Diyot Lazer cihazı Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi ve cihaz kullanıcı eğitimi 

almış Diş Hekimleri  kullanmaya yetkilidir. 
 

 
17- CİHAZLARIN BAKIMI,ONARIMI ,AYARLANMASI VE KAL İBRASYONU 

 
Bakım Planı Kapsamının Belirlenmesi 
Sağlık tesisi her yıl Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde periyodik bakım 

yapılması gereken tüm tıbbi cihazların tür/tanım, marka, adet, bakım yapan kuruluş, bakım 
periyotlarının yer aldığı bakım planını Grup Periyot 5 Excel formunda hazırlanır.  

Bakım planlarının hazırlanmasında ulusal/uluslararası standartlar, üretici firmaların cihazlar 
için teknik dokümanlarında belirlediği koşullar ve cihazların sağlık tesisi içerisindeki kullanım 
sıklıkları esas alınır. 

 
Periyodik Bakım Sözleşmesi Olan Tıbbi Cihazların Bakımı  
Periyodik bakım sözleşmesi bulunan cihazların hangi firma ile sözleşmesi var ise, bakımı 

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi refakatinde, sözleşme yapılan firmanın yetkili elemanları 
tarafından gerçekleştirilir. Refakat edildiği kayıt altına alınır. 

Periyodik bakım yapıldıktan sonra firma tarafından bakım raporu düzenlenir. Klinik 
Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilir. Hizmetin sözleşme hükümlerine uygunluğu Klinik 
Mühendislik Hizmetleri Birimince kontrol edilir. 

 

Periyodik Bakım Sözleşmesi Olmayan Tıbbi Cihazların Bakımı Periyodik sözleşmesi 
olmayan cihazların bakımları, ulusal/uluslararası standartlar, üretici firmaların cihazlar için teknik 
dokümanlarında belirlediği koşullar ve cihazların sağlık tesisi içerisindeki kullanım sıklıklarına göre 
hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimince yapılır.  
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Garanti Kapsamındaki Tıbbi Cihazların Bakımı  
Garanti kapsamında olan cihazların garanti süreleri boyunca tüm bakım işlemleri Klinik 

Mühendislik Hizmetleri Birimi refakatinde sözleşmeli firmanın yetkili elemanı tarafından yapılır. 
Garanti kapsamındaki cihazlara garanti taahhüdü veren firma haricinde kesinlikle müdahale edilmez. 
Garanti sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili takipleri Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi 
tarafından yapılır.Kurum dışında teknik servis uygulaması gereken durumlarda MKYS =Malzeme 
işlemleri ekranından Emanet Çıkış işlem türü seçilerek TİF hazırlanır.Cihaz hastaneye tekrar teslim 
edildiğinde MKYS Emanet iade işlemi ile giriş yapılır. 

 
Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Süreci 
Biyomedikal metroloji faaliyetleri süreci sağlık hizmet sunumunda kullanılan ölçülebilir 

performans ve güvenlik parametrelerine sahip, “Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Biyomedikal 
Metroloji Hakkında Yönetmeliği”nin Ek-2’sinde yer alan yetki gruplarına dahil edilebilir tüm 
biyomedikal teknoloji ürünleriyle beraber Radyoterapi Grubu Cihazları ve Temiz Oda – Validasyon 
işlemlerini kapsamaktadır. Metroloji faaliyeti uygulanacak tıbbi cihazlar bu doğrultuda belirlenir. 
Tıbbi cihazların biyomedikal metroloji periyotlarına dair ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve 
standartlar ile üretici kriterlerinde herhangi bir süre belirtilmemiş ise biyomedikal metroloji faaliyeti 
yılda en az bir kez yapılır. Periyodik bakımı yılda bir kez olan cihazlar için, metroloji faaliyetleri 
bakımdan sonra yapılır. 

Hastanemizin, her yıl Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde yukarıda 
bahsedilenler doğrultusunda biyomedikal metroloji planı oluşturur. Hazırlanan plan doğrultusunda 
biyomedikal metroloji faaliyeti yapılacak olan tıbbi cihazlar, belirtilen tarihlerde, ilgili bölümler 
tarafından metroloji faaliyeti uygulamasına hazır hale getirilir. Biyomedikal metroloji faaliyetleri 
“Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Biyomedikal Metroloji Hakkında Yönetmelik” ve “Biyomedikal 
Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu 2016” doğrultusunda Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi 
refakatinde gerçekleştirilir. Refakat edildiği kılavuzda belirtildiği şekilde kayıt altına alınır. 

Biyomedikal metroloji uygulama yöntemi, rapor içeriği, metroloji faaliyetlerini uygulayan 
personelin niteliği, metroloji faaliyetinde kullanılan referans donanımların özelliği, referans 
standartlar, metroloji etiketlerinin yapısı ve içeriği kılavuza uygun olmalıdır. Uygunluk, içerisinde 
Klinik Mühendislik Hizmetleri personelini de bulunduran en az üç kişilik komisyon tarafından 
değerlendirilir. 

 
 

18- ARIZA VE ONARIM SÜREC İ 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kullanıcısı Arıza Bildirimi 
• Sağlık tesisindeki biyomedikal dayanıklı taşınır kullanıcıları arıza durumunda cihaza herhangi 

bir müdahale yapmadan BİYOMED İKAL DAYANIKLI TA ŞINIRLARIN ARIZA B İLDİRİM VE 
MÜDAHALE SÜREC İ başlatır. 

• Biyomedikal dayanıklı taşınır arızası mesai saatleri içerisinde oluştuğu durumlarda; elektronik 
ortamda arıza bildirim sistemi aktif değil ise; biyomedikal dayanıklı taşınır kullanıcısı hastane bilgi 
sitemleri üzerinden ulaşabileceği ve/veya matbu olarak sağlık tesisinin ilgili birimlerinde hazır bulunan  
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arıza talep takip formu nu ilgili alanları doldurarak iki nüsha olacak şekilde ve bir nüshası talebi 
yapan birimde olacak şekilde ; iletişim kanalları üzerinden hastane klinik mühendislik hizmetleri 
birimine iletir. Elektronik ortamda arıza bildirim sistemi aktif ise kullanıcılar tıbbi cihazların arıza 
bildirimlerini dijital ortamda cihazlarını seçerek arıza bildiriminde bulunacaktır. 

• Tıbbi cihaz arızası mesai saatleri dışında oluştuğu durumlarda öncelikle mesai saatleri dışında 
tıbbi cihaz arıza iletişim bilgilerini  kullanarak klinik mühendislik hizmetleri biriminden görevli 
personele ulaşır tıbbi cihaz kullanıcısı hastane bilgi sitemleri üzerinden ulaşabileceği ve/veya matbu 
olarak sağlık tesisinin ilgili birimlerinde hazır bulunan  arıza talep takip formunu ilgili alanları 
doldurarak ,iletişim kanalları üzerinden ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden 
hastane klinik mühendislik hizmetleri birimine iletir.  

• Biyomedikal dayanıklı taşınır arıza bildirimini yapan tıbbi cihaz kullanıcısı, iletilen arızanın 
tespit ve müdahalesi için görevlendirilen klinik mühendislik birimi teknik personellerine iletilen tıbbi 
cihaz arızasının oluşum süreci hakkında bilgi verir ve refakat eder. Arıza talep takip formu klinik 
mühendislik birimi teknik personelleri ve tıbbi cihaz arızasını bildiren kullanıcı tarafından ilgili 
kısımları doldurularak ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden kayıt altına alınır. 

• Kurum dı şı kaynak kullanımı gerektiren arıza (biyomedikal tüketim malzemesi ve/veya teknik 
hizmet alımı) süreçlerinde hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi tarafı ndan görevlendirilen 
teknik personel ve cihaz kullanıcısı arıza talep takip formu kullanarak ve/veya klinik mühendislik bilgi 
yönetim sistemi üzerinden arızayı kayıt altına alır. Tıbbi cihaz kullanıcısı/teknik hizmet personeli, 
kurum dı şı kaynak kullanım sürecinde biyomedikal tüketim malzemesi tedarik edilmesi gerektiği 
durumlarda arıza talep takip formunu, belirtilen biyomedikal tüketim malzeme istek bilgilerini esas 
alarak biyomedikal tüketim malzemesi talep formunu doldurarak biyomedikal tüketim depoya teslim 
eder. 

• Tıbbi cihaz arızası sonlandırılıp ilgili cihaz çalışır halde ilgili birime teslim edildiğinde arıza 
talep takip formunda ilgili alanları ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden 
doldurarak arıza süreci sonlandırılır ve kayıt altına alınır. 
 
 Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Arıza Değerlendirme Ve Görevlendirmesi 

• Tıbbi cihaz kullanıcısı tarafından hastane klinik mühendislik birimine iletilen tıbbi cihaz arızası 
hastane klinik mühendislik sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu iletilen arızanın müdahale sırasını aşağıda belirtilen 
kriterleri de göz önünde bulundurarak belirler.  

• Tıbbi cihaz arızasının oluşumunun hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini etkileme durumu. 
• Tıbbi cihazın biyomedikal türü 

• Tıbbi cihaz arızasının kullanım yeri  
• Sağlık hizmet sürekliliğini etkileme derecesi 

• Cihazın ilgili bölümde yedeğinin olup olmadığı 
• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasına ait arıza talep formundaki cihaz bilgilerinden arıza müdahale sürecini tespit eder. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızalarına ait arıza müdahale süreçlerini dikkate alarak arıza sürecinin devamını ve takibini 
sağlar. 
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 Hizmet Alım Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Arıza Çözümü 
 Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi sağlık tesisinde hizmet veren tüm hizmet alım 
sözleşmelerini inceler ve envanterinde güncel olarak bulundurur. Hastane klinik mühendislik 
hizmetleri birimi hizmet alım cihazı sağlayıcılarının teknik destek iletişim bilgilerine sahip olmalıdır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu arıza talep takip formunda belirtilen biyomedikal 
dayanıklı taşınır künye numarası üzerinden ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden 
ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırın bilgilerine ulaşır. 

• İletilen hizmet alımı tıbbi cihaz arızalarında bağlı sözleşmeler dikkate alınarak hizmet alımı cihaz 
sağlayıcıları teknik destek birimlerine arıza bildirimi yapılır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasını tıbbi cihaz arızasının oluşumunun hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini etkileme 
yönünden değerlendirir arıza talep takip formu’ nda ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi 
üzerinden ilgili alanları doldurarak kayıt altına alır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel hizmet alımı 
tıbbi cihaz up time takip formunda arıza bildirilen hizmet alımı cihazla ilgili arıza başlangıç sürecini 
kayıt altına alır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ilgili hizmet alımı sözleşmesinde yer alan ilgili 
hükümlerin uygulanmasını sağlar ve arıza sonlandırma sürecini başlatır. 

Garanti Süreci Devam Eden Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Arıza Çözümü 
 Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi sağlık tesisi envanterinde mevcut olan tüm 
biyomedikal dayanıklı taşınırların edinim teknik şartnameleri ve sözleşmelerini inceler ve envanterinde 
güncel olarak bulundurur. Gerektiğinde biyomedikal tüketim malzemesi temin tedarik süreçlerinde 
sözleşme maddelerinde yer alan özel hükümlerin uygulanması için ilgili birimlere destek olur.  
Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi garanti süreci devam eden biyomedikal dayanıklı 
taşınırların garanti sağlayıcılarının teknik destek iletişim bilgilerine sahip olmalıdır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu arıza talep takip formunda belirtilen biyomedikal 
dayanıklı taşınır künye numarası üzerinden ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden 
ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırın bilgilerine ulaşır. 

• İletilen garanti süreci devam eden tıbbi cihaz arızalarında bağlı sözleşmeler dikkate alınarak 
garanti sağlayıcıları teknik destek birimlerine arıza bildirimi yapılır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasını tıbbi cihaz arızasının oluşumunun hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini etkileme 
yönünden değerlendirir arıza talep takip formunda ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi 
üzerinden ilgili alanları doldurarak kayıt altına alır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel demirbaş 
niteliğindeki biyomedikal dayanıklı tıbbi cihaz up time takip formunda arıza bildirilen demirbaş 
cihazla ilgili arıza başlangıç sürecini kayıt altına alır. 

• Garanti sağlayıcı biyomedikal dayanıklı taşınırın teknik hizmetini sağlık tesisi dışında 
gerçekleştirecek ise hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi arıza talep takip formunda ve/veya 
klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden ilgili alanları kayıt altına alır ve MKYS emanet 
çıkış işlemleri için biyomedikal dayanıklı taşınır depo birimine iletir. 



 

 

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLI ĞI 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Doküman Kodu: MC.PR.08 
Yayın Tarihi      : 03/01/2018 
Revizyon Tarihi:  
Revizyon No     : 00 

MALZEME VE C İHAZ YÖNET İMİ PROSEDÜRÜ 
 

Sayfa 17 / 26 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu, garanti süreci devam eden demirbaş niteliğindeki 
biyomedikal dayanıklı taşınırlarla ilgili kayıt altına alınan arızalarda kullanıcı hatası olduğuna karar 
verilen durumlarda kurum dı şı kaynak kullanım süreçlerini dikkate alarak arıza sürecinin devamını 
sağlar. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu garanti kapsamında yer alan ilgili hükümlerin 
uygulanmasını sağlar ve arıza sonlandırma sürecini başlatır. 

  
 
Bakım Anlaşması Kapsamındaki Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Arıza Çözümü 

 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara bakım-onarım teknik destek hizmetinin sağlanmasında yeterli 
teknik alt yapının ve/veya yetkin teknik personelin sağlık tesisi bünyesinde mevcut olmadığı 
durumlarda sağlık hizmet sürekliliğinin sağlanması için klinik mühendislik hizmetleri birimi bakım 
anlaşmalarını planlar ve takibini sağlar. Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi sağlık tesisi 
envanterinde bakım anlaşması mevcut olan tüm biyomedikal dayanıklı taşınırların bakım anlaşması 
teknik şartnameleri ve sözleşmelerini inceler ve envanterinde güncel olarak bulundurur. Gerektiğinde 
biyomedikal tüketim malzemesi temin tedarik süreçlerinde sözleşme maddelerinde yer alan özel 
hükümlerin uygulanması için ilgili birimlere destek olur.   Hastane klinik mühendislik hizmetleri 
birimi bakım anlaşması kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların bakım-destek sağlayıcılarının 
teknik destek iletişim bilgilerine sahip olmalıdır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu arıza talep takip formunda ve/veya klinik mühendislik 
bilgi yönetim sistemi üzerinden belirtilen biyomedikal dayanıklı taşınır künye numarası üzerinden 
ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırın bilgilerine ulaşır. 

• İletilen bakım anlaşması kapsamındaki tıbbi cihaz arızalarında bağlı sözleşmeler dikkate 
alınarak bakım desteği sağlayıcıları teknik destek birimlerine arıza bildirimi yapılır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasını tıbbi cihaz arızasının oluşumunun hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini etkileme 
yönünden değerlendirir arıza talep takip formu nda ve/veya Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim 
Sistemi üzerinden ilgili alanları doldurarak kayıt altına alır.Sağlık hizmetinin süreklilik esası dikkate 
alınarak gerektiğinde bakım sağlayıcı teknik destek birimleri ile irtibat halinde ön müdahaleyi yapar. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel  demirbaş 
niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınır tıbbi cihaz up time takip formunda arızası bildirilen 
demirbaş cihazla ilgili arıza başlangıç sürecini kayıt altına alır. 

• Bakım sağlayıcı biyomedikal dayanıklı taşınırın teknik hizmetini sağlık tesisi dışında 
gerçekleştirecek ise hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi arıza talep takip formunda ve/veya 
klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden ilgili alanları kayıt altına alır ve MKYS emanet 
çıkış işlemleri için biyomedikal dayanıklı taşınır depo birimine iletir. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu, bakım anlaşması kapsamında olan demirbaş 
niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarla ilgili kayıt altına alınan arızalarda parça hariç bakım 
sözleşmelerinde gerektiğinde kurum dı şı kaynak kullanım süreçlerini dikkate alarak arıza sürecinin 
devamını sağlar. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu bakım anlaşması kapsamında olan yer alan ilgili 
hükümlerin uygulanmasını sağlar ve arıza sonlandırma süreci iş akışını başlatır. 
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 Klinik Mühendislik Hizmetleri Tarafından Bakım Ona rım Hizmeti Sunulan Biyomedikal 
Dayanıklı Taşınırlara Ait Arıza Çözümü 
 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara bakım-onarım teknik destek hizmetinin sağlanmasında yeterli 
teknik alt yapının ve yetkin teknik personelin sağlık tesisi bünyesinde mevcut olduğu durumlarda 
sağlık hizmet sürekliliği klinik mühendislik hizmetleri birimi tarafından bakım süreçleri planlanarak 
takibi sağlanır. Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi sağlık tesisi envanterinde mevcut olan 
tüm biyomedikal dayanıklı taşınırların teknik şartnameleri ve sözleşmelerini inceler ve envanterinde 
güncel olarak bulundurur. Gerektiğinde biyomedikal tüketim malzemesi temin tedarik süreçlerinde 
sözleşme maddelerinde yer alan özel hükümlerin uygulanması için ilgili birimlere destek olur.  
Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi biyomedikal dayanıklı taşınır sağlayıcılarının teknik 
destek iletişim bilgilerine sahip olmalıdır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu arıza talep takip formunda belirtilen biyomedikal 
dayanıklı taşınır künye numarası üzerinden ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırın bilgilerine ulaşır. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasını değerlendirir arıza talep takip formu nda ilgili alanları doldurarak kurum içi 
kaynaklarla arızayı giderebildiği durumlarda veya cihazın onarılmasının mümkün olmadığı 
durumlarda arıza sonlandırma sürecini başlatır.  

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasını kurum içi kaynaklarla gideremediği durumlarda kurum dı şı kaynak prosedürlerini 
uygular. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel iletilen tıbbi 
cihaz arızasında kurum dı şı kaynak prosedürü uygulandıktan sonra arıza sonlandırma süreci 
başlatır. 

 
 

 19.KURUM DIŞI KAYNAK KULLANIM SÜREC İ 
Kurum dışı kaynak kullanım süreçleri aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır. 

• Garantili cihazlarda kullanıcı hatası 
• Parça hariç bakım onarım sözleşmelerinde, parça kullanım ihtiyaç durumunda 
• Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi tarafından bakım onarım desteği sağlanan 

cihazların arızasının kurum içi kaynaklarla giderilemediği durumlarda. 

 Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Tüketim Malzemesi Tedariği 
• Yukarıda belirtilen durumlarda biyomedikal tüketim malzemesi (aksesuar-sarf malzeme-yedek 

parça) ihtiyacı tespit edildiğinde biyomedikal dayanıklı taşınır için ek-2’de belirtilen arıza talep takip 
formunda ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden ilgili alanlarında ihtiyaç 
duyulan biyomedikal tüketim malzemesinin MKYS üzerindeki taşınır kodları, malzeme tanımları kayıt 
altına alınıp cihaz kullanıcısı ile birlikte hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği 
teknik personel tarafından kayıt altına alınır. 

• İhtiyaç duyulan biyomedikal tüketim malzemesine ait teknik şartname oluşturulur. 
• Tıbbi cihaz kullanıcısı arızanın giderilmesinde kurum dışı kaynak kullanım süreci (biyomedikal 

tüketim malzemesi gerektiği durumlarda) için gerekli biyomedikal tüketim malzemesi talep formunu 
arıza talep takip formunda ve/veya klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinde belirtilen 
biyomedikal tüketim malzeme istek bilgilerini esas alarak doldurup biyomedikal tüketim depo 
birimine  talepte bulunur. 
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• Hastane klinik mühendislik hizmetleri sorumlusu ve/veya görevlendirilen teknik personel talep 
edilen biyomedikal tüketim malzemesi temin/tedarik sürecini takip eder  

• Hastane klinik mühendislik hizmetleri sorumlusu ve/veya görevlendirilen teknik personel temin 
edilen biyomedikal tüketim malzemesinin hizmete sunulması sürecini yürütür ve arıza sonlandırma 
sürecini başlatır. 

 
 Biyomedikal Teknik Hizmetler Tedariği 
 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara bakım-onarım teknik destek hizmetinin klinik mühendislik 
hizmetleri birimi tarafından planlandığı ancak teknik hizmet tedarik gerektiği durumlarda bu prosedür 
kullanılır. 

• Arızanın giderilebilmesi için gerekli teknolojik alt yapının kurum içi kaynaklarla sağlanamadığı 
durumlarda biyomedikal dayanıklı taşınır için ek-2 de belirtilen arıza talep takip formunda ve/veya 
klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinde talep edilen biyomedikal teknik hizmet türü MKYS 
teknik hizmet yönetim ekranı ile uyumlu olarak belirlenir. Cihaz kullanıcısı ile birlikte hastane klinik 
mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel tarafından kayıt altına alınır. 

• İhtiyaç duyulan biyomedikal teknik hizmet türüne ait teknik şartname hastane klinik 
mühendislik sorumlusu tarafından oluşturulur. 

• Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi arızanın giderilmesinde kurum dışı kaynak 
kullanım süreci (biyomedikal teknik hizmet tedarik gerektiği durumlarda) için gerekli biyomedikal 
teknik hizmet talebinin tedarik sürecinin Satın Alma birimine iletilmesini koordine eder. 

• Hastane klinik mühendislik hizmetleri sorumlusu ve/veya görevlendirilen teknik personel talep 
edilen biyomedikal teknik hizmet temin/tedarik sürecini takip eder. 

• Teknik hizmet sağlayıcı biyomedikal dayanıklı taşınırın teknik hizmetini sağlık tesisi dışında 
gerçekleştirecek ise hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi arıza talep takip formunda ilgili 
alanları kayıt altına alır ve MKYS emanet çıkış işlemleri için biyomedikal dayanıklı taşınır depo 
birimine iletir. 

• Hastane klinik mühendislik hizmetleri sorumlusu ve/veya görevlendirilen teknik personel talep 
edilen biyomedikal teknik hizmet sunumu sırasında hizmet sağlayıcısına refakat eder ve arıza 
sonlandırma sürecini başlatır. 

 
  

20- ARIZA SONLANDIRMA SÜREC İ 
 Arıza Kapatma Ve Tekrar Hizmete Alma 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu, hizmet alımı, bakım anlaşması ve garanti kapsamında 
olan demirbaş niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait hizmet alım/bakım/garanti 
sözleşmesinde yer alan, arıza ve up time süreleri uygulanmasını ve takibini sağlar. 

• Teknik hizmeti sağlık tesisi dışında tamamlanan biyomedikal dayanıklı taşınır MKYS emanet 
giriş işlemleri için biyomedikal dayanıklı taşınır depo birimine iletir. 

• Hastane klinik mühendislik hizmetleri birimi aktif hale getirilen cihaza ölçümleme-doğrulama 
teknik hizmetinin sağlanması sürecini sağlar. 

• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel arıza süreci 
sonlandırılıp aktif hale getirilen tıbbi cihazın tıbbi cihaz up time takip formunda arıza bitiş süresini 
kayıt altına alır. 
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• Hastane klinik mühendislik sorumlusu ve/veya görevlendirdiği teknik personel aktif hale 
getirilen tıbbi cihazın arıza süreciyle ilgili klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi üzerinden belirtilen 
yada  arıza talep takip formunda ilgili alanları cihaz kullanıcı ile doldurarak kayıt altına alır. 

 
 
21- MALZEME VE C İHAZLARLA B İRLİKTE GÜVENL İ KULLANIM İÇİN 

VERİLEN BELGELER İN MUHAFAZASI 
Hastaneye alınan malzeme ve cihazlarların güvenli kullanımı için hazırlanan belgeler Klinik 

Mühendislik birimi ve kullanılmak üzere verilen birimlerde bulunur. Kullanma Klavuzları ilgili 
birimde muhafaza edilir. 

 
22- MALZEME VE C İHAZLARIN TEM İZL İĞİ VE DEZENFEKSİYONU 

• Tüm birimlerde çalışan personel kullandıkları malzeme ve cihazların temizliğinden ve 
dezenfeksiyonundan sorumludur. 

• Tıbbi Cihazlar uygun olan El Aleti ve Cihaz yüzey Dezenfektanı ile uygun şekilde dezenfekte 
edilir. 

• Dinamik El Aletleri ve Cerrahi El Aletleri her hastadan sonra steril edilmek üzere merkezi 
sterilizasyon ünitesine gönderilir. 

• Sterilizasyon birimi çalışanları tarafından oda numaralarına göre kirli ve temiz malzeme 
toplama ve dağıtım işlemi gerçekleştirilir. 

 
 

23-GÜVENSİZ, UYGUNSUZ ÜRÜNLERİN GERİ ÇEKİLMESİ,BU ÜRÜNLERİN 
MUHAFAZA VEYA İADE ŞARTLARI 

Materyovijilans sorumlusu malzemeyi kullanımdan çeker ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığına resmi yazıyla bildirimi yapar. Aynı olumsuz 
durumun yaşanması ihtimaline karşın diğer alımı yapılan sağlık tesislerinde takibinin yapılması için 
ürünün teminini sağlayan Satın Alma birimine aşağıdaki bilgileri içeren resmi yazı yazılır. Ürünün 
hastane sağlık tesisi stoklarındaki miktarı belirtilmelidir. Stoklarda bulunan ürünün farklı lot veya seri 
numaralarından oluşması durumunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünün lot veya seri numarasına 
ait stok miktarı ayrıca belirtilmelidir.  

 
MKYS İşlemleri 
1- Sağlık Tesisi Tarafından Gözlemlenen Olumsuz Olay Durumunda Yapılacak MKYS 

İşlemleri:  
1. Olumsuz olay gözlenen ürün MKYS’ de “Emanet Çıkış” i şlem türü ile çıkış işlemi 

gerçekleşir.  
2. Emanete alınan ürünün örnekleri TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Denetim 

Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı’na gönderilir. Piyasa Gözetim ve Denetim mevzuatı gereği 
değerlendirilen örnekler hakkında “Uygunsuz” geri bildirimi alındığında MKYS’ de “PGD Çıkış” 
işlem türü ile stokta mevcut uygunsuz ürünlerin “FİRMA” ibaresi seçilerek satın alındığı tedarikçiye 
iadesi yapılır.  
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3. TİTCK’ ya gönderilen ve incelenen örnekler hakkında “Uygundur” geri bildirimi alınması 
halinde ‘’Emanetten İade Al” işlemini takiben, gönderilen örneklerin stoktan düşürülmesi amacıyla 
“PGD Çıkışı” i şlem türünde “TİTCK” ibaresi seçilir.  

 
 
2. TİTCK Tarafından Yapılan Geri Çekme Durumunda Yapılacak MKYS İşlemleri:  
1. Geri çekme işlemi TİTCK tarafından yapılıyorsa bildirime konu olan malzemeler MKYS’de 

“PGD Çıkış” i şlem türü ile stokta mevcut ürünlerin “FİRMA” ibaresi seçilerek satın alındığı 
tedarikçiye iadesi yapılır.  

2. Dayanak belgesinin (geri çekme yazısı) tarih ve sayısı MKYS’ ye işlenir. 
 
 

24-TIBBİ CİHAZLARIN KULLANIM DI ŞI BIRAKILMASI SÜREÇLER İ 
 

 

 

Tıbbi cihaz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 

 

 
İlgili sağlık tesisinin dayanıklı taşınır envanter listesinde 
kayıtlı tıbbi cihazın mekanik elektronik, pnömatik, elektriksel, 
yazılımsal, kaza, doğal afet, kullanıcı hatası gibi durumlardan 
dolayı meydana gelen herhangi bir arıza oluşması. 

 

 

Arıza ile ilgili cihazın bulunduğu birim sorumlusu veya arıza 
ile karşılaşan personel tarafından yazılı veya elektronik ortam 
aracılığı ile KMHB’ne arıza bildiriminin yapılmasıdır. 

 
K
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B
 

 
 

1-Arıza kaydına istinaden Hastanemizde Klinik Mühendislik 
ve Biyomedikal TKY arıza durum tespiti yapar ve aşağıdaki 
işlemleri takip eder: 
• Garanti kapsamındaki bir cihaz ise yetkili firması ile 

iletişime geçilir, firma rapor tutar ve tamiri yapılır. 
•  Garanti kapsamında olmayıp; bakım onarım sözleşmesi 

bulunan cihaz ise sözleşme imzalanan firma tarafından 
rapor tutulur ve gerekli tamir yapılır. 

• Garanti kapsamında olmayan ve bakım onarım sözleşmesi 
yapılmamış cihazlar için; Kahramanmaraş İl Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Klinik Mühendislik 
Hizmetleri Birimince Rapor tutulur; 
� İl Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizmetleri 

Biyomedikal Birimi imkanları ile cihazın tamiri 
mümkünse tamiri yapılır. 

� İmkan dahilinde değilse; sağlık tesisine bildirilen 
rapor doğrultusunda sağlık tesisince cihazın tamiri 
için bakım onarım hizmeti alınır. 

Her üç durumda da Tıbbi cihazın onarımı mümkün ve maliyeti 
makul ise gerekli çalışmalar yapılıp arıza giderilme işlemleri 
uygulanır. 
2-Cihaz onarılmıyor ise alt işleme geçilir. 
3-Cihazın onarımı mümkün ama fiyatı cihazın yenisine eşit ya 
da yakın ise alt işleme geçilir. 

CİHAZ ÇALI ŞIYOR 

TIBB İ CİHAZ 
ARIZALI  

YAZILI BA ŞVURU 

CİHAZ TAM İRİ 
UYGUNMU? 
 
 
 
 
 

 
TAM İR 
EDİLDİ 

 
EVET 

 
HAYIR 
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           Yetkili, sözleşmeli firma ve/veya Kahramanmaraş il 
Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizm. Birimince 
tutulan raporlara istinaden, ilgili KMHB veTKKY tarafından 
arızalı cihaz için HEK e ayrılmasını gerektiren kriterler 
titizlikle incelenerek HEK formu doldurulur. 
               HEK’E AYIRMA KRİTERLERİ 
1. Hasta ve bina güvenliği için tehdit unsuru taşıması, 
2. Teşhis ve tedaviyi yanıltan sonuçlar vermesi,  
3. Teknolojik yetersizlik (yedek parça sorunu) 
4. Kronik(tekrarlayan aynı tip) arıza seyri 
5. Cihazın bakım onarım sonrasında performansının 

değişmemesi, 
6. İlgili standartlarca güvenirliğin olmaması, 
7. Cihazın amortismanının dolmuş olması, 
8. Cihazın yapılan periyodik kalibrasyondan 

geçememesi(ölçümü doğrulayamaması) 
9. Cihaz onarım maliyet analizi yapılır. Onarım fiyatı HEK 

formunun ekine eklenir. 
10. Cihazın sıfır alımı için maliyet analizi yapılır. Fiyatı HEK 

formunun ekine eklenir. 
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HEK’e ayrılması planlanan cihaz listesi HEK formu ve ekleri 
dosyaya eklenerek üst yazı ile hastane yöneticisi imzası ile İl 
Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. 
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Biyomedikal TKKY, İdari Mali Hizmetler 
Müdürü/Yardımcısı , ilgili teknik personel ve sağlık tesisi 
idaresince gerekli görülen durumlarda Kahramanmaraş İl 
Sağlık Müdürlüğü, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi 
personel cihazı yerinde değerlendirerek HEK’e ayrılması 
uygun görülen cihazın raporunu düzenler. 

T
K

K
Y

 

 
 
 
 

• HEK raporuna istinaden ilgili dayanıklı taşınır; MKYS 
üzerinden “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” 
düzenlenerek kayıttan düşümü yapılır. 

• Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Maliye 
Bakanlığınca her sene yeniden belirlenen “Parasal sınırlar 
ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ” ile yayınlanan 
hükümlere istinaden HEK Cihazın toplam tutarı göz 
önünde bulundurularak imzaya sunulur. 

NOT: Belli limit altındaki tutarlar için üst yönetici olarak 
sağlık tesisi harcama yetkilisince/hastane başhekimi imzalar. 
Bu limitin (500.000TL ‘ye kadar) üzerindeki miktarın 
imzalanmasında üst yönetici olarak Kahramanmaraş İl Sağlık 
Müdürlüğü  imzalar. Bundan daha yüksek meblağlarda ise 
TKHK Kurum Başkanı onayı alınır.    

T
K

K
Y

  HEK’ e ayrılan cihazların listesi satış işlemleri yapılmak üzere 
satın almaya bildirilir. (HEK Cihazlar satışı yapılana kadar 
uygun bir depoda bekletilir) 

HEK’e ayırma i şlemleri ve Hurda işlemleri tamamlandı. 

 
 

 

 
 

TEKN İK GÖRÜŞ 
BİLDİRİLİR VE 

RAPOR 
HAZIRLANIR 

ÜST YAZI 

 
HEK RAPORU 

 
TAŞINIR İŞLEMLER İ 

SATIŞ İŞLEMLER İ 
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Hurda’nın Tanımı 
Taşınır Mal Yönetmeliği, “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde belirtildiği üzere “Hurda”; 

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış 
amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan 
arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim 
sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, 
 

HEK’in Mevzuattaki Yeri  
         ‘’Taşınır Mal Yönetmeliği Madde-28’’ 

• Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle 
kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel 
mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama 
yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. 

• Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar 
hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. 

• Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay 
Tutanağı düzenlenir. 

• Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri her yıl Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel 
Tebliğinde belirlenecek tutara kadar olanlar Sağlık Tesisi bazında,  bu değerin üstünde olanlar 
ise Üst Yönetici Kurum onayı ile kayıtlardan çıkarılır. 

• Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik 
değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle kayıtlardan çıkartılarak 
imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha 
edilmek üzere ilgili süreç başlatılır. İmha,  komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman 
kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde 
özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.  

• Hurdaya ayrılan veya imha edilmesine karar verilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek 
kayıtlardan çıkarılır. Çıkış Fişinin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir 
nüshası bağlanır. 

 
HEK’e Ayırma ve Devir İşlemleri 

• Sağlık tesislerinde uygulama birliğinin sağlanması, taşınırların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması, kontrol edilmesi, kayıtların saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve hesap 
verilebilir bir yönetim anlayışının oluşturulması amacıyla hurdaya ayırma ve devir işlemlerinde; 

• Hurdaya ayırma için oluşturulacak komisyonun karar onayı, ilgili birimin harcama yetkilisinden 
alınacaktır. 

• Ekonomik ömrünü tamamlamış veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında ekonomik 
yarar görülmeyecek, hizmet dışı bırakılması gerektiğinin ilgililer veya özel mevzuatı 
çerçevesinde oluşturulan saptanan taşınırlar için harcama yetkilisi tarafından; harcama biriminin 
ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisi ile en az bir işin uzmandan oluşturulan komisyonca 
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değerlendirilecek ve hurdaya ayırma işlemleri komisyonun vereceği rapor doğrultusunda 
yapılacaktır. 

• Muhteviyatı itibarı ile diğer birimlerdeki taşınırlarla parçaları birleştirebilecek durumda olan 
taşınırlar hurda kapsamına alınıp imha edilmeyecek, fayda ve yarar sağlanmak üzere ekonomiye 
kazandırılması sağlanacaktır  

• Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için  “Durum Tespit Raporu”, 
“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı’’ düzenlenecektir. Hurdaya ayrılan veya imha edilen 
taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılacak ve fişin ekine, Kayıttan 
Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası eklenecektir.  

• Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce her yıl yayımlanan Parasal Sınırlar ve 
Oranlar Tebliği’nde belirlenen limit dahilindeki taşınırlar hurdaya ayırma işlemleri için üst 
yönetici onayı alınmayacak, ilgili taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan 
çıkarılacaktır. 

• Hurdayı ayırma işlemleri için oluşturulan komisyonun verdiği raporda ekonomik değerinin 
olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin gerekli olduğuna 
karar verilen taşınırlar; mahallinde harcama yetkilisinin onayı ile imha edilecektir. İmha, 
komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılacaktır. Bu işleme 
ili şkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenecek ve imha işleminde özel mevzuat hükümleri 
öncelikle dikkate alınacaktır. 

• Sağlık tesislerinde hurdaya ayrılarak çıkışı yapılan taşınırları, değerlendirme öncesi muhafaza 
etmek ve depolamak için korunaklı yer temini Sağlık Tesisi İdaresi tarafından yapılacaktır. 

 
Kayıtlardan Çıkarılan HEK’lerin Durumu: 

• Hurdaya ayrılan taşınırlar komisyonca; cinslerine, bulundukları duruma, yapılarındaki maden 
veya madeni halitalardan mamul olmalarına ve ekonomik değerlerinin bulunup bulunmadığına 
göre aşağıdaki şekillerde işleme tabi tutulacaktır; 

� İmhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak, gömülmek, eritilmek suretiyle imha 
edilecektir. Ekonomik değerinin olduğu tespit edilen maden ve madeni parçaları olan hurdalar 
ile ahşap olanlar birbirinden ayrılarak tasnif edilecektir. 

� TAEK mevzuatı kapsamında değerlendirilecek olan taşınırlar için TAEK ile ilgili süreçler 
yürütülecektir. 

� MKE – HURDASAN ile gerçekleştirilecek satış işlemi kapsamında değerlendirilecek olan 
taşınırlar için mer’i mevzuat çerçevesinde ayrıştırma, satış, gelir elde edinim, depo kayıt ve 
lojistik süreçleri yürütülecektir. 

� İlgili satış mevzuatları (KİK, trampa gibi) kapsamında değerlendirilecek taşınırlar için mer’i 
mevzuat çerçevesinde ayrıştırma, satış, gelir elde edinim, depo kayıt ve lojistik süreçleri 
yürütülecektir. 
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HEK’e Ayırma Teknik Rapor Örne ği 

 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Demirbaş listesinde bulunan aşağıda detaylı bilgileri 
verilen Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların HEK İşlemlerinin başlatılması için cihazları incelemek 
üzere ………………………… tarih ve……………. Sayılı yazı ile görevlendirmemiz 
gerçekleştirilmi ştir…………. Tarihinde cihazlar yerinde görülmüştür ve cihazların şu anki durumları 
aşağıda değerlendirilmiştir. 
 
Sıra 
No 

Biyomedikal 
Türü 

Biyomedikal 
Tanımı 

Sicil 
No 

Künye No Bütçe 
Türü  

Edinim 
Yılı 

Fiyatı 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
TEKNİK GÖRÜŞLER: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: Yukarıdaki form  her cihaz için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
               İş bu teknik rapor tarafımızdan  ………….tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. 

 
CİHAZ BAZLI B İYOMEDİKAL DAYANIKLI TA ŞINIRLARIN HEK’e AYRILMASINI 

GEREKTİRECEK ARIZA TÜRLERİ 
 
  
              Kalibrasyon Hatası 
 

  Elektronik Arıza 
 
 Yedek Parça Desteği Eksikliği 
 
              Gerekli Tamirat Gerçekleştirilse    
              Dahi Verimli Ve Güvenilir      
              Kullanıma   Uygunsuzluk 

           Mekanik Arıza 
 
           Yazılımsal Arıza  
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X-I şını İle Çalışan Cihazlarda H.E.K Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
X ışını ile çalışan cihazlarda X ışın tüpleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 

alınmamaktadır. Bertaraf işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmelidir. Eğer X ışını tüpü Berilyum gibi kimyasal 
maddeler içeriyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda yetkilendirilmiş 
firmalar aracılığı ile bertaraf işlemi gerçekleştirilir. Eğer içermiyorsa normal H.E.K. prosedürü işletilir. 

 
 25- TIBBİ CİHAZ İZLENEB İRLİĞİ 
 *  Birimlerde bulunan Tıbbi Cihazlar birim sorumlularına Zimmet le teslim edilir. 
 * Kurumumuzda her birimin Zimmet Fişi aynı zamanda bölüm bazlı Cihaz ve Demirbaş 
malzeme Envanteri olarak kabul edilir. 
 * Kapı arkalarında bulunan Biyomedikal depo Zimmet Fişi o bölümün Tıbbi Cihaz 
envanteridir. Gerekli durumlarda kontrol sağlamak ve izlemek için kullanılır. 
 * Cihazların kimlik kartları üzerinde bulunan kare kod barkodlarına tanımlı künye 
numaralarıdır. 
 * Her Tıbbi Cihazın üzerinde künye numaraları ile kare kod barkodu bulunur. Marka, Model, 
Seri numaraları, Demirbaş sicil numaraları, Zimmetli Kişi, Edinme Yılı bu barkod la izlenebilir. Tıbbi 
Cihazların tüm işlemleri künye numaraları üzerinden sağlanır. 
 * Kalibrasyonu geçemeyen cihazlar için Teknik Hizmet alımı süreci başlatılır. Teknik servis 
tarafından arızası giderilemeyen cihazlar için HEK süreci başlatılır. 
 * Kalibrasyonu kısmi geçen ve geçemeyen cihazla için hizmet sunumunun aksamaması için 
kullanıcı birime yedek ikame konumunda olan cihazlardan geçici olarak teslim edilir. Sürecin 
sonuçlanması beklenir. 
 
 
 26- KULLANILMASI ÖZEL TEKN İK/TEÇH İZAT /UZMANLIK GEREKT İREN 
CİHAZLARIN YÖNET İMİ 
 Kullanılması uzmanlık gerektiren cihazlar için kullanıcı eğitimleri ilgili ki şilere verilir. 
Otoklav, Jeneratör gibi cihazlar eğitim alan kişiler tarafından kullanılır. Eğitim almayan kişilerin 
kullanma yetkisi bulunmamaktadır. Periyodik Bakımları da yetkili kişiler tarafından yapılır ve 
yaptırılır. Takip ve kontrolleri alanına göre Teknik birim veya Klinik Mühendislik birimi  tarafından 
sağlanır.  
 
 
 27- YÜRÜRLÜK 
 Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

 
 


