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1- GENEL BİLGİLER

1.1- AMAÇ
Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv

malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların
kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak
Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum
görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

1.2- KAPSAM
Bu prosedür kayıtların muhafaza yerlerini, tıbbi kayıtlarla ilgili sorumluları, evrak kontrollerini,

arşiv hizmetlerinin işleyişini, veri mahremiyetini, bilgiye erişim yetkilerini, arşiv malzemesinin
saklanması ve imhasını kapsar.

1.3- DAYANAK
a) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.
b) T.C. Sağlık Bakanlığı Arşiv Mevzuatı.
c) T.C. Sağlık Bakanlığı ADSH Sağlıkta Kalite Standartları.

1.4- KISALTMALAR
ADSH: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

1.5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri

Müdürü ve Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü ve Yardımcısı, Arşiv Sorumlu Memuru başta
olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

2- TANIMLAR
a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi

üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup,
birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından
muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasî, sosyal, hukukî ve teknik değer olarak
intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya,
bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî edebî
estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye,
tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten
her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü
bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman
bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl
geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve
milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri,
tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il,
ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri,

c) Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül
eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve
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günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini
(Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır.),

d) Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv
malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezî
arşivleri,

3- BİLGİLERİN KAYDEDİLECEĞİ ORTAMLAR
Hastanemize başvuran ayaktan ve yatan hastalara ait bilgiler sabit dosya numarası ile Bilgi

Yönetim Sistemine kaydedilir. Hastaların tüm tıbbi kayıtlarına belirlenen sabit dosya numarası
üzerinden erişilebilir.

Ayaktan tedavi gören hastaların onam formları iki nüsha halinde hazırlanır ve bir nüshası
hastaya verilir. Diğer nüsha kurum arşivine gönderilir. Kurum arşivinde onam formları taranarak Bilgi
Yönetim Sistemine aktarılır.

Yatan hastaların tedavilerine yönelik bilgiler kağıt ortamında muhafaza edilir. Standart Hasta
Dosyasında asgari;

a) Hasta Yatış Formu
b) Düşme Riski Değerlendirme Formu
c) Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu
d) Hemşire Gözlem Formu
e) Hasta Tedavi Planı
f) Hareket Kısıtlama Takip ve Değerlendirme Formu
g) Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu
h) Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
i) Epikriz Raporu
j) Yatan Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu
k) Konsültasyon Talep Formu
l) Anestezi Onam Formu
m) Anestezi Değerlendirme Formu
n) Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi
o) Anestezi Kayıt Formu
p) Post Operatif Ameliyat Notu
q) Post Operatif Bakım ve Tedavi Planı

Bulunmalıdır.
Yukarıda bahsedilen formlar dışında hastaya uygulanan tedaviyle alakalı yapılan işlemlere ait

bilgileri içeren evraklar da dosyaya konulacaktır. (Patoloji İstem Formu vs)
Yatan hasta dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmasından Servis Sorumlu Hemşiresi

sorumludur. Eksiksiz olarak hazırlanan hasta dosyaları gerekli kontrollerin yapılmasından ve hastanın
taburcu olmasından sonra Arşive teslim edilir. Arşiv Memuru dosyaların kontrolünü yaptıktan sonra
Arşive kabulünü yapar. Eksik olan dosyalar hiçbir surette arşive kabul edilmez.
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4- TIBBİ KAYITLARIN TUTULMASI, SAKLANMASI ve KULLANILMASINA
YÖNELİK SORUMLULAR ve SORUMLULUKLARI
Hasta Kabul Personeli: Hasta kabul personelleri hastanın randevu ve kimlik bilgilerinin

kontrolünden, hasta bilgilerinin doğru bir şekilde Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesinden
sorumludur.

Poliklinik Yardımcı Personeli: Hastaya ait bilgileri hekimin beyanına dayanarak Bilgi
Yönetim Sistemine kaydetmekten, Hasta Rıza ve Onam Formlarını tasnif ederek arşive teslim
etmekten, hastaların kimlik bilgilerini doğrulamaktan sorumludur.

Servis Sorumlu Hemşiresi: Yatan hastaların tedavilerine ait bilgileri içeren Standart
Dosyaların hazırlanmasından, kontrolünden ve arşive tesliminden sorumludur.

Arşiv Memuru: Arşive teslim edilen Rıza ve Onam Formlarının taranarak Bilgi Yönetim
Sistemine aktarılmasından, hasta dosyalarının kontrolünü yaparak arşive kabul edilmesinden, arşiv
malzemesinin tasnifinden, arşiv yerleşim planı hazırlamaktan, gerektiğinde arşiv malzemesinin
kullanıma sunulmasından sorumludur.

Hekim: Poliklinik, servis ve ameliyathanede görev yapan tüm Hekim ve Diş Hekimleri
hastaların tedavilerine ait bilgileri doğru bir şekilde kaydetmekten ve kaydettirmekten sorumludur.

5- TIBBİ KAYITLARA ERİŞİMDE BİLGİ MAHREMİYETİ ve GÜVENLİĞİ

5.1- Çalışanların Bilgiye Erişimi
Kurumumuzda görev yapan çalışan personel ve hekimler hasta bilgilerine kendilerine verilen

kullanıcı adı ve şifresiyle erişebilirler. Bu erişimlere ait bilgiler Bilgi Yönetim Sisteminde kayıt altına
alınır.

Bilgilere erişim konusunda rol grupları belirlenir ve aynı rol grubunda bulunan kişilere eşit
yetkiler verilir.

Fiziki olarak saklanan hasta dosyaları hiçbir surette kurum dışına çıkarılamaz.

5.2- Bilgilerin Gizli Tutulma Yükümlülüğü
Bilgiye erişim yetkisi olan tüm çalışanlar  Kuruma ve hastalara ait bilgileri korumakla

yükümlüdür. Kurumda çalışan tüm personele “Personel Gizlilik Sözleşmesi” imzalattırılır.
Hastaneyle çalışan tüm firmalar “Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” imzalar.

5.3- Gizlilik ve Mahremiyetin İhlal Edilmesi
Hastanemizde korunması gereken bilgilerin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda Personel

Gizlilik Sözleşmesi, Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi ve diğer güncel mevzuatta belirtilen yaptırımlar
uygulanır.

6- KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Hastanemiz arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı
gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır
durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60
arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin kullanılmasından,
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e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının
dezenfekte edilmesinden

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme 12-15 derece arasında) tutulmasından,
sorumludur.

7- ARŞİVDEN YARARLANMA
Arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle, arşivlerden veya bulundukları yerlerden

dışarıya verilemez.

Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve
ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilir kişiler
veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

8- ARŞİVE VERİLECEK MALZEMENİN AYIRIMI VE HAZIRLANMASI
Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir.

İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde
bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulur.

9- UYGUNLUK KONTROLÜ ve MALZEMENİN ARŞİVE DEVRİ
Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve arşive devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden

geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus “Kayıt
Defteri” veya “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup
olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya
föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klâsörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların,
birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş
numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy
ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına, bakılır, eksikler varsa
tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken
yapılır.
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İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri
giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir.

Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir

10- AYIKLAMA VE İMHA
a) Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili
Arşivde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için İdari ve Mali İşler Müdürü ya da

görevlendireceği arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Müdür
Yardımcısının Başkanlığında, malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birim yetkilisi, Arşiv
Sorumlusu, ve Genel Yazı İşleri Birimi çalışanından teşkil olunacak “Arşiv Ayıklama ve İmha
Komisyonu” kurulur.

b) Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları
Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve

imha komisyonlarının nihaî kararı ile yapılır.

c) Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları
Ayıklama ve İmha Komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o
yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tâbi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması
halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

d) Ayıklama ve Tasnif
Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine

göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl,
dosya plânı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

e) İmha listesinin Düzenlenmesi
İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti,

aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya plânı esas alınmak üzere iki nüsha olarak
imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından
imzalanır. Mükellefler, aynı tür ve vasıflara haiz malzemeyi, örneklerini saklamak suretiyle, tür ve
yılları gösteren imha listeleriyle imhaya tabi tutabilirler.

Ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü'nden görüş alınabilir.
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f) İmha şekilleri
İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde

özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

g) İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması
İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından

ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klâsör ve dosyalar ayrılır.

i) İmha Tutanağı
İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha

komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

j) İmha listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme
İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar,

aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum
arşivinde muhafaza edilir. Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

11- ELEKTRONİK ORTAMLARDA KAYDEDİLEN ARŞİV MALZEMESİ
Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların

kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt
ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

12- YÜRÜRLÜK
Bu plan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


