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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde ve 
sağlık tesislerinde verimlilik ve kalite çalışmaları kesintisiz olarak 
sürdürülmektedir. Amaç, kaynakları israf etmeden, etkin, etkili, 
verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlamak ve sürekli 

iyileştirmektir.

663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 34’üncü maddesi ve 
Kurumumuz tarafından yayımlanan 05.10.2012 tarih ve 847 sayılı “Kamu 
Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Yönergesi” kapsamında birlik, sağlık tesisi ve 
yönetici performanslarının değerlendirilmesi amacıyla verimlilik karneleri 
oluşturulmuştur. 

Karne kapsamında sağlık tesislerimizde yapılacak olan yerinde 
değerlendirmeler, “Birlik Gözlem Ekipleri” tarafından yapılacaktır. 
Gözlemsel değerlendirmelerde uygulama birliği sağlamak amacıyla 
“Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır. 
Rehberde yer alan sorular, boyut ve bölümler şeklinde gruplandırılmıştır. 
Yerinde değerlendirme soruları hazırlanırken; zamanında, etkili, verimli ve 
kaliteli sağlık sunumu için gerekli olan koşulların sağlık tesisi genelinde 
yerleşmesi ve paylaşılması beklenen değerler boyut olarak tanımlanmıştır. 
Aynı zamanda katma değer yaratmak, uygulamaları geliştirmek ve başarıyı 
artırmak amacıyla masa başı inceleme yerine sahada sağlık hizmeti 
süreçlerinin gözlemsel değerlendirilmesi ön planda tutulmuştur.

Yeniliklere her zaman öncülük eden “Verimlilik ve Kalite Yönetimi 
Daire Başkanlığımız,” dinamik çalışma sistemiyle, yerinde değerlendirme 
sorularını güncelleyerek yayımlamaya devam edecektir. 

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi’nin hazırlanmasında 
emeği geçen ve katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. 

Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı
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Boyutlar

Boyut kavramı dilimizde durum, nitelik, kapsam anlamına gelir. 
Yerinde Değerlendirme Rehberi içinde belirlenen boyutlar; sağlık 
tesislerimizde etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti için koşul-
ları, değerleri ve temel kavramları tanımlamak için kullanılmıştır. 
Hizmeti etkileyen koşullar ve kurumda egemen olması istenen 
değerler boyutlar içinde tanımlanmıştır. Yerinde değerlendirme 
soruları, boyutlar ile ilişkilendirilerek boyutlara bağlı uygulama-
lar somuta indirgenmeye çalışılmıştır. 

Alt Yapı Donanım (AYD)

Sağlık tesislerimizin etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti suna-
bilmesi için insan Kaynaklarının yanı sıra alt yapısı, fiziki koşulla-
rı ve donanımı yeterli seviyede olmalıdır. Yerinde değerlendirme 
kontrol listesinde alt yapıyı, tıbbi cihaz durumunu ve donanımı 
ilgilendiren sorular “Alt Yapı ve Donanım” boyutunda değerlen-
dirilmektedir. 

Çalışan Hakları ve Güvenliği (ÇHG)

Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin sunumu için vazgeçilmez 
unsurlardan en önemlisidir. Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu 
ve yeterli olmadığı bir sağlık tesisinde başarıdan söz edilemez. Bu 
nedenle bu boyutta öncelikle sağlık tesislerindeki çalışan sağlığı 
ve güvenliği programlarının oluşturulması, beyaz kod süreçleri-
nin düzenlenmesi, çalışanlara yönelik görev tanımlarının yapıl-
ması ve iş yükü analizlerinin hesaplanması ve kişisel koruyucu 
ekipman kullanma alışkanlığı kapsamlı olarak incelenir. Kuruma 
yeni başlayan personele uyum eğitimlerinin verilmesinin yanı 
sıra tüm personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla 
hizmet içi eğitimlerin planlanması ve kayıt altına alınması da de-
ğerlendirme ekibinin üzerinde duracağı konulardandır.

 Sağlık çalışanlarının almış oldukları eğitimlerin gerek yöneticiler 
ve gerekse insan Kaynakları birimi yetkilileri tarafından güncel 
görevlendirmelerde dikkate alınması hizmet sunumunda başarı 
getirecek önemli bir özelliktir. Çalışan hakları ve güvenliği bo-
yutunda Sağlık tesislerinde, yukarıda ifade edilen ana konularda 

yöneticilerimizin yaklaşımları ve uygulamaları gözlenerek değer-
lendirilecektir.

Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi (ÇNE)

 Çalışanların göreve başlamasıyla başlayan ve yıllık planlamalar-
la düzenlenerek uygulanan çalışanların eğitimi kurumsallaşmış 
tüm yapılar için çok önemlidir.  Bu başlık altında çalışanların gö-
rev tanımlarının yapılması, görev tanımına göre eğitim ihtiyacı-
nın ve zamanının belirlenmesi ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
sorgulanacaktır. Gerçekleştirilen eğitimlerin kayıt altına alınma-
sı,  arşivlenmesi ve yönetim tarafından personel görevlendirmele-
rinde kullanılması Verimlilik Gözlem Ekiplerinin değerlendireceği 
konular arasındadır.

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi (EKÖ)

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesinde öncelikle enfeksiyon 
kontrol komitesinin oluşturularak faaliyetine başlayıp başlama-
dığı kontrol edilir. Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi programının 
ve sürveyans programının oluşturulması da bu boyutun temel 
konularındandır. Sağlık tesisinde temizlik, dezenfeksiyon, sterili-
zasyon ve atık yönetimi süreçleri ayrı ayrı değerlendirilerek rapor 
edilir. El hijyeni ve kişisel ekipmanların kullanımı konularında 
enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyetleri sorgulanır.  

Hasta ve Ailesinin Hakları (HAH)

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta odaklı yaklaşım uygula-
ması benimsenmiş ve başarıyla uygulamaya konulmuştur. Bu 
noktada hasta ve yakınlarının çağdaş gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi haklarını öğrenmeleri ve kullanmaları için gerekli düzenle-
meler yapılmalıdır. Hastaların her anlamda mahremiyetinin ve 
fiziksel güvenliğinin sağlanması, tedavi süreçleri hakkında bil-
gilendirilme, tedaviye katılma, organ nakli, her türlü girişimsel 
işlem ve operasyonda bilgilendirilme ve onam süreci, sağlık te-
sisinin ziyaret prosedürü gibi konularda süreçler belirlenmiş mi? 
Belirlenen süreçlerin uygulanması nasıl sonuç vermektedir? Ve-
rimlilik gözlemcileri bu boyutta kapsamlı bir gözlem yapacak ve 
değerlendirmelerini kayıt altına alacaklardır.
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Hasta Değerlendirme ve Bakımı (HDB)

Hastaların tıbbi bakımını içeren bu boyutta bakım hemşiresi ve 
hekimi tarafından hasta değerlendirilir: eğitim ihtiyaçları, bes-
lenme ve fonksiyonel ihtiyaçları belirlenir ve kayıt altına alınır. 
Hastanın günlük bakımı, konsültasyon süreçlerinin takibi, acil 
hastaların değerlendirilmesi ve bakımı, bulaşıcı hastalığı olan 
hastaların değerlendirilmesi ve bakımı, yoğun bakımdaki hasta-
ların değerlendirilmesi ve bakımı bu alanda ayrıca önem arz eden 
konulardır.

Yaşlıların, engellilerin, çocukların ve istismar riski taşıyan has-
taların değerlendirilmesi, bakımı ve süreçlerinin belirlenmesi, 
resusitasyon ve transfüzyon süreçlerinin belirlenmesi, hareket 
kısıtlama ihtiyacı olan hastaların değerlendirilmesi gibi önemli 
konularda işlemlerin prosedürlere uygun bir şekilde yapıldığı göz-
lenir ve değerlendirilir.

Hizmete Erişim ve Devamlılığı (HED)

Hastaların polikliniğe başvurmasından kliniğe yatırılana kadar 
geçirdiği tüm işlem ve uygulamalar bu boyutun konusudur. Ka-
yıt kabul süreçleri, acil servise ve yoğun bakım birimlerine kabul 
ve taburcu süreçleri, birimler arası koordinasyon, hastalara epik-
riz düzenlenmesi, başka sağlık kuruluşlarına sevk veya hastanın 
taburcu edilmesi işlemleri sağlık tesisinin politikasına uygun bi-
çimde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Hasta Güvenliği Yönetimi (HGY)

Sağlık tesisinde hastanın güvenliğini doğrudan ilgilendiren her 
türlü işlem ve uygulama büyük önem taşımaktadır. Öncelikle 
sağlık tesisi hasta güvenliği programını oluşturmalıdır.  Bu bo-
yutta hiçbir süreç göz ardı edilemez ve yadsınamaz.

Hastaların,   hastaneye kabulünden sonra mutlaka kimlik doğru-
laması yapılmalı ve bilekliği takılmalıdır. Yüksek riskli ilaçların 
güvenli bir şekilde kullanımı için gerekli düzenlemeler yapılmalı-
dır. Doğru alan, doğru işlem, doğru hasta prosedürü uygulamaya 

konulmalıdır. Mavi ve pembe kod süreçleri planlanmalı tatbikat-
ları yapılmalıdır. Verimlik gözlem ekipleri süreçleri gözleyecek ve 
değerlendirmelerini yapacaklardır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Toplam kalite yönetimi boyutunda yönetimin sorumluluklarının 
belirlenmesi ve tüm kalite iyileştirme süreçlerinin düzenlenerek 
doküman yönetiminin gerçekleştirilmesi öncelikli yapılacak uy-
gulamadır. Daha sonra durum analizleri ve iyileştirici faaliyetler 
yapılır. Sağlık tesisinin hizmet envanteri oluşturulur. Tüm çalı-
şanların kimlik kartı takması sağlanır. 

Güvenilir veri doğrulama süreçleri tanımlanır. Sağlık hizmet su-
numunda kalıcı iyileşmenin sağlanabilmesi için kalite süreçleri-
nin eksiksiz tanımlanması ve uygulamaların tam olarak yapılma-
sı gereklidir.

Tesis Güvenliği Yönetimi (TGY)

Sağlık tesisi yönetimi tesis güvenlik planını oluşturmalı ve uy-
gulamaya koymalıdır. Tesisdeki her türlü güvenlik önlemleri 
alınmalıdır. Sağlık tesisinde kullanılan tıbbi ve diğer cihazların 
bakımlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması gereklidir.

Yönetim Liderlik Yönlendirme (YLY)

Sağlık tesislerinin başarılı bir hizmet sunumu gerçekleştirmesin-
de tesis yönetiminin uyumlu, verimli ve koordinasyonlu çalış-
masının önemi büyüktür. Yönetim mevzuatlar çerçevesinde bir 
yönetim planı yapmalı ve sorumluluklarını, hedeflerini ve yön-
temlerini belirlemelidir.

Kaynaklarını iyi kullanarak hizmet alımlarını optimum fayda 
sağlayacak şekilde planlamalı ve denetlemelidir. Tesisin cihaz, 
malzeme ve personel ihtiyaçlarını karşılama noktasında yönetim 
gerekenleri yapmalıdır. Hizmetin aksamadan doğru bir şekilde 
yürütülmesi hasta ve çalışanların güvenliğinin ve huzurunun 
sağlanması için düzenlemeler yapmalı ve uygulamalıdır.
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Eczacılık Hizmetleri Yönetimi (EHY)

Eczacılık hizmetleri ve ilaç yönetimi sağlık tesisleri için zor, riskli 
ve önem arz eden işlemlerin yer aldığı bir boyuttur. Tesisin bü-
yüklüğüne göre 24 saat esasına göre eczacı çalıştırılan hastane 
eczanesinde soğuk zincire tabi ilaçların yönetimi, ilaç hataları ve 
ramak kala olaylarının ve farmokovijilansın yönetimi, stok yöne-
timi ve ilaçların depolanması süreçleri özenli bir şekilde planlanır 
ve kayıt altına alınarak uygulanır.

Hastaların hekim tarafından düzenlenen günlük orderlarının 
eczaneye iletilmesi sonucunda her sağlık tesisinde ilaçlar hasta 
adına ve günlük olarak hazırlanır. Yetkili bir hemşire aracılığıyla 
kliniğe ulaştırılır. İlaçların doğru hastaya, doğru zamanda, doğ-
ru dozda, doğru yolla verilmesi süreçleri belirlenerek kayıt altına 
alınmalı ve hastanın dosyasında ilaç uygulama çizelgesi imzaları 
tam bir şekilde bulunmalıdır. Hastane eczanesinde ilaçların ha-
zırlandığı ortamların temizliği ve uygunluğu sağlanmalı, benzer 
ilaçların yanlış kullanımının  önlenmesi için gerekli düzenleme-
ler yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

Sağlık tesisi eczanesinde hasta orderlarında yazılan ilaçların ilaç 
– ilaç ve ilaç – besin etkileşmeleri takip edilmelidir. Narkotik ilaç-
ların, yüksek riskli ilaçların ve sitotoksik ilaçların hazırlanması ve 
hastaya uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve uygu-
lanıyor olmalıdır. Sağlık tesisinde eczanede yapılan tüm işlemler 
HBYS üzerinden elektronik olarak yapılabilmelidir.

Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH)

Sağlık tesislerinde biyomedikal cihazların alımı, muayenesi, de-
polanması, ilgili birime iletilmesi, eğitimlerinin verilmesi, sorum-
lularının tespit edilmesi ve tesise ait bir biyomedikal envanterinin 
oluşturulması klinik mühendislik hizmetlerinin sorumlulukları 
arasındadır. Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için KMBYS ve 
HBYS arasında tam entegrasyon sağlanmalı sözleşme süreçleri iyi 
yönetilmeli ve sözleşmelere uyum sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlar konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olmamaları, buna karşın sağlık hizmetinin gittikçe artan bir 
oranda teknik cihazlar üzerinden sunulması bu alanda kapsamlı 
düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Biyomedikal hiz-
metlerin ifa, muayene, ve kabul kriterlerinin belirlenmesi ve ilave 
olarak biyomedikal teknoloji performans ve verimlilik süreçleri-
nin yönetilmesi önemlidir. 

Bu aşamalara yönelik çalışanların eğitimleri planlanmalı, uygu-
lanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Biyomedikal teknoloji takip 
sistemi, biyomedikal H.E.K. yönetim sistemi, biyomedikal depo 
yönetimi ve biyomedikal Kaynak geliştirme sistemi klinik mü-
hendisliğinin değerlendireceği diğer önemli alanlardır.
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SORU: Acil servisin tescilli seviyesini gösteren 
Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu?

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.1.1. Bu belge sağlık tesisinde bulunmalıdır.

• AS.1.2. Belgede Valilik makamının tescil onayı 
aranmalıdır. 

SIRA   : 1

BÖLÜM ADI  : ACİL SERVİS

BÖLÜM SIRA NO : 1

BOYUTLAR  : YLY

bölgenin özellikleri, bulunduğu konum,  bünyesinde faaliyet gös-
terdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak I. II. 
ve III. Seviye olarak seviyelendirilir. 

Acil servislerin seviyelerine göre tanımları, seviyelerine uygun 
olarak bulundurulması gereken birim ve alanlar, bunların asgari 
alan genişlikleri, verilmesi gereken hizmetin kapsamı, asgari ya-
tak ve personel standardı Ek-1’de, tıbbî cihaz ve donanıma ilişkin 
asgari standartları Ek-2’de, bulundurulması zorunlu asgari ilaç 
listesi Ek-3’te, acil servislerde bulundurulması gereken birim ve 
alanlar ise Ek-4’de gösterilmiştir.

(2) Seviye tespiti; bu Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te-
ki asgari standartlar çerçevesinde müdürlük bünyesinde oluş-
turulacak komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve raporlama 
yöntemiyle, Ek-5’deki Acil Servis Seviye Tespit ve Denetleme 
Formuna göre yapılır. Komisyon tarafından düzenlenen rapor ve 
ekinde yer alan Ek-5’deki Forma istinaden Valilik onayı alınarak 
tescil için Bakanlığa gönderilir. 

(3) Komisyon, müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardım-
cısı başkanlığında, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğünden 
ve yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden birer kişi, il 
ambulans servisi baştabibi veya görevlendireceği bir kişi ile bir 
mimar veya inşaat mühendisi, varsa acil tıp uzmanı, bulunma-
ması hâlinde acil servis sorumlusu bir tabip olmak üzere en az 
altı kişiden oluşur. Üniversite bulunan illerde ilgili ana bilim dalı 
başkanlığından bir temsilci de komisyona dâhil edilir. Komisyon 
oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın 
taraf olduğu karar geçerlidir. Komisyon sekretaryası müdürlükçe 
yürütülür.

(4) Seviyelendirme ve tescil işlemi yapılan acil servislerin sonra-
dan seviyesinin yükseltilmesi veya yeniden değerlendirilmesine 
ilişkin başvurular kurum baştabibince ilgili müdürlüğe resmi yazı 
ile yapılır. Başvurular, müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren 
1 (bir) ay içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık tesisi sayısı fazla olan 
illerde birden çok komisyon kurulabilir.

Açıklama

Gözlemci tarafından acil servisin tescilli seviyesini gösterir belge 
sorgulanır. Sağlık tesisi yöneticisi tarafından Seviyelendirme ta-
lebi yapılmış ancak Sağlık Müdürlüğü, Valilik onayı ve Bakanlık 
tescil süreci tamamlanmamış ise sağlık tesisi muaf tutulur.

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

Seviyelendirme 

Madde 6  

(1) Acil servisler, acil hasta kapasitesi, acil vakaların özelliği ve 
vakanın branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurdu-
ğu malzeme, tıbbi donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği 
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Seviyelendirmenin istisnaları

Madde 7
(1) Dal hastaneleri, özel hastaneler ve entegre ilçe hastaneleri 
bünyesindeki acil servisler veya acil üniteleri, komisyon tarafın-
dan aşağıdaki ölçütlere uygun olarak inceleme ve değerlendirme-
ye tâbi tutulur ve raporlanarak tescil için Bakanlığa bildirilir.

a) Göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağ-
lığı, lepra, deri ve zührevi hastalıkları branşlarında faaliyet gös-
teren ve acil sağlık hizmeti yoğunluğu bulunmayan dal hasta-
nelerinde sadece ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği branşta acil 
ünitesi oluşturulur. 

b) Acil ünitesinin fiziki şartlar, tıbbi donanım, ilaç ve personel 
bakımından Ek-6’daki asgari standartları taşıması zorunludur.

c) Faaliyet gösterdiği branşların özelliği gereği acil başvuru yo-
ğunluğu bulunan, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve 
hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, acil yardım ve travmatolo-
ji, göğüs cerrahisi, onkoloji ve kemik hastalıkları, meslek hasta-
lıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları ile göğüs hastalıkları alanında 
faaliyet gösteren dal hastaneleri acil servislerinin; fiziki şartları 
bakımından en az I. Seviye’nin asgari standartlarını, diğer şartlar 
bakımından III. Seviye’nin asgari standartlarını taşıması gerekir.  

ç) Dal hastaneleri haricindeki özel sağlık tesislerinin acil servis-
lerini, ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu 
Tebliğde belirtilen süre ve şartlar dâhilinde en az I. Seviye acil 
servis asgari standartlarına uygun hâle getirmesi zorunludur.    

SORU: Acil servis sorumluları tanımlanmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

2

ACİL SERVİS

2

YLY

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Acil servis sorumlusu ve personel standartları

Madde 11
(1) Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde 
baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman 
tabip ya da bir tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. 
Yeterli sayıda acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde acil servi-
se başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve sorumluluğunda 
değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının 
bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. 
Acil serviste Ek-1’de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari 
standardına ilave olarak hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine 
göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca belirlenen seviyesinin gerektir-
diği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte 
sağlık ve diğer personel planlaması yapılır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.2.1. Acil Servis sorumlu hekimi tanımlanmış olmalıdır.

• AS.2.2. Acil Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış 
olmalıdır.

• AS.2.3. Görevlendirme yazıları ilgili kişiler tarafından 
tebellüğ edilmiş olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

3

ACİL SERVİS

3

YLY

SORU: Acil serviste karşılama ve yönlendirme hizmeti 
veriliyor mu?

Açıklama

Çalışanlara verilen eğitim programında; hasta memnuniyeti, has-
ta hakları ve iletişim becerileri bulunmalıdır.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

1.1.5. Sağlık tesisinin rolü doğrultusunda belirlenen acil seviyesi-
ne göre, acil servise müracaat eden hastanın, acil servis girişinde 
karşılanma hususları düzenlenir.

a) Birinci seviye hariç diğer seviyelerde, asgari bir sağlık personeli 
gözetiminde hastanın karşılanması sağlanır.

b) İkinci ve üçüncü seviye acillerde hasta ve yakınlarının acil ser-
vis girişinde kolaylıkla ulaşabilecekleri bir danışma ve yönlendir-
me birimi oluşturulur. Bu birimde en az bir sağlık personeli, hasta 
kayıt elemanı ve hasta transfer elemanı bulundurulur. Bu birim-
de görev yapan sağlık personeli hastanın ilk karşılamasını yapar 
durumuna uygun yönlendirme ve yardımı sağlar. Sağlık personeli 
her hasta için uygun zaman ve koşulda kayıt işlemini kayıt ele-
manına tamamlatır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.3.1. Karşılama ve yönlendirme hizmeti uygun alanda 
konumlandırılmalıdır.

• AS.3.2. Bu birimde karşılama ve transfer elemanı 
bulundurulmalıdır. 

• AS.3.3. Hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon vb… 
mevcut ve güncel olmalıdır.

• AS.3.4. Çalışanlar görevleriyle ilgili eğitime tabi 
tutulmalıdır.

• AS.3.5. Karşılama ve yönlendirme çalışanları diğer 
hastane çalışanlarından ayırt edilebilecek kıyafet 
giymelidir.
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SORU: Her vardiyada görev yapan toplam doktor, 
hemşire, sağlık memuru, ATT sayısı acil servis 
seviyesine uygun sayıda mı?

4

ACİL SERVİS

4

YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Dal hastanelerinde acil servis verilen hizmete göre seviyelendiri-
lir. Dal hastaneleri acil servislerinin; fiziki şartları bakımından en 
az I. Seviye’nin asgari standartlarını, diğer şartlar bakımından III. 
Seviye’nin asgari standartlarını taşıması gerekir.

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Madde 7.c.
Faaliyet gösterdiği branşların özelliği gereği acil başvuru yoğun-
luğu bulunan, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hasta-
lıkları, kalp ve damar cerrahisi, acil yardım ve travmatoloji, göğüs 
cerrahisi, onkoloji ve kemik hastalıkları, meslek hastalıkları, ruh 
sağlığı ve hastalıkları ile göğüs hastalıkları alanında faaliyet gös-
teren dal hastaneleri acil servislerinin; fiziki şartları bakımından 
en az I. Seviye’nin asgari standartlarını, diğer şartlar bakımından 
III. Seviye’nin asgari standartlarını taşıması gerekir.

Madde 11.

EK:1
Acil serviste seviyesine uygun sayıda personel 
görevlendirilmelidir. Buna göre;

1. seviye acil serviste her vardiya için tabip/ asistan sayısı 1-2, 

2. seviye acil serviste her vardiya için tabip/ asistan sayısı 2-4, 

3. seviye acil serviste her vardiya için tabip/ asistan sayısı 4+, 

1. seviye acil serviste her vardiya için hemşire /ATT / sağlık 
memuru sayısı 1-2, 

2. seviye acil serviste her vardiya için hemşire /ATT / sağlık 
memuru sayısı 2-7, 

3. seviye acil serviste her vardiya için hemşire / ATT/ sağlık 
memuru sayısı 7+ olmalıdır.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Madde 5
j) Nöbetçi uzman tabip, tabip ve diğer personelin branş, unvan ve 
isimlerinin yer aldığı liste, tercihen ışıklandırmalı bir levha ile acil 
servislerin kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.4.1. Acil serviste her vardiyada görev yapan doktor 
sayısı acil servis seviyesi ile uyumlu olmalıdır.

• AS.4.2.  Acil serviste her vardiyada görev yapan hemşire, 
sağlık memuru, ATT sayısı acil servis seviyesi ile uyumlu 
olmalıdır.

• AS.4.3. Acil serviste aylık çalışma listeleri belirlenmelidir.

• AS.4.4. Acil serviste günlük çalışma listeleri kolaylıkla 
görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.
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SORU: Acil serviste uygun otopark alanları belirlenmiş mi? 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

5

ACİL SERVİS

5

YLY, AYD

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Madde 5
g) Acil servise yakın ve acil ulaşımını aksatmayacak şekilde, has-
ta nakil araçları, engelli hasta araçları ve resmi araçlar, personel 
ve hasta yakınları için uygun ve yeterli genişlikte otopark alanı 
ayrılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.5.1. Ambulans ve hasta nakil araçları için; araçların her 
an çıkış yapabileceği, ayrı otopark alanı belirlenmelidir.

• AS.5.2. Engelli hasta araçları için uygun sayıda ve yeterli 
genişlikte otopark alanı ayrılmalıdır. 

• AS.5.3. Personel, hasta ve hasta yakınları için uygun 
sayıda ve yeterli genişlikte otopark alanı ayrılmalıdır. 

• AS.5.4. Otopark alanlarında uygun ışıklandırma 
yapılmalıdır.

• AS.5.5. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, 
personel, vb… ) alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.6.1. Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız olacak 
şekilde düzenlenmelidir.

• AS.6.2. İkinci ve üçüncü seviye acil servislerde 
ambulans ve ayaktan hasta girişi ayrı olacak şekilde 
düzenlenmelidir.

• AS.6.3. Acil servise giriş kapısı ve giriş alanı personel 
ve sedyelerin rahatlıkla hareket edebileceği kadar geniş 
olmalıdır.

• AS.6.4. Acil servise giriş alanı düz, gerekli durumlarda ise, 
en fazla %8 eğimli sedye rampası olmalıdır.

• AS.6.5. Acil servis girişinde hastaların kolayca 
ulaşabileceği uygun bir alanda sedye ve tekerlekli 
sandalyeler bulundurulmalıdır.

• AS.6.6. Acil servis giriş ve çıkışları sedye ile hasta nakline 
uygun, üstü kapalı ve iyi aydınlatılmış olmalıdır.

SORU: Acil servis girişinde uygun şekilde düzenlemeler 
yapılmış mı?      

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

6

ACİL SERVİS

6

YLY, AYD
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Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Madde 5: 

a) Acil servisler, hastanenin ana girişinden ayrı, anayola yakın ve 
araç trafiği bakımından kolay ulaşılabilir, ambulansların kolaylık-
la giriş ve çıkış yapabilecekleri, en fazla % 8 eğimli sedye rampası 
bulunan ve giriş katında; görüntüleme, laboratuvar, ameliyatha-
ne, yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma uygun bağlantısı olan 
bir konumda kurulur. 

b) Aynı alanda birden fazla binada hizmet veren hastanelerde; 
ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve görüntüleme birim-
leri ile acil servis arasındaki hasta nakli kapalı ortamda yapılacak 
şekilde fiziki bağlantı sağlanır. 

c) Acil servis giriş ve çıkışlarında; ambulans veya araçtan acil ser-
vis girişine kadar olan mesafede hastaların olumsuz hava koşul-
larından etkilenmemesi için üstü kapalı olacak şekilde, sedye ile 
hasta nakline uygun alan oluşturulur.

f) Acil servislerde, ambulans ve hasta nakil aracı ile nakledilen 
hasta girişi ile ayaktan hasta girişi ayrılır. Bu alanda, ambulans 
ve hasta nakli yapılan araç trafiği için kolay manevraya uygun bir 
ulaşım altyapısı oluşturulur. 

SORU: Acil serviste güvenlik hizmeti veriliyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

7

ACİL SERVİS

7

ÇHG, HGY, YLY

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 10:

Acil servislerde güvenlik, resmi kolluk kuvveti veya özel güvenlik 
personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile 
sağlanır. Tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği alanlar ile cerrahi müda-
hale, ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik birimlere görevli personel 
dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi ilgilisine göre açılma özelliği 
olan kapılar konulmak suretiyle engellenir. Görevli personel, hasta, 
hasta yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile ge-
tirilen acil hastaların alındığı girişler gerekli idari ve teknik önlemler 
alınarak kontrol altında tutulur.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.7.1. Güvenlik personeli ile 24 saat hizmet verilmelidir.

• AS.7.2. Kamera sistemi olmalıdır. (Kayıtlar en az 2 ay 
süreyle saklanmalıdır.)

• AS.7.3. Tıbbi işlemlerin gerçekleştiği alanlara erişim 
görevli personel dışındaki ilgisi olmayan kişiler için 
kısıtlanmalıdır.  

• AS.7.4. Güvenlik hizmeti acil servis girişine hâkim, uygun 
alanda konumlandırılmalıdır.
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SORU: Nöbetçi eczaneleri gösteren güncel liste acil 
serviste günlük olarak ilan ediliyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

8

ACİL SERVİS

8

YLY, HED

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Madde 5

j) Nöbetçi eczaneleri gösterir liste, tercihen ışıklandırmalı bir levha 
ile acil servislerin kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.8.1. Günlük nöbetçi eczane listesi kolaylıkla 
görülebilecek bir yerde olmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.9.1. Triaj, hasta mahremiyeti açısından uygun alanda 
yapılmalıdır.

• AS.9.2. İkinci seviye acil serviste triaj; triaj eğitimi almış 
sağlık personeli tarafından yapılmalıdır.

• AS.9.3. Üçüncü seviye acil serviste triaj, hekim tarafından 
yapılmalıdır.

• AS.9.4. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triaj alanı 
yeşil, sarı ve kırmızı alan olarak ayrılmış olmalıdır.

SORU: 2. ve 3. basamak acil serviste triaj uygulaması 
yapılıyor mu? 

9

ACİL SERVİS

9

HED, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 8  

(1) Acil servislerde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması 
uygulanır. Triaj işlemi başvuru sırasında yapılır. Triaj uygulaması 
için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından 
öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılır. Renk 
kodlamasına ilişkin uygulama esasları Ek-7’de gösterilmiştir.

(2) Dal hastaneleri ve bünyesinde I. Seviye acil servisi bulunan 
sağlık tesislerinde triaj uygulaması yapılması zorunlu değildir. 
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112 Acil ambulanslarıyla sağlık tesisine getirilen hastalara triaj 
uygulaması yapılmaz. Ambulansla getirilen acil vakaların sağlık 
tesisine kabul işlemleri en kısa sürede tamamlanır.

(3) Acil serviste ilk kayıt, güvenlik ve triaj uygulaması için yeterli 
alan ayrılır. Triaj uygulaması tabip veya acil tıp teknisyeni, hem-
şire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık 
personeli tarafından yapılır. Acil bakım ve triaj uygulamasına iliş-
kin verilmesi gereken eğitimler, eğitimlerin müfredatı ve süresi 
ile eğitim verilecek merkezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-
nın ve ilgili diğer kurumların da görüşü alınarak Bakanlıkça be-
lirlenir. 

Madde 9:

Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mah-
remiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet 
edilmesi zorunludur.

Renk kodlaması ve triaj uygulaması 

YEŞİL ALAN 

Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı

* Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü

* Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü 
basit belirti 

* Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler

* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve 
psikolojik bozukluklar

SARI ALAN

Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yük-
sekliği

* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı

* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta dere-
cede solunum sıkıntısı

* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)

* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan 
hasta

* İnatçı kusma

* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta

* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı

* 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta

* Şiddetli karın ağrısı olan hasta

* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren eks-
tremite yaralanması

* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk 

* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

* Basit kanamalar

* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yara-
lanmaları

* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu

* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları

* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller

* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde 
yabancı cisim

* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel 
basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laseras-
yon) normal vital bulgular 

* Şiddetli olmayan karın ağrısı

* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar
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KIRMIZI ALAN

* Kardiyak arrest

* Solunumsal arrest

* Havayolu tıkanıklığı riski

* Major çoklu travma

* Solunum sayısı < 10/dakika

* Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk 
veya infantlar

* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar

* Devam eden veya uzamış nöbet

* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması 

* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı 

* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor 
ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes dar-
lığı olan hastalar

* Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tı-
kanıklığı riski 

* Dolaşım bozukluğu

- Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu

- Kalp hızı<50 veya >150 olması

- Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon 

* Akut hemiparazi/disfazi

* Letarji ile birlikte ateş (her yaş)

* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması

* Majör fraktür  veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma

* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı

- Önemli sedatif veya diğer toksik Maddelerin oral alımı

* Davranışsal/Psikiyatrik

-Şiddet içeren agresif davranışlar

-Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

SORU: Resüsitasyon için özel bir düzenleme yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

10

ACİL SERVİS

10

YLY, AYD

Açıklama

Herhangi bir nedenle solunum ve kardiyak arrest olan, ya da olma ih-
timali yüksek olan, travma nedeni ile acil servise başvuran, kanaması 
olan, zehirlenme nedeni ile acil servise getirilen, şuuru kapalı olan, 
ambulans ile hastaneye getirilen hastaların ilk muayene ve tedavisi-
nin yapıldığı alan resüsitasyon odası olarak ayrılmalıdır. Resüsitasyon 
odasının yerleşim alanı, acil ambulans girişine yakın olacak şekilde 
planlanmalıdır.

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ (EK-1).Tebliğ (EK-2).

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.10.1. Resüsitasyon için ayrı bir oda (dal hastaneleri için 
ayrılmış bir alan) düzenlenmiş olmalıdır.

• AS.10.2. Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına yakın 
bir yerde olmalıdır.

• AS.10.3. Acil Servis seviyesine göre resüsitasyon odası 
gerekli tıbbi donanıma sahip ve kullanıma her an hazır 
olmalıdır.

• AS.10.4. Resüsitasyon odasında ilaç ve sarf malzemeler 
kullanıma her an hazır bulundurulmalıdır.
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SORU: Acil servis seviyesine uygun fiziki düzenlemeler 
yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

11

ACİL SERVİS

11

YLY, AYD, HED

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Resüsitasyon odası: Herhangi bir nedenle solunum ve kardiyak ar-
rest olan, ya da olma ihtimali yüksek olan, travma nedeni ile acil 
servise başvuran, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile acil servise 
getirilen, şuuru kapalı olan, ambulans ile hastaneye getirilen hasta-
ların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı alandır.

Hasta muayene alanları: Ayaktan gelen hastaların muayene, teşhis 
ve tedavisinin yapıldığı müstakil oda ya da paravanla bölünmüş alan.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.11.1. Birinci seviye acil serviste; muayene alanları, 
resüsitasyon odası, (dal hastanelerinde alan) müşahede 
odası, müdahale odası,112 istasyon birimi bulunmalıdır.

• AS.11.2. İkinci seviye acil serviste 1. Seviye acil servise 
ilave olarak;  triaj (Hemşire/ATT/sağlık memuru 
düzeyinde), primer tedavi birimi, Görüntüleme Ünitesi, 
İzolasyon/Dekontaminasyon Odası bulunmalıdır.

• AS.11.3. Üçüncü seviye acil serviste 1. ve 2. Seviye acil 
servise ilave olarak; Triaj ( tabip düzeyinde), Travma odası, 
Kritik- Yoğun Bakım Birimi (tercihli), Muayene Odası  
bulunmalıdır.

Müşahede odası/alanı: Gerek resüsitasyon odası gerekse hasta 
muayene odalarında ilk muayene ve tedavilerinin yapılıp kesin ta-
burcu ve/veya yatış endikasyonu verilemeyen hastaların en fazla 
12 saat süreyle bakım ve tedavisinin yapıldığı alan.

Müdahale odası/alanı: Her türlü sutür atma ve alma, alçı ve ben-
zeri küçük cerrahi işlemlerinin yapılabildiği oda.

Bekleme alanı: Hasta yakınlarının beklemesi için oluşturulan, 
pencereli, acil girişine ve kantine yakın, sıcak ve soğuktan koruma-
lı, ergonomik oturma düzeninin olduğu alan.

Triaj alanı: Tabip, acil tıp teknisyeni, hemşire ya da sağlık me-
murunun (toplum sağlığı) acil serviste görevli tabip ile koordineli 
olarak çalıştığı, acile başvuran hastaların karşılandığı, tedavi önce-
liğinin belirlendiği ve hangi bölümde, kim tarafından tedavi edile-
ceğine karar verildiği birimdir.

Kritik hasta bakım birimi: İlk resüsitasyon ve tedavisi yapılan ve 
halen stabil olamayan hastaların 24 saati geçmemek şartı ile takip 
ve tedavilerinin yapıldığı alan.

Primer tedavi birimi: Acil servise ayaktan başvuran, tetkik ihtiya-
cı olmayan, anamnez ve muayene ile tedavisi planlanabilen hasta-
ların bakıldığı alandır. 

Görüntüleme ünitesi: Mobil ve sabit röntgen, BT, USG gibi tıbbi 
donanımlı, acil servis hastalarına 24 saat hizmet verebilen, acil ser-
vise yakın ya da içinde konuşlandırılmış birim. 

Travma odası/alanı: Herhangi bir nedenle travma geçirmiş hastala-
rın ilk muayene, tedavi ve bakımlarının yapıldığı, ileri travma yaşam 
desteği kapsamında girişimsel işlemlerin yapıldığı yerlerdir.  

Tedavi alanı: Bekleme alanı, destek alanı, görüntüleme ünitesi ve 
laboratuarlar hariç olmak üzere acil serviste hastalara tanı ve teda-
vi girişimlerinin yapıldığı tüm alanların toplamı.

Dekontaminasyon/Arındırma odası/alanı: Nükleer, kimyasal ve 
biyolojik ajanlara maruz kalanların dekontaminasyonlarının sağ-
landığı, uygun miktarda duş bulunan alanlardır.

112 İstasyon Birimi: Hastane acil servisleri ve birinci basamak 
sağlık kuruluşları ile entegre olarak 24 saat kesintisiz ambulans ve 
acil sağlık hizmeti veren B tipi istasyon ve ekibi için ayrılan, acil 
servis bünyesindeki en az bir odalı alandır.
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SORU: Acil müdahale setinde veya acil arabasında 
bulunan ilaç ve tıbbi cihazların kontrolleri yapılıyor 
mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

12

ACİL SERVİS

12

YLY, EHY

Açıklama

Ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz bölümlerinde ayrıca acil mü-
dahale seti içinde defibrilatör bulunmalıdır. Diğer bölümlerde ise acil 
müdahale setine ve defibrilatöre kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

Kaynak

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Madde 15

e) Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım, daima 
kullanıma hazır halde bulundurulur.

SORU: Acil servisteki ilaç yönetimi uygun olarak 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

13

ACİL SERVİS

13

YLY, EHY, HGY

Açıklama 

Yazılışı, okunuşu ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar için listeler 
oluşturulmalı dolap içindeki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. 

İlaç depolanmasında raf yerleşimi kutu ve ambalajları aynı olan 
ilaçlar yan yana, alt alta ve yakın yerleşimde olmayacak şekilde 
düzenlenmelidir.

İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin miadlarına göre ayrımı yapılma-
lı, dozları da dikkate alınarak miadı yakın olan ilaç ve tıbbi sarf 
malzemeleri öncelikle kullanıma verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR
• AS.12.1. Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunan 

ilaçların miktar ve miad kontrolleri düzenli aralıklarla 
yapılmalıdır.

• AS.12.2. Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunan 
tıbbi cihazlar kullanıma hazır olmalıdır.

• AS.12.3. Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunması 
gereken ilaçların ve tıbbi cihazların kontrol listesi 
bulunmalıdır. 

• AS.12.4. Acil müdahale seti veya acil arabasında; Laringoskop 
seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),Balon-valf-
maske sistemi, Değişik boylarda maske, Oksijen hortumu 
ve maskeleri, Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), 
Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya 
da kombi tüp), Enjektörler, Kişisel koruyucu ekipmanlar 
bulunmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.13.1. Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların 
karışmamasına yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır.

• AS.13.2. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmalı ve diğer 
ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

• AS.13.3. Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun 
şekilde saklanmalıdır.

• AS.13.4. Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt 
altına alınmalıdır.

• AS.13.5. İlaçların acil serviste kullanılmayan yarım dozları 
takip edilmelidir.
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Klinik gereklilik olmadıkça hasta bakım alanlarında yüksek riskli 
ilaç bulundurulmamalı, prosedür gereği bulundurulmasına izin 
verilen ortamlarda yanlış kullanımları önlemek için gerekli ön-
lemler alınmalıdır.   

Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı bir alanda erişimi kısıt-
lanarak saklanmalıdır.

Eczaneden teslim alınan narkotik ilaçların kırılmaması için ön-
lemler alınarak servislere taşınmalı, hemen uygulanmayacak 
ise dolaba kaldırılarak kilitlenmelidir. Mesai saatlerinde dolabın 
anahtarı servis sorumlu hemşiresinde bulunmalı, nöbet saatle-
rinde ise anahtar nöbetçi hemşireye teslim edilmelidir. Anahtarı 
teslim alan sorumlu ve nöbetçi hemşire üzerinde taşımalıdır. Do-
lap kapağı açık bırakılmamalı, dolaba konulan ve dolaptan alınan 
tüm ilaçlar kayda geçmelidir. İlaç kaybolduğunda veya kırıldığın-
da servis sorumlu hemşiresi tarafından tutanak tutularak hasta-
ne idaresine bildirilmelidir.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurul-
malıdır. Kırılması veya kaybolması durumunda izlenecek süreçler 
yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz konusu talimatlar servislerde, 
eczane ve ilaç depolarında bulunmalı ve uygulanmalıdır.

Uyarıcı, uyuşturucu ve narkotik ilaçlarda hemşire aldığı ilaç 
adı-sayısı ve tarihini ilaç defterine yazıp imza karşılığı alır ve ser-
vislerde narkotik ilaç teslim defterine/formuna  kaydedilip hasta-
nın adı ve soyadı yazılıp narkotik ilaç defterine/formuna  kaydedi-
lir. Narkotik ilaç istem ve kayıt formu düzenlenerek istem yapılır. 
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar birimlere imza karşılığı tes-
lim edilir. Bu ilaçlar eczane ve birimlerde kilitli dolaplarda sak-
lanır. Birimlerde ilaçlar kullanıldığında Yeşil - Kırmızı Reçeteye 
Tabi İlaçların Devir Teslim Formuna kaydedilir. Formda;

- İlacın hangi hastaya, kaç adet kullanıldığı

- İlacın kullanıldığı tarih 

- İlacı kimin uyguladığı

- Nöbet teslimlerinde sayılarak, kaç adet teslim edildiği, teslim 
eden ve alanın imzası bulunur.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kırılması veya kaybolması 
durumunda izlenecek süreçler yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz 
konusu talimatlar servislerde, eczane ve ilaç depolarında bulun-
malı ve uygulanmalıdır.

Bölünebilir dozlardaki ilaçların üzerine açılış saatlerinin ve tarih-
lerinin yazılması ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda 
saklanması, servislerde miadı dolan, saklama koşulları açısından 
sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra saklanma-
sı uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz ilaçla-
rın imhası ile ilgili olarak imha tutanakları düzenlemek suretiyle 
imha prosedürünün başlatılması ve Sağlık Tesislerinde imha işle-
minin adımlarının yazılı olarak talimatlandırılması, imha edilen 
yarım dozların ilacın adı- fiyatı-imha edilen doz miktarı şeklinde 
Sağlık tesisleri bazında istatistiklerinin tutularak, üç aylık peri-
yotlar halinde takip eden ayın ilk haftasında hastane.eczaciliği@
saglik.gov.tr adresine, Genel Sekreterlikleriniz bünyesinde görev-
lendirilecek hastane eczacılığı hizmetlerinden sorumlu eczacı ta-
rafından gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

Madde: 7 

d bendi: 

“ İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel za-
rarlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulma-
sını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.”

TKHK Stok Yönetimi Birimi 17.07.2014 tarih ve 80981279 sayılı 
yazı
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SORU: Acil servisten istenen, uzman hekim 
konsültasyon gerçekleştirme süresi ölçülüyor mu?

SORU: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) 
tarafından yayınlanan Klinik Karar Verme Rehberindeki 
istenen veriler toplanıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

14

ACİL SERVİS

14

HED, YLY

15

ACİL SERVİS

15

YLY, TKY

Açıklama

Acil servisten istenen uzman hekim konsültasyon gerçekleştirme 
süresi ölçümü, acil servis süreçlerinin verimliliğinin artırılmasını 
ve hasta güvenliğinin sağlanmasını amaçlanmaktadır. Acil servi-
se konsültan doktor çağırma ve konsültan doktorun acil servise 
geliş saatlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı kontrol edilir. De-
ğerlendirme yapılırken konsültasyon istenen ve süresi kayıt edi-
len hastalar, yeşil alan hasta tanımı dışındaki hasta grubundan 
seçilerek yapılmalıdır. Bu hastalar;

1)  Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, 

2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, 

3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, 

4) Müşahede altına alınan vakalar, 

5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka 
bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar,(Acil Sağlık 
Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması Genelgesi (2012/10).

Açıklama

TKHK tarafından yayınlanan http://www.tkhk.gov.tr/TR,2601/
acil-servis-klinik-karar-verme-rehberleri.html adresindeki klinik 
karar verme rehberinin bazı basamaklarında yer alan yıldızla işa-
retlenmiş verilerin kaydının tutulması ve arşivlenmesi kontrol 
edilmelidir.

Kaynak

TKHK Kurumsal Verimlilik Dairesi 07.03.2013 tarih ve 1118704 
sayılı yazısı

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.14.1. Acil servisten istenen uzman hekim konsültasyon 
gerçekleştirme süresi ölçülmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.15.1. TKHK tarafından yayınlanan Klinik Karar Verme 
Rehberindeki algoritmalar kullanılmalıdır.

• AS.15.2. Klinik Karar Verme Rehberinin bazı 
basamaklarında yer alan yıldızla işaretlenmiş verilerin 
kaydı tutulmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

16

ACİL SERVİS

16

YLY, AYD, HAH

SORU: Acil servis müşahede odasında acil seviyesine 
uygun düzenlemeler yapılmış mı?

Açıklama
Müşahede odasında bulunan toplam yatak sayısının acil servis seviyesi ile 
uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Müşahede odasında hasta mahremiyetine yönelik düzenlemeler yapılma-
lıdır.

Mahremiyetin korunması:

Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameliyat, girişim, 
görüntüleme vb.) özel mahremiyet bölgesinin açılmasını gerektiren du-
rumlarda hasta mahremiyetine saygı önemlidir.

Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görev-
liler dışındakiler bu ortamda bulunmamalıdır. Hastayı hazırlama işlemleri 
esnasında (hastaya ameliyat öncesi önlük giydirme, bone takma) mahre-
miyet esaslarına dikkat edilmelidir.

Kan verme veya tansiyon ölçme işlemleri sırasında paravan olmaksızın 
hastalardan ilgili uzuvlarını açmaları istenmemeli ve işlemler esnasında 
ortamda uzman kişi dışında konuyla alakasız kişiler bulundurulmamalıdır.

Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yö-
nelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı 
olmalıdır

Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyetini sağla-
yacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

Muayene, müdahale, müşahede, kemoterapi, diyaliz ünitelerinde, yo-
ğun bakım ünitelerinde, bebek bakım odalarında gerekli düzenlemeler 
(perde/paravan) bulundurulmalıdır.

Hasta transferi sırasında da hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

Hastalara ve personele yönelik güvenlik önlemleri alınması gereken 
yerlerde hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

Kayıtlı ve kayıtsız bilgi mahremiyeti:

Hastanın vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların hasta ve 
hekimin izni olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellen-
melidir. Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgililere aktarılırken 
gizlilik ilkesi korunarak gerekli özen gösterilmelidir. Tüm çalışanlar 
hastalara özel olan tesadüfen ya da görevleri sırasında şahit oldukla-
rı bilgilerin orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara taşı-
mamak bakımından sorumludurlar. Hasta dosyalarına ilgili görevliler 
dışında ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter tara-
fından gerekli önlemler alınmalıdır.

Acil gözlem odalarında yatak başı hemşire çağrı zili işlevsel olmalıdır. 
Birlik gözlemcisi tarafından çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.

Kaynak
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ (EK-1).

Buna göre müşahede odasında;

1. seviye acilde 4-6,

2. seviye acilde 6-12,

3. seviye acilde 12-20 yatak bulunmalıdır.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ Madde 9 

(3)   Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mah-
remiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet edil-
mesi zorunlu olup, hasta bakım ve muayene alanlarında hasta mahre-
miyetini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.16.1. Müşahede odasındaki toplam yatak sayısı acil 
servis seviyesine uygun olmalıdır.

• AS.16.2. Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli 
düzenlemeler yapılmış olmalıdır. 

• AS.16.3. Hemşire çağrı sistemi çalışır ve işlevsel olmalıdır.
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SORU: Acil serviste hasta tedavisinde kullanılan 
dokümanlar uygun şekilde dolduruluyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

17

ACİL SERVİS

17

EHY, HDB

Açıklama

Acil serviste hasta takip ve gözlem formu kullanılmalıdır. Bu 
form;

Hastanın adı soyadı, şikâyet ve hikâyesi, fizik muayene bulguları, 
ön tanı, istenen tetkikler, yapılan tıbbi girişimsel işlemler, hekim 
tedavi istemi, hekim imza ve kaşesi, hemşire izlem kayıtları ve 
imzası, müşahede odasına alınış ve çıkış saati bilgilerini içerme-

lidir. Hastanın vital bulguları, uygulanan tedavi planı ve klinik 
durumuyla ilgili bilgilerin kayıt altına alındığı kontrol edilmelidir. 
IV. İlaç uygulamalarında ilacı hazırlayan hemşire, mutlaka uygu-
lamayı da kendisi yapmalı, başkasının hazırladığı ilacı uygulama-
malıdır. İlacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi ve 
hastanın adı belirtilmelidir. 

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. Madde: 71, 132/b

Hasta tabelasına da, hastalara içerden ve dışarıdan verilen, kul-
lanılan ve uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle, gündelik iaşe 
Maddeleri yazılmalı, tabelada yazılı ilaç, tedavi ve sair tedbirleri 
hastalara uygulayan hemşireler, uygulama sonuçlarını zamanın-
da ve düzenli olarak hemşire defterine işlemelidir.

Hemşireler hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve 
tedavi uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve tabiplerin tarifle-
rine göre yapmak göreviyle yükümlü olup, hastaların ilaçlarını, 
içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve tatbik ederler, en-
jeksiyonları yaparlar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman 
belirterek kaydedip imzalarlar.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.17.1. İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama 
şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına 
alınmalıdır.

• AS.17.2. Acil serviste hasta gözlem ve takip formları 
kullanılmalıdır.

• AS.17.3. İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen 
ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati,  veriliş süresi ve 
hastanın adı mayi üzerinde belirtilmelidir.(etiket vb.)
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SORU: Acil serviste görev yapan personele ait giyinme 
ve dinlenme odaları mevcut mu?

SORU: Acil serviste laboratuvar hizmeti uygun şekilde 
veriliyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

18

ACİL SERVİS

18

ÇHG, AYD, YLY

19

ACİL SERVİS

19

TKY, YLY

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 5 

ç) Acil servislerde, acil servisin seviyesine göre Ek-1’de belirtilen 
asgari standarda uygun olarak yeterli sayı ve nitelikte ilk mu-
ayene, müdahale ve müşahede odaları ile bekleme salonu; acil 
servis yanında, acil servis işleyişini aksatmayacak şekilde ko-
numlandırılmış, hasta yakınlarına 24 saat hizmet verebilen kafe-
terya, anons sistemi, hasta yakını bilgilendirme panosu, personel 
soyunma-giyinme ve personel dinlenme odası, güvenlik odası, 
kadın ve erkekler için bekleme yeri ile bağlantılı, engellilerin de 
yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo bulunur.

Açıklama 

Numunenin uygun taşıma kabında, en kısa zamanda,  zarar görme-
den ilgili laboratuvara ulaşması ve numunenin işlem görene kadar 
zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması sağlanmalıdır. Nu-
muneler numune taşıma çantasına yerleştirilirken kapaklı numu-
ne kaplarının iyi kapatılıp kapatılmadığına dikkat edilmelidir. Daha 
sonra yan yatmayacak devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Tas-
nifi yapılan kan ve diğer numuneler taşıma sporlarına dizilmeli ve 
taşıma sporları taşıma çantasında laboratuvara ulaştırılmalıdır.

İlgili çalışanlar tarafından hastalara sonuç verme süreleri ile ilgili 
bilgilendirme yapılmalı ve testlerin sonuç verme süreleri hastala-
rın görebileceği bir alandan ilan edilmelidir.

Laboratuvar test sonuçlarında belirtilen tarih ve saat, kurum tara-
fından ilan edilen sonuç verme süresi ile uyumlu olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.18.1. Çalışan personel sayısına göre kadın erkek 
giyinme ve dinlenme odaları oluşturulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.19.1. Hastalardan alınan numuneler, numunenin 
cinsine uygun ekipmanla bekletilmeden, personel 
tarafından laboratuvara ulaştırılmalıdır.

• AS.19.2. Kurum acil serviste çalışılan laboratuvar 
testlerinin sonuç verme sürelerini hastaların görebileceği 
şekilde uygun bir alanda ilan etmelidir.

• AS.19.3. Kurum acil serviste çalışılan laboratuvar 
testlerinin sonuçlarını ilan edilen sürelerde vermelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

20

ACİL SERVİS

20

YLY, HED 

21

ACİL SERVİS

21

YLY, HED

SORU: Acilden 112 ile sevk edilen hasta sayısı ilgili 
dönemde Kuruma bildirilen sayı ile uyumlu mu?

SORU: Acil servis branş nöbetleri uygun şekilde 
tutuluyor mu?

Açıklama 

TKHK tarafından Birlik gözlemcisine verilen bilgi notunda yer 
alan ilgili aydaki acilden diğer kurumlara 112 ile sevk edilen has-
ta sayısının, hastane kayıtları ile uyumu kontrol edilir. İki kayıt 
arasında artı, eksi % 1 uyum mevcut ise evet kabul edilir.

Kaynak

Acil tebliği 

Madde 12 

Acil servis nöbetleri

1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâ-
linde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman 
tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.

2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesisle-
rinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip 
nöbeti tutulur.

3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalın-
dan 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.20.1. Kuruma bildirilen sevk sayısı ile hastane kayıtları 
uyumlu olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.21.1. Acil servis branş nöbet listesi düzenlenmelidir.

• AS.21.2. Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde 
aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman 
tabibin görev yaptığı branşlarda, 24 saat kesintisiz hizmet 
esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil 
acil branş nöbeti düzenlenmelidir.
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saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı 
için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir.

4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cer-
rahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin 
cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve 
reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ila-
ve olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan 
klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil 
uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cil-
diye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlar-
daki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine 
dahil edilir.

5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu 
amaçla acil servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her 
bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir 
acil muayene odası ayrılır.  

6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş 
nöbeti hizmetleri bu hastanelerde planlanır ve genel hastaneler bu 
branşlar için kapsam dışı tutulur. 

7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müs-
takil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bün-
yesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dâhili branş acil 
havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dâhili ve 
cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dâhili ve 
cerrahi klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri 
sayıda uzman tabip bulunması gerekir.

8) Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden 
fazla olması durumunda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş 
nöbetine veya ilgisine göre dâhili veya cerrahi acil branş havuz nö-
betine dâhil edilebilir.

9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) 
olan branşlar acil branş nöbetlerine dâhil edilmez. Bunlar için ihti-
yaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap 
nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine da-
vet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan 
sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar 
verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından 
yapılması esastır. 

10) Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler 
ayrıca icap nöbetine dâhil edilmez. Dâhili ve cerrahi acil branş havuz 
nöbetine dâhil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. 
Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve per-
sonel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir. 

11) Dal hastaneleri için;  hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektir-
diği bir veya birden fazla branşta bu Maddede belirtilen esaslara uy-
gun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil branş nöbeti 
düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olma-
ması hâlinde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis 
nöbetlerinin ne şekilde yürütüleceğine yine bu Tebliğde belirtilen 
esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz nöbeti 
tutan uzman tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nö-
betçisi olarak baştabipçe görevlendirilebilir.

12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan 
sağlık tesislerinde; branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden 
biri, gerektiğinde branş nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki 
yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de yürütmek üzere baştabip tara-
fından görevlendirilebilir.

13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve 
araştırma hastanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asis-
tanları ve bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından,  acil 
tıp uzmanlık dalı öğretim üyeleri veya acil tıp klinik şefleri gözetimin-
de bir bütün olarak planlanır ve yürütülür.

14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesin-
tisiz hizmet esasına dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık te-
sisleri bünyesindeki I. Seviye acil servislerde acil sağlık hizmetleri 
tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya acil tıp uzmanı tara-
fından yürütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet 
edilir. II. Seviye acil servislerde biri dâhili ve diğeri cerrahi branşta 
olmak üzere en az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde sağlık 
tesisinde bulunması zorunlu olup acil servis hizmetleri bu uzman 
tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir. III. 
Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması kay-
dıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile 
çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti 
tutulması zorunludur. Uzman tabip sayısının yeterli olması halinde, 
bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da müstakil acil branş nö-
beti tutulabilir.
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SORU: Hastaların müşahede odasında kalış süreleri 
takip ediliyor mu?

SORU: Acil servisten hizmet alan hasta ve yakınları 
için bekleme alanları mevcut mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

22

ACİL SERVİS

22

YLY, HED

23

ACİL SERVİS

23

AYD, YLY

Açıklama

Hastalar, müşahede odasında 24 saatten fazla tutulmamalıdır. 
Takip edilen müşahade süreleri ile ilgili olarak gerekirse Düzel-
tici Önleyici Faaliyet çalışmaları başlatılmalı ve faaliyetler takip 
edilmelidir. 

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 5 

ç) Acil servislerde, acil servisin seviyesine göre Ek-1’de belirtilen 
asgari standarda uygun olarak yeterli sayı ve nitelikte ilk mu-
ayene, müdahale ve müşahede odaları ile bekleme salonu; acil 
servis yanında, acil servis işleyişini aksatmayacak şekilde ko-
numlandırılmış, hasta yakınlarına 24 saat hizmet verebilen kafe-
terya, anons sistemi, hasta yakını bilgilendirme panosu, personel 
soyunma-giyinme ve personel dinlenme odası, güvenlik odası, 
kadın ve erkekler için bekleme yeri ile bağlantılı, engellilerin de 
yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo bulunur.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.22.1. Hastaların müşahede odasına giriş ve çıkışları 
kayıt altına alınmalıdır.

• AS.22.2. Müşahede odasında kalış süreleri takip 
edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• AS.23.1. Hasta ve yakınları için bekleme alanları 
oluşturulmalıdır.
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Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? .....................................................

Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme hizmeti için düzenlemeler 
yapılmış mı? ....................................................................................................

Polikliniklerde bekleme salonlarında uygun düzenlemeler yapılmış mı? .........

Poliklinik hizmetlerinde öncelik grubuna giren hastalara yönelik gerekli 
düzenlemeler yapılmış mı? .............................................................................

Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri poliklinik danışma birimlerinde 
bulunuyor mu? ................................................................................................

Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların 
görebileceği bir şekilde ilan edilmiş mi? .........................................................

Muayene odası girişlerinde uygun düzenleme yapılmış mı? .............................

Sağlık tesisinde görev yapan her klinisyen hekime ait poliklinik odası 
var mı? ............................................................................................................

Poliklinikte muayene alanlarında mahremiyete yönelik düzenlemeler 
yapılmış mı? ....................................................................................................

Polikliniklerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, 
kâğıt havlu bulunuyor mu? ..............................................................................

Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) 
üzerinden yapılıyor mu? ..................................................................................

Hastanede, niteliklere uygun bebek bakımı ve emzirme odası var mı? ............

MHRS den randevu alan hastaların, muayene zamanları muayene oldukları 
saat ile uyumlu mu?........................................................................................
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24

POLİKLİNİKLER

1

HED, YLY 

25

POLİKLİNİKLER

2

YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? SORU: Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme 
hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı?

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2. Poliklinik Hizmetleri

Açıklama 

Poliklinik girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısında oku-
nabilir boyutta ve ayırt edilebilir renklerde sağlık tesisi krokileri 
bulundurulmalı ve bu krokiler görme ve bedensel engelliler için 
ayrıca hazırlanmalıdır.

Sağlık tesisi ana binası ve tüm birimlerde yönlendirme levhaları 
(okunabilir, görülebilir büyüklükte ve duvar renginden ayırt edi-
lebilir renklerde) bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.1.1. Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve 
ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.

• P.1.2. Hasta ile iletişimi sağlayacak biçimde 
düzenlenmelidir.

• P.1.3. Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta 
hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi 
konularda eğitim verilmelidir.

• P.1.4. Hasta kayıt görevlisi kurum hizmet süreçleri ve 
mevcut uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.2.1. Poliklinik girişlerinde sağlık tesisi krokileri 
bulundurulmalıdır.

• P.2.2. Sağlık tesisinde yönlendirme levhaları bulunmalı ve 
yönlendirmeler işlevsel olmalıdır.

• P.2.3. Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan 
görevli, diğer personelden ayırt edilebilecek kıyafet 
giymeli ve yaka kartı takmalıdır.

• P.2.4. Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan 
görevlilere eğitim verilmelidir.
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Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevliye, 
uyum eğitimi, hasta hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası iliş-
kiler gibi konularda eğitim verilmelidir.

Yönlendirme tabelaları hasta ve hasta yakınlarını doğru yönlendi-
recek şekilde yeterli sayıda, uygun yerlere doğru bir şekilde asıl-
mış olmalıdır. 

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2. Poliklinik Hizmetleri

2.1 Poliklinik Hizmeti Sunum Süreci

2.1.4. Sağlık tesisi hasta karşılama ve yönlendirme hizmetlerini 
yeterli bir şekilde sunmalıdır.

b) Sağlık tesisi ana binası ve tüm birimlerde yönlendirme levha-
ları (okunabilir, görülebilir büyüklükte ve duvar renginden ayırt 
edilebilir renklerde) bulunmalıdır.

f) Poliklinik girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısında 
okunabilir boyutta ve ayırt edilebilir renklerde sağlık tesisi kro-
kileri bulundurulmalı ve bu krokiler görme ve bedensel engelliler 
için ayrıca hazırlanmalıdır.

26

POLİKLİNİKLER

3

YLY, AYD 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Polikliniklerde bekleme salonlarında uygun 
düzenlemeler yapılmış mı?

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

Poliklinik alanlarının hasta ve personel açısından uygun iklim-
lendirme şartlarını taşıması gerekir.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.3.1. Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.

• P.3.2. Yeterli ışıklandırmaya sahip olmalıdır.

• P.3.3. Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli 
oturma grupları bulundurulmalıdır.
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SORU: Poliklinik hizmetlerinde öncelik grubuna giren 
hastalara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

27

POLİKLİNİKLER

4

HAH, YLY, 

Açıklama

Poliklinik hizmeti almak için hastaneye başvuran öncelikli has-
talar hastane yönetimi tarafından tanımlanmalıdır. Bu hastalara 
karşılama yönlendirme personeli gerekli bilgiyi vermeli ve hasta 
kayıt kabul birimi tarafından kayıt işlemleri öncelikli hasta olarak 
gerçekleştirilmelidir. 

Bekleme alanlarında yaşlı, engelli, hamile ve öncelikli hastaların 
ayakta kalmamaları için bekleme alanlarında düzenlemeler ya-
pılmalıdır. Bu alanlarda bulunan oturma grupları üzerinde hasta-
ları uyarıcı ve bilgilendirici işaretlemeler bulunmalıdır.

Kaynak 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2010/73-80 GENELGE

a) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri 
durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine he-
kim tarafından karar verilen vakalar),

b) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),

c) Hamileler,

d) 65 yaş üstü yaşlılar,

e) Yedi yaşından küçük çocuklar,

f) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık 
veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildi-
rim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ ku-
ruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur 
edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.4.1. Poliklinik hizmeti almak için hastaneye başvuran 
öncelikli hastalar grubu ilan edilmelidir. 

• P.4.2. Hasta kayıt kabul birimi tarafından kayıt işlemleri 
öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir. 

• P.4.3. Yaşlı ve engelli vatandaşların öncelikli oturmalarını 
sağlayacak (ayrılmış oturma grupları veya önceliği 
belirten uyarı levhaları vb.) düzenlemeler olmalıdır.
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SORU: Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri 
poliklinik danışma birimlerinde bulunuyor mu?

28

POLİKLİNİKLER

5

HED, HAH, YLY 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Hastanede hizmet veren tüm hekimlerin hastane yönetimi tara-
fından aylık çalışma listeleri hazırlanmalıdır. Hastaların ilgili he-
kimin hangi gün nerede hizmet vereceği konusunda bilgi sahibi 
olabilmeleri açısından hazırlanan listelerin, hasta kabul/polikli-
nik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler birimlerinde 
bulunması ve hastane web sitesinde de yayınlanarak hastalara 
duyurulması sağlanmalıdır. 

Kaynak 

Sağlık hizmeti sunumunda poliklinik hizmetlerinin hastaların 
hekimini seçmesine ve değiştirmesine imkân verecek şekilde dü-
zenlenmesi hakkında yönerge 17.10.2007/9379

Hekim çalışma tabloları

Madde 10- (1) Poliklinik sekreterliklerinde Ek-1’deki Günlük He-
kim Çalışma Tabloları ve Ek-2’deki Aylık Hekim Çalışma Tabloları 

bulunur. Ayrıca varsa kurumun resmi internet sayfasında; he-
kimlerin adı-soyadı, unvanı, uzmanlık alanı ve yan dal ihtisası 
bilgileri bulundurulur. Hekimlerin isteği halinde özgeçmişine ve 
fotoğrafına da internet sayfalarında yer verilebilir. Çalışma tab-
loları kurumun internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca hasta ka-
bul/poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler gibi 
bilgilendirme birimlerine verilir. Baştabip tarafından onaylanan 
Günlük ve Aylık Hekim Çalışma Tabloları Müdürlüklere gönde-
rilir. Müdürlükler tarafından çalışma tablolarındaki programlara 
uyulup uyulmadığı denetlenir.

Çalışma usul ve esasları

Madde 9- (1) Bu Yönerge kapsamındaki poliklinik hizmetleri şu 
şekilde düzenlenir. 

a)  Polikliniklerde hastaların ihtiyacına göre öncelikli olarak tıbbi 
sekreter olmak üzere gerekli sağlık personeli görevlendirilir. 

b)  Tetkik isteme ve tetkik randevusu verme işlemleri poliklinik 
odasından yapılarak sonuçlar poliklinik odasındaki bilgisayardan 
görünecek ve çıktı alınacak şekilde düzenlenir. 

c) Yatarak tedavi görmekte olan hasta, hekimini değiştirmek iste-
diğinde istediği hekime muayene ve tedavi olma imkânı sağlanır. 

ç) Kurum, kendi seçimi ile ilgili hekime muayene olan hastanın, 
tıbbi açıdan da bir engel yoksa tedavi ve ameliyatını aynı hekimin 
yapması için gerekli düzenlemeleri yapar. 

d) Cerrahi uzmanlık dallarında hekimlerin ameliyat günleri aylık 
olarak belirlenir ve listeler hastaların bilgilendirilmesi amacıyla 
poliklinik sekreterliklerinde bulundurulur. Hastalar muayene ol-
mak istedikleri hekime yönlendirilir. Listede olabilecek değişik-
likler konusunda hasta ve yakınları poliklinik sekreterleri tarafın-
dan zamanında bilgilendirilir. 

e) Hekimin hizmetin gerektirdiği zorunlu hallerde poliklinik oda-
sından ayrılması durumunda hastalara gerekli bilgi, ilgili perso-
nel tarafından verilir. 

f)  Hastanın isteği doğrultusunda poliklinik odasında yanında bir 
yakını bulunabilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.5.1. Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri 
oluşturulmalıdır.

• P.5.2. Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri hasta kabul/
poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler 
gibi bilgilendirme birimlerinde bulunmalıdır.
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SORU: Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri 
belirlenerek hastaların görebileceği bir şekilde ilan 
edilmiş mi?

SORU: Muayene odası girişlerinde uygun düzenleme 
yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

29

POLİKLİNİKLER

6

HED, YLY, HAH

30

POLİKLİNİKLER

7

HED, YLY, HAH

Kaynak 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2. Poliklinik Hizmetleri

(7)- Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek, 
hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilir. Belirlenen poliklinik 
başlama ve bitiş saatlerine uyularak, poliklinik hizmetleri kesin-
tisiz olarak yürütülür.

Kaynak 

Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların 
Hekimini Seçmesine Ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde 
Düzenlenmesi Hakkında Yönerge17.10.2007/9379

Polikliniklerin düzenlenmesi 

Madde 8 

b) Poliklinik oda kapılarına hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık 
alanı ve unvanını belirten tabela asılır. 

ç) Her poliklinikteki muayene olacak hastaların ismi ve sıra nu-
marasının görülmesi için her bir polikliniğin dışına uygun elekt-
ronik sistem konulur. 

BAKILACAK UNSURLAR

• P.6.1. Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri 
belirlenmelidir.

• P.6.2. Hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmelidir 
(poliklinikte, hastane girişinde, web vb.)

BAKILACAK UNSURLAR

• P.7.1. Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri 
ve uzmanlık alanları yazılmalıdır. 

• P.7.2. Her muayene odası girişinde, hastanın ismi veya 
sıra numarasını görebilmesi için, uygun elektronik sistem 
kurulmalı ve çalışır durumda olmalıdır. 

• P.7.3. İsminin açıklanmasını istemeyen hastalar için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

31

POLİKLİNİKLER

8

AYD, YLY 

SORU: Sağlık tesisinde görev yapan her klinisyen 
hekime ait poliklinik odası var mı?

Açıklama 

Aynı branştan fazla sayıda uzman hekimi bulunan sağlık tesis-
lerinde hastane idaresi tarafından günlük çalışma programına  ( 
Nöbet, ameliyat.vb) uygun olarak her uzman hekime poliklinik 
odası tahsis edilmelidir.

Hastanede görev yapan klinisyen hekimlerin;

% 95 ve üzerine poliklinik odası temin edilmiş ise evet,

% 75 ile %95 arasında poliklinik odası temin edilmiş ise  kısmen, 

% 75’nin altında poliklinik odası temin edilmiş ise hayır olarak 
değerlendirilmelidir.

Kaynak 

Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların 
Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde 
Düzenlenmesi Hakkında Yönerge 17.10.2007/9379

Polikliniklerin düzenlenmesi

Madde 8:

(1) Kurumlarda, hekim sayısı kadar poliklinik muayene odası ve 
diş hekimi sayısı kadar diş ünitesi oluşturulur. Bu odalarda polik-
linik hizmetlerinin sunulmasına uygun gerekli donanım bulunur 
ve fiziki düzenlemeler yapılır. Her polikliniğe alınması mümkün 
olmayan cihazlar ortak kullanım için planlanır. 

(2) Bu Yönerge kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için; 

a)  Poliklinik odaları hasta muayenesine uygun olarak düzenlenir. 

b) Poliklinik oda kapılarına hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık 
alanı ve unvanını belirten tabela asılır. 

c) Poliklinik odalarına muayene yapılan uzmanlık dalına uygun 
malzemeler kurum idaresince temin edilir. 

ç) Her poliklinikteki muayene olacak hastaların ismi ve sıra nu-
marasının görülmesi için her bir polikliniğin dışına uygun elekt-
ronik sistem konulur. 

d) Poliklinik odalarında iç ağ ve otomasyona bağlantısı olan bil-
gisayar bulundurulur. 

e) Muayene esnasında hasta mahremiyetinin sağlanması ve has-
ta muayenesinin kesintiye uğramaması için gerekli önlemler alı-
nır. 

f) Klinik dallarda uzman olan başhekim yardımcılarının odaları 
aynı zamanda poliklinik odası olarak da düzenlenebilir. 

g) Hekimin kendine ait poliklinik odasını kendi imkânları ile tef-
riş edebilmesine fırsat verilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.8.1. Her klinisyen hekime bir poliklinik odası tahsis 
edilmelidir.
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32

POLİKLİNİKLER

9

HAH, YLY 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Poliklinikte muayene alanlarında mahremiyete 
yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

Açıklama 

Poliklinik odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmış 
ya da hasta muayene sedyesi etrafı perde ile tam olarak kapana-
bilen tasarımda olmalıdır.

Poliklinik odasında hasta varken aynı zamanda başka bir hasta 
alınmamalı, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını 
hariç) bulunmamalıdır. Polikliniklerde kontrolsüz girişlerin ön-
lenmesi gereken durumlarda kapının dışarıdan açılması engel-
lenmelidir.

Kaynak 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2. Poliklinik Hizmetleri

2.1.8. Muayene odaları gereken şartları taşıyacak şekilde düzen-
lenmelidir.) Muayene esnasında hasta mahremiyetinin sağlan-
ması için gerekli önlemler alınmalıdır

4) Sağlık tesislerinde yatan hasta ve diğer bölümlerdeki hizmetle-
ri aksatmamak ve hasta konforunu etkilememek amacıyla ayrı bir 
poliklinik bölümü düzenlenebilir. Aynı uzmanlık dalında birden 
fazla hekimin bir arada hizmet sunduğu polikliniklerde, hastala-
rın teker teker tıbbı işleme tabi tutulması ve muayene esnasında 
hasta mahremiyetinin sağlanması için gerekli önlemlerin alın-
ması kaydıyla bazı tıbbi işlemler için ortak alanlar düzenlenebilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• P.9.1. Muayene odasında mahremiyete yönelik fiziki 
düzenleme yapılmalıdır. 

• P.9.2. Muayene odasında hasta varken aynı zamanda 
başka bir hasta alınmamalıdır.

• P.9.3. Muayene odasında hasta varken, odada 
görevli personel dışında kimse (hasta yakını hariç) 
bulunmamalıdır.

• P.9.4. Muayene odalarına kontrolsüz girişler önlenmelidir.
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SORU: Polikliniklerde el hijyeni sağlamaya yönelik 
lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunuyor 
mu?

SORU: Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler Hastane 
Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden yapılıyormu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

33

POLİKLİNİKLER

10

EKÖ, AYD, YLY, 

34

POLİKLİNİKLER

11

HED, YLY 

Açıklama  

Polikliniklerde el hijyeni sağlamak, enfeksiyon tedbirleri almak 
için tüm odalarda lavabo olmalı ve sabun, el antiseptiği, kâğıt 
havlu gibi diğer ekipmanlar bulundurulmalıdır.

Kaynak 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2.1. Poliklinik Hizmeti Sunum Süreci

a) Hastanın otomasyon programından dosyası açılır ve muayene-
si gerçekleştirilir. İlk muayene sonrası otomasyon programına ön 
tanılar girilir ve bu tanıları doğrulamak amacıyla gerçekleştiril-
mesi istenilen tahlil ve tetkikler otomasyon programı üzerinden 
istenir.  

BAKILACAK UNSURLAR

• P.10.1. Polikliniklerde el hijyenini sağlamaya yönelik 
düzenlemeler bulunmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• P.11.1. Poliklinikte muayene işlemleri (hasta anamnezi, 
tetkik istemleri, reçete, rapor vb…) HBYS üzerinden 
oluşturulmalıdır.  

• P.11.2. Hasta laboratuvar sonuçları HBYS üzerinden 
görülebilmeli ve gereği halinde poliklinikten basılı olarak 
verilmelidir. 

• P.11.3. Hasta yatışları başka bir işleme mahal bırakmadan 
poliklinikten yapılabilmelidir.
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2.1.8 e) Doktor hastaların laboratuvar sonuçlarını poliklinikten 
görebilmelidir.

2.1.9.e) Tahlil ve tetkikleri sonuçlanan hasta tekrar muayene ol-
duğu polikliniğe başvurur. Hekim tarafından, hastanın tetkik so-
nuçlarına, sağlık tesisi içerisinde elektronik ortamda

ulaşılabilmelidir. Hastanın istemesi durumunda hastaya tetkik 
sonuçları yazılı olarak da verilebilmelidir. Tetkik sonuçlarının 
hastaya verileceği yer, laboratuvar bankosu veya poliklinik ban-
kosu olarak sağlık tesisince belirlenir.

h) Hastanın cerrahi ya da medikal amaçlı yatışı yaptırılabilir. Ya-
tış gereken hastaların kat yönetici sekreteri ile koordineli olarak 
poliklinik yönetici sekreteri tarafından elektronik ortamda yatış 
işlemi gerçekleştirilir ve gerekli formlar hekim tarafından doldu-
rulur. Hasta ile ilgili tıbbi süreç bu forma kaydedilir. Hekim ta-
rafından hastanın teşhisi ve hastaya yapılacak uygulamalar ve 
ilaçlar talimat formuna yazılarak paraf edilir ve hasta dosyasına 
yerleştirilir.  

Hastanın ilgili branşın dışındaki hastalığı için kullandığı ilaçlar 
da var ise bu bilgilerde talimatta belirtilir. Poliklinik yönetici sek-
reteri hastayı evrakları ile birlikte teslim alır. İlgili kat yönetici 
sekreterini arayarak hasta yatağını hazırlatır. Hasta, yatağı hazır 
olana kadar bekleme alanında istirahat ettirilir veya yatışı için 
gerekli kişisel ihtiyaç ve malzemelerini karşılamak amacıyla evi-
ne gönderilir. Bu süreç içerisinde hastanın yatağı hazır hale geti-
rilir. Hasta, yatağı hazır olduğunda, hasta refakat ve yönlendirme 
elemanı eşliğinde ilgili servise sevk edilir.

SORU: Hastanede, niteliklere uygun bebek bakımı ve 
emzirme odası var mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

35

POLİKLİNİKLER

12

YLY, HAH 

Açıklama

Hastane Poliklinik alanında bebek bakımı ve emzirme odası ol-
malıdır. Bu odalarda;

1- Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş ve broşür-
ler olmalı,

BAKILACAK UNSURLAR

• P.12.1. Poliklinik alanında bebek bakımı ve emzirme odası 
olmalıdır.

• P.12.2. Mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

• P.12.3. Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş 
ve broşürler olmalıdır.

• P.12.4. Lavabo, sabun, kâğıt havlu ve alt değiştirme yeri 
olmalıdır..

• P.12.5. İklimlendirmesi yeterli seviyede olmalıdır.
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2- Lavabo, sabun, kâğıt havlu bulundurulmalı,

3- Kenarları sivri olmayan malzemelerle tefriş edilmiş olmalı,

4- İklimlendirmesi yeterli seviyede olmalı, 

5- Alt değiştirme yeri korkuluklu ve temiz olmalı,

6- Mahremiyeti sağlayacak düzenlemeler yapılmış olmalıdır. 

7- Oyuncak bulundurulmamalıdır. 

Kaynak 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

2.1 Poliklinik Hizmeti Sunum Süreci

2.1.12.Sağlık tesisindeki poliklinik alanlarında, hasta ve yakın-
larının mahremiyeti göz önünde bulundurularak uygun koşul-
ları içeren bir emzirme odası oluşturulur.

SORU: MHRS den randevu alan hastaların, muayene 
zamanları muayene oldukları saat ile uyumlu mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

36

POLİKLİNİKLER

13

HED, YLY, HAH 

Açıklama

MHRS den randevu alan hastaların muayene oldukları saat ile 
randevu saati arasında 15 dakikadan fazla gecikme olmamalıdır.  

BAKILACAK UNSURLAR

• P.13.1. MHRS den randevu alan hastaların muayene 
oldukları saat randevu saatiyle uyumlu olmalıdır. 
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37

GÖRÜNTÜLEME

1

YLY

38

GÖRÜNTÜLEME

2

ÇHG, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Radyoloji ve görüntüleme hizmetlerinin 
sorumluları tanımlanmış mı?

SORU: Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin 
TAEK lisansı var mı?

Kaynak

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yö-
netmelik Madde 5:

1) Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon Kaynaklarının alınması, bulun-
durulması ve kullanılması 9.7.1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Kanunu ve 24.7.1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakan-
lar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü gere-
ğince TAEK tarafından verilen lisansa bağlıdır.

2 ) İdare, tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon Kaynaklarının teslim alın-
ması, bulundurulması, çalıştırılması, kullanılması ve radyoaktif Mad-
de kullanımından oluşan atıkların bertaraf edilmesine ilişkin idari ve 
teknik düzenlemeleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve 21.7.1994 
tarihli ve 21997 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıpta Tedavi Ama-
cıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere 
Lisans Verme Yönetmeliği ile 2.9.2004 tarihli 25571 sayılı Resmî Ga-
zete’ de yayımlanan Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara 
İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.1.1. Radyoloji sorumlu hekimi tanımlanmış olmalıdır.

• G.1.2. Radyoloji sorumlu teknisyeni tanımlanmış 
olmalıdır.

• G.1.3. Görevlendirme yazıları ilgili kişiler tarafından 
tebellüğ edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.2.1. Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin TAEK 
lisansı güncel olmalıdır.
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SORU: Radyoloji ünitelerinde gerekli düzenlemeler 
yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

39

GÖRÜNTÜLEME

3

HAH, ÇHG, HGY

Açıklama 

Aspirasyon sistemi; radyasyon yayan cihazların bulunduğu alan-
larda, iyonize havanın dışarıya atılmasını sağlayan zemine yakın 
yerleştirilmiş sistemdir.

Kaynak

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 15:

Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen 
radyasyon uyarı levhaları bulunması zorunludur: 

1) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri 
(Ek-3) 

2) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özel-
liklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge 
ve renkleri taşıyan işaretler, 

3) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulu-
nan bölgelerde geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu 
giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri. 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

5.1. Görüntüleme Hizmet Sunumu Süreci  

b)  Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlama-
ya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyun-
ma alanı olmalıdır. 

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ; 

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda, iyonize hava-
nın dışarıya atılmasını sağlayan zemine yakın yerleştirilmiş aspi-
rasyon sistemi bulunmalıdır. Odanın havalandırılması aspiratör, 
vasistas tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile sağ-
lanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.3.1. Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı 
levhaları bulunmalıdır.

• G.3.2. Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetine 
yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış 
soyunma alanı olmalıdır.

• G.3.3. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda 
aspirasyon sistemi bulunmalıdır. 

• G.3.4. Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas 
tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile 
sağlanmalıdır.
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SORU: Radyoloji ünitelerinde çalışan ve hasta 
güvenliğine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

40

GÖRÜNTÜLEME

4

ÇHG, HGY

Kaynak

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik

Denetimli alanlarda görev yapan personelin hematolojik tetkikleri 
yılda en az bir kez yapılır. Hamilelik durumu ortaya çıkan perso-
nel, bu durumunu ilgili birim amirine derhal yazılı olarak bildirir. 
Hamile personelin yıllık doz limitleri, Radyasyon Güvenliği Yönet-
meliğinde belirlenmiş toplum için doz limitlerini aşamaz. Çalışma 

şartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak şekilde düzenlenir. 
Emzirme dönemindeki personel, radyo iyodun solunması veya sin-
dirim yoluyla alınması riski taşıyan nükleer tıp alanında ve benzeri 
bulaşma riski taşıyan işlerde çalıştırılamaz. Bu personelin çalışma 
şekli, Kanunî süreyi aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sü-
rekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde 
düzenlenebilir. Radyasyon kaynağı ile çalıştırılacak personelin, işe 
başlatılmadan önceki tıbbi muayeneleri ile işe başlatıldıktan son-
raki yıllık sağlık kontrolleri Ek-1’deki form doğrultusunda ilgili ida-
re tarafından yaptırılır. Bu personelin çalışma şekli, Kanunî süreyi 
aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması 
bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir.

İdare, personelin sağlığını korumak, doz aşımına maruz kalmasını 
önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için işin niteliğine uygun ko-
ruyucu giysi ve teçhizatı eksiksiz bulundurmak ve bu Yönetmelik 
hükümlerini yerine getirmekle; personel de gerekli korunma tedbir-
lerine uymakla yükümlüdür.

Kurşun önlük,

Kurşun gözlük,

Kurşun eldiven,

Tiroid koruyucu,

Koruyucu paravan gibi ekipmandır.

Kurşun önlükler katlanmamalı, mutlaka asılarak saklanmalı ve yıl-
da en az bir defa floroskopi ile kontrol edilmelidir. 

Radyasyon eldiveni elin radyasyona maruz kalınması riskine karşı 
floroskopi veya radyografi kullanımını gerektiren teşhis amaçlı kalp 
kateterizasyonları, koroner anjioplasti, jinekoloji, üroloji, floroskopik 
muayene işlemleri, ağrı yönetimi uygulamalarında kullanılır. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Çalışma koşulları 

Madde 20 

Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv’den daha fazla etkin doza veya 

BAKILACAK UNSURLAR

• G.4.1. Radyoloji ünitesinde çalışan personel kişisel 
dozimetre taşımalı ve ölçüm kayıtları kontrol edilmelidir.

• G.4.2. Radyoloji ünitesinde çalışan personelin periyodik 
olarak hemogram, periferik yayma (6 ayda bir), göz ve 
dermatolojik muayeneleri yılda bir kez yapılmalıdır.

• G.4.3. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla 
kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

• G.4.4. Kişisel koruyucu ekipmanlar uygun şekilde 
muhafaza edilmeli ve yılda en az bir defa floroskopi, skopi 
veya röntgen filmi ile kontrol edilmelidir. 
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göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 
3/10’undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışma 
koşuludur. 

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A’da verilen değerleri aşmayacak 
şekilde radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalışma 
koşuludur. 

Kişisel Dozimetre Zorunluluğu

Madde 21 

(Değişik: RG-3.6.2010-27600)(1) 

Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozi-
metre kullanması zorunludur. 

Dozimetri hizmeti, Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen ku-
ruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme sonuçları 
merkezi doz kayıt sistemine işlenir. 

Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütleri ile çalış-
ma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Koruyucu Giysi ve Teçhizat 

Madde 22 

Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılır. 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik  

Madde 8.2

Radyasyon kaynağı ile çalıştırılacak personelin, işe başlatılmadan 
önceki tıbbi muayeneleri ile işe başlatıldıktan sonraki yıllık sağ-
lık kontrolleri Ek-1’deki form doğrultusunda ilgili idare tarafından 
yaptırılır. Bu personelin çalışma şekli, Kanunî süreyi aşmamak kay-
dıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından 
vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir.

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik

Radyasyon Doz Limitleri

Madde 7 

1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak radyasyon alanlarında yapılan 
çevresel radyasyon izlemesinin yanı sıra Radyasyon Güvenliği 
Yönetmeliği gereğince kişisel dozimetre kullanması zorunlu olan 
personel kişisel cep dozimetresi; bu personelden radyofarmasötik 
işaretlemede ve tedavi amaçlı radyonüklid uygulamalarında, rad-
yoterapide manuel iridyum 192 uygulamalarında görevli olanlar ile 
girişimsel floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel cep dozimet-
resine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşır. 

2) Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin maruz kalacağı etkin 
doz, göz merceği ve tüm vücut için ardışık beş yıl toplamında 100 
mSv’i, herhangi bir tek yılda 50 mSv’i geçemez. Bu kurala aykırı 
olmayacak şekilde ayrıca; 

a) Etkin dozun ayda 2 mSv’i, 

b) El ve ayaklar için eş değer dozun aylık 50 mSv’i,

c) En yoğun radyasyona maruz kalan 1 cm2’lik alan referans olmak 
üzere cilt için eş değer dozun aylık 50 mSv’i, geçmesi halinde bu 
seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir. 

3) 18 yaşını doldurmamış olanlar radyasyon kaynağı ile çalışılan 
işlerde görev alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri 
radyasyon Kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş ara-
sı stajyer ve öğrenciler bu eğitimlerini sadece gözetimli alanlarda 
alabilir. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışma-
sı zorunlu 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz 
merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i geçemez. Ayrıca bu kurala 
aykırı olmayacak şekilde; 

a) Etkin dozun aylık 0.6mSv’i, 

b) Göz merceği için eş değer dozun aylık 0.6mSv’i, 

c) El, ayak veya deri için eşdeğer dozun aylık 15 mSv’i, geçmesi halin-
de bu seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Madde 74

Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyondan korun-
ma ile radyasyon Kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli 
önlemleri almak, c) Radyasyon Kaynaklarının kullanıldığı tesislerde 
radyasyon seviyesini düzenli olarak izlemek, h) Radyasyon görevli-
lerinin kişisel doz ve risk değerlendirmelerini yapmak.
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41

GÖRÜNTÜLEME

5

TKY, HED, YLY

42

GÖRÜNTÜLEME

6

TKY, HED,YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: MR randevu ve rapor süreleri, Bakanlık 
tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor 
mu?

SORU: CT randevu ve rapor süreleri, Bakanlık 
tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor 
mu?

Açıklama

MR için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü için-
de randevu verilmeli, tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde 
de tetkikin sonucu verilmelidir.

Sağlık tesisinde MR hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tutu-
lacaktır.

Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar aranacak-
tır.

Kaynak 

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

Açıklama

CT için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü için-
de randevu verilmeli, tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde 
de tetkikin sonucu verilmelidir.

Sağlık tesisinde CT hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tutu-
lacaktır. Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar 
aranacaktır.

Kaynak 

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

BAKILACAK UNSURLAR

• G.5.1. MR için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 
iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.5.2. Tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde tetkikin 
sonucu verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.6.1. CT için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 
iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.6.2. Tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde tetkikin 
sonucu verilmelidir.
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SORU: EEG randevu ve rapor süreleri, Bakanlık 
tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor 
mu?

SORU: EMG randevu ve rapor süreleri, Bakanlık 
tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor 
mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

43

GÖRÜNTÜLEME

7

TKY, HED, YLY

44

GÖRÜNTÜLEME

8

TKY, HED, YLY

Açıklama

EEG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 20 iş günü 
içinde randevu verilmeli, tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü 
içinde de tetkikin sonucu verilmelidir.

Sağlık tesisinde EEG hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tu-
tulacaktır.

Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar aranacak-
tır.

Kaynak 

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

Açıklama

EMG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 20 iş günü 
içinde randevu verilmeli, tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü 
içinde de tetkikin sonucu verilmelidir.

Sağlık tesisinde EMG hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tu-
tulacaktır. Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar 
aranacaktır.

Kaynak 

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

BAKILACAK UNSURLAR

• G.7.1. EEG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 
20 iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.7.2. Tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde tetkikin 
sonucu verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.8.1. EMG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 
20 iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.8.2. Tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü içinde tetkikin 
sonucu verilmelidir.
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SORU: EKO randevu ve rapor süreleri, Bakanlık 
tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor 
mu?

SORU: USG randevu ve rapor süreleri, Bakanlık tarafından 
belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

45

GÖRÜNTÜLEME

9

TKY, HED, YLY

46

GÖRÜNTÜLEME

10

TKY, HED, YLY

Açıklama

EKO için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 5 iş günü için-
de randevu verilmeli, tetkikin yapıldıktan sonraki 30 dakika içeri-
sinde tetkikin sonucu verilmelidir.

Sağlık tesisinde EKO hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tu-
tulacaktır.

Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar aranacak-
tır.

Kaynak 

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

Açıklama

USG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 3 iş günü için-
de randevu verilmeli, tetkikin yapıldıktan sonraki 30 dakika içeri-
sinde tetkikin sonucu verilmelidir.

 Sağlık tesisinde USG hizmeti verilmiyorsa bu sorudan muaf tu-
tulacaktır.

Eğer sağlık tesisi dışarıdan hizmet alıyorsa aynı şartlar aranacak-
tır.

Kaynak

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları RV: 0.003

BAKILACAK UNSURLAR

• G.9.1. EKO için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 5 
iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.9.2. Tetkik yapıldıktan sonraki 30 dakika içerisinde 
tetkikin sonucu verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.10.1. USG için; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 
3 iş günü içinde randevu verilmelidir.

• G.10.2. Tetkik yapıldıktan sonraki 30 dakika içerisinde 
tetkikin sonucu verilmelidir.
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SORU: Tanısal görüntüleme tetkik istemlerinde, klinik 
endikasyon belirtiliyor mu? (ön/kesin tanı)

SORU: Nükleer tıp ünitesine giren ve kullanılan 
radyoaktif Maddelerin envanteri tutuluyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

47

GÖRÜNTÜLEME

11

HED

48

GÖRÜNTÜLEME

12

ÇHG, YLY

Açıklama

Sağlık tesisinde nükleer tıp ünitesi bulunmuyorsa bu sorudan 
muaf tutulacaktır.

BAKILACAK UNSURLAR

• G.11.1. Tanısal görüntüleme tetkik istemlerinde, klinik 
endikasyon belirtilmiş olmalıdır (ön/kesin tanı).

BAKILACAK UNSURLAR

• G.12.1. Nükleer tıp ünitesine giren ve kullanılan 
radyoaktif Maddelerin envanteri bulunmalıdır.
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Kan alma birimi konumu ve işleyişi uygun şekilde düzenlenmiş mi? ...............

Kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor mu? ................................................

Laboratuvarlarda el hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeler 
bulunuyor mu? ................................................................................................

Laboratuvar testlerinin sonuç verme süreleri hastaların görebileceği şekilde 
ilan edilmiş ve ilan edilen sürelerde veriliyor mu? ...........................................
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Laboratuvar alanları uygun fiziki koşullara sahip mi? ......................................
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Laboratuvar güvenlik rehberi oluşturulmuş mu? .............................................

Kültür testleri biyogüvenlik kabininde çalışılıyor mu?(Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı olmayan hastaneler muaftır.) ......................................................

Patoloji laboratuvarında tıbbi materyal bertaraf süreçleri ile ilgili yazılı 
düzenleme oluşturulmuş mu? .........................................................................

Hizmet dış laboratuvardan alınıyor ise bu laboratuvarların hizmet kalite 
süreçleri ile ilgili kalite kontrol sonuçları yılda en az bir kez 
inceleniyor mu? ...............................................................................................
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SORU: Laboratuvar hizmetlerinin uygulanmasına ve 
yönetimine yönelik sorumlular tanımlanmış mı?

SORU: Kan alma birimi konumu ve işleyişi uygun 
şekilde düzenlenmiş mi?      

49

LABORATUVAR

1

YLY

50

LABORATUVAR

2

YLY, AYD, HAH

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Birden fazla laboratuvar uzmanının olduğu sağlık tesislerinde 
tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun görevlendirilme yazısı öz-
lük dosyasında bulundurulmalı, güncel olmalı ve ilgili sorumlu 
personel tarafından da tebellüğ edilmelidir. Tek uzman hekimin 
çalıştığı sağlık tesislerinde görevlendirme yazısı aranmaz. Eğer o 
laboratuvarda ilgili branşta uzman hekim yok ise sorumlu teknis-
yen görevlendirilmiş olmalıdır.

Kaynak

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Madde 15.b Aynı dalda birden fazla uzmanın bulunduğu tıbbi la-
boratuvarlarda, bu uzmanlardan birisi mesul müdür tarafından 
tıbbi laboratuvar birim sorumlusu olarak görevlendirilir.

Açıklama

İstenilen tetkikler için hastanın kan, gaita veya idrarının alınma-
sına uygun, mümkünse poliklinik veya laboratuvarların bulundu-
ğu katta, hijyen şartlarına sahip içinde lavabo olan en az bir kan 
alma birimi bulunmalıdır.

Kan alma biriminde sağlık tesisinin ayaktan hasta potansiyeline 
uygun olarak yeterli sayıda koltuk bulundurulmalıdır. Kan alma 
koltukları yatar pozisyona gelebilmelidir. 

BAKILACAK UNSURLAR

• L.1.1. Laboratuvar sorumlusu tanımlanmalıdır.

• L.1.2. Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ 
edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.2.1. Numune alma birimleri, polikliniklere yakın bir 
yerde, yeterli sayıda ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.

• L.2.2. Kan alma birimlerinde hasta bekleme sürelerini 
kısaltıcı önlemler alınmalıdır.

• L.2.3. Kan alma biriminde kolçaklı, trendelenburg 
pozisyonuna gelebilen yeterli sayıda koltuk bulunmalıdır.

• L.2.4. Kan alma ünitesinde hasta mahremiyetini sağlamak 
üzere gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Kan alma ünitelerinde tıp etiği ve hasta haklarının gereği ola-
rak paravan veya perde bulunmalıdır. Kan verme veya tansiyon 
ölçme işlemleri sırasında paravan olmaksızın hastalardan ilgili 
uzuvlarını açmaları istenmemeli ve işlemler esnasında ortamda 
uzman kişi dışında konuyla alakasız kişiler bulundurulmama-
lıdır.

Kan alma birimlerinde hasta bekleme sürelerini kısaltıcı tedbir-
ler alınmalıdır. (Örneğin hasta yoğunluğunun fazla olduğu sa-
atlerde personel sayısının arttırılması veya kan alma biriminin 
sayısının arttırılması vb.)Kan alma birimi önünde hasta yığıl-
malarını önlemek için hastane yönetimi tarafından  düzenle-
me yapılmalıdır.. Bu düzenlemeler numaratör, kapı üstü dijital 
göstergeler, güvenlik görevlisi vb. uygulamalar şeklinde olabilir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu 2013

17.1. Numune Alma Hizmetleri Sunum Süreci 

17.1.1. Numune alım hizmetlerinin sunumu için gerekli koşul-
lar sağlanmalıdır. 

a) Numune alma birimleri, polikliniklere yakın bir yerde, ye-
terli sayıda ve kolay ulaşılabilir şekilde planlanır. Numunelerin 
alındığı birimlerde, hastanın engelli durumu, rahatı ve kişisel 
gizliliğine dikkat edilmelidir. 

h) Numune alma hizmet sunumu prosedürleri oluşturulurken, 
hasta mahremiyetine maksimum önem verilmeli, uygun ve te-
miz fiziki ortamlarda ve tıbbi gereklilikler doğrultusunda hasta-
nın rahatı ön planda tutulmalıdır.

SORU: Kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor mu?

51

LABORATUVAR

3

ÇHG, EKÖ

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel 
güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Temel olarak labo-
ratuvar önlüğü ve eldiven gerekli durumlarda da gözlük kullanılır.

Kaynak

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi ve No: 02.07.2013 / 28695

Madde 1 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya 
yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu ko-
ruma ya da iç organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlana-
madığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, 
temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belir-
lemektir. 

BAKILACAK UNSURLAR

• L.3.1. Laboratuvar çalışmaları esnasında önlük, eldiven ve 
gerektiğinde koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 
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SORU: Laboratuvarlarda el hijyeni sağlamaya yönelik 
düzenlemeler bulunuyor mu? 

SORU: Laboratuvar testlerinin sonuç verme süreleri 
hastaların görebileceği şekilde ilan edilmiş ve ilan 
edilen sürelerde veriliyor mu? 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

52

LABORATUVAR

4

EKÖ, AYD, YLY

53

LABORATUVAR

5

TKY, YLY

Açıklama

Laboratuvarda el hijyeni sağlamak, enfeksiyon tedbirleri almak 
için çalışma alanlarında lavabo olmalı, sabun, el antiseptiği, kâğıt 
havlu gibi diğer ekipmanlar bulundurulmalıdır. 

Açıklama

Laboratuvarlar sağlık tesisi yönetimi tarafından beyan edilen 
süre içerisinde sonuç vermelidir. Birlik gözlemcisi tarafından has-
ta sonuç çıktısı üzerinden sonuç verme zamanları değerlendirile-
rek sağlık tesisinin ilan ettiği sürelerin uyumluluğu karşılaştırılır. 
Acil ve rutin tetkikler için sonuç verme zamanları ayrı değerlen-
dirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.4.1. El hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, 
sabun, kâğıt havlu bulundurulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.5.1. Kan alma biriminde laboratuvar testlerinin sonuç 
verme süreleri hastanın görebileceği şekilde ilan edilmiş 
olmalıdır.

• L.5.2. Laboratuvarlarda, sağlık tesisi yönetimi tarafından 
beyan edilen süre içerisinde sonuç verilmelidir.

• L.5.3. Laboratuvar sonuç çıktısında; numune alma 
zamanı, numune kabul zamanı ve onay zamanı belirtilmiş 
olmalıdır. (Bu durum dış laboratuvar hizmet alımlarında 
da geçerlidir.)  
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Numunenin izlenebilirliği açısından sonuç çıktısında her üç za-
manın da (numune alma zamanı, numune kabul zamanı ve onay-
lama zamanı) belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu sayede gerekli 
durumlarda numunenin hangi süre zarfında hangi aşamada oldu-
ğu takip edilebilir. Laboratuvar süreçlerinin hedeflenen sürelerde 
yönetilip yönetilmediğinin takibine olanak verir. 

Birlik gözlemcisi hasta sonuç çıktısı üzerinden sonuç verme süre-
lerinin kontrolünü yapar.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / TKHK 2013

4.1. Laboratuvar Hizmet Sunum Süreci 

4.1.6.d İlgisine göre biyokimya veya mikrobiyoloji uzmanınca 
onaylanan tetkikin sonucu istemi yapan hekimce görülebilir. Se-
rolojik, hematolojik, biyokimyasal ve idrar analiz sonuçları sınır-
ları Bakanlıkça belirlenen süreler içerisinde olmak kaydıyla her 
sağlık tesisi tarafından belirlenerek duyurulur. Sonuçlar tamam-
lanıp onaylandıktan sonra ilgili polikliniklere otomasyon üzerin-
den aktarılır.

e) Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (acil 
testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları 
bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır)

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Madde 12.5

Tıbbi laboratuvarda test sonuçlarının güvenilir ve doğru olarak 
zamanında verilmesi için gerekli tedbirler alınır.

SORU: Hastalardan alınan numuneler uygun koşullarda 
ve sürelerde laboratuvara ulaştırılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

54

LABORATUVAR

6

HED, YLY

Açıklama

Numunenin uygun taşıma kabında, en kısa zamanda,  zarar gör-
meden ilgili laboratuvara ulaşması ve alınan numunenin işlem 
görene kadar zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması 
sağlanmalıdır. Numuneler, numune taşıma çantasına yerleştiri-
lirken kapaklı numune kaplarının iyi kapatılıp kapatılmadığına 
dikkat edilmelidir. Daha sonra yan yatmayacak devrilmeyecek 
şekilde yerleştirilmelidir. Tasnifi yapılan kan ve diğer numuneler 
taşıma sporlarına dizilmeli ve taşıma sporları taşıma çantasında 
laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Acilden alınan kanlar bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Numunenin özelliğine göre belirlenen sürelerde ve koşullarda la-
boratuvara ulaşmasını düzenleyen doküman olmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• L.6.1. Numunenin özelliğine göre belirlenen sürelerde ve 
koşullarda laboratuvara ulaşmasını düzenleyen doküman 
olmalıdır. (Talimat, prosedür, vb.)

• L.6.2. Hastalardan alınan numuneler personel tarafından 
veya pnomotik sistemle sağlık tesisi tarafından belirlenen 
sürelerde ve koşullarda ilgili laboratuvar bölümüne 
ulaştırılmalıdır. 
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• Kan alma biriminde ve servislerde (acil servis hariç)  toplanan 
numuneler en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun ta-
şıma çantalarında transfer edilmelidir. 

• Numune taşıyan personele numune transferi konusunda eği-
tim verilmelidir.  

• Hasta ve hasta yakınları hastane içerisinde numune taşıma-
malıdır. 

• Numunenin kırılması ya da kaybolması durumunda izlenme-
si gereken süreç belirlenmelidir, Numunelerin teslim alınma 
süreci düzenlenmiş olmalıdır.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / TKHK 2013

4.1. Laboratuvar Hizmet Sunum Süreci 

4.1.1. Kaliteli ve güvenilir bir laboratuvar hizmetinin gerçekleşti-
rilebilmesi için 

laboratuvarlar preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri de 
kapsayacak şekilde 

düzenlenmelidir. Bu süreçler; otomasyon programı kullanılarak, 
hekim tarafından yapılan 

istemlere ait, uygun koşullarda alınmış ve transferi gerçekleştiril-
miş numunelerin, 

laboratuvara kabulünü, testlerin çalışılmasını, sonuçların onay-
lanması ve raporlanmasını, 

laboratuvar analizlerinde görülebilecek aksaklıkların çözüm yol-
larının oluşturulmasını, 

aksaklık durumunda ilgili sağlık personeli ve hastaların bilgilen-
dirilmesini kapsamalıdır. 

SORU: Laboratuvarda numune kabul-ret kriterleri 
oluşturulmuş mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

55

LABORATUVAR

7

TKY, YLY

Açıklama

Tıbbi laboratuvar numune kabul ve red kriterlerini oluşturmalı ve HBYS 
üzerinde tanımlanmalıdır. Birlik gözlemcisi tarafından kabul – red kri-
terleri ve yapılan redlerin aylık analizleri incelenmelidir. Reddedilen nu-
mune sayısını azaltmaya yönelik alınan önlemler sorgulanmalıdır. En sık 
numune red nedenleri pıhtılı numune, hemoliz, uygunsuz seviye, yanlış 
tüpe kan alımı, yanlış barkotlama ve lipemidir. 

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / TKHK 2013

4.1.2.Laboratuvar hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli şartları karşı-
laması gerekir. 

a) Numune kabul ve red kriterleri tanımlanmalı, numune kabulü ile ilgili 
kurallar hakkında hem laboratuvar personelinin hem de ilgili diğer sağlık 
tesisi personelinin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.7.1. Tıbbi laboratuvar (Mikrobiyoloji, Biyokimya, 
Patoloji) için numune kabul ve red kriterleri 
oluşturulmalıdır. 

• L.7.2. Reddedilen numuneler HBYS üzerinden takip 
edilebilmelidir. 

• L.7.3. Kabul edilmeyen numunelerin reddedilme  
nedenlerinin aylık analizi yapılmalıdır.
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SORU: Laboratuvar alanları uygun fiziki koşullara 
sahip mi?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

56

LABORATUVAR

8

AYD, ÇHG, YLY

Açıklama

Laboratuvar ortamı, cihazların ve laboratuvar personelinin optimal çalış-
malarını sağlayacak şekilde iklimlendirilmeli ve aydınlatılmalıdır.

Tıbbi laboratuvar teknik alanı; tıbbi laboratuvar hizmetlerinin gerçekleş-
tirilmesinde gerekli bütün donanım ve şartların sağlandığı ve tıbbi labo-
ratuvar çalışmalarının yürütüldüğü yerdir. 

Tıbbi laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, numune 
alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun alandan oluşur. 
Bu alanlar, tıbbi laboratuvar teknik alanı ile fonksiyonel bir bütün oluş-
turacak şekilde düzenlenir. Kurum/kuruluş bünyesinde olan tıbbi labo-
ratuvarlarda numune alma odası/alanı poliklinik katında da bulunabilir.

Tıbbi laboratuvar ofis alanları; hasta kabul, bekleme yeri, sekretar-
ya, tuvaletler, uzman odası ve personel dinlenme bölümlerini içerir. 
Bu alanlar kurum içinde ortak kullanılabilirler. Ancak bu bölümler 
tıbbi laboratuvar teknik alanının içinde yer alamaz.

Laboratuvar içerisinde gerek ortamın hijyeni açısından gerekse de 
çalışanların konforu açısından idrar ve gaita analizleri havalandır-
ması olan ayrı bir alan/oda da çalışılmalıdır. Bu durumda dikkat 
edilecek husus, çalışma alanının izole olması ve çalışma alanına 
yakın lavabo bulunmasıdır.

Laboratuvar girişinde ayrı bir numune kabul birimi bulunmalı ve 
gelen her numunenin barkod okuyucu ile kabulünün yapılması 
gerekmektedir. Numune kabul birimleri genellikle yarı kapalı alan-
lardan oluşur. Pnomotik tüp sistemi kullanılıyor ise kapalı alanda 
numune kabulü yapılabilir. 

Kaynak
 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

4.1.12. Laboratuvar alanlarının personel açısından uygun iklimlen-
dirme şartlarını taşıması gerekir. Doğal ışık imkânları sağlama ön-
celiği dikkate alınarak yeterli aydınlatma yapılmalıdır.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Madde 13.1.

Tıbbi laboratuvarın fiziki alanı; tıbbi laboratuvar teknik alanı, des-
tek alanları ve ofis alanları olmak üzere üç temel kısımdan oluşur.

Madde 13.1.b 

Tıbbi laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, 
numune alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun 
alandan oluşur. Bu alanlar, tıbbi laboratuvar teknik alanı ile fonk-
siyonel bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenir. Kurum/kuruluş 
bünyesinde olan tıbbi laboratuvarlarda numune alma odası/alanı 
poliklinik katında da bulunabilir.

Madde 13.2.b. 2

Tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında idrar ve 
gaita testleri ayrı bir oda/alanda çalışılır veya aynı teknik alan içe-
risinde ve havalandırması olan en az 7,5 metrekare ayrı bir oda/
alanda veya çeker ocak ortamında çalışılabilir.

BAKILACAK UNSURLAR
• L.8.1. Laboratuvarın iklimlendirilmesi yeterli olmalıdır.

• L.8.2. Laboratuvarlarda doğal ışık imkânları sağlama önceliği 
dikkate alınarak yeterli aydınlatma yapılmalıdır.

• L.8.3. Tıbbi laboratuvarlar, teknik, destek ve ofis alanı olmak 
üzere üç temel alandan oluşmalıdır.

• L.8.4. Laboratuvar girişinde ayrı bir numune kabul birimi 
bulunmalıdır. 

• L.8.5. Gelen her numunenin barkod okuyucu ile kabulü 
yapılmalıdır.

• L.8.6. İdrar ve gaita analizleri havalandırması olan ayrı bir 
alan/oda da çalışılmalıdır.
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SORU: Numunenin kırılması ya da kaybolması 
durumunda izlenmesi gereken süreç belirlenmiş mi?

SORU: Laboratuvarda panik değer yönetimi uygun 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

57

LABORATUVAR

9

YLY, TKY

58

LABORATUVAR

10

TKY, YLY

Açıklama

Sağlık tesisi yönetimi tarafından kırılan ya da kaybolan numu-
neler için, süreci anlatan yazılı düzenleme (talimat, prosedür vb.) 
oluşturmalıdır. Bu yazılı belgede kaybolan ya da kırılan numu-
nenin hekime bildirilmesi, hastaya ulaşılması ve tekrar numune 
alınması süreçleri ayrıntılı açıklanmalıdır. Birlik gözlemcisi tara-
fından numunenin kaybolması durumunda sağlık tesisinin nasıl 
bir süreç izlediğini sorgulamalıdır. 

Açıklama

Panik değerler; laboratuvarda çalışılan testlerden, belirlenen re-
ferans aralığı dışında kalan ve hasta için riskli olabilecek değer-
lerdir. Her laboratuvar panik değer listesini belirlemeli ve HBYS 
üzerinde tanımlamalıdır.

Panik değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı 
sistem bulunmalıdır. Birlik gözlemcisi HBYS üzerinden yapılan 
panik değer tanımlamasını ve uyarıcı sistemi görmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.9.1. Kırılan ya da kaybolan numuneler için sağlık tesisi 
yönetimi tarafından, süreci anlatan yazılı düzenleme 
(talimat, prosedür vb.) oluşturmalıdır.

• L.9.2. Kırılan ya da kaybolan numuneler ile ilgili yapılan 
analizler değerlendirilmelidir.  

BAKILACAK UNSURLAR

• L.10.1. Laboratuvarda panik değer listesi bulunmalıdır. 

• L.10.2. Panik değer listesi HBYS üzerinde de tanımlanmalı 
ve uyarıcı sistem kurulmalıdır. 

• L.10.3. Panik değer tespit edildiğinde sağlık çalışanı 
ile iletişime geçilmeli, bildirim yapılarak kayıt altına 
alınmalıdır.
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Panik değer bildiriminde, bildirimi yapan sağlık personeli, bildi-
rim yapılan sağlık personeli, panik değer sonucu, bildirimin yapıl-
dığı tarih, saat bulunmalıdır. 

Kaynak

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 

Faaliyete Esas Denetim Kriterleri No: 11

Panik değerleri/tanılar HBS/LBS üzerinde tanımlanmıştır ve pa-
nik değer/tanı tespiti durumunda HBS/LBS üzerinde çalışanı uya-
rıcı sistem vardır. Günlük/haftalık sorumlusu belirlidir. (Patoloji 
laboratuvarları için bildirimin HBS/LBS üzerinden yapılması zo-
runlu değildir.)

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

4.1. Laboratuvar Hizmet Sunum Süreci

4.1.d ) Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır. 

SORU: Laboratuvar güvenlik rehberi oluşturulmuş mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

59

LABORATUVAR

11

TKY, YLY

Açıklama

Oluşturulan güvenlik rehberi; giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları, 
yangına karşı alınması gereken tedbirler, kimyasal Maddelere 
karşı alınması gereken tedbirler, elektrik güvenliğini sağlamaya 
yönelik tedbirler ile temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ku-
rallarını kapsamalıdır. 

Kaynak

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Faaliyete Esas Denetim Kriterleri No: 18

Tıbbi laboratuvara özgü güvenlik rehberi vardır, gerekli güncelle-
meler yapılır.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.11.1. Laboratuvar güvenlik rehberi bulunmalıdır.

• L.11.2. Laboratuvar çalışmaları güvenlik rehberi 
doğrultusunda yapılmalıdır.
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SORU: Kültür testleri biyogüvenlik kabininde çalışılıyor 
mu?(Mikrobiyoloji Laboratuvarı olmayan hastaneler 
muaftır.)

SORU: Patoloji laboratuvarında tıbbi materyal bertaraf 
süreçleri ile ilgili yazılı düzenleme oluşturulmuş mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

60

LABORATUVAR

12

EKÖ, ÇHG, YLY

61

LABORATUVAR

13

TKY, YLY

Açıklama

Kültür testlerinin çalışan ve çevreyi koruyacak uygun seviyede gü-
venlik kabinlerinde uygulanması gerekliliktir. Kültür testleri biyogü-
venlik kabininde çalışılmalıdır. 

Biyogüvenlik kabininin günlük temizliği kabin içindeki çalışma mal-
zemeleri çıkarılarak yapılmalı, kabinin içi ve dışı % 70’lik alkol vb… 
ile temizlenmeli, 15 dk. boş çalıştırıldıktan sonra kapatılmalıdır.

Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunmayan sağlık tesislerinde bu soru 
muaf tutulacaktır.  

Kaynak

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Kalite Yönetim Rehberi OCAK 2014

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Biyolojik Güvenlik Biyogüvenlik ka-
binleri: Kültür testleri biyo güvenlik kabininde çalışılmalıdır.

Açıklama

Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan 
doku, organ, vücut parçaları ve insan fetusu gibi patolojik atıklar ile 
diğer tıbbi atıkların ve nasıl bertaraf edileceği sağlık tesisi yöneticile-
ri tarafından yazılı düzenlemede tanımlanmalıdır. Patoloji laboratu-
varı bulunmayan sağlık tesisleri bu sorudan muaf tutulacaktır.   

Kaynak

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden berta-
rafına kadar;

a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya 
dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak 
toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması 
ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile 
hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.12.1. Kültür testleri biyogüvenlik kabininde 
çalışılmalıdır.

• L.12.2. Biyogüvenlik kabini temizlik, bakım talimatı, kalite 
kontrol testleri.

• L.12.3. Periyodik bakım ve temizlik

• L.12.4. Kabinin baca ile bağlantısı- laminer hava akımı 
varlığı sorgulanır.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.13.1. Tıbbi materyal bertaraf süreçleri ile ilgili yazılı 
düzenleme bulunmalıdır.
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SORU: Hizmet dış laboratuvardan alınıyor ise bu 
laboratuvarların hizmet kalite süreçleri ile ilgili kalite 
kontrol sonuçları yılda en az bir kez inceleniyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

62

LABORATUVAR

14

TKY, YLY

Açıklama

Kurum, kendisi dışında ruhsatlı bir laboratuvar/laboratuvarlardan 
test kapsamında hizmet alımı yapmışsa, laboratuvar sorumlusu 
liderliğinde kurulan bir ekip yılda en az 1kere bu laboratuvarların 
iç ve dış kalite sonuçlarını değerlendirir. Yapılan bu değerlendir-
me kayıt altına alınır. Birlik gözlemcisi laboratuvar sorumlusun-
dan ilgili dönemin kayıtları istenmelidir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

4.2 Laboratuvar hizmetinin sağlık tesisi tarafından sağlanama-
ması halinde, Bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvarlardan veya 
kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlar-
dan hizmet alımı yapılabilir. Hizmet alımı durumunda; 

a) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden sağlık tesisinde nu-
mune alınması, 

b) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya 
yakınlarıyla gönderilmemesi, 

c) Laboratuvar tetkikini gerçekleştiren kurum veya kuruluş ismi-
ni ve adresinin tetkik sonuç Raporunda yer alması, 

d) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kurum veya kuruluş 
tarafından gecikmeksizin Güvenli bir şekilde gönderilmesi, 
hususlarına uyulması zorunlu olup, hizmeti alan sağlık tesisi 
yönetimi ile hizmeti veren kurum veya kuruluş, bu uygulama-
dan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.

BAKILACAK UNSURLAR

• L.14.1. Hizmet alınan laboratuvarların kalite kontrol 
sonuçları yılda en az bir kez incelenmelidir.

• L.14.2. Sağlık tesisinin yapmış olduğu inceleme kayıt 
altına alınmalıdır.
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Servis sorumluları tanımlanmış mı?............................................................................

Yatışı yapılan her hasta için kimlik tanımlayıcı kullanılıyor mu? .................................

Serviste ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor mu? ......................................................

Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümü eksiksiz 
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Servislerde el hijyenini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunuyor mu? ..................

Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, bası yarası, ağrı ve psikolojik destek 
ihtiyaçlarını içeren değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kaydedilmiş mi?  ........

Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından hastalığı hakkında bilgilendirme 
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Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip ve tedavileri 
kayıt altına alınıyor mu? ..............................................................................................

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı? .................

Hasta ve yakınları tedaviye katılma süreçleri ve sonuçları hakkında 
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Servislerde yatışı yapılan hastalara hekim tarafından değerlendirme yapılmış mı? ...

Sözel order formu dolduruluyor mu? ...........................................................................

Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili cerrah ve anestezi doktoru tarafından 
hasta ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden önce tarih ve saat 
belirtilerek yazılmış mı? ..............................................................................................

Acil müdahale seti kullanıma hazır durumda bulunuyor mu? .....................................

Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve 
sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi? ...................................................

Eczaneden servise gelen ilaçlar, tedavi odasında her hasta için ayrı olarak muhafaza 
ediliyor mu? .................................................................................................................

İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi 
kayıt altına alınıyor mu? ..............................................................................................

Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip mi? ...................................................

Nitelikli oda sayısı kuruma bildirilen sayı ile uyumlu mu? ..........................................

Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları mevcut mu? ...........

Kurum tarafından hasta ve yakınlarına genel sağlık ve taburculuk sonrası bakım 
hakkında bilgi veriliyor mu?.........................................................................................

Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşıma 
çantalarında, en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılıyor mu? ...............................

Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak 
düzenlenmiş mi? .........................................................................................................

Epikriz eksiksiz dolduruluyor mu? ...............................................................................
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SORU: Servis sorumluları tanımlanmış mı? SORU: Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı 
kullanılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

63

SERVİS

1

YLY

64

SERVİS

2

HGY, YLY 

Açıklama

Servis sorumlu hemşirelerinin görevlendirme yazıları özlük dosyala-
rında bulundurulmalı, güncel olmalı ve ilgili sorumlu personel tara-
fından da tebellüğ edilmelidir.

Kaynak

Hemşirelik Yönetmeliği (8 Mart 2010)

Sorumlu hemşire 

Madde 10 

1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üni-
teleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda 
hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı 
sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl 
deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire ta-
rafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans 
eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de 
görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda 
öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

Açıklama

Hastaların doğru tanımlanması olası tıbbi hataların önlenmesi ve hasta gü-
venliğinin sağlanması açısından önemlidir. Yatışı yapılan her hastada kimlik 
tanımlayıcı kullanılmalıdır. Kimlik tanımlayıcıda;

* Hasta adı–soyadı, 

* Protokol numarası, 

* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) , bilgileri yer alır.

Kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği, hastaya herhangi geçerli bir neden ile has-
ta el bileğine takılamıyorsa, bileklik çıkarılır. Eğer ayak bileği uygunsa ayak 
bileğine takılır. Ayak bileğine de takılamıyorsa hasta yanında bulundurmak 
üzere kimlik tanımlayıcı hasta başında bulundurulur. Yatan hastalarda Ex 
olan hastaların, kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılmadan morga gönderilir. 

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.1.1. Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır.

• S.1.2. Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ 
edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.2.1. Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı 
kullanılmalıdır.

• S.2.2. Kimlik tanımlayıcı ad soyad, protokol numarası ve 
doğum tarihini (gün/ay/yıl) içermeli okunaklı ve matbu 
şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

• S.2.3. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta 
kimliği doğrulanmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

65

SERVİS

3

HGY, EHY, YLY 

SORU: Serviste ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor 
mu?

Açıklama

Yazılışı, okunuşu ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar için liste-
ler oluşturularak kullanım alanlarında bulundurulmalıdır.  Yazı-
lışı okunuşu ve ambalajı biri birine benzeyen ilaçların dolap için-
deki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. 

İlaç depolanmasında raf yerleşimi kutu ve ambalajları aynı olan 
ilaçlar yan yana, alt alta ve yakın yerleşimde olmayacak şekilde 
düzenlenmelidir.

İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin miadlarına göre ayrımı yapılma-
lı, dozları da dikkate alınarak miadı yakın olan ilaç ve tıbbi sarf 
malzemeleri öncelikle kullanıma verilmelidir.

Klinik gereklilik olmadıkça hasta bakım alanlarında yüksek riskli 
ilaç bulundurulmamalı, prosedür gereği bulundurulmasına izin 
verilen ortamlarda yanlış kullanımları önlemek için gerekli ön-
lemler alınmalıdır.   

Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı bir alanda erişimi kısıt-
lanarak saklanmalıdır.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurul-
malıdır. Kırılması veya kaybolması durumunda izlenecek süreçler 
yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz konusu talimatlar servislerde, 
eczane ve ilaç depolarında bulunmalı ve uygulanmalıdır.

Eczaneden teslim alınan narkotik ilaçların kırılmaması için ön-
lemler alınarak servislere taşınmalı, hemen uygulanmayacak 
ise dolaba kaldırılarak kilitlenmelidir. Mesai saatlerinde dolabın 
anahtarı servis sorumlu hemşiresinde bulunmalı, nöbet saatle-
rinde ise anahtar nöbetçi hemşireye teslim edilmelidir. Anahtarı 
teslim alan sorumlu ve nöbetçi hemşire üzerinde taşımalıdır. Do-
lap kapağı açık bırakılmamalı, dolaba konulan ve dolaptan alınan 
tüm ilaçlar kayda geçmelidir. İlaç kaybolduğunda veya kırıldığın-
da servis sorumlu hemşiresi tarafından tutanak tutularak hasta-
ne idaresine bildirilmelidir.

Uyarıcı, uyuşturucu ve narkotik ilaçlarda hemşire aldığı ilaç 
adı-sayısı ve tarihini ilaç defterine yazıp imza karşılığı alır ve ser-
vislerde narkotik ilaç teslim defterine/formuna  kaydedilip hasta-
nın adı ve soyadı yazılıp narkotik ilaç defterine/formuna  kaydedi-
lir. Narkotik ilaç istem ve kayıt formu düzenlenerek istem yapılır. 
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar birimlere imza karşılığı tes-
lim edilir. Bu ilaçlar eczane ve birimlerde kilitli dolaplarda sak-
lanır. Birimlerde ilaçlar kullanıldığında Yeşil - Kırmızı Reçeteye 
Tabi İlaçların Devir Teslim Formuna kaydedilir. Formda;

- İlacın hangi hastaya, kaç adet kullanıldığı

- İlacı kullanıldığı tarih 

BAKILACAK UNSURLAR

• S.3.1. Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların 
karışmasını engellemeye yönelik özel bir düzenleme 
yapılmalıdır.

• S.3.2. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer ilaçlardan 
farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

• S.3.3. Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde 
saklanmalıdır.

• S.3.4. Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt 
altına alınmalıdır.

• S.3.5. İlaçların servislerde kullanılmayan yarım dozları 
takip edilmelidir.
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- İlacı kimin uyguladığı

- Nöbet teslimlerinde sayılarak, kaç adet teslim edildiği, teslim 
eden ve alanın imzası bulunur.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kırılması veya kaybolması 
durumunda izlenecek süreçler yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz 
konusu talimatlar servislerde, eczane ve ilaç depolarında bulun-
malı ve uygulanmalıdır.

Bölünebilir dozlardaki ilaçların üzerine açılış saatlerinin ve tarih-
lerinin yazılması ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda 
saklanması, servislerde miadı dolan, saklama koşulları açısından 
sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra saklanma-
sı uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz ilaçla-
rın imhası ile ilgili olarak imha tutanakları düzenlemek suretiyle 
imha prosedürünün başlatılması ve Sağlık Tesislerinde imha işle-
minin adımlarının yazılı olarak talimatlandırılması, imha edilen 
yarım dozların ilacın adı- fiyatı-imha edilen doz miktarı şeklinde 
Sağlık tesisleri bazında istatistiklerinin tutularak, üç aylık peri-
yotlar halinde takip eden ayın ilk haftasında hastane.eczaciliği@
saglik.gov.tr adresine, Genel Sekreterlikleriniz bünyesinde görev-
lendirilecek hastane eczacılığı hizmetlerinden sorumlu eczacı ta-
rafından gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak 

Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

Madde: 7 d bendi

“ İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel za-
rarlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulma-
sını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.”

TKHK Stok Yönetimi Birimi 17.07.2014 tarih ve 
80981279 sayılı yazı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

66

SERVİS

4

HGY, HDB 

SORU: Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin “Klinikten 
Ayrılmadan Önce” bölümü eksiksiz dolduruluyor mu?

Açıklama

Bu bölüm cerrahi tedaviye güven içerisinde başlamak için hasta kli-
nikten ayrılmadan önce tamamlanır. Bu bölümün kontrolü için en az 
hemşire veya sağlık görevlisinin orada olması gerekir. Bu aşamada cer-
rah da kontrole katılabilir. “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümünde;

1. Hasta kimlik bilgisi, ameliyatı, ameliyat bölgesi doğrulanmalı,

2. Hastanın rızası teyit edilmeli,

3. Hastanın açlığı teyit edilmeli,

4. Ameliyat bölgesi tıraşı kontrol edilmeli,

5. Hasta üzerindeki değerli eşyaları varsa makyaj/oje ve protezler çı-
kartılmalı,                                                                                                              

6. Hasta ameliyat önlüğü ve bonesi giydirilmeli,

7. Ameliyat öncesi de özel bir işlem yapılacaksa (lavman, varis çorabı, 
sonda vb.) gerekliliği kontrol edilmeli,

8. Kullanılacak malzeme, implant, kan veya kan ürünü hazırlığı ya-
pılmalı,

9. Hastanın yapılan tüm tetkiklerinin yanında olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.4.1. Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin “Klinikten 
Ayrılmadan Önce” bölümü eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

67

SERVİS

5

EKÖ, AYD, YLY 

68

SERVİS

6

HDB, HGY 

SORU: Servislerde el hijyenini sağlamaya yönelik 
düzenlemeler bulunuyor mu?

SORU: Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, bası 
yarası, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçlarını içeren 
değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kaydedilmiş 
mi?

Açıklama 

Hasta odalarında yeterli sayıda, tedavi ve ilaç hazırlama alan-
larında ve hemşire desklerinde el antiseptiği bulunmalıdır. Yeni 
doğan ve çocuk servislerinde hasta odasında el antiseptiği şar-
tı aranmaz, sağlık personelinin cep el antiseptiği bulundurması 
sağlanır.

Açıklama 

Ağrı hastaların sık yaşadıkları bir durumdur ve giderilmeyen ağrı 
olumsuz fiziksel ve psikolojik etkilere yol açabilmektedir. Hastalar 
ağrıya sıklıkla toplumsal normlar ve kültürel ve dini gelenekler 
çerçevesinde tepki verirler. Dolayısıyla hastalar ağrılarını bildir-
meleri konusunda teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Kurumun 
bakım süreçlerinde tüm hastaların uygun bir ağrı değerlendir-
mesi ve yönetimi hakkı tanınmalı ve süreçler bu uygulamaları 
yansıtmalıdır.               

BAKILACAK UNSURLAR

• S.5.1. Servislerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el 
antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.6.1. Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, 
bası yarası riski, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçları 
değerlendirilmelidir. 

• S.6.2. Düşme riski olan hastaların, düşme riskinin 
azaltılması için önlemler alınmış olmalıdır.

• S.6.3. Değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kayıt 
edilmelidir.
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Hemşire; hastanın beslenmeyle ilgili tutum ve davranışlarını, be-
sinleri tolere edip etmediğini, bulantı, kusma iştahsızlık olup ol-
madığını, aspire edip etmediğini değerlendirir ve gerekli bilgileri 
kaydeder.  Kayıt işlemleri sonucu edinilen bilgiler, hastanın teşhis 
ve tedavisinin doğru yönlendirilmesinde ve gelişebilecek kompli-
kasyonların önlenmesinde yarar sağlar. 

Kayıtlar, hastaya ait bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.                                                                                                              

Bakım kalitesini yükseltmek için yara takibi önemli bir hemşi-
relik uygulamasıdır. Yara bakımını doğru yapabilmek ve yarada 
meydana gelen değişiklikleri izleyebilmek için yaranın doğru de-
ğerlendirilmesi önemlidir.

Hasta bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilme-
li, değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapıl-
malı, hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi 
tekrarlanmalıdır.

Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim bi-
rimine bildirim yapılmalı, olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici 
çalışmalar başlatılmalıdır.

Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik 
aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

Hasta odalarında ve diğer kullanım alanlarında, hastaların çarp-
masını ve düşmesini önleyecek şekilde düzenleme yapılmalı,

Islak ve kaygan zeminlerde uyarı levhaları konulmalı,

Zemin kuru olmalıdır. Islak zemin varsa silinmesi sağlanmalıdır.

Sedyeler hasta ve çalışanlara çarpmayacak şekilde frenleri kilitli 
olarak park edilmeli,

Sedye hasta taşıma arabaları ve yatak korkulukları periyodik ola-
rak kontrol edilmeli,

Hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta taşıma araçlarında düş-
melere engel olacak şekilde korkuluk, kemer vb. kullanılmalı,

Tekerlekli yataklar ve sandalyeler kullanılmadığı zamanlar kilit-
lenmeli,

Hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vb. bulundurul-
mamalı,

Hasta odasında kullanılmayan malzemeler odadan alınmalı,

Dolu ve boş tüm gaz tüpleri sabitlenmeli,

Tuvalet ve yatak arasında hareketi engelleyen cisim ve eşyalar 
olmamalı,

Telefon, çağrı zili ve diğer ulaşması gereken nesneleri uzanmadan 
alabileceği mesafede olmalı

Destekli yürüyebilen hastalarda tekerlekli sandalye, baston ya da 
koltuk değneği kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmeli

Yeterli aydınlatma sağlanmalı

Zemin, merdiven basamakları vb. yerler kaymaya neden olmaya-
cak şekilde düzenlenmeli,

Koridorda hastanın yürürken tutabileceği bantlar olmalı, yerlerde 
üstüne basılabilecek gereksiz eşya vb. şeyler bulunmamalıdır.

Yatışı yapılan hastanın kendisine ve refakatçisine bölüm uyum 
eğitimi verilmeli,

Uzun süre yatak istirahati sonrası, sedasyon gerektiren uygulama 
sonrası, ameliyat sonrası hasta ilk defa ayağa kalkıyorsa hastaya 
eşlik edilmelidir.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 132:

a) Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını 
değerlendirir. Moral gücünü olgunlaştırıcı gerekli ortamı ve gü-
veni sağlar. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye 
hazırlar. 

b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi 
uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve tabiplerin tariflerine göre 
yapmak göreviyle yükümlüdürler. Hastaların ilaçlarını, içten ve 
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dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve tatbik ederler, enjeksiyonları 
yaparlar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek 
kaydedip imzalarlar. 

Sık sık kontrolü icab eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli 
zamanlarda yoklar ve bunlara ait ilaçları verir, yemeklerinin de 
usulüne uygun verilmesini sağlar. Kendilerine bırakılan pansu-
man ve tedavileri bizzat yaparlar. Nöbeti devrederken bu gibi 
hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye verirler.

c) Hastalara iyi muamele etmek, onların dertlerini dinlemek, te-
selliye muhtaç olanları ve ameliyat heyecanı içinde bulunanları 
teselli ve teskin etmek, sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek 
hemşirelerin esas görevleridir.

Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan alır 
ve laboratuvara gönderirler. 

Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözet-
ler, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat 
yemeğini yedirirler. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile ban-
yoya gönderirler, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptı-
rırlar. 

Hemşirelik Yönetmeliği 

Madde 6

Hemşireler; verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını 
değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak 
gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, 
istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak 
hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

69

SERVİS

7

HAH

SORU: Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından 
hastalığı hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

BAKILACAK UNSURLAR

• S.7.1. Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından 
hastalığı hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

70

SERVİS

8

HDB

SORU: Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip 
ve tedavileri kayıt altına alınıyor mu?

Açıklama 

Günlük değerlendirmeler tarih ve saatte belirtilerek kayıt altına 
alınır.(Adli tıp yönünden en büyük eksikliğin bu belge dolduru-
luşu sırasında yapılan eksik ve hatalı doldurma olduğu belirtil-
mektedir.)

Form 62 Tıbbi Müşahede ve Muayene Kâğıdı kullanılarak yapılan 
bütün müdahaleler, izlemler ve tedaviler günlük değişiklikler ka-
yıt altına alınır.

Form 51: Hasta Tabelası yatarak tedavi olan hastalara hastane 
eczanesi ya da dışarıdan getirilen tüm ilaçların, kullanılan malze-
melerin kaydedildiği formdur.

Hekim orderları form üzerinden değerlendirilir.

Hasta tabelasına da, hastalara içerden ve dışardan verilen, kul-
lanılan ve uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle, gündelik iaşe 
Maddeleri yazılır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi 
tarafından kontrol edilir ve hastanede kullanılmasına devam edi-
lecekse hemşire tarafından sayılarak ve miat kontrolü yapılarak 
yazılı olarak teslim alınır. Kullanılmayacaksa aileye teslim edilir 
ve hastaneden gönderilmesi sağlanır. Hastanın yanında getirdiği 
ve tedavisinde yer alan ilaçlar hemşire tarafından uygulanır.

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 71

Hastaların kurumda saptanan bütün müşahedeleri(gözlem)ve ya-
pılan bütün muayeneleri (klinik, fizik, şimik, bakteriyolojik) sonuç 
ve bulgularla, tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.8.1. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük takipleri 
kayıt altına alınmalıdır.

• S.8.2. Her hastaya günlük olarak, hekimin adı soyadı, 
tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş 
süresi, dozu, hızı, hastanın yatış yapılmadan önce 
kullandığı ve kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım 
planı içeren order verilmelidir.   
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli 
düzenlemeler yapılmış mı?

71

SERVİS

9

HAH, YLY

Açıklama 

Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameli-
yat, girişim, görüntüleme vb.) hasta mahremiyetine saygı önem-
lidir.

Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gere-
ken görevliler dışındakiler bu ortamda bulunmamalıdır.

Hastayı hazırlama işlemleri esnasında (hastaya ameliyat öncesi 
önlük giydirme, bone takma) mahremiyet esaslarına dikkat edil-
melidir.

Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyetini 
sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

Hasta transferi sırasında da hasta mahremiyetine özen gösteril-
melidir.

Hastanın vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların hasta 
ve hekimin izni olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması en-
gellenmelidir.

Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgililere aktarılırken giz-
lilik ilkesi korunarak gerekli özen gösterilmelidir.

Tüm çalışanlar hastalara özel olan tesadüfen ya da görevleri sıra-
sında şahit oldukları bilgilerin orada kalmasına özen göstermek 
ve diğer ortamlara taşımamak bakımından sorumludurlar.

Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenme-
si için hekim, hemşire, tıbbi sekreter tarafından gerekli önlemler 
alınmalıdır.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

3.1.Yataklı servis hizmet sunum süreci

g) Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiye-
tini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan, vb. bulunmalıdır).

BAKILACAK UNSURLAR

• S.9.1.  Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler 
(perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

• S.9.2. Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde 
yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetine saygı 
gösterilmelidir.

• S.9.3. Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın 
engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter 
tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Hasta ve yakınları tedaviye katılma süreçleri ve 
sonuçları hakkında bilgilendiriliyor mu?

72

SERVİS

9

HAH

Kaynak 

Hasta Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998

Tedaviyi reddetme ve durdurma: Madde 25:

Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz so-
nuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine 
uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi red-
detmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde 
tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya 
kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu 
gösteren yazılı belge alınması gerekir.

Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müra-
caatında hasta aleyhine kullanılamaz.

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik (8 Mayıs 2014)

Bilgilendirmenin Kapsamı

Madde 15 

 Hastaya;

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl 
yapılacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği 
fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve 
riskleri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, 
hususlarında bilgi verilir.”

Madde 24 

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya 
mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, veli-
sinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya has-
tanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatı-
lanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın 
dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme süreci-
ne ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna 
uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik ge-
rekli tedbirler alınır.

Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede 
bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya 
tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 
ncı ve 487 inci Maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bu-
lunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden 
açıklamış olduğu istekleri göz önüne alınır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.10.1. Hasta ve yakınlarına tedaviyi reddetme veya 
sonlandırma hakları,  kararlarının doğurabileceği sonuçlar 
ve sorumluluklar hakkında bilgilendirilme yapılmalıdır.

• S.10.2. Yapılan bilgilendirmeler kayıt altına alınmalıdır.
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Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı hastalıklarda, 
hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere 
ilişkin yapılacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir.

Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve 
bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının 
kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak 
durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rı-
zaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale 
yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda, müm-
künse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi; 
mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hasta-
nın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın 
bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği 
ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavisi tamamlanan 
hastaya, genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve 
sonrasında neler yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu 
sonrası tedavi planı sağlık meslek mensubu tarafından sözel ola-
rak anlatılır. Daha sonra bu tedavi planının yer aldığı epikrizin bir 
nüshası hastaya verilir.

Rıza Formu

Madde 26
Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi 
tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve 
kuruluşunca 15 inci Maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırla-
nır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarıla-
rak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza 
formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın 
dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine 
verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul 
edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan 
imtina etmesi halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu 
bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık 
meslek mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğrulu-
ğundan ilgili sağlık meslek mensubu sorumludur. Rıza formları 
arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir.”

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Servislerde yatışı yapılan hastalara hekim 
tarafından değerlendirme yapılmış mı?

73

SERVİS

11

HAH, HDB

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 72
Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili tabip-
ler tarafından muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapıla-
rak bulguları dosyasına işlenir. Gerekli tedavi şekli tespit edilerek 
tabelasına kaydedilir. Müşahedesi ilgili tabipler tarafından 24 
saat içinde tamamlanır. Tabiplerden başka kimse müşahede ala-
maz. Müşahedeler okunaklı ayrıntılı olarak yazılır. Müşahedelerin 
vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane baştabipleri 
kontrol eder. 

BAKILACAK UNSURLAR

• S.11.1. Servise yatışı yapılan hastalara hekim tarafından 
değerlendirme yapılmalıdır.

• S.11.2. Hastanın değerlendirilmesi hastanın hekimi 
tarafından 24 saat içinde tamamlanmalıdır.
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :
SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sözel order formu dolduruluyor mu? SORU: Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili cerrah 
ve anestezi doktoru tarafından hasta ameliyattan 
çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden önce 
tarih ve saat belirtilerek yazılmış mı?

74

SERVİS

12

HGY
75

SERVİS

13

HED, HDB

Açıklama 

Sözel istem uygulama sürecinde; 

İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, 

Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,                                               

Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edil-
meli,

İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onay-
lanmalıdır. 

Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi pla-
nına yazılmalıdır

Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim 
verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.12.1. Sözel orderler kayıt altına alınmalıdır. 

• S.12.2. İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, geri 
okunmalı, istemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu 
sözel olarak onaylanmalıdır.

• S.12.3. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim 
tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.13.1. Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili cerrah ve 
anestezi doktoru tarafından yazılmalıdır. 

• S.13.2. Post operatif bakım ve tedavi planı hasta 
ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden 
önce yazılmalı; tarih ve saat belirtilmelidir.
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Acil müdahale seti kullanıma hazır durumda 
bulunuyor mu?

76

SERVİS

14

HED, YLY

Açıklama 

• Acil Müdahale Seti: Acil müdahale setinde asgari;

• Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

• Balon-valf-maske sistemi,

• Değişik boylarda maske,

• Oksijen hortumu ve maskeleri, 

• Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), 

• Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da 
kombi tüp), 

• Enjektörler, 

• Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. 

Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihti-
yacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir. Acil müdahale seti-
nin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda olmalı ve için-
deki ekipman kullanıma hazır durumda bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.14.1. Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda 
olmalıdır. 

• S.14.2. Acil müdahale seti içindeki tıbbi cihazların 
kontrolleri yapılmış olmalıdır.

• S.14.3. Acil müdahale setinde bulunan ilaçların son 
kullanım tarihlerinin ve miktarlarının kontrolü yapılmış 
olmalıdır. 
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda 
tedavi planında uygulama başlangıç ve sonlandırma 
zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi?

77

SERVİS

15

HDB

Açıklama 
Hastanın kendini ve diğerlerini yaralama riskine karşı veya tıbbı teda-
vinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacı ile en son çare 
olarak kullanılacak olan kısıtlamaların uygulanmasına ait esasları ta-
nımlanmalıdır.

Hasta kısıtlama kararı ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim tarafından 
verilerek tedavi planında belirtilmelidir.

İlgili hekim tedavi planında uygulamanın başladığı tarihi, saati, tipini, 
endikasyonunu, uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceğini ve uy-
gulamanın sonlandırılacağı tarih ve saati belirtilmelidir. İlgili hekim has-
taya uygulanacak olan kısıtlamaların sebeplerini ve önemini, hastanın 
anlama düzeyine uygun olarak açıklar.

Hangi kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu ve yatıştırılmaya çalışılan davranı-
şın ne olduğunu sebebiyle birlikte kaydeder.

Eğer hasta kendisine ve çevresine zarar verecek davranışları, planlanan 
zamandan önce azaltırsa ve gereklilik ortadan kalkarsa yeniden değer-
lendirme yapılır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir 
tekrar gözden geçirilmelidir.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Eczaneden servise gelen ilaçlar, tedavi odasında her 
hasta için ayrı olarak muhafaza ediliyor mu?

78

SERVİS

16

EHY, HGY, YLY

Açıklama 

İlaçların günlük hasta bazlı verilmesi esastır. Talimatlara yazı-
lan ilaçlar otomasyon sistemine, otomasyon sistemi yoksa yatan 
hasta ilaç talep defterine (hastanın adı, protokolü, doktoru, ilaç-
ları ve ilaçların miktarı) yazılarak talep edilir.İlaçlar eczanede her 
hastaya ayrı olarak hazırlanır. Hazırlanan ilacın üzerinde ilacın 
adı, dozu, son kullanma tarihi, hastanın adı soyadı yazılmalıdır.
Servislerde ilaçlar hasta bazlı paketleme şartları sağlanarak mu-
hafaza edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR
• S.15.1. Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi 

planında uygulama başlangıç ve sonlandırma zamanı, takip 
aralıkları belirtilmiş olmalıdır.

• S.15.2. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir 
tekrar gözden geçirilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.16.1. Eczaneden hasta bazlı çıkışı yapılan ilaçlar 
servislerde de hasta bazlı olarak muhafaza edilmelidir.

• S.16.2. İlaçlar kullanımı esnasında hastaya özel, hastanın 
kimlik tanımlayıcı bilgilerini içeren kapalı kaplarda 
verilmelidir.
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama 
şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınıyor 
mu?

79

SERVİS

17

EHY, HDB

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama 

Hemşire tarafından  ilaç uygulaması yapılırken mutlaka kimlik doğ-
rulama işlemi yapılmalıdır. 

İlaç hazırlanması ve uygulanmasında doğru doz, doğru ilaç, doğru 
hasta, doğru yol, doğru form, doğru zaman ve doğru kayıt işlemle-
ri için gerekli kontroller yapılmalıdır. İlaç uygulama zamanı, ilacın 
dozu, uygulanma şekli ve uygulayan personelin ismi ve imzası yatak 
başı hemşire gözlem formunda olmalıdır.IV. İlaç uygulamalarında 
ilacı hazırlayan hemşire, mutlaka uygulamayı da kendisi yapmalı, 
başkasının hazırladığı ilacı uygulamamalıdır. İlacın adı, dozu, infüz-
yon başlangıç saati, veriliş süresi ve hastanın adı etiketlendirilme-
lidir. İlacın üzerindeki etiket kirli veya eskimiş ise yenisi ile değişti-
rilmelidir. Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalıdır.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 71   
Hasta tabelasına da, hastalara içerden ve dışardan verilen, kul-
lanılan ve uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle, gündelik iaşe 
Maddeleri yazılır. Tabelada yazılı ilaç, tedavi ve sair tedbirleri has-
talara uygulayan hemşireler, uygulama sonuçlarını zamanında ve 
düzenli olarak hemşire defterine işlerler.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 132
b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi 
uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve tabiplerin tariflerine göre 
yapmak göreviyle yükümlüdürler. 

Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve 
tatbik ederler, enjeksiyonları yaparlar ve bunları hemşire notuna 
miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalarlar. 

Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli 
zamanlarda yoklar ve bunlara ait ilaçları verir, yemeklerinin de 
usulüne uygun verilmesini sağlar. 

Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yaparlar. Nö-
beti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni 
nöbetçi hemşireye verirler. 

BAKILACAK UNSURLAR

• S.17.1. İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama 
şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınmış 
olmalıdır.

• S.17.2. İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen 
ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati,  veriliş süresi ve 
hastanın adı mayi üzerine etiketlenmiş olmalıdır.
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip 
mi?

80

SERVİS

18

AYD, HGY

Açıklama 

Hasta odalarının yanı sıra kliniklerde hastaların kullandığı banyo 
ve tuvaletlerde de çağrı sistemi kontrol edilmelidir.

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 58 - (05-05-
2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete) 

Yataklı tedavi kurumlarında hasta odalarının bir veya iki kişilik 
olarak düzenlenmesi esastır. Ancak, kurum fizik şartları dikkate 
alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilir. Hasta 
odaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Özel oda: Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçi-
nin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, 
lavabolu, tuvaletli,

b) Birinci sınıf oda: Tek yataklı, tuvaletli, banyolu, lavabolu ve hasta 
refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,

c) İkinci sınıf oda: İki ya da üç yataklı, yatakların arası uygun bi-
çimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu, hasta odalarıdır.

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

Yataklı Servis Hizmet Sunum Süreci.3.1.1

f) Kliniklerde hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde çağrı 
sistemi bulunmalıdır. 

g) Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyetini 
sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan, vb. bulunmalıdır). 

h) Yatak başı bağlantılı çağrı sistemi bulunmalıdır.

ı) Refakatçi ve hasta yakınları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

3.1.25.Servis kullanım alanları, temiz ve düzenli olarak hastaya hiz-
met verecek şekilde düzenlenmelidir.

Hasta geçişlerini zorlaştıracak malzeme ve kalabalığın önlenmesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapsamlı temizlik hizmetleri has-
ta vizit saatleri dışında tamamlanmış olmalı, gün içinde kullanıma 
bağlı temizlik ihtiyaçları sağlık hizmetini engellemeyecek şekilde 
yapılmalıdır.

3.1.27.Servis kullanım alanlarının uygun iklimlendirme şartlarını 
taşıması gerekir. Doğal ışık imkânları sağlama önceliği dikkate alı-
narak yeterli aydınlatma yapılmalıdır.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2007/44 sayılı Genelge:

Hasta odalarında özürlü hastaların kullanımına yönelik olarak tu-
tunma barları ve lavabo, banyo ve tuvaletlerde özürlü hastalara yö-
nelik düzenleme yapılarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaş-
tıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde 
düzenleme yapılması, Hastane içinde ve hasta odalarında tekerlekli 
sandalye geçişini engelleyecek şekilde seviye farkı olan yerlerde uy-
gun bağlantı rampaları yapılması,

İki ve daha fazla yatak bulunan odalarda gerektiğinde kullanılmak 
üzere, yatakların uygun şekilde (paravan vb.) seperatör ile ayrılabil-
mesi için düzenleme yapılması,

Refakatçilerin gerektiğinde yatıp dinlenebileceği pozisyon verilebi-
len koltuk ile mümkünse odalarda televizyon, telefon, mini buzdo-
labı ile hasta ve hasta yakınlarının eşyalarının konabileceği dolap 
bulundurulması.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.18.1. Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip 
olmalıdır.

• S.18.2. Hemşire çağrı sistemi çalışır durumda ve işlevsel 
olmalıdır.
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SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Nitelikli oda sayısı kuruma bildirilen sayı ile 
uyumlu mu?

SORU: Serviste görev yapan personele ait giyinme ve 
dinlenme odaları mevcut mu?

81

SERVİS

19

YLY, TKY

82

SERVİS

20

YLY, AYD, ÇHG

Açıklama 

Nitelikli oda; en fazla iki kişilik, içerisinde banyo, tuvalet, lavabo, 
buzdolabı, televizyon ve açılabilir refakatçi koltuğu bulunan oda-
lardır.

Birlik gözlemcisine TKHK tarafından verilen bilgi notunda yer 
alan nitelikli oda ve yatak sayısının uyumlu olup olmadığı kont-
rol edilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.19.1. Birlik gözlemcisi tarafından TKHK bilgi notunda 
yer alan nitelikli oda ve yatak sayısının uyumu kontrol 
edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.20.1. Serviste görev yapan personele ait giyinme ve 
dinlenme odaları bulunmalıdır.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

148 149Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

SE
RV
İS

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

83

SERVİS

21

YLY, HED 

84

SERVİS

22

YLY, HDB  

SORU: Kurum tarafından hasta ve yakınlarına genel 
sağlık ve taburculuk sonrası bakım hakkında bilgi 
veriliyor mu?

SORU: Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda 
ve numunenin cinsine uygun taşıma çantalarında, en 
geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılıyor mu?

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

3.1.1.Yataklı Servis Hizmetleri

i) Hasta ve yakınlarının eğitimine dair bir sistem oluşturulmalıdır.

Açıklama 

Numunenin uygun taşıma kabında, en kısa zamanda,  zarar gör-
meden ilgili laboratuvara ulaşması ve alınan numunenin işlem 
görene kadar zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması 
sağlanmalıdır. Numuneler, numune taşıma çantasına yerleştiri-
lirken kapaklı numune kaplarının iyi kapatılıp kapatılmadığına 
dikkat edilmelidir. Daha sonra yan yatmayacak devrilmeyecek 
şekilde yerleştirilmelidir. Tasnifi yapılan kan ve diğer numuneler 
taşıma sporlarına dizilmeli ve taşıma sporları taşıma çantasında 
laboratuvara ulaştırılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.21.1. Her hastaya ve yakınlarına genel sağlık ve 
taburculuk sonrası bakım hakkında bilgi verilmelidir.

• S.21.2. Bilgilendirme kayıtları bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• S.22.1. Hastalardan alınan numuneler en geç 30 dk. içinde 
laboratuvara ulaştırılmalıdır.

• S.22.2. Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda 
ve numunenin cinsine uygun taşıma çantalarında, 
taşınmalıdır. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Serviste yatan hastaların numuneleri uygun bir bölümde toplan-
dıktan sonra, o gün için görevlendirilmiş numune taşıma perso-
neli tarafından veya pnömatik sistemle en kısa zamanda (30 da-
kika içinde) çalışılacak ilgili laboratuvar bölümüne getirilmelidir.

• Kan alma biriminde ve servislerde (acil servis hariç)  toplanan 
numuneler en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşı-
ma çantalarında transfer edilmelidir. 

• Numune taşıyan personele numune transferi konusunda eğitim 
verilmelidir.  

• Hasta ve hasta yakınları hastane içerisinde numune taşımama-
lıdır. 

• Numunenin kırılması ya da kaybolması durumunda izlenmesi 
gereken süreç belirlenmelidir, Numunelerin teslim alınma süreci 
düzenlenmiş olmalıdır.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

85

SERVİS

23

HAH, TKY, YLY

SORU: Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya 
girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak düzenlenmiş 
mi?

Açıklama 

Hasta ve çalışanın güvenliği kapsamında, hasta ile iletişimin güç-
lenmesi, hasta ile paylaşımın artması, hasta ile sorumlulukları-
nın paylaşımının artması, hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki 
boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi için hasta 
bilgilendirmeli ve rızası alınmalıdır. Karar verme yetkisi hekime 
değil, müdahalelere maruz kalacak hastalara aittir. Bu talimatın 
uygulanmasından öncelikle uzman hekimler sorumludur. 

Kaynak

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik (8 Mayıs 2014)

Madde 24
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya 
mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, veli-
sinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya has-
tanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatı-

BAKILACAK UNSURLAR

• S.23.1. Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya 
girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak düzenlenmiş 
olmalıdır.
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lanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın 
dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme süreci-
ne ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna 
uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik ge-
rekli tedbirler alınır.

Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede 
bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya 
tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 
ncı ve 487 inci Maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bu-
lunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden 
açıklamış olduğu istekleri göz önüne alınır.

Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı hastalıklarda, 
hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere 
ilişkin yapılacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir.

Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve 
bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının 
kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak 
durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rı-
zaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale 
yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda, müm-
künse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi; 
mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hasta-
nın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın 
bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği 
ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavisi tamamlanan 
hastaya, genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve 
sonrasında neler yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu 
sonrası tedavi planı sağlık meslek mensubu tarafından sözel ola-
rak anlatılır. Daha sonra bu tedavi planının yer aldığı epikrizin bir 
nüshası hastaya verilir.

“Bilgilendirmenin Kapsamı

Madde 15

Hastaya;

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl 
yapılacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği 
fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d  Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve 
riskleri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği,

hususlarında bilgi verilir.”

Rıza Formu

Madde 26
Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi 
tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve 
kuruluşunca 15 inci Maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırla-
nır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarıla-
rak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza 
formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın 
dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine 
verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul 
edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan 
imtina etmesi halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu 
bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık 
meslek mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğrulu-
ğundan ilgili sağlık meslek mensubu sorumludur. Rıza formları 
arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir.”
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

86

SERVİS

24

HAH, HDB

SORU: Epikriz eksiksiz dolduruluyor mu?

Açıklama 

Epikrizde hastaneye yatış sebebi, tanılar ve komorbiditeler (eşlik 
eden ek hastalıklar) belirtilmelidir.

Epikrizde önemli fiziksel ve diğer bulgular belirtilmiş olmalıdır.

Epikrizde yapılan diagnostik ve iyileştirici işlemler belirtilmiş ol-
malıdır.

Epikrizde taburcu sonrası kullanacağı ilaçlar yazılmalıdır. Epikriz-
de taburcu edilme esnasındaki durumu belirtilmelidir.

Epikrizde hastanın taburculuğu sonrası bakımına yönelik bilgi-
lendirme/planlama yazılmış olmalıdır.

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Madde 76
Taburcu edilen hastalara amaca uygun bir epikriz verilmesi ge-
rekir. 

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik (8 Mayıs 2014)

Madde 24
Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavisi tamamlanan 
hastaya, genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve 
sonrasında neler yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu 
sonrası tedavi planı sağlık meslek mensubu tarafından sözel ola-
rak anlatılır. Daha sonra bu tedavi planının yer aldığı epikrizin bir 
nüshası hastaya verilir.”

BAKILACAK UNSURLAR

• S.24.1. Epikriz her hastaya eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

87

YOĞUN BAKIM

11

YLY

SORU: Acil servisin tescilli seviyesini gösteren 
Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu?

Açıklama 

Bakanlıkça tescili yapılmış veya yapılmamış olan mevcut 
tüm yoğun bakım servislerinin seviyelendirme işlemleri Teb-
liğ hükümlerine uygun olarak yapılır. Seviyelendirme ve tes-
cil işlemleri 31/12/2014tarihine kadar tamamlanır  (R.G. Deği-
şik:29.05.2013-28661). Muaf

Faaliyette olan yoğun bakım servislerinden,  Tebliğ’de belirlenen 
fiziki alanlara yönelik asgari şartları, fiziki alt yapı yetersizlikle-
rine bağlı olarak sağlayamayanların bu durumları komisyon ta-
rafından düzenlenecek bir raporla belgelendirilir. En fazla beş yıl 
süreyle fiziki standartlardan muaf tutularak, seviyesinin gerektir-
diği diğer asgari standartları taşıması kaydıyla seviyelendirilir ve 
Bakanlıkça geçici tescil verilir. Muaf

Bakanlık planlamaları gereği yoğun bakım servisi kurma zorunlu-
luğu bulunan Kamu Hastane Birliklerine bağlı mevcut sağlık te-
sislerinden, bu tebliğin yürürlük tarihinden (29.05.2013)  itibaren 
beş yıl içerisinde binası yenilenecek veya yeni binası yapılarak 
nakledilecek olanların mevcut binalarında yeni kurulacak yoğun 
bakım servisleri fiziki standartlardan muaf tutularak, seviyesinin 
gerektirdiği diğer asgari standartları taşıması kaydıyla Bakanlıkça 
geçici tescili yapılır(R.G. Değişik:29.05.2013-28661). Muaf  

Yoğun bakım servisleri, yatak kapasitesi, kabul edeceği hastala-
rın özelliği ve klinik durumu, ilgili uzmanlık dallarının ağırlıklı 
oranı, sahip olduğu fiziki şartlar, bulundurulması gereken tıbbi 
araç-gereç ve donanım ile personelin niteliği, bünyesinde faaliyet 
gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak 
birinci, ikinci ve üçüncü seviye; çocuk yoğun bakım servisleri ise 
ikinci ve üçüncü seviye olarak seviyelendirilir.

Dal hastanelerinde sadece ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yo-
ğun bakım servisi kurulur. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ruh 
sağlığı, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, deri ve züh-
revi hastalıkları alanında faaliyet gösteren dal hastanelerinde 
yoğun bakım servisi kurulması zorunlu değildir. Koroner yoğun 
bakım servisleri en fazla ikinci seviye olarak tescil edilebilir. 

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.1.1. Seviyelendirme ile ilgili belge sağlık tesisinde 
bulunmalıdır.
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SIRA   : 
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BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yoğun bakım sorumluları tanımlanmış mı?

88

YOĞUN BAKIM

2

YLY

Açıklama 

Yoğun bakım sorumlu hekim ve hemşiresinin ayrı ayrı görevlen-
dirilme yazıları özlük dosyalarında bulundurulmalı, güncel olmalı 
ve ilgili sorumlu personel tarafından da tebellüğ edilmelidir.

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 17:

Yoğun bakım sorumlusu uzman hekim başhekim tarafından gö-
revlendirilir.

Genel yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunma-
ması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve 
reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından, branş 
yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman 
görevlendirilir.

-  I. ve II. seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde neonato-
loji uzmanı hekim bulunmaması durumunda tercihen Bakanlık-
ça düzenlenen yeni doğan yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. III. seviye yeni do-
ğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı görevlendiri-
lir. Ancak seviye IIIA yeni doğan yoğun bakım servislerinde, dört 
yıl süreyle, ülke için yeterli neonatoloji uzmanı yetiştirilinceye 
kadar tercihen yeni doğan yoğun bakım eğitimi almış, çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı da görevlendirilebilir (R.G. Deği-
şik:18.02.2012-28208).

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ (8 Mart 2010)

Sorumlu hemşire 

Madde 10

(1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun ba-
kım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım 
gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde baş-
hemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hem-
şireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları 
arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/
kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunma-
ması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. 
Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai 
saatlerinde görev yapar.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.2.1. Yoğun Bakım sorumlu hekimi tanımlanmış 
olmalıdır.

• YB.2.2. Yoğun Bakım sorumlu hemşiresi tanımlanmış 
olmalıdır.

• YB.2.3. Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ 
edilmiş olmalıdır.
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SIRA   : 
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SORU: Yoğun bakımla ilgili fiziki düzenlemeler 
yapılmış mı?

89

YOĞUN BAKIM

3

AYD, YLY

Açıklama 

Yoğun bakım servisleri sağlık tesisindeki diğer birimlerden has-
ta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından 
ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuvar ve 
görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılır.

Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişi-
lerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak 
engellenir. Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi ara-
sındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzen-
lemeler yapılır.

- II. ve III. seviye yoğun bakım servislerinin girişinde ayrı bir ön 
geçiş alanı bulunur.

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

Ek 4 Erişkin Yoğun Bakım Servislerinin Seviye Tespit, Denetim ve 
Değerlendirme Formu

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 5 

n) Yoğun bakım servislerinde hastaların sürekli gözetim ve izlen-
mesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılır.

g) Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde 
hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içeri-
sinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmalıdır.

ğ) Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları az ek yeri olan, 
kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hare-
ketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden seçilir.

i) Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya par-
çacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılır ve 
açık renk tercih edilir. Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşya-
ların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılır.

j) Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı ön-
leyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en 
aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca 
temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılır.

k) Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve tercihen 
hasta alanlarının gün ışığı alması sağlanır. Hastaların damar içi 
iv) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etki-
lenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli dü-
zenlemeler yapılır.

l) Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebile-
cek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. Has-
ta başı ışıklandırma tercihen her yatak için ayrı ve ayarlanabilir 
nitelikte olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR
• YB.3.1. Yoğun bakım giriş çıkışları kontrollü sağlanmalıdır. 

• YB.3.2. II. ve III. seviye yoğun bakım servislerinin girişinde 
ayrı bir ön geçiş alanı bulunmalıdır.

• YB.3.3. Hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, 
merkezi konumda bir alan ayrılmalıdır.

• YB.3.4. Doğal ışık imkânları sağlama önceliği dikkate 
alınarak yeterli aydınlatma yapılmalıdır.

• YB.3.5. Yoğun bakım ünitelerinde tüm yüzeyler kolay 
silinebilir, dezenfekte edilebilir ve bakteri tutmayan nitelikte 
olmalıdır.

• YB.3.6. Yoğun bakım içinde ilaç ve tıbbi malzeme hazırlama 
alanı bulunmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yoğun Bakımda el hijyeni sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yapılmış mı?

SORU: Yoğun Bakım ünitesinde hasta ziyareti ve hasta 
yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmış mı?

90

YOĞUN BAKIM

4

EKÖ, YLY, AYD

91

YOĞUN BAKIM

5

HAH, YLY

Açıklama  

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yoğun Bakım Ünitelerine Giriş 
Esasları 14.01.2013  Yoğun bakım ünitesine girerken uyulacak kural-
lar ve kişisel koruyucu malzeme kullanımı:

a) Yoğun bakım ünitesine giren herkes(sağlık çalışanı, ziyaretçi vb.) el 
hijyeni sağlamalıdır. Bunun için yoğun bakım ünitesine girişte alkollü 
el antiseptiği veya el yıkama için gerekli olan lavabo, sıvı sabun veya 
antimikrobiyal sabun ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.

b) Ziyaret öncesi ziyaretçilere eğitim verilmelidir. Ziyaretçi kendi has-
tası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas et-
memelidir.

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ. Madde 5 ğ (R.G. Değişik:18.02.2012-28208)  
Servis girişinde en az bir ve hasta alanında dört yatağa bir adet olacak 
şekilde muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini 
önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, lava-
bo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunur.

Açıklama 

Hasta yakınlarına bilgilendirme;

a) Bilgilendirmenin saati ve ne sıklıkla yapılacağına sağlık tesisi ka-
rar vermelidir.  

b) Hasta sahipleri hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgileri yoğun bakım 
hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgiler hekim tarafından 
yapılmalıdır.

c) Bilgilendirme, YBÜ Bilgilendirme odasında, hastanın yakınların-
dan başka kimsenin duymayacağı şekilde hasta mahremiyetine 
uygun olarak verilmelidir.

d) Hastanın hukuki yakını olmayan(arkadaş, komşu) kimselere bilgi 
verilmemelidir.

BAKILACAK UNSURLAR
• YB.4.1. Yoğun bakım girişinde bir adet lavabo bulunmalıdır.

• YB.4.2. Hasta alanında dört yatağa bir adet olacak şekilde 
lavabo bulunmalıdır. 

• YB.4.3. El hijyeni sağlamaya yönelik sabun, el antiseptiği, 
kâğıt havlu vb. bulundurulmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.5.1. Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş olmalıdır.

• YB.5.2. Yoğun bakım hasta yakınlarının bilgilendirilmesi 
için uygun alan ayrılmış olmalıdır.

• YB.5.3. Hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgilendirmeler yoğun 
bakım hemşiresi tarafından, tıbbi durumu ile ilgili 
bilgilendirmeler hekim tarafından yapılmalıdır. 
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e) Bilgilendirme anlaşılır ve özet olmalıdır.

f) Hasta yakınlarına telefonla bilgi verilmemeli, ancak hastanın du-
rumunda ani değişiklik olduğunda hasta yakınına telefonla ula-
şılarak yüz yüze bilgi verilmelidir.

Kaynak 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yoğun Bakım Üniteleri’ne (YBÜ) 
Giriş Esasları 14.01.2013

Yoğun Bakım Ünitelerine Ziyaretçi Kabulü:

a) Pediatrik yoğun bakımlar da dâhil hasta ziyaretinin enfeksiyon 
kontrolü açısından sakıncalı olduğunu gösteren bilimsel veri 
yoktur.

b) Ziyaretçi sayısına kontrolünün zor olması çevre kontaminasyon 
riski nedeni ile kısıtlama getirilebilir. Kabul edilebilir ziyaretçi 
sayısına ünite bazında karar verilmelidir.

c) Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından zi-
yaretine karar vermelidir.

d) 24 saat ziyarete izin verilen ünitelerde hasta, hasta memnuniye-
ti artmakta iken enfeksiyon riskinde artış olmamaktadır. Ziyaret 
saati uygulaması üniteden üniteye değişebilir.

e) Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu et-
kileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile 
hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verile-
bilir.

f) Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz derma-
titi olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemelidir.

g) Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

Hastane içinde, tercihen servisin yakınında 14 m2’den az olmamak 
üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme ama-
cıyla uygun bir alan düzenlenir  (R.G. Değişik:18.02.2012-28208).

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yoğun bakımda görev yapan sağlık personeli 
sayısı, yoğun bakım seviyesi ile uyumlu mu?

92

YOĞUN BAKIM

6

YLY

Açıklama  

Yoğun Bakımda görev yapan hemşire, sağlık memuru sayısının, 
yoğun bakım seviyesi ile uyumlu olup olmadığı aylık çalışma lis-
teleri veya mevcutta çalışan personelin gözlemlenmesi suretiyle 
kontrol edilmelidir.

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3

Erişkin Yoğun Bakım

1.Seviye: Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar bir hem-
şire/sağlık memuru ( İlave her 5 yatak için  1 hemşire/sağlık me-
muru  ayrıca ilave edilir.)

2.Seviye: Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir 
hemşire/sağlık memuru

3.Seviye: Günün her saatinde, serviste her 2 yatak için en az bir 
hemşire/sağlık memuru

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.6.1. Yoğun bakım branş, tür ve seviyesine göre personel 
sayısı yeterli olmalıdır. 
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Çocuk Yoğun Bakım

2.Seviye: Günün her saatinde her üç yatak için en az bir hemşire 
veya eşdeğer sağlık memuru

3.Seviye: Günün her saatinde her iki yatak için en az bir hemşire 
veya eşdeğer sağlık memuru

Yeni doğan Yoğun Bakım:

1.Seviye: Günün her saatinde her 6 yatak için en az bir hemşire/
ebe veya eşdeğer sağlık memuru  

2.Seviye: Günün her saatinde her 5 yatak için en az bir hemşire/
ebe veya eşdeğer sağlık memuru 

3A Seviye: Günün her saatinde her 3 yatak için en az bir hemşi-
re/ebe veya eşdeğer sağlık memuru

3B Seviye: Günün her saatinde her 2 yatak için en az bir hemşi-
re/ebe veya eşdeğer sağlık memuru 

Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına ve 
seviyesine uygun olarak  hemşire/ebe veya sağlık memuru bulunur.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta ve yakınları, tedavi süreçlerine katılma ve 
sonuçları hakkında bilgilendiriliyor mu?

93

YOĞUN BAKIM

7

HAH

Kaynak 

Hasta Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998 

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma 

Madde 25
Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz so-
nuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine 
uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi red-
detmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde 
tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya 
kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu 
gösteren yazılı belge alınması gerekir.

Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müra-
caatında hasta aleyhine kullanılamaz.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.7.1. Hasta ve yakınlarına tedaviyi reddetme veya 
sonlandırma hakları,  kararlarının doğurabileceği sonuçlar 
ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

• YB.7.2. Yapılan bilgilendirmeler kayıt altına alınmalıdır.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

170 171Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

YO
ĞU

N 
BA

KI
M

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik (8 Mayıs 2014)

Bilgilendirmenin Kapsamı
Madde 15
Hastaya;

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl 
yapılacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği 
fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve 
riskleri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, 
hususlarında bilgi verilir.”

Madde 24
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya 
mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, veli-
sinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya has-
tanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatı-
lanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın 
dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme süreci-
ne ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna 
uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik ge-
rekli tedbirler alınır.

Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede 
bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya 
tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 
ncı ve 487 inci Maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bu-
lunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden 
açıklamış olduğu istekleri göz önüne alınır.

Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı hastalıklarda, 
hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere 
ilişkin yapılacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir.

Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve 
bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının 
kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak 
durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rı-
zaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale 
yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda, müm-
künse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi; 
mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hasta-
nın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın 
bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği 
ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavisi tamamlanan 
hastaya, genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve 
sonrasında neler yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu 
sonrası tedavi planı sağlık meslek mensubu tarafından sözel ola-
rak anlatılır. Daha sonra bu tedavi planının yer aldığı epikrizin bir 
nüshası hastaya verilir.

Rıza Formu

Madde 26
Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi 
tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve 
kuruluşunca 15 inci Maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırla-
nır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak 
rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu 
iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyası-
na konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir. Acil 
durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul edilmemesi 
durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina etmesi 
halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu bilgilendirmeyi ya-
pan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu 
tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili sağlık 
meslek mensubu sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına uy-
gun olarak muhafaza edilir.”
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94

YOĞUN BAKIM

8

EKÖ, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım 
servislerinde enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak TPN 
servisi kurulmuş mu,  ya da bu servislerin bulunduğu 
diğer hastanelerden hizmet alımı yapılmış mı?

Açıklama 

Yoğun bakım servislerinde 11.08.2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumla-
rı Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon 
kontrol programlarının uygulanması zorunludur. Üçüncü seviye yo-
ğun bakım servislerinde enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak alınacak 
ilave önlemler şunlardır:

b) Üçüncü seviye yeni doğan servisi bulunan sağlık tesislerinde oto-
matik beslenme servisleri (TPN) kurulur ya da bu servislerin bulun-
duğu hastanelerden hizmet alımı yoluna gidilir.

Otomatik beslenme servislerinin Bakanlıkça yayımlanan Total Pa-
renteral Nütrisyon (TPN) İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi’nde be-
lirtilen standartlara uygun olması sağlanır. 

Total Parenteral Nütrisyon (TPN) İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi  
17/ 06/2010 tarihinde  Sağlık Bakanlığınca yayınlanmıştır.

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 11 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yoğun bakım servislerinde seviyesine uygun 
izolasyon odası bulunuyor mu?

95

YOĞUN BAKIM

9

EKÖ, AYD, YLY

Açıklama 

Yatak sayısı 6’dan fazla olan üçüncü seviye erişkin ve çocuk yo-
ğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet temas izo-
lasyon odası bulunmalıdır.

Temas izolasyon odaları tek yataklı olmalıdır. Giriş kapıları ortak 
yoğun bakım alanına açılmaz. Oda giriş kapısının hemen dışında 
lavabo bulunmalıdır.

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ;  İzolasyon Odası, Madde 12

1) İkinci seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri ile tüm üçüncü 
seviye yoğun bakım servislerinde en az bir tane izolasyon odası 
bulunur. Yatak sayısı 6’dan fazla olan üçüncü seviye erişkin ve 
çocuk yoğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet 
temas izolasyon odası oluşturulur.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.9.1. Seviyesine uygun izolasyon odası bulunmalıdır.

• YB.9.2. Temas izolasyon odası uygun şartları taşımalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.8.1. Yeni doğan yoğun bakım servislerinde TPN 
servisi bulunmalıdır veya bu servislerin bulunduğu diğer 
hastanelerden hizmet alımı yapılmalıdır.
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2) Temas izolasyon odalarının tek yataklı olarak düzenlenmesi 
zorunlu olup yeni doğan yoğun bakım servislerindeki izolasyon 
odaları için giriş alanı dâhil en az 10 m2, çocuk ve erişkin yoğun 
bakım servislerindeki izolasyon odaları için ise en az 15 m2 alan 
ayrılır.

3) Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım 
alanına açılamaz, ortak koridora açılabilir. Oda giriş kapısının he-
men dışında musluk ve lavabo bulunur.

4) Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan üçüncü seviye 
yoğun bakım servislerinde havanın %100’ ünü dışarı atabilen en 
az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilir.

5) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı 
ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanır. İzolasyon oda-
larının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte 
olması sağlanır. Bu odalarda ayrıca acil iletişim ve uzaktan hasta 
monitorizasyon sistemi de bulunur.

6) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarında, odanın basınç 
durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar bulu-
nur.

7) Hemşire sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde solunum ve te-
mas izolasyon odaları için ayrı görevlendirme yapılır.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı 
kullanılıyor mu?

96

YOĞUN BAKIM

10

HGY, YLY

Açıklama  

Hastaların doğru tanımlanması olası tıbbi hataların önlenmesi ve hasta 
güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Yatışı yapılan her hastada 
kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Kimlik tanımlayıcıda;

* Hasta adı–soyadı, 

* Protokol numarası, 

* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) , bilgileri yer alır.

Kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği, hastaya herhangi geçerli bir neden 
ile hasta el bileğine takılamıyorsa, bileklik çıkarılır. Eğer ayak bileği 
uygunsa ayak bileğine takılır. Ayak bileğine de takılamıyorsa hasta ya-
nında bulundurmak üzere kimlik tanımlayıcı hasta başında bulundu-
rulur. Yatan hastalarda Ex olan hastaların, kimlik tanımlayıcı bilekliği 
çıkarılmadan morga gönderilir. 

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulan-
malıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.10.1. Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı 
kullanılmalıdır.

• YB.10.2. Kimlik tanımlayıcı ad soyad, protokol numarası 
ve doğum tarihi (gün/ay/yıl) içermeli okunaklı ve matbu 
şekilde düzenlenmelidir.

• YB.10.3. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde 
hasta kimliği doğrulanmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara hekim 
tarafından değerlendirme yapılıyor mu?

SORU: 3. basamak yoğun bakıma yatışı yapılan 
hastalara hastalık şiddeti skorlaması yapılıyor mu?

97

YOĞUN BAKIM

11

HDB

98

YOĞUN BAKIM

12

HDB 

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Madde 72
Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili tabip-
ler tarafından muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapıla-
rak bulguları dosyasına işlenir. Gerekli tedavi şekli tespit edilerek 
tabelasına kaydedilir. Müşahedesi ilgili tabipler tarafından 24 
saat içinde tamamlanır. Tabiplerden başka kimse müşahede ala-
maz. Müşahedeler okunaklı ayrıntılı olarak yazılır. Müşahedelerin 
vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane baştabipleri 
kontrol eder.

Açıklama  

Yoğun bakımda 24 saatten fazla yatan hastanın hastalık şiddeti 
skorlaması kayıtları değerlendirilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.11.1. Yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara hekim 
tarafından değerlendirme yapılmalıdır.

• YB.11.2. Hastanın değerlendirilmesi hastanın hekimi 
tarafından 24 saat içinde tamamlanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.12.1. Yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara hastalık 
şiddeti skorlaması yapılmalıdır. 

• YB.12.2. Beklenen ve gerçekleşen mortalite oranları 
izlenmelidir. 
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99

YOĞUN BAKIM

13

HDB, HGY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Hastanın beslenme, rehabilitasyon, bası yarası 
takibi, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçlarını içeren 
değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kaydedilmiş 
mi?

Açıklama  

Ağrı hastaların sık yaşadıkları bir durumdur ve giderilmeyen ağrı 
olumsuz fiziksel ve psikolojik etkilere yol açabilmektedir. Hastalar 
ağrıya sıklıkla toplumsal normlar ve kültürel ve dini gelenekler 
çerçevesinde tepki verirler. Dolayısıyla hastalar ağrılarını bildir-
meleri konusunda teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Kurumun 
bakım süreçlerinde tüm hastaların uygun bir ağrı değerlendir-
mesi ve yönetimi hakkı tanınmalı ve süreçler bu uygulamaları 
yansıtmalıdır.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 132:

a) Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını 
değerlendirir. Moral gücünü olgunlaştırıcı gerekli ortamı ve gü-
veni sağlar. Hastaları hekimlerce yapılacak muayene ve tedaviye 
hazırlar.

b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve teda-
vi uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve hekimlerin tariflerine 
göre yapmak göreviyle yükümlüdürler. Hastaların ilaçlarını, içten 
ve dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve tatbik ederler, enjeksiyon-
ları yaparlar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirte-
rek kaydedip imzalarlar. 

Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yaparlar. Nö-
beti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni 
nöbetçi hemşireye verirler.

c) Hastalara iyi muamele etmek, onların dertlerini dinlemek, te-
selliye muhtaç olanları ve ameliyat heyecanı içinde bulunanları 
teselli ve teskin etmek, sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek 
hemşirelerin esas görevleridir. Banyo yapacakları yardımcı hiz-
metli ile banyoya gönderirler, gidemeyenlerin yataklarında te-
mizliğini yaptırırlar. 

Hemşirelik Yönetmeliği 

Madde 6
Hemşireler; verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını 
değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak 
gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. Tıbbî 
tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, is-
tenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak 
hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.13.1. Hastanın beslenme, rehabilitasyon, bası 
yarası takibi, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçları 
değerlendirilmelidir. 

• YB.13.2. Değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kayıt 
edilmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

100

YOĞUN BAKIM

14

HDB

SORU: Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip 
ve tedavileri kayıt altına alınıyor mu?

Açıklama  

Günlük değerlendirmeler tarih ve saatte belirtilerek kayıt altına 
alınır.(Adli tıp yönünden en büyük eksikliğin bu belge dolduru-
luşu sırasında yapılan eksik ve hatalı doldurma olduğu belirtil-
mektedir)

Form 62 Tıbbi Müşahede ve Muayene Kâğıdı kullanılarak yapılan 
bütün müdahaleler, izlemler ve tedaviler günlük değişiklikler ka-
yıt altına alınır.

Form 51: Hasta Tabelası yatarak tedavi olan hastalara hastane 
eczanesi ya da dışarıdan getirilen tüm ilaçların, kullanılan malze-
melerin kaydedildiği formdur.

Hekim orderları form üzerinden değerlendirilir.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 71
Hastaların kurumda saptanan bütün müşahedeleri(gözlem)ve ya-
pılan bütün muayeneleri (klinik, fizik, şimik, bakteriyolojik) sonuç 
ve bulgularla, tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 72          
Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili he-
kimler tarafından muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri ya-
pılarak bulguları dosyasına işlenir. Gerekli tedavi şekli tespit edi-
lerek tabelasına kaydedilir. Müşahedesi ilgili hekimler tarafından 
24 saat içinde tamamlanır. Hekimlerden başka kimse müşahede 
alamaz. Müşahedeler okunaklı ayrıntılı olarak yazılır. Müşahede-
lerin vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane başhe-
kimleri kontrol eder. 

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.14.1. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük 
takipleri kayıt altına alınmalıdır.

• YB.14.2. Her hastaya günlük olarak, hekimin adı soyadı, 
tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş 
süresi, dozu, hızı, hastanın yatış yapılmadan önce 
kullandığı ve kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım 
planı içeren order verilmelidir.   
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 
SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sözel order formu dolduruluyor mu? SORU: Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili cerrah 
ve anestezi doktoru tarafından hasta ameliyattan 
çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden önce 
tarih ve saat belirtilerek yazılmış mı?

101

YOĞUN BAKIM

15

HGY
102

YOĞUN BAKIM

16

HED, HDB

Açıklama 

Sözel istem uygulama sürecinde; 

İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, 

Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,                                               

Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edil-
meli,

İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onay-
lanmalıdır. 

Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi pla-
nına yazılmalıdır

Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim 
verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.15.1. Sözel orderler kayıt altına alınmalıdır. 

• YB.15.2. İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, geri 
okunmalı, istemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu 
sözel olarak onaylanmalıdır. BAKILACAK UNSURLAR

• YB.16.1. Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili cerrah 
ve anestezi doktoru tarafından yazılmalıdır. 

• YB.16.2. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime 
nakledilmeden önce yazılmalı; tarih ve saat belirtilmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

103

YOĞUN BAKIM

7

HDB

104

YOĞUN BAKIM

18

HAH, YLY

SORU: Yoğun bakımda yatan hastaların kişisel 
bakımları yapılıyor mu?

SORU: Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yapılmış mı?

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

Yoğun bakımda yatan hastaların ağız, ayak, perine ve diğer vü-
cut bölümlerinin bakımları, yatak banyosu ve varsa yatak yarası 
bakımı hemşire tarafından yapılır. Hasta yönlendirme ve refakat 
elemanı hemşireye yatak takımlarının değiştirilmesi, alt değişti-
rilmesinde yardımcı olur.

Açıklama  
Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameliyat, girişim, 
görüntüleme vb.) hasta mahremiyetine saygı önemlidir.

Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görev-
liler dışındakiler bu ortamda bulunmamalıdır.

Hastayı hazırlama işlemleri esnasında (hastaya ameliyat öncesi önlük giy-
dirme, bone takma) mahremiyet esaslarına dikkat edilmelidir.

Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyetini sağlaya-
cak düzenlemeler (perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

Hasta transferi sırasında da hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

Hastanın vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların hasta ve heki-
min izni olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellenmelidir.

Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgililere aktarılırken gizlilik ilkesi 
korunarak gerekli özen gösterilmelidir.

Tüm çalışanlar hastalara özel olan tesadüfen ya da görevleri sırasında şa-
hit oldukları bilgilerin orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara 
taşımamak bakımından sorumludurlar.

Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için he-
kim, hemşire, tıbbi sekreter tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.17.1. Yatan hastaların ağız, ayak, perine ve diğer vücut 
bölümlerinin bakımları, yatak banyosu ve varsa yatak 
yarası bakımı yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR
• YB.18.1. Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler 

(perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

• YB.18.2. Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde 
yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetine saygı 
gösterilmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Acil müdahale seti kullanıma hazır durumda 
bulunuyor mu?

SORU: Yoğun Bakımda ilaç yönetimi uygun olarak 
yapılıyor mu?

105

YOĞUN BAKIM

19

YLY, EHY, HED

106

YOĞUN BAKIM

20

EHY, HGY, YLY, 

Açıklama

• Acil Müdahale Seti: Acil müdahale setinde asgari;
• Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),
• Balon-valf-maske sistemi,
• Değişik boylarda maske,
• Oksijen hortumu ve maskeleri, 
• Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), 
• Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), 
• Enjektörler, 
• Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. 

Ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz bölümlerinde ayrıca acil müdaha-
le seti içinde defibrilatör bulunmalıdır. Acil müdahale setinde bulunması 
gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir. 
Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda olmalı ve içindeki ekip-
man kullanıma hazır durumda bulunmalıdır.

Açıklama 

Yazılışı, okunuşu ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar için liste-
ler oluşturularak kullanım alanlarında bulundurulmalıdır.  

Yazılışı okunuşu ve ambalajı biri birine benzeyen ilaçların dolap 
içindeki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. 

Klinik gereklilik olmadıkça hasta bakım alanlarında yüksek riskli 
ilaç bulundurulmamalı, prosedür gereği bulundurulmasına izin 
verilen ortamlarda yanlış kullanımları önlemek için gerekli ön-
lemler alınmalıdır.   

BAKILACAK UNSURLAR
• YB.19.1. Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda 

olmalıdır. 

• YB.19.2. Acil müdahale seti içindeki tıbbi cihazların kontrolleri 
yapılmalıdır.

• YB.19.3. Acil müdahale setinde bulunan ilaçların son kullanım 
tarihlerinin ve miktarlarının kontrolü yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.20.1. Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların 
karışmamasına yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır.

• YB.20.2. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer 
ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

• YB.20.3. Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun 
şekilde saklanmalıdır.

• YB.20.4. Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt 
altına alınmalıdır.

• YB.20.5. İlaçların yoğun bakımda kullanılmayan yarım 
dozları takip edilmelidir.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

188 189Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

YO
ĞU

N 
BA

KI
M

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı bir alanda saklanmalıdır.

Eczaneden teslim alınan narkotik ilaçların kırılmaması için ön-
lemler alınarak servislere taşınmalı, hemen uygulanmayacak 
ise dolaba kaldırılarak kilitlenmelidir. Mesai saatlerinde dolabın 
anahtarı servis sorumlu hemşiresinde bulunmalı, nöbet saatle-
rinde ise anahtar nöbetçi hemşireye teslim edilmelidir. Anahtarı 
teslim alan sorumlu ve nöbetçi hemşire üzerinde taşımalıdır. Do-
lap kapağı açık bırakılmamalı, dolaba konulan ve dolaptan alınan 
tüm ilaçlar kayda geçmelidir. İlaç kaybolduğunda veya kırıldığın-
da servis sorumlu hemşiresi tarafından tutanak tutularak hasta-
ne idaresine bildirilmelidir.

Uyarıcı, uyuşturucu ve narkotik ilaçlarda hemşire aldığı ilaç 
adı-sayısı ve tarihini ilaç defterine yazıp imza karşılığı alır ve 
servislerde narkotik ilaç teslim defterine kaydedilip hastanın adı 
ve soyadı yazılıp narkotik ilaç defterine kaydedilir. Narkotik ilaç 
istem ve kayıt formu düzenlenerek istem yapılır. Yeşil ve kırmı-
zı reçeteye tabi ilaçlar birimlere imza karşılığı teslim edilir. Bu 
ilaçlar eczane ve birimlerde kilitli dolaplarda saklanır. Birimlerde 
ilaçlar kullanıldığında Yeşil - Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Devir 
Teslim Formuna kaydedilir. Formda;

- İlacın hangi hastaya, kaç adet kullanıldığı,

- İlacı kullanıldığı tarih, 

- İlacın kimin uyguladığı,

- Nöbet teslimlerinde sayılarak kaç adet teslim edildiği, teslim 
eden ve alanın imzası bulunur.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kırılması veya kaybolması 
durumunda izlenecek süreçler yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz 
konusu talimatlar servislerde, eczane ve ilaç depolarında bulun-
malı ve uygulanmalıdır.

Bölünebilir dozlardaki ilaçların üzerine açılış saatlerinin ve tarih-
lerinin yazılması ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda 
saklanması, servislerde miadı dolan, saklama koşulları açısından 
sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra saklanma-
sı uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz ilaçla-
rın imhası ile ilgili olarak imha tutanakları düzenlemek suretiyle 
imha prosedürünün başlatılması ve Sağlık Tesislerinde imha işle-
minin adımlarının yazılı olarak talimatlandırılması, imha edilen 
yarım dozların ilacın adı- fiyatı-imha edilen doz miktarı şeklinde 
Sağlık tesisleri bazında istatistiklerinin tutularak, üç aylık peri-
yotlar halinde takip eden ayın ilk haftasında hastane.eczaciliği@
saglik.gov.tr adresine, Genel Sekreterlikleriniz bünyesinde görev-
lendirilecek hastane eczacılığı hizmetlerinden sorumlu eczacı ta-
rafından gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak 

Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

Madde 7 

d bendi: 
İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel za-
rarlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulma-
sını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.”

TKHK Stok Yönetimi Birimi 17.07.2014 tarih ve 80981279 sayılı 
yazı
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama 
şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınıyor 
mu?

107

YOĞUN BAKIM

21

EHY, HDB 

Açıklama 

Hemşire tarafından ilaç uygulaması yapılırken mutlaka kimlik 
doğrulama işlemi yapılmalıdır. 

İlaç hazırlanması ve uygulanmasında doğru doz, doğru ilaç, doğru 
hasta, doğru yol, doğru form, doğru zaman ve doğru kayıt işlemle-
ri için gerekli kontroller yapılmalıdır. İlaç uygulama zamanı, ila-
cın dozu, uygulanma şekli ve uygulayan personelin ismi ve imzası 
yatak başı hemşire gözlem formunda olmalıdır.

IV. İlaç uygulamalarında ilacı hazırlayan hemşire, mutlaka uy-
gulamayı da kendisi yapmalı, başkasının hazırladığı ilacı uygula-
mamalıdır. İlacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi 
ve hastanın adı etiketlendirilmelidir. İlacın üzerindeki etiket kir-
li veya eskimiş ise yenisi ile değiştirilmelidir. Etiketi tam olarak 
okunmayan ilaçlar kullanılmamalıdır.

Kaynak 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği; Madde 132:

b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uy-
gulamalarını meslekleri dâhilinde ve hekimlerin tariflerine göre 
yapmak göreviyle yükümlüdürler. Hastaların ilaçlarını, içten ve 
dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve tatbik ederler, enjeksiyonları 
yaparlar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek 
kaydedip imzalarlar. BAKILACAK UNSURLAR

• YB.21.1. İlaçların uygulanma zamanı, dozu,  şekli ve 
uygulayan personelin ismi kayıt altına alınmış olmalıdır.

• YB.21.2. I.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen 
ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati,  veriliş süresi ve 
hastanın adı mayi üzerinde belirtilmelidir.(etiket vb.)
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

108

YOĞUN BAKIM

22

HDB, YLY, HGY

109

YOĞUN BAKIM

23

HDB 

SORU: Hastaların, düşme riskinin azaltılması için 
önlemler alınmış mı?

SORU: Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda 
tedavi planında uygulama başlangıç ve sonlandırma 
zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi?

Açıklama 

Hastaların düşme riskinin azaltılması için önlemler alınmalıdır. 
Bunun için;

Sedye hasta taşıma arabaları ve yatak korkulukları periyodik ola-
rak kontrol edilmeli,

hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta taşıma araçlarında düş-
melere engel olacak şekilde korkuluk, kemer vb. kullanılmalı, 
tekerlekli yataklar ve sandalyeler kullanılmadığı zamanlar kilit-
lenmeli, kullanım alanlarında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vb. 
bulundurulmamalı, çağrı zili ve diğer ulaşması gereken nesnele-
ri uzanmadan alabileceği mesafede olmalı, destekli yürüyebilen 
hastalarda tekerlekli sandalye, baston ya da koltuk değneği kolay 
ulaşabileceği şekilde yerleştirilmeli, yeterli aydınlatma sağlan-
malıdır.

Açıklama 

Hastanın kendini ve diğerlerini yaralama riskine karşı veya tıbbı te-
davinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacı ile en son 
çare olarak kullanılacak olan kısıtlamaların uygulanmasına ait esas-
ları tanımlanmalıdır.

Hasta kısıtlama kararı ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim ta-
rafından verilerek tedavi planında belirtilmelidir. İlgili hekim tedavi 
planında uygulamanın başladığı tarihi, saati, tipini, endikasyonunu, 
uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceğini ve uygulamanın 
sonlandırılacağı tarih ve saati belirtilmelidir.

İlgili hekim hastaya uygulanacak olan kısıtlamaların sebeplerini ve 
önemini, hastanın anlama düzeyine uygun olarak açıklar. Hangi kı-
sıtlamaya ihtiyaç olduğunu ve yatıştırılmaya çalışılan davranışın ne 
olduğunu sebebiyle birlikte kaydeder.

Eğer hasta kendisine ve çevresine zarar verecek davranışları, planla-
nan zamandan önce azaltırsa ve gereklilik ortadan kalkarsa yeniden 
değerlendirme yapılır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 
saatte bir tekrar gözden geçirilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.22.1. Hastaların, düşme riskinin azaltılması için 
önlemler alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.23.1. Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi 
planında uygulama başlangıç ve sonlandırma zamanı, takip 
aralıkları belirtilmelidir.

• YB.23.2. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir 
tekrar gözden geçirilmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

110

YOĞUN BAKIM

24

HAH, TKY

SORU: Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya 
yapılacak girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak 
düzenlenmiş mi?

Açıklama
Hasta ve çalışanın güvenliği kapsamında, hasta ile iletişimin güçlen-
mesi, hasta ile paylaşımın artması, hasta ile sorumluluklarının pay-
laşımının artması, hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun 
yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi için hasta bilgilendirmeli ve 
rızası alınmalıdır. Karar verme yetkisi hekime değil, müdahalelere 
maruz kalacak hastalara aittir. Bu talimatın uygulanmasından önce-
likle uzman hekimler sorumludur. 

Yoğun bakım ünitesine hastası alınan hasta yakınlarına hastalarının 
durumu hakkında bilgi doktoru tarafından verilir ve yoğun bakımda 
uygulanabilecek işlemler açısından yoğun bakım ünitesi aydınlatıl-
mış onam formu imzalatılır.  

Kaynak 
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(8 Mayıs 2014)

Madde 24 – Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük 
veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, veli-
sinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın 
ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatılanları 
anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi 
suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve tedavisi ile 
ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bil-
gilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede bu-
lunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi 
müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 ncı ve 
487 inci Maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bulunma-
yan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış 
olduğu istekleri göz önüne alınır.

Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı hastalıklarda, hasta-
dan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere ilişkin yapı-
lacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir.

Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bi-
lincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kay-
bına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak duru-
mun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı 
değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak durum 
kayıt altına alınır. Ancak bu durumda, mümkünse hastanın orada bu-
lunan yakını veya kanuni temsilcisi; mümkün olmadığı takdirde de 
tıbbi müdahale sonrasında hastanın yakını veya kanuni temsilcisi 
bilgilendirilir. Ancak hastanın bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdaha-
leler için hastanın yeterliği ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza 
işlemlerine başvurulur.

“Bilgilendirmenin Kapsamı

Madde 15
Hastaya;

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapı-
lacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda 
ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, husus-
larında bilgi verilir.”

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.24.1. Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya yapılacak 
girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak düzenlenmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

111

YOĞUN BAKIM

25

AYD, YLY 

SORU: Bünyesinde yeni doğan yoğun bakım servisi 
bulunan hastanelerde annelerin dinlenmesi için uygun 
şartlarda odalar oluşturulmuş mu?

Kaynak 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 4:

Bünyesinde yeni doğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesis-
lerinde; özellikle prematüre bebeği olan annelerin, taburcu olma-
dan önce, bebekleriyle birlikte kalabilecekleri ve tercihen servis 
ile aynı katta, en az bir yatak olmak kaydıyla ve on kuvözden son-
raki ilave her on kuvöz için bir yatak olacak şekilde anne uyum 
odaları tahsis edilir. Bir anne uyum odasında en fazla üç yatak 
bulundurulabilir. R.G. Değişik:29.05.2013-28661)

SORU: Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda 
ve numunenin cinsine uygun taşıma çantalarında, en 
geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

112

YOĞUN BAKIM

26

HED, YLY 

Açıklama

Numunenin uygun taşıma kabında, en kısa zamanda,  zarar görmeden il-
gili laboratuvara ulaşması ve alınan numunenin işlem görene kadar zarar 
görmemesi için uygun şartlarda saklanması sağlanmalıdır. Yoğun bakımda 
yatan hastaların numuneleri uygun bir bölümde toplandıktan sonra, o gün 
için görevlendirilmiş numune taşıma personeli tarafından veya pnomotik 
sistemle en kısa zamanda (30 dakika içinde) çalışılacak ilgili laboratuvar bö-
lümüne getirilmelidir. Numuneler numune taşıma çantasına yerleştirilirken 
kapaklı numune kaplarının iyi kapatılıp kapatılmadığına dikkat edilmelidir. 
Daha sora yan yatmayacak devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Tasnifi 
yapılan kan ve diğer numuneler taşıma sporlarına dizilir. Taşıma sporları 
taşıma çantasına yerleştirilir. 

• Kan alma biriminde ve servislerde (acil servis hariç)  toplanan numuneler 
en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşıma çantala-
rında transfer edilmelidir. 

• Numune taşıyan personele numune transferi konusunda eğitim verilmelidir.

• Hasta ve hasta yakınları hastane içerisinde numune taşımamalıdır. 

• Numunenin kırılması ya da kaybolması durumunda izlenmesi gereken süreç 
belirlenmelidir, Numunelerin teslim alınma süreci düzenlenmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• YB.25.1. Yeni doğan yoğun bakım servisi bulunan 
hastanelerde annelerin dinlenmesi için uygun şartlarda 
odalar bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR
• YB.26.1. Hastalardan alınan numuneler en geç 30 dk. içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.

• YB.26.2. Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda ve 
numunenin cinsine uygun taşıma çantalarında taşınmalıdır. 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

113

AMELİYATHANE

1

YLY

114

AMELİYATHANE

2

AYD, YLY, EKÖ

SORU: Ameliyathane sorumluları tanımlanmış mı? SORU: Ameliyathane giriş/çıkış koşulları uygun şekilde 
düzenlenmiş mi? 

Açıklama

Ameliyathanelerin yönetimi için, Başhekim cerrahi branş veya 
anestezi ve reanimasyon  uzmanlarından birini sorumlu olarak 
görevlendirir. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tesiste bulunan ameliyat-
hanelerde ise ağız diş çene cerrahisi uzmanı, periodontoloji uzma-
nı veya anestezi ve reanimasyon uzmanlarından birisi öncelikle 
sorumlu olarak görevlendirilebilir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi TKHK 2013

Açıklama

Hastane Kaynaklı enfeksiyonların kontrolü için ameliyathaneye 
hasta ve personel giriş çıkışının kurallarının belirlenmesi amacıyla 
ameliyathanede hasta ve personel girişi ayrı olmalı, ameliyathaneye 
hasta ve personel giriş çıkışının kuralları belirlenmeli ve bu kurallar 
ameliyathane işleyiş prosedüründe de belirtilmelidir. 

Ameliyat gömleği ve bonesi ile hasta giriş kapısından sedyenin teker-
lekli alt bölümü dışarıda kalarak raylı sistemle veya aktarmalı sedye 
değişimi ile ameliyathaneye alınır. Hasta bu alanda kesinlikle yürü-
tülmez. Lokal ameliyatlar için gelen hastalar da, hasta önlüklerini 
giymiş şekilde transfer kapısından ameliyathaneye girmelidir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi TKHK 2013

Hastane Denetim Rehberi, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

BAKILACAK UNSURLAR

• A.1.1. Ameliyathane sorumlu hekimi tanımlanmış 
olmalıdır.

• A.1.2. Ameliyathane sorumlu hemşiresi tanımlanmış 
olmalıdır.

• A.1.3. Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ 
edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• A.2.1. Personel ve hasta giriş/çıkışı ayrı olarak 
düzenlenmelidir.

• A.2.2. Personel girişinin genel kullanım alanları ile 
doğrudan bağlantısı engellenerek kontrollü geçişi 
sağlanmalıdır. 

• A.2.3. Ameliyathane girişinde sedye değişimi yapılmalıdır.

• A.2.4. Lokal ameliyatlar için gelen hastalar da, transfer ve 
ameliyathane giriş/çıkış kurallarına uymalıdır. 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

115

AMELİYATHANE

3

EKÖ, YLY

116

AMELİYATHANE

4

AYD, HAH, YLY

SORU: Hastanın ameliyathaneye transferi uygun 
koşullarda sağlanıyor mu?

SORU: Hasta yakınları için bekleme ve bilgilendirme 
koşulları sağlanmış mı?

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi, TKHK 2013

Açıklama

Bekleme alanı, hastane şartları dikkate alınarak yeterli sayıda 
koltuk, sandalye vb. içermelidir. Bu bekleme alanında hasta ya-
kınlarının hastalarıyla ilgili bilgi alabilmelerini sağlayacak dü-
zenlemeler bulunmalıdır. Ameliyathane süreçleriyle ve hastalarla 
ilgili bilgi aktaran görüntülü ekran, telefon, ışıklı tabela, bilgilen-
dirmekle görevli personel vb. gibi düzenlemeler, hasta mahremi-
yeti göz önüne alınarak yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• A.3.1. Hasta ameliyathaneye uygun kıyafet ile gelmelidir. 
(Lokal anestezi alacak hastalar da dâhil.).

• A.3.2. Hastanın ameliyathaneye geliş ve gidişi sağlık 
personeli eşliğinde olmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• A.4.1. Hasta yakınlarının bekleme alanı/odasında, 
hastalarıyla ilgili bilgi alabilmelerini sağlayacak 
düzenlemeler bulunmalıdır. 

• A.4.2. Bilgilendirme hasta mahremiyeti dikkate alınarak 
yapılmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril 
alanlar tanımlanmış mı?

SORU: Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin 
Ameliyathanede yapılması gereken bölümleri eksiksiz 
uygulanıyor mu?

117

AMELİYATHANE

5

EKÖ, YLY

118

AMELİYATHANE

6

HGY, HDB, YLY

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
2013                                                                                                                                                             

Ameliyathanelerde steril, yarı steril ve steril olmayan alanları ve 
bu alanlarda personelin uyması gereken kurallar belirlenerek, has-
tane Kaynaklı enfeksiyonların kontrolü sağlanmalıdır. Steril olma-
yan alan ameliyathane giriş kapısından başlayıp yarı steril alan 
başlangıcında son bulur. Bu alanda personel normal kıyafetleri ile 
bulunabilir. Bu alan personelin ameliyathaneye giriş yeri olarak be-
lirlenmiştir. Yarı steril kavramı, steril ve steril olmayan alan arasın-
daki geçiş bölgelerini tarif etmek üzere kullanılmaktadır. Yarı steril 
alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı 
düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bu-
lunur. Bu alandan steril alana geçiş yapılırken temiz terlik değiştiri-
lerek, bone ve maske takılarak gerçekleştirilir. Steril alan yarı steril 
alan bitiminden itibaren başlayan tüm ameliyathane odalarıdır. 

Açıklama
Güvenli Cerrahi Kontrol listesi 4 bölümden oluşur:

1-Klinikten Ayrılmadan Önce

2-Anestezi Verilmeden Önce

3-Ameliyat Kesisinden Önce(Anestezinin verilmesinden sonraki ve cerrahi 
insizyondan önceki periyot) Ekip, cilt veya ameliyat kesisi öncesinde, doğru 
hasta üzerinde ve doğru yerde, doğru ameliyatı gerçekleştirdiklerini sesli ola-
rak teyit etmek üzere durmalıdır. Sonra ameliyat planlarının kritik unsurlarını 
Kontrol Listesi’ndeki soruların rehberliğinde sözel olarak gözden geçirmelidir-
ler. Ayrıca önceki 60 dakika içerisinde profilaktik antibiyotiklerin uygulanmış 
olduğu, ameliyat süresince kan şekeri kontrolünün gerekliliği, varsa antikoa-
gülan kullanımı ve derin ven trombozu profilaksisinin gerekliliği sözel olarak 
kontrol edilir.

4-Ameliyattan Çıkmadan Önce(Yaranın kapanması sürecindeki ya da kapan-
masının hemen sonrasındaki, ancak hastanın ameliyathaneden çıkarılmasın-
dan önceki periyot) Ekip, gerçekleştirilmiş olan ameliyatı, spanç (tampon) ve 
aletlerinin sayımının tamamlanmasını ve alınan bütün cerrahi numunelerin 
etiketlenmesini gözden geçirecektir. Aynı zamanda aletlerdeki işleyiş bozuk-
lukları ve ilgilenilmesi gereken tüm diğer sorunlar da gözden geçirilir. Son 
olarak ekip, hastayı ameliyat odasından çıkarmadan önce, ameliyat sonrası 
yönetim ile ilgili anahtar hususları ve düşünceleri gözden geçirir. Gerekirse 
yazılı olarak özel notlar eklenebilir. Değerlendirme sırasında 2, 3, 4. aşama-
lardaki kontrol listelerinin eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• A.5.1. Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar 
tanımlanmış olmalıdır. Bu alanların görsel ve fiziksel 
olarak (bariyer) ayırımı yapılmalıdır.

• A.5.2. Steril olmayan alandan yarı steril alana geçerken 
terlik/galoş ve uygun kıyafet giyilmelidir. 

• A.5.3. Steril alana geçişte, terlik değiştirilmeli, bone ve 
maske takılmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• A.6.1. Güvenli cerrahi listesi ameliyatın safhasına göre 
doldurulmuş olmalıdır. 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Ameliyathanede uygun fiziksel koşullar 
oluşturulmuş mu?

119

AMELİYATHANE

7

EKÖ, YLY, AYD

Açıklama 

Ameliyathanenin tavan ve zeminleri uygun anti bakteriyel mal-
zemeler kullanılarak, kolay temizlenebilecek ve dezenfekte ola-
bilecek şekilde yapılmalıdır. Yüzeylerin pürüzsüz, gözeneksiz, 
temizlenebilir ve dersiz(silikon esaslılar hariç) malzeme ile kap-
lanmış olup olmadığı gözlenir.

Uyandırma odasında yeterli tıbbi donanım ve görevli personel 
bulunmalıdır.

Personel dinlenme odası steril alan içerisinde bulunmamalı, doğ-
rudan steril alana açılmamalıdır.

Steril alanda, yarı steril alandan giriş-çıkış dışında, dışarı açılan 
hiçbir kapı- pencere vb. bulunmamalıdır( panik barlı-kontrollü 
yangın kapıları dışında).

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013 7.1.1 b

BAKILACAK UNSURLAR

• A.7.1. Ameliyathanenin steril alan yüzeyleri pürüzsüz, 
gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir 
nitelikte, derzsiz(silikon esaslılar hariç) malzeme ile 
kaplanmış olmalıdır.

• A.7.2. Alt yapı ve donanımı oluşturulmuş uyandırma odası 
olmalıdır. 

• A.7.3. Uyandırma odasında hasta mahremiyetine yönelik 
düzenlemeler yapılmalıdır.

• A.7.4. Ameliyathane personeline uygun alanda dinlenme 
odası düzenlenmelidir.

• A.7.5. Steril alanda, yarı-steril alandan geçiş dışında dışarı 
açılan hiçbir kapı, pencere vb. unsur bulunmamalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

120

AMELİYATHANE

8

HDB

SORU: Anesteziye ait formlar uygun şekilde 
dolduruluyor mu?

Açıklama
Hasta, anestezi öncesi bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeli, muaye-
ne edilmeli ve değerlendirme formu doldurulmalıdır. Tıbben gerekli olan preope-
ratif testler ve konsültasyonlar tamamlanmalıdır. Ameliyat öncesi anestezi de-
ğerlendirme formu anestezi polikliniği, servislerde o gün ameliyata girecek hasta 
dosyalarında veya ameliyathanede kontrol edilir.

Anestezi uygulaması sırasında, hastanın fizyolojik durumu izlenerek, izlem so-
nuçları kayıtlara girilmelidir. Ameliyat sırasında verilen ilaçlar, dozları, veriliş za-
manı, tansiyon ve nabız takip ölçümleri, ameliyat ekibinin isimleri Anestezi Kayıt 
Formuna yazılır. Gözlemci tarafından serviste veya ameliyathanede ameliyattan 
o gün çıkmış bir hastanın dosyasından form kontrol edilir.

Kaynak 
 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi TKHK 2013 

Ameliyat Öncesi Konsültasyon; Elektif ameliyata girecek olgular ayaktan tetkik 
aşamasında anestezi polikliniğinde konsülte edilerek ameliyata hazırlanmalıdır. 
Yatan hastalar ise yerlerinde konsülte edilir.

Hazır olan hastaya anestezi uzmanı tarafından anestezi uygular. Anestezisi 
verilen hasta cerrah tarafından ameliyata alınır. Ameliyat sonuçlanana kadar, 
anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni tarafından takip edilir ve anestezi takip 
kayıtları tutulur.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Cerrahi hekim tarafından hasta 
ameliyathaneden çıkmadan önce ameliyat notu ve 
postoperatif order yazılıyor mu?

121

AMELİYATHANE

9

HDB

Açıklama

Ameliyat kayıtları düzenli ve ayrıntılı olarak, ilgili görevlilerce 
tutulmalıdır. Postoperatif dönemde hastanın tedavisine hekimin 
talimatına göre devam edilir. Ameliyat sonrası hastanın ameliyat 
yeri, direni, mayileri, sondası, kontrol edilir ve kayıt altına alınır. 
Ameliyattan o gün çıkmış hastanın ameliyat notu ve postoperatif 
orderları kontrol edilir.  Ameliyat ekibinin isimlerinin ve ameliyat 
notunun ameliyatı gerçekleştiren hekim tarafından kayıt edilme-
si gerekmektedir.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 114/e: 
Ameliyatı yapan uzman, ameliyatın sonunda yaptığı ameliyatı 
ameliyat kayıt defterine kaydeder.

BAKILACAK UNSURLAR
• A.8.1. Hasta ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından 

muayene edilmeli ve anestezi değerlendirme formu 
doldurulmalıdır.

• A.8.2. Anestezi güvenlik kontrol listesi doldurulmalıdır.
• A.8.3. Anestezi uygulaması sırasında, hastanın fizyolojik 

durumu izlenerek, izlem sonuçları anestezi kayıt formuna 
yazılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• A.9.1. Cerrahi hekim tarafından hasta ameliyathaneden 
çıkmadan önce ameliyat notu ve postoperatif order 
yazılmalıdır.
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SORU: Ameliyathanede ilaç yönetimi uygun olarak 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :”

122

AMELİYATHANE

10

YLY, HGY, EHY

Açıklama

Yazılışı, okunuşu ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar için liste-
ler oluşturularak kullanım alanlarında bulundurulmalıdır.  

Yazılışı okunuşu ve ambalajı biri birine benzeyen ilaçların dolap 
içindeki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. 

Klinik gereklilik olmadıkça hasta bakım alanlarında yüksek riskli 
ilaç bulundurulmamalı, prosedür gereği bulundurulmasına izin 
verilen ortamlarda yanlış kullanımları önlemek için gerekli ön-
lemler alınmalıdır.   

Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı bir alanda saklanmalıdır.

Eczaneden teslim alınan narkotik ilaçların kırılmaması için ön-
lemler alınarak servislere taşınmalı, hemen uygulanmayacak 
ise dolaba kaldırılarak kilitlenmelidir. Mesai saatlerinde dolabın 
anahtarı servis sorumlu hemşiresinde bulunmalı, nöbet saatle-
rinde ise anahtar nöbetçi hemşireye teslim edilmelidir. Anahtarı 
teslim alan sorumlu ve nöbetçi hemşire üzerinde taşımalıdır. Do-
lap kapağı açık bırakılmamalı, dolaba konulan ve dolaptan alınan 
tüm ilaçlar kayda geçmelidir. İlaç kaybolduğunda veya kırıldığın-
da servis sorumlu hemşiresi tarafından tutanak tutularak hasta-
ne idaresine bildirilmelidir.

Uyarıcı, uyuşturucu ve narkotik ilaçlarda hemşire aldığı ilaç 
adı-sayısı ve tarihini ilaç defterine yazıp imza karşılığı alır ve 
servislerde narkotik ilaç teslim defterine kaydedilip hastanın adı 
ve soyadı yazılıp narkotik ilaç defterine kaydedilir. Narkotik ilaç 
istem ve kayıt formu düzenlenerek istem yapılır. Yeşil ve kırmı-
zı reçeteye tabi ilaçlar birimlere imza karşılığı teslim edilir. Bu 
ilaçlar eczane ve birimlerde kilitli dolaplarda saklanır. Birimlerde 
ilaçlar kullanıldığında Yeşil - Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Devir 
Teslim Formuna kaydedilir. Formda;

- İlacın hangi hastaya, kaç adet kullanıldığı,

- İlacı kullanıldığı tarih, 

- İlacın kimin uyguladığı,

- Nöbet teslimlerinde sayılarak kaç adet teslim edildiği, teslim 
eden ve alanın imzası bulunur.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kırılması veya kaybolması 
durumunda izlenecek süreçler yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz 
konusu talimatlar servislerde, eczane ve ilaç depolarında bulun-
malı ve uygulanmalıdır.

Bölünebilir dozlardaki ilaçların üzerine açılış saatlerinin ve tarih-
lerinin yazılması ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda 
saklanması, servislerde miadı dolan, saklama koşulları açısından 

BAKILACAK UNSURLAR

• A.10.1. Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların 
karışmamasına yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır.

• A.10.2. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer 
ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

• A.10.3.  Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde 
saklanmalıdır.

• A.10.4. Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt 
altına alınmalıdır.

• A.10.5. İlaçların ameliyathanede kullanılmayan yarım 
dozları takip edilmelidir.
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sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra saklanma-
sı uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz ilaçla-
rın imhası ile ilgili olarak imha tutanakları düzenlemek suretiyle 
imha prosedürünün başlatılması ve Sağlık Tesislerinde imha işle-
minin adımlarının yazılı olarak talimatlandırılması, imha edilen 
yarım dozların ilacın adı- fiyatı-imha edilen doz miktarı şeklinde 
Sağlık tesisleri bazında istatistiklerinin tutularak, üç aylık peri-
yotlar halinde takip eden ayın ilk haftasında hastane.eczaciliği@
saglik.gov.tr adresine, Genel Sekreterlikleriniz bünyesinde görev-
lendirilecek hastane eczacılığı hizmetlerinden sorumlu eczacı ta-
rafından gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak 

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

Madde: 7 d bendi: “ İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile 
ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre 
bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif gö-
rev alır.”

TKHK Stok Yönetimi Birimi 17.07.2014 tarih ve 80981279 sayılı 
yazı

SORU: Dezenfektan solüsyonların son kullanma 
tarihleri belirtilmiş mi?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

123

AMELİYATHANE

11

EKÖ, TKY 

Açıklama

Dezenfektanın konsantrasyonu dezenfektan rehberi yoksa üretici 
firmanın önerdiği konsantrasyonda olmalıdır. Hazırlanan dezen-
fektan solüsyonların son kullanma tarihleri silinmeyecek şekilde 
yazılmalıdır ve kontrolleri yapılmalıdır.

Dezenfektan kontrol stripleri, yüksek düzey dezenfektan solüsyo-
nun Minimal Efektif Konsantrasyonunu (MEK) değerlendirmek 
için kullanılır. Bu testin yapılış sıklığı solüsyonun kullanım sıklı-
ğına göre belirlenir.

Testler, solüsyon her gün kullanılmaya başlamadan önce ve her 
10 kullanımdan sonra yapılmalıdır.

Test şeritleri solüsyonun kullanım süresini uzatmak için kullanı-
lamaz. Son kullanım tarihinden sonra solüsyonlar atık yönetimi 
kapsamında toplanmalı ve depolanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• A.11.1. Hazırlanan dezenfektan solüsyonlarının son 
kullanma tarihleri bulunmalıdır.

• A.11.2. Etkinlik indikatörleri ile solusyonların etkinlikleri 
kontrol edilmelidir.
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oluşmuş mu? ..................................................................................................

Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı 
ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi? ...............................................................

Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılıyor mu? .....................

Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda yapılıyor mu? .................................

Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılıyor mu? .....................

Steril edilen malzemeler uygun şekilde depolanıyor mu? ................................

Steril olan her malzemenin üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan 
cihaz, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler 
bulunuyor mu? ................................................................................................

Sterilizasyon işlemi indikatörler ile kontrol edilerek kayıt altına 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 
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1

YLY

SORU: Sterilizasyon ünitesi sorumluları tanımlanmış 
mı?

Açıklama

Merkezi sterilizasyon ünitesi ekibi yönetici, hemşire, teknik ve 
yardımcı personelden oluşmaktadır. Personel sayısına; hizmet 
verdiği yatak sayısı, poliklinik sayısı, ameliyathane oda sayısı, 
günlük yapılan ameliyat sayısı, hizmet verdiği birimlerin yoğun-
luğu ile verdiği hizmet süresine göre karar verilir. Alet ve cihaz 
problemlerinin anında çözümlenmesinden sorumlu biyomedikal 
teknisyenin görevlendirilmesi önerilir. (MSÜ ünitesi yönetici dok-
toru,  hastane EKK içinde yer almalı,   sterilizasyon ve dezenfek-
siyonla ilgili komiteye katkı sağlamalıdır. Çalışan güvenliği komi-
tesi ile de MSÜ ekibi işbirliği içinde olmalıdır.)

Sterilizasyon ünitesinde görevlendirilen personelin ayrı ayrı gö-
revlendirilme yazıları özlük dosyalarında bulundurulmalı, güncel 
olmalı ve ilgili sorumlu personel tarafından da tebellüğ edilme-
lidir.

125

STERİLİZASYON

2

EKÖ, AYD, YLY 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan 
olmak üzere üç bölümden oluşmuş mu?

Açıklama

Bu soru Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olan sağlık tesislerinde değer-
lendirilir.

Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) mümkünse, ameliyathane ile bağ-
lantılı olmalıdır. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme 
transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda 
ameliyathaneden bağlantısız olabilir. 

MSÜ; Kirli-Temiz-Steril ve Destek alanlar olmak üzere şekillendirilme-
lidir. MSÜ için gerekli olan ideal alan hastaneden hastaneye farklılık 
gösterebilir. Ancak genel bir ölçü olarak yatak sayısı başına  ≥0,5 m2 
olarak planlanmalı, yatak sayısı 200 altında ise yatak sayısı başına  
≥1 m2olmalıdır.  MSÜ alanını yaklaşık olarak;  % 35’ kirli alan, % 35’ 
temiz alan, %20’ steril alan ve % 10’ destek alan oluşturmalıdır.

MSÜ içerisinde yönlendirme levhaları ve acil çıkış işaretleri asılı ol-
malıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.1.1. Sterilizasyon ünitesi sorumluları tanımlanmalıdır.

• ST.1.2. Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ 
edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.2.1. Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan 
olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır.

• ST.2.2. Oluşturulan üç bölüm gerekli teknik nitelikleri 
sağlamalıdır.
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1-Kirli Alan 

Sterilitesi bozulmuş aletlerin  üniteye  kabul  edildiği,  alet  ve  mal-
zemelerin sınıflandırıldığı,  temizlendiği  ve  dekontamine  edildiği  
alandır. Dekontaminasyon alanında, ortamda  bulunan  mikrobik  ve  
parçacık  Kaynaklı  kirlilik  muhtemelen yüksek  düzeyde  olacağı  
için  çevredeki  kirleticilerin  kontrol  edilmesi  ve  bu  alanın düzenli 
olarak temizliği / dezenfeksiyonu  gereklidir. Ayrıca, dekontaminas-
yon alanı, işlem bölümünün bütün öteki alanlarından fiziksel olarak 
ayrılmalı ve girişi ayrı bir servis koridorundan olmalıdır. 

Dekontaminasyon alanında; 

- El yıkama lavabosu 

- Alet teslim alma ve kontrol ve kayıt masası 

- Manuel temizlik için küvet ve tezgâh

- İki kapılı otomatik yıkama makinası 

- Ultrasonik yıkama makinesi 

- Hava ve su tabanca sistemi

 - Kimyasal dezenfeksiyon alanı ( Solüsyonlar en alt raflarda düzen-
li olarak depolanmalıdır  )

-Alet taşıma kutuları (konteynır) için temizlik/ dezenfeksiyon alanı 

- Kirli alanda kullanılan malzeme ve solüsyonların depolandığı de-
polama odası olmalıdır. 

Manuel temizlik için kullanılacak lavaboların derinliği saçılma ve 
sıçramaların engellenebilmesi için 35 cm den daha az olmamalı-
dır. Lavabolar ikili olarak planlanmalı, lavabolardan birinde manuel 
yıkama yapılıp diğer lavabo durulama lavabosu olarak kullanılmalı 
bu lavaboda son durulama suyu olarak demineralize su bağlantısı 
da olmalıdır.  Lavabo sayısı yıkanacak alet yoğunluğu ve sayısı dü-
şünülerek 2-3 çift olabilir.

2-Temiz alan 

Dekontamine  olmuş,  temiz  alet  ve  malzemelerin  kontrol  ve  
bakımlarının,  sterilizasyon için paketleme işlemlerinin yapıldığı,  

steril olmak üzere paketlenmiş malzemelerin  depolandığı  alanı  
kapsar.  Steril olacak alet ve malzemelerin beklemesi,  yüklenme-
si,  sıraya  girmesi  için  ayrılmış  olan  alan  dâhil  olmak  üzere 
buharlı  sterilizatörlerin  ve  bu  alan  içerisinde  ayrı  bölmelerde  
yer  alan  hidrojen peroksit  ve  etilen  oksit  sterilizatörlerinin  
bulunduğu  alandır.  Etilen oksit sterilizatörleri  için  sızdırmaz,  
özel  havalandırılması,  gaz  kontrol  dedektörleri  ve oluşabilecek  
kaçak  durumlarına  acil  müdahaleye  uygun  ayrı  mekânlar plan-
lanmalıdır. Hidrojen peroksit sterilizatörler için de ayrı mekânlar 
kullanılması önerilir.  

3-Steril depolama alanı 

Steril ve temiz malzemelerin, kullanıcıya teslim edilmeden önce 
depolandığı alandır.  İş yüküne ve depolanacak malzeme miktarına 
göre alan büyüklüğü değişiklik gösterebilir.

4-Destek alan 

Bu ana yapının hizmetlerinin uygun şekilde yapılabilmesi için 
depo,  kompresör, kesintisiz  güç kaynağı,  distile  su  odası,  imha  
ve  atık  alanı  veya  odası,  soyunma odaları, tuvalet, duş içerme-
lidir. 

3.4.1 Çamaşır ve tekstil hazırlama alanı   

• Dokuma kumaşlar, ISO 13795’e göre yeterli bariyer özelliği-
ne sahip olmadıkları için sterilizasyon amaçlı paket materya-
li olarak kullanılmaları uygun değildir.  Bariyer özelliği olan 
standardize edilmiş özel dokumalar önceden belirlenmiş sayı-
da yıkanarak kullanılabilir. 

• Çamaşır havları havalandırma sistemleri, yıkayıcı dezenfek-
törler ve sterilizatörlerin hava filtreleri için de önemli sorun 
teşkil eder. Bu nedenle MSÜ dışında bir alanda olması tercih 
edilir. MSÜ içinde yer alacaksa özel havalandırmalı ayrı böl-
mede planlanmalıdır. 

• Hava akışı, aşağı çekişli tip olmalı ve saat başına hava değişim-
lerinin sayısı (10 hava değişimi/saat),  havadaki lif parçacıkla-
rını asgari düzeye indirmeye yeterli düzeyde olmalıdır. 

• Temiz çamaşır depolaması için yeterli alan ve raf, aydınlatıl-
mış bir kontrol masası bulunmalıdır. 
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Tekstil katlama alanı

Tekstiller paketlenmeden önce ışıklı kontrol masası altında yırtık, 
delik, tiftiklenme, incelme, hav birikintisi vb. yönünden kontrolleri 
yapılmalıdır. 

3.4.2. El yıkama lavaboları ve yerleri 

• El yıkama lavaboları kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki ge-
çiş noktalarında bulunmalıdır. 

• Lavaboların yanına sıvı sabun, kâğıt havlu, pedallı çöp kutusu 
ve diğer aksesuarlarının eklenmesi gereklidir.  

• Ayrıca geçiş alanlarında el dezenfektanı olmalıdır.

• El yıkama yerleri dinlenme bölümleri gibi bütün personelin 
kullandığı destek alanlarında da bulunmalıdır. 

• Lavabo  muslukları kontaminasyon  riskini  ortadan  kaldırmak  
için  muslukların cerrahi tip  ya da fotoselli olması önerilir. 

Kaynak

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk Has-
tane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlanmış-
tır.)

3.MSÜ ALANLARI

          3.1. Kirli Alan

          3.2. Temiz Alan

          3.3. Steril Depolama Alanı

          3.4. Destek Alanı

                       3.4.1. Çamaşır ve Tekstil Hazırlama Alanı

                       3.4.2  El Yıkama Lavabolar ve Yerleri 
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3

EKÖ, YLY 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay 
temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte 
edilebilir nitelikte mi?

Açıklama

4.1. Zeminler ve Duvarlar 

• Zeminler,  duvar ve taban birleşim noktaları monolitik,  eklemsiz 
olmalıdır.  Köşeler yuvarlatılmalıdır.  

• Bütün işlem alanlarının periyodik olarak temizlenebilmesi için, 
zeminler ve duvarlar, vakumlama ve yıkamaya dayanacak malze-
meden yapılmalıdır. 

• Duvar boyası mikroorganizmaların kolonize olmasını engelle-
yecek şekilde düzgün pürüzsüz, antistatik, epoksi boya olmalıdır.  

• Zemin materyali pürüzsüz kolay temizlenebilir ve yırtılmaya di-
rençli olmalıdır. 

• Zemin rengi aletlerin yere düşmesi durumunda kolay görülme-
sini sağlayacak bir renkte olmalıdır. 

• Derz çatlaklarının temizliği ve dezenfeksiyonu zor olduğu için bu 
alanlar  mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluştu-

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.3.1. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay 
temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir 
nitelikte olmalıdır.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

222 223Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

ST
ER
İLİ
ZA
SY
ON

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

rabilir. Bu nedenle zemin için seramik tercih edilmemeli, PVC gibi 
yekpare zemin kaplamaları kullanılmalıdır. 

Seramik yapılması zorunlu durumlarda kırılmaya dayanıklı ve bü-
yük ebatlı  (> 30X30) seramikler kullanılmalıdır. Seramik araları 
için zorunluluk halinde silikon esaslı derz dolgusu kullanılmalıdır.  

• Tüm yüzey malzemeleri, temizlik  için  kullanılan  kimyasal  Mad-
delerden  olumsuz etkilenmemelidir 

4.2.Tavanlar 

• Çalışma alanlarının tavanları;  yoğunlaşmayı, toz birikmesini ve 
muhtemel kirlilik Kaynaklarını en aza indirgemek için;  tavandan 
geçen tesisatı kapatacak düz bir yüzey oluşturulmalı, aydınlatma 
ve benzeri tesisat da tavana gömülü olacak şekilde inşa edilmelidir.  

• MSÜ planındaki kirli, temiz ve steril depolama alanları arasın-
da tavanlarda hava geçişine izin verilmemelidir.  Bu nedenle tüm 
alanların bölmeleri öncelikle tavana kadar örülmeli, tavanlar sonra 
yapılmalıdır. 

• Tavan yüksekliğinin ünitelerde en az 280 cm olması önerilir.  

• Asma tavan tercih edilmiş ise yıkanabilir ve büyük boyutlu 
(60x120 cm gibi) levhalar tercih edilmelidir. 

• Çalışma alanlarının üzerindeki borular ve öteki armatürler kapa-
tılmalıdır. 

• Parçacık veya elyaf döken Maddeler tavan yapılanmasında kulla-
nılmamalıdır. 

• Yıkanabilir malzeme kullanılmalıdır

Kaynak

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk Has-
tane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlanmış-
tır.)

4. Teknik ve Mimari Donanım

4.1. Zeminler ve Duvarlar

4.2. Tavanlar

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 
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SORU: Kirli alanda malzemelerin ön temizliği ve 
dekontaminasyonu yapılıyor mu?

Açıklama
Bu soru Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olan sağlık tesislerinde değerlendirilir.

Kullanılmış aletler MSÜye ulaştıktan sonra uygun bir çözücü-dezenfektan ile 
dekontaminasyonu yapılarak sayılmalı ve sınıflamaları sağlanmalıdır. Elle yı-
kama yapılacak ise kan ve vücut sıvıları ile kontamine aletler deterjan-dezen-
fektan/enzimatik solüsyon ile dekontamine edildikten sonra temizliği yapılır. 
Yıkama dezenfektör kullanımında aşırı yükleme yapılmamalı, tüm cihazların 
yıkama suyuyla temas etmesi gerçekleştirilmeli, boşlukları olan malzemeler 
yıkanması için uygun pozisyonda makineye yerleştirilmeli ve işlemi biten alet-
ler makineden çıkartılıp makinede bekletilmemelidir. Lümenli aletler ile te-
mizliği zor olan alet ve malzemelerin üzerindeki kan, protein ve diğer organik 
Maddeler ultrasonik yıkayıcılar ile temizlenmelidir. Kritik kategorisinde olan 
cerrahi tekstil ilk bu ilk dekontaminasyon işleminden sonra çamaşırhaneye 
gönderilir. Cerrahi malzemeler ise temiz alana geçirilir. Aletlerin birbiri ile te-
mas eden uçları açık pozisyona getirilip, çalışan güvenliği için kesici uçlardan 
çıkarılabilenler çıkarılır, çıkarılamayan kesici uçlar yıkama sepetine uygun bir 
pozisyonda yerleştirilir. Temiz alanda malzemenin dekontaminasyon açısından 
tekrar değerlendirmesi yapılır. Eğer uygun dekontaminasyon işlemi yapılmadı-
ğı düşünülüyor ise malzeme tekrar kirli alana gönderilir ve dekontaminasyon 
işleminin tekrarı sağlanır. 

Kaynak
 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi / Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

8.1. Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Sunumu Süreci 

8.1.5. Temiz alanda malzemenin dekontaminasyon açısından tekrar değerlen-
dirmesi yapılır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.4.1. Kirli alanda malzemelerin ön temizliği ve 
dekontaminasyonu yapılmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda 
yapılıyor mu?
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Açıklama

Bu soru Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olan sağlık tesislerinde de-
ğerlendirilir.

Temiz alanda malzemenin dekontaminasyon açısından tekrar de-
ğerlendirmesi yapılır. 

Eğer uygun dekontaminasyon işlemi yapılmadığı düşünülüyor 
ise malzeme tekrar kirli alana gönderilir ve dekontaminasyon iş-
leminin tekrarı sağlanır. Eğer dekontaminasyon yeterli ise aletle-
rin bakımları gerçekleştirilir. 

Eklemli cerrahi aletlerin korozyon, paslanma ve işlevsel yönden 
kontrolü yapılarak gerek görüldüğünde bakım ve yağlama yapıl-
malı, kullanılamayacak şekilde hasar görmüş olan cerrahi aletler 
setlerden çıkarılarak ilgili birime tutanak karşılığı verilir. Daha 
önce ilgili birimlerce istenilmiş olan malzemeler kullanım talebi-
ne göre bir araya getirilerek setler oluşturulur. 

Çamaşırhane sürecini tamamlamış olan tekstilin de merkezi ste-
rilizasyon ünitesi temiz alanına gelmesi ile bohçalar hazırlanır 
ve paketleme yapılır. Tekstil paketleme malzemesi yıkanmış ol-
malı, delik ve yırtık olup olmadığı kontrol edilmeli ve en fazla 
beş buçuk kilogram yük yapılmalıdır. Sterilizasyon poşetleri ısı 
ile güvenli kapatma özelliği olan paketleme makineleri ile kapa-
tılmalıdır. 

Alet ve malzemeler temizlendikten sonra kurutulmadan paket-
lenmemelidir. Malzemeler temizlenip kurulandıktan sonra temiz 
alana alınmalı, paketlenerek sterilizatöre yerleştirilmelidir. 

Kaynak

Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

8.1. Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Sunumu Süreci 

8.1.1. Poliklinik, yataklı servis, ameliyathane ve yoğun bakımdan 
steril edilmesi istenilen malzemeler ve cerrahi tekstil ürünleri ilk 
olarak kirli malzeme depolama alanına ulaştırılır

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk 
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlan-
mıştır.)

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.5.1. Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda 
yapılmalıdır.

• ST.5.2. Cerrahi aletler ve tekstil malzemelerinin 
paketlemeleri ayrı alanlarda yapılmalıdır. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı 
alanlardan yapılıyor mu?

SORU: Steril edilen malzemeler uygun şekilde 
depolanıyor mu?

129

STERİLİZASYON

6

YLY, EKÖ 

130

STERİLİZASYON

7

EKÖ, YLY  

Açıklama

Bu soru Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olan sağlık tesislerinde de-
ğerlendirilir.

Poliklinik, yataklı servis, ameliyathane ve yoğun bakımdan steril 
edilmesi istenilen malzemeler ve cerrahi tekstil ürünleri ilk ola-
rak bölümlerde kirli malzeme depolama alanına ulaştırılır. Topla-
nan malzemeler üstü kapalı olarak, insan gücü ile veya bu amaç 
için tasarlanmış asansör ile taşınmalıdır. Çapraz kontaminasyonu 
engellemek için. MSÜ ne gelen kirli malzemelerin girdiği alan ile 
temiz malzemelerin teslim edildiği alan ayrı olmalıdır.

Kaynak

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk 
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlan-
mıştır.)17.  Steril Malzemelerin Depolanması ve Raf Ömürleri 

Açıklama

Steril bir malzemenin sterilitesinin kullanım noktasına kadar 
muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu malzemelerin depo-
landığı bölümlerde kontamine olmadan saklanmasına önem ve-
rilmelidir. 

• Steril depolama alanı,  sterilizasyon alanına bitişik ve tercihan 
tek işlevi steril ve temiz malzemelerin saklanması olan ayrı, ka-
palı ve girişi sınırlandırılmış bir bölümde bulunmalıdır. 

• Steril malzeme depolarında malzeme rafları yerden en az 30 cm 
yukarıda, en üst rafa malzeme konduktan sonra tavana mesafesi 
en az 50 cm olacak şekilde, hava sirkülasyonu için duvardan en 
az 5 cm önde olmalıdır. 

• Raflar sabitlenmelidir.  

• Yangın emniyeti için yangın söndürücüler ulaşılabilir mesafede 
ve konumda olmalıdır. 

• Depolama  (örneğin açık tel raflar,  açık yekpare raf),  kullanılan 
ambalajlama malzemeleri ve sistemlerine, ambalajlanmış cihaz-
ların türlerine ve sağlık kuruluşunda kullanılan taşıma usullerine 
göre gruplandırılarak yerleştirilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.6.1. Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan 
yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.7.1. Steril edilen malzemeler uygun koşullarda 
depolanmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

131

STERİLİZASYON

8

EKÖ, YLY 

SORU: Steril olan her malzemenin üzerinde 
sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, son 
kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler 
bulunuyor mu?

Kaynak

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk 
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlan-
mıştır.)

14.  sterilizasyon basamaklarının izlenmesi

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

132

STERİLİZASYON

9

EKÖ, TKY 

SORU: Sterilizasyon işlemi indikatörler ile kontrol 
edilerek kayıt altına alınıyor mu?

Açıklama

Sterilizasyon basamaklarının izlenmesi 

Çeşitli yöntemlerle yapılan kontrol sonucu;

- Sterilizasyonun kontrolünde işlemin her bir aşamasının doğru 
yapıldığından emin olunur. 

- Her bir basamağının test edildiğine dair elinizde kanıt bulunur 

- Etkin sterilizasyon işleminin yapıldığının kanıtı olarak fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik testlerin kullanılması ve dokümante edil-
mesi gerekir. Sterilizasyon işlemi bittiğinde sterilizasyon kontro-
lü yapılır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.8.1. Depodaki steril malzemeler üzerinde sterilizasyon 
tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde 
yapıldığı, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili 
bilgiler olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• ST.9.1. Sterilizasyon işleminde kullanılan indikatörlerin 
kayıtları bulunmalıdır. 

• ST.9.2. İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden 
ayrılabilmesi için her paket üzerinde maruziyet bantları 
olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

1-Fiziksel kontrol (Cihaz Kontrolü) 

- Cihaz üzerindeki program döngüsü çizelge kaydedicileri-bilgi-
sayar çıktıları, sıcaklık ve basınç ölçme cihazları, nem ölçer gös-
tergelerin kontrollerini kapsar. Elektronik kontrol cihazları ile 
buhar penetrasyonu (Bowie&Dick), vakum kaçağı, hava kalıntısı 
ile sıcaklık, zaman basınç parametrelerini test edebilen elektro-
nik test sistemleri, sterilizasyon döngüsü sırasındaki fiziksel pa-
rametreleri kayıt altına alır.

2-  Kimyasal Kontrol Yöntemleri

- Sınıf I İşlem indikatörleri: işleme girmiş ve girmemiş ürünleri 
birbirinden ayırt etmek için kullanılır ve paketin dış kısmına uy-
gulanır (Maruziyet bantları-İndikatörlü etiketler). 

- Sınıf II Spesifik testlerde kullanılan indikatörler: Ön vakum-
lu buhar sterilizatörlerinin sterilizasyon işlemi öncesi çemberin 
içinde hava kalıp kalmadığını ve buhar penetrasyonunu kontrol 
eder.

- Sınıf III Tek parametreli indikatörler: Tek parametrenin gerçek-
leşmesi durumunda renk değişikliği gösterirler.

- Sınıf IV Çok parametreli indikatörler: En az 2 parametreyi test 
edebilen indikatörlerdir.

- Sınıf V Entegratörler: Biyolojik inaktivasyon ile ilgili kritik para-
metreleri test edebilen indikatörlerdir.

- Sınıf VI Emülasyon indikatörleri: Spesifik ısı ve zaman aralığın-
da sonuç veren indikatörlerdir.

3-Biyolojik kontrol yöntemleri 

Biyolojik Kontrol; sterilizasyon hakkında direkt bilgi vererek, ste-
rilizasyon işleminin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup 
olmadığını gösterir.

Sterilizasyonun izlenmesinde kullanılan sterilizasyon gösterge-
leri kayıt edilip, indikatörleri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
saklanmalıdır. Gözlemci kayıt defterlerini, B&D  test  kâğıtları,  
bohça  indikatörleri kontrol etmelidir.

Maruziyet bantları sterilizasyon işleminin etkinliği hakkında bilgi 
vermezler, yalnızca bohçanın sterilizasyon işlemine tabi tutulup 
tutulmadığını gösterirler. Aynı zamanda bohçayı kapalı tutmak 
ve tespit etmek için kullanılırlar. Steril olmayan malzemenin ste-
ril olan malzeme ile karışmasını önler.

Kaynak

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi Temmuz 2013

(Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) Derneği ve Türk 
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği katkılarıyla hazırlan-
mıştır.)
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

133

ECZACILIK HİZMETLERİ

1

YLY

SORU: Eczane sorumlusu tanımlanmış mı?

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Madde 121
Eczacı sayısı birden fazla olan kurumlarda hastane eczacılığı ko-
nusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi olan eczacılardan birine 
kurumun teklifi üzerine Bakanlık tarafından baş eczacılık görevi 
verilir.

SORU: Eczacı sayısı 4 kişi ve daha fazla olan 
kurumlarda eczacılar nöbet tutuyor mu? 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

134

ECZACILIK HİZMETLERİ

2

YLY, HED

Açıklama

Eczacı sayısı 4 ve daha fazla olan sağlık tesislerinde, eczacı nöbet 
listesi kontrol edilmelidir. 

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Madde 45
Eczacı nöbetleri: Baş eczacı dâhil bilfiil eczanede görevli dört ec-
zacı bulunan kurumlarda eczacı nöbeti tutturulur. Beş ve daha 
fazla eczacı bulunan kurumlarda baş eczacı nöbete girmez kuru-
mun iş hacmine, acil vak’a durumuna ve eczacı adedine göre kaç 
eczacının nöbete kalacağına baştabip karar verir.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.1.1. Sorumlu eczacı tanımlanmış olmalıdır.

• EH.1.2. Görevlendirme yazısı ilgili kişiler tarafından 
tebellüğ edilmiş olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.2.1. Eczacı sayısı 4 kişi ve daha fazla olan kurumlarda 
eczacılar nöbet tutmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
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SORU: Soğuk zincire tabi olan ilaç ve laboratuvar 
kitlerinin yönetimi uygun olarak yapılıyor mu?

SORU: Aseptik ilaç hazırlanıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

135

ECZACILIK HİZMETLERİ

3

YLY, EHY, HGY

136

ECZACILIK HİZMETLERİ

4

YLY, EHY, EKÖ

Açıklama

Soğuk zincire tabi ilaç ve laboratuvar kitleri listelenmelidir. Lis-
telenen bu malzemelerden stokta bulunan 2 malzeme türü ör-
neklem usulü ile seçilir. Mevcut depolama alanlarındaki durumu 
incelenerek soğuk zincire uygunluğu sorgulanır.

Soğuk zincire ilişkin yazılı düzenlemeye uygun olarak malzeme-
lerin muhafazası ve taşınması sırasında oluşabilecek soğuk zincir 
kırılmalarının malzemenin hastada kullanımından önce tespit 
edilmesi gereklidir.

Soğuk zincire tabi olan ilaç ve laboratuvar kitlerinin mal kabulün-
de, sevkiyat sırasında ve ilaçların serviste hastaya uygulanıncaya 
kadar soğuk zincirin bozulup bozulmadığını gösteren indikatörlü 
etiketler kullanılmalıdır.

Açıklama

Servislerde kullanılmayan ilaç dozunun israfının, dozlama hata-
sının ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla Aseptik İlaç Ha-
zırlama Ünitesi -laminal hava akımı olan bir temiz oda- içerisinde 
ilaçların eczacı gözetiminde hazırlanması gerekmektedir. Aseptik 
İlaç Hazırlama Ünitesi bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. 

Aseptik ilaç hazırlamayan sağlık tesisleri bu sorudan muaf tutu-
lacaktır.

Kaynak

Eczacılar ve Eczaneler Hk. Yönetmelik 

Madde: 6 
c bendi 
“İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve 
maliyeti bakımından gözetimini sağlar.”

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.3.1. Soğuk zincir süreci ile ilgili yazılı düzenleme 
olmalıdır.

• EH.3.2. Soğuk zincire tabi ilaçların ve laboratuvar 
kitlerinin listesi bulunmalıdır.

• EH.3.3. Listelenen bu malzemeler uygun koşullarda 
muhafaza edilmelidir.

• EH.3.4. Soğuk zincirin takibi için indikatörlü etiketler 
kullanılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.4.1. Aseptik ilaç hazırlama koşulları sağlanmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Görünüşü ve okunuşu benzer ilaçların 
depolanmasına yönelik özel bir düzenleme yapılmış mı?

SORU: Eczanede görevli personele eczacı tarafından 
eğitim verilmiş mi?

137

ECZACILIK HİZMETLERİ

5

HGY, EHY, TKY

138

ECZACILIK HİZMETLERİ

6

ÇNE, EHY, YLY

Açıklama

Depo düzeni kontrol edilmelidir. Görünüşü ve okunuşu benzer 
ilaçlar depoda ayrı raflarda saklanır. Benzer ilaç listeleri hazırlan-
malıdır. Bu listelerin eczane, acil servis vb. yerlerde kullanımda 
olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Açıklama

Servis eczanelerinde, ilaç hazırlama ve satın alma süreçlerinde 
görevli eczacı dışındaki personele verilen eğitim için eğitim dokü-
manları ve eğitim kayıtları incelenmelidir.

Kaynak

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

Madde 7 
c bendi  
“İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın 
gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli olmasını sağlar.”

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.5.1. Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri 
hazırlanmalı ve kullanımda olmalıdır.

• EH.5.2. Eczane deposunda görünüşü ve okunuşu benzer 
ilaçlar ayrı raflarda saklanmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.6.1. Eczanede görevli personelin eğitim durumu en az 
lise mezunu olmalıdır.

• EH.6.2. Eczacı tarafından verilen eğitimin dokümanları ve 
eğitim kayıtları olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: İlaçlarda advers etki bildirimi ve tıbbi sarf 
malzemelerde  beklenmeyen etkilerin ve hatalı 
ürünlerin takip edilmesi ile ilgili yazılı düzenleme 
oluşturulmuş mu?

139

ECZACILIK HİZMETLERİ

7

EHY, HGY, TKY

Açıklama

Sağlık tesisindeki farmokovijilans sorumlusu belirlenmelidir. Ad-
vers etki bildirimine yönelik yazılı düzenleme sorgulanmalıdır. 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre tıbbi cihaz kapsamında değerlen-
dirilen sarf malzemelerin olumsuz olaylarda Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’na bildirimine ilişkin yazılı düzenleme bulunma-
lıdır.

Kaynak

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendiril-
mesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 9
Üniversite hastaneleri, diğer eğitim ve araştırma hastaneleri ile 
27.3.2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde belirtilen A-1 Grubu Özel Has-
taneler, ürün advers etkilerinin en doğru şekilde ve en kısa za-
manda Bakanlığa bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi 
farmakovijilans sistemini kurar ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet 
gösterirler; bunun ile ilgili standart farmakovijilans çalışma yön-
temlerini hazırlarlar ve uygulamaya koyarlar.

Madde 13
Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve 
ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen advers 
etkileri, doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki 
farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile on beş gün içinde TÜ-
FAM’ne bildirirler.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.7.1. Sağlık tesisinde farmokovijilans sorumlusu 
belirlenmelidir. 

• EH.7.2. Advers etki bildirimine yönelik yazılı düzenleme 
bulunmalıdır. 

• EH.7.3. Medikal malzemelerden Kaynaklanan olumsuz 
olayların uyarı sistemine bildirimi hakkında  yazılı 
düzenleme bulunmalıdır. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: İlaç yönetimi için oluşturulmuş ikazlar HBYS 
firması tarafından sisteme entegre edilmiş mi? 

140

ECZACILIK HİZMETLERİ

8

YLY, EHY, HGY

Açıklama

Özel koşulları olan ilaçların (kan değerleri, enfeksiyon onayları 
vb.) kural setleri ilaç- ilaç etkileşim ve ilaç- besin etkileşim tablo-
ları hazırlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir. 

Kaynak
Eczacılar ve Eczaneler 
Madde: 7 
c bendi  “İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, 
hastanın gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli olmasını sağlar.”

141

ECZACILIK HİZMETLERİ

9

EHY, HGY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta bekleme salonlarında ilaç kullanımları 
hakkında eczacı tarafından hazırlanan görsel, işitsel 
veya el broşürleri ile bilgilendirme yapılıyor mu? 

Açıklama

Özel kullanım gerektiren ilaçların, kendi kullanım alanı olan po-
likliniklerde ve bekleme salonlarında yanlış kullanımdan doğan 
sonuçları en aza indirmek için bilgilendirme materyalleri hazır-
lanmalıdır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları/Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanının bulunduğu koridor-
larda tanıtım materyalleri aranmalıdır. 

Kaynak

Eczacılar ve Eczaneler
Madde: 7 
a bendi 
“Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları 
ve tıbbi cihaz ve malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullana-
bilmesine yardımcı olur, bunlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayı-
şa sahip olmasını sağlar.”

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.8.1. İlaç-ilaç etkileşim tablosu hazırlanmalıdır ve 
HBYS’ye entegre edilmelidir.

• EH.8.2. Albümin kullanım ikazları HBYS’ye entegre 
edilmelidir.

• EH.8.3. İlaç-besin etkileşim tablosu hazırlanmalıdır ve 
HBYS’ye entegre edilmelidir.

• EH.8.4. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı  (EHU) onayı 
istenen ilaçlar listesi hazırlanmalıdır ve HBYS’ye entegre 
edilmelidir.

• EH.8.5. İlaç-ilaç etkileşimi ve ilaç-besin etkileşimi tespit 
edildiğinde, hastanın sorumlu hekimine ve diyetisyene 
HBYS üzerinden bilgilendirme yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.9.1. Hasta bekleme salonlarında ilaç kullanımları 
hakkında görsel, işitsel veya el broşürleri bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

142

ECZACILIK HİZMETLERİ

10

EHY, HGY,TKY

143

ECZACILIK HİZMETLERİ

11 

EHY, ÇHG

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Birbirine karıştırılmaması gereken ilaçlar ile 
ilgili gerekli önlemler alınmış mı?

SORU: Sitotoksik ilaçlar uygun ortamda hazırlanıyor 
mu? (Günlük antineoplastik ilaç uygulama sayısı 7 ve 
daha fazla olan hastanelerde değerlendirilecektir.)

Açıklama

İlaç geçimsizlikleri ile ilgili yatan hasta servislerinde, acil servis-
lerde, yoğun bakımlarda çalışan sağlık personelinin ulaşabileceği 
bölgelerde bilgilendirme dokümanları ve geçimsizlik tespit edildi-
ği durumlar için yazılı düzenleme bulunmalıdır.

Kaynak
Eczacılar ve Eczaneler
Madde: 7
c bendi 
“İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın 
gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli olmasını sağlar.”

Açıklama

Mutajenik ve karsinojenik potansiyel taşıyan ilaçların (örn: ke-
moterapi ilaçları)maruziyet riskinin bulunuşu nedeniyle, ilaçların 
çalışan güvenliğini tehdit etmeyecek uygun ortamda hazırlanma-
sı gerekmektedir. Bu doğrultuda, günlük antineoplastik ilaç uygu-
lama sayısı 7 ve daha fazla olan hastanelerde ilaçlar; giriş-çıkış-
ların sınırlı olduğu, yalnız ilaç hazırlama işleminin yapıldığı ve 
tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde, eczanenin 
fiziki şartları uygun değilse yataklı tedavi kurumunun uygun bir 
bölümünde kurulacak Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezinde, 
çalışan kişileri korumak amacıyla kabin içindeki havayı dışarı 
verme özelliğine sahip olan “Sınıf II B tipi ya da Sınıf III Biyolojik 
Güvenlik Kabinlerinde” hazırlanmalıdır.

Kaynak

Tedavi Hizmetleri Gen. Müd. 09.11.2005 tarih “Antineoplastik 
İlaç Hazırlama Merkezi Kurulması “ konulu yazısı

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.10.1. İlaç geçimsizlikleri ile ilgili görsel uyarı ve 
bilgilendirme dokümanları ilaç hazırlama bölümlerinde 
bulunmalıdır.

• EH.10.2. Geçimsizlik tespit edildiği durumlarda 
gerçekleştirilecek işlemleri açıklayan yazılı düzenleme 
bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.11.1. Sitotoksik ilaçlar çalışan güvenliğini tehdit 
etmeyecek uygun ortamda hazırlanmalıdır.

• EH.11.2. Sağlık tesisi dışında hazırlanan sitotoksik 
ilaçlar için sürecin yılda iki kez denetlendiğine dair kayıt 
bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel 
ilaç listesi oluşturulmuş mu?

SORU: İlaçların faturalandırılması kullanılan doz 
miktarına göre yapılıyor mu?

144

ECZACILIK HİZMETLERİ

12

EHY, YLY

145

ECZACILIK HİZMETLERİ

13

EHY, YLY

Açıklama

Temel ilaç listeleri, sağlık tesisinin sunduğu hizmet türü ve se-
viyesine göre hastaların tedavileri için ihtiyaç duyulan birincil 
ilaçların listesidir.  Temel ilaçlar en gerekli olan, dolayısıyla, her 
zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında bulunması ge-
reken ilaçlardır. Gelişmeler izlenerek liste en az yılda bir kez ya da 
gereken her durumda gözden geçirilmelidir. İlaçlar ve farmasötik 
ürünler için jenerik ad kullanılmalıdır.

Kaynak

TKHK Stok Yönetimi Genelge 2013/9 sayılı genelge Madde 2, 2. 
Bendi Stok Yönetim Birimince Birlik Temel Malzeme Listeleri 
(ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, kırtasiye gibi) oluşturulur.

Açıklama

Artık dozların önlenmesi ve ilaçların ekonomik kullanılmasının 
sağlanması amacıyla insülin, inhale anestezik ilaçların kullanılan 
dozlarda faturalanıp faturalanmadığı kontrol edilir. Stoklarında 
insülin ve inhale anestezik olmayan sağlık tesisleri muaftır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.12.1. Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç 
listesi bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.13.1. İlaçların faturalandırılması kullanılan doz 
miktarına göre yapılmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir 
alanda muhafaza ediliyor mu? 

SORU: Narkotik ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor 
mu?

146

ECZACILIK HİZMETLERİ

14

EHY, YLY, HGY

147

ECZACILIK HİZMETLERİ

15

EHY, YLY

Açıklama

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurul-
malıdır. Kırılması veya kaybolması durumunda izlenecek süreçler 
yazılı olarak düzenlenmelidir. Söz konusu talimatlar servislerde, 
eczane ve ilaç depolarında bulunmalı ve uygulanmalıdır.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.14.1. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış olmalıdır.

• EH.14.2. Diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza 
edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.Yeşil ve Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar erişimi 
kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır.

• EH.15.1. Yarım kalması, kırılması ya da kaybolması 
durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme 
bulunmalıdır.

• EH.15.2. Yazılı düzenlemeye narkotik ilaç kullanımı olan 
tüm birimlerden ulaşılabilmelidir.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta adına hazırlanmış ilaçlar (Narkotik 
ilaçlarda da dâhil olmak üzere)  servislerden gelen sağlık 
personeline teslim edilirken kayıt altına alınıyor mu?

148

ECZACILIK HİZMETLERİ

16

EHY, YLY

Açıklama 

İlaçların eczaneden çıkışlarının kayıtları kontrol edilir.

SORU: İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde 
paketlenerek,  paketlerin üzerinde ilaçların adı, dozu, son 
kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş mi?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

149

ECZACILIK HİZMETLERİ

17

EHY, YLY, HGY

Açıklama

İlaçların eczaneden çıkışlarının tanımlanan şekilde yapılıp ya-
pılmadığı gözlemlenmelidir. Rastgele seçilen servislerde ilaçların 
hasta başı ambalajlarında saklanıp saklanmadığı kontrol edilme-
lidir. Sağlık tesisleri her iki şartı da sağlamalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.16.1. Hasta adına hazırlanmış ilaçlar (Narkotik 
ilaçlarda da dâhil olmak üzere)  servislerden gelen sağlık 
personeline teslim edilirken kayıt altına alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.17.1. İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde 
paketlenmiş olmalıdır. 

• EH.17.2. Paket üzerinde ilaçların adı, dozu, son kullanma 
tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: Tüm medikal depo malzemeleri için son 
kullanma tarihi yakın olanın daha önce kullanılmasını 
sağlamak için gerekli tedbirler alınmış mı? (ilaç, tıbbi 
sarf vb.) Son kullanma tarih ve miktar kontrolleri 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

150

ECZACILIK HİZMETLERİ

18

EHY, HGY

Açıklama 

Acil arabası ya da acil çantası da dâhil olmak üzere ilaçların mik-
tar ve son kullanma tarihi kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıp 
kayıt altına alınmış olmalıdır. 

Kaynak

Eczacılar ve Eczaneler
Madde: 7 
d Bendi 
“İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel za-
rarlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulma-
sını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.”

BAKILACAK UNSURLAR

• EH.18.1. Tüm medikal depo malzemelerinin (ilaç, tıbbi sarf 
vb.) son kullanım tarihi ve miktar kontrolleri yapılmalıdır.



Biyomedikal 
Depo
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Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları 
belirlenmiş mi? ...............................................................................................

Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri teknik hizmet personeli mi?.. 
(Sadece A ve B rolündeki sağlık tesislerinde değerlendirilecektir).

Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem belgelerinde kullanılacağı taşınıra 
ait künye bilgisi mevcut mu? ...........................................................................

Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında 
veri doğruluğu sağlanıyor mu? ........................................................................

Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde 
taşınır kaydı mevcut mu? ................................................................................

Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik doküman mevcut mu? .....

Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı 
mevcut mu? ....................................................................................................

Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo 
kayıtlarına uygun mu? .....................................................................................

Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları 
istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu mu? .................................................

Sağlık tesisi dışında uygulanan teknik hizmetlere yönelik biyomedikal dayanıklı 
taşınırlara donanım teslim tutanakları düzenleniyor mu? ................................
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258
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261
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263

264

265
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin 
organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

151

BİYOMEDİKAL DEPO

1

YLY

Açıklama

Her sağlık tesisinde depo sorumluluk alanlarının belirlenmiş olması gerekmek-
tedir. Bu kapsamda oluşturulan Biyomedikal Depolardan sorumlu Taşınır Kayıt 
Kontrol Yetkililerinin gerekli durumlarda kimler ile iletişime geçmesi gerektiği 
belirlenmelidir. Bu kapsamda yetkilendirilen sorumlu personelin gerekli du-
rumlarda kimler ile iletişime geçmesi gerektiği belirlenmelidir. Sorumlu per-
sonelin sağlık tesisindeki teknik ve idari birimlere ilişkin, genel sekreterliklerde 
il konsolide, stok yönetim ve Klinik Mühendislik hizmetleri birimlerine ilişkin, 
kurum başkanlığında bölge ve birim sorumlularına ilişkin iletişim kanalları ve 
bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı dokümante edilmiş olmalıdır.

Tüm çalışmaların koordinasyon ve bütünleşik bir yapıda ilerlemesi, insan 
kaynağının etkin kullanımı ve açık iletişim kanallarının sağlayacağı fayda ile 
sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve işletmelerin hesap verilebilirliği geliş-
tirilebilecektir.

Kaynak

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında ko-
nulu genel yazı.

13.03.2014 tarihli ve 52264 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mer-
kez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol 
Yetkilileri teknik hizmet personeli mi? ( Sadece A ve B 
rolündeki sağlık tesislerinde değerlendirilecektir).

152

BİYOMEDİKAL DEPO

2

KMH, YLY

Açıklama

Biyomedikal Depoların yönetim alanlarının teknik içeriği sebe-
biyle sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin bu yeterliliği 
sağlaması gerekmektedir.

Tanı, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan biyomedikal teknolo-
jinin etkin yönetimi ile sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için teknik bilgi ve yapabilme bilgisine sahip insan 
kaynağının doğru alanlarda görevlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynak

17.01.2014 tarih ve 11651 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları 
Hakkında konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.1.1. Biyomedikal Depolarda, depo yönetimine ilişkin 
mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır.

• BD.1.2. Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel 
sekreterlik ve kurum başkanlığı dâhilinde iletişim 
kanalları bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.2.1. Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol 
Yetkililerinin görevlendirmesi tebellüğ edilmiş olmalıdır.

• BD.2.2. Görevlendirilen personel teknik hizmetler 
sınıfından olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

153

BİYOMEDİKAL DEPO

3

KMH, TKY

SORU: Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem 
belgelerinde kullanılacağı taşınıra ait künye bilgisi 
mevcut mu?

Açıklama

Biyomedikal tüketim malzemelerinin kontrollü çıkışı, yedek parça-akse-
suar-sarf gibi malzemelerin kullanılacağı cihaz eşleştirilmelidir.

Eksikliğinde sağlık hizmeti sunumunun aksaklığına sebep olan biyome-
dikal tüketim malzemelerinin sürdürülebilir akışının ve randevu süreleri 
ile tanı-teşhis-tedavi süreçlerinin optimizasyonu, malzeme istemi yapan 
birimler ile taşınır yönetim birimlerinin koordinasyonu ile sağlanabilir.

Kullanıma sunulan malzeme istem formları edinilir. Bu formların üzerin-
de tüketim malzemelerinin kullanılacağı dayanıklı taşınırlara ait künye 
numarası veya marka-model-seri no-branş-yer bilgilerinin doldurulacağı 
alanlar bulunmalıdır.

Daha önce 3 farklı birim tarafından yapılmış olan biyomedikal tüketim 
malzemesi istemine ait formlar edinilir. Form içerisinde malzemelerin 
kullanılacağı dayanıklı taşınırlara ait künye numarası veya marka-mo-
del-seri no-branş-yer bilgileri bulunmalıdır.

Kaynak

28.04.2014 tarih ve 0532 sayılı Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Hak-
kında konulu genel yazı. 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme 
giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu 
sağlanıyor mu?

154

BİYOMEDİKAL DEPO

4

KMH

Açıklama

Son 6 ayda girişi yapılan 5 biyomedikal tüketim malzemesine ait 5 
giriş Taşınır İşlem Fiş (TİF) örneklem usulü seçilir. Bu malzemelere 
ait faturalar ile Taşınır İşlem Fiş (TİF) bilgileri karşılaştırılır.

Giriş yapılan biyomedikal tüketim malzemelerin, Taşınır Mal Yönet-
meliği’ne uygunluğu değerlendirilir.

Son 6 ayda çıkısı yapılan 5 biyomedikal tüketim malzemesine ait 5 
çıkış TİF örneklem usulü seçilir. Bu malzemelerin tüketime çıkıldığı 
istem belgeleri ve teknik servis formlarındaki bilgiler karşılaştırılır.

Sağlık tesislerine edinilen veya kazandırılan tüm biyomedikal tüke-
tim malzemelerinin raporlanabilir ve izlenebilir yapıda kayıt altına 
alınması esastır. Bu kapsamda kayıt alınan malzemelerin veri doğ-
ruluğu sağlanmalıdır.

Ulusal stratejilerin belirlenmesi, etkin malzeme yönetiminin sağ-
lanması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
sağlık tesislerine edinilen biyomedikal tüketim malzemelerine ait 
kayıtların doğruluğu ile sağlanabilir.

Kaynak

28.04.2014 tarih ve 0532 sayılı Biyomedikal Tüketim Malzemeleri 
Hakkında konulu genel yazı. 

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.3.1. Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, 
yazılım üzerinden düzenlenen ve / veya matbu formdaki 
istem belgelerinde künye bilgisi alanı doldurulmuş 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.4.1. Biyomedikal tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış 
işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanmalıdır. 
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Hastaneleri Kurumu
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal 
dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı 
mevcut mu?

SORU: Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine 
yönelik doküman mevcut mu?

155

BİYOMEDİKAL DEPO

5

KMH

156

BİYOMEDİKAL DEPO

6

KMH, YLY, TKY

Açıklama

Sağlık tesisine bağlı bir özellikli sağlık aracı (acil müdahale ambulan-
sı, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, paletli 
ambulans, evde sağlık aracı gibi) örneklem usulü seçilir.

Bu araç içerisinde bulunan 3 biyomedikal dayanıklı taşınır örneklem 
usulü seçilir.

Bu üç biyomedikal dayanıklı taşınırın ve taşıtın ayrı ayrı MKYS kaydı, 
TİF’i bulunmalıdır.

Sağlık tesislerine edinilen veya kazandırılan tüm biyomedikal daya-
nıklı taşınırların raporlanabilir ve izlenebilir yapıda kayıt altına alın-
ması esastır. 

Sağlık araçlarının tek kalemde taşıt olarak kayıt altına alınmaması, 
biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile taşıtların ayrı ayrı kayıt altına 
alınması gereklidir. Böylece tanı-teşhis ve tedavi amaçlı biyomedikal 
dayanıklı taşınırların performans ve güvenirlilikleri etkin yönetile-
bilir.

Kaynak

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında konulu 
genel yazı.

Açıklama

Sağlık tesisinde Biyomedikal Depolar belirlenir.

Her depo’da piyasa gözetim denetimine ilişkin uyarı sisteminin kul-
lanımına ilişkin talimat ve / veya prosedür bulunmalıdır.

Biyomedikal Depoların yönetim alanları içerisinde, mevzuat kapsa-
mında değerlendirilen tıbbı cihazlardan Kaynaklanan uygunsuz olay 
bildirimlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na yapılması ge-
rekmektedir.

Bu iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak nasıl yapılacağının be-
lirlenmesi ve her depo’da buna yönelik talimat, prosedür, iş akışının 
bulunması piyasa gözetiminin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

Sağlık Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasaya arzı veya da-
ğıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye 
uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi sağlanabilir.

Kaynak

25.06.2007 tarih ve 26563 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağ-
lık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik.

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hak-
kında konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.5.1. Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal 
dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı 
bulunmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.6.1. Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik 
yazılı düzenleme olmalıdır. 
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Hastaneleri Kurumu
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS 
üzerinde taşınır kaydı mevcut mu?

SORU: Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim 
malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun mu?

157

BİYOMEDİKAL DEPO

7

KMH

158

BİYOMEDİKAL DEPO

8

KMH

Açıklama

Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden 267.01 hesap kodun-
da edinilen maddi olmayan duran varlıkların toplam tutarı edinilir.

Biyomedikal depoların yönetim kapsamında, 267-01 taşınır kodunda 
kayıt altına alınan yazılım / software biyomedikal türe ait toplam 
fiili stok tutarı, İş Zekâsı – KDS veya MKYS üzerinden sorgulanarak 
karşılaştırılır.

Sağlık tesislerinde kullanılan tüm yazılım ve bilgi yönetim sistemle-
ri muhasebeleştirmenin haricinde biyomedikal depolarda malzeme 
kaydı esastır. 

Mal olarak edinilen, lisansı satın alınan, belirli bir süreyle kiralanan 
ve kullanıma alınan, muhasebeleştirilen tüm yazılımlar biyomedikal 
tanımlarına uygun olarak kayıt altına alınmalıdır.

Yazılım ve bilgi yönetim sistemlerine ilişkin raporlanabilir bir altya-
pının oluşturulması ile ulusal stratejilerin belirlenebilir, sağlık hiz-
metlerinin otomasyon temelli izlenebilirliği sağlanabilir.

Kaynak

13.12.2013 tarih ve 809.05 sayılı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar konulu genel yazı.

Açıklama

Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal tüketim malzemesine ilişkin 3 
farklı fatura örneklem usulü seçilir.

Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal dayanıklı taşınıra ilişkin 3 farklı 
fatura örneklem usulü seçilir.

Seçilen 6 taşınıra ait fatura içeriğinde belirtilen malzeme tanımla-
maları, TİTUBB bilgisi içeriği veya sınıflandırma sistemi ile uyumlu-
luğu sağlanmalıdır.

Malzeme taleplerinin, tedarikçi ve sağlık tesislerinde bir prosedür 
çerçevesinde, tekil terminoloji ile ürün güvenliğinin sağlandığı bir 
süreç olmalıdır. Böylece edinilen malzeme ile talep edilen malzeme-
lerin uygunluğu resmi beyana dayandırılabilir.

Tedarikçi kapsamında bu terminoloji birliğinin sağlanması ile ürün 
güvenliği ve izlenebilirliği sağlanabilir. 

Kaynak

17.01.2014 tarih ve 11651 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları 
Hakkında konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.7.1. Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS 
üzerinde taşınır kaydı olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.8.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği 
depo kayıtlarına uygun olmalıdır.

• BD.8.2. Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura 
içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı 
taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki 
verilerle uyumlu mu? 

159

BİYOMEDİKAL DEPO

9

KMH

Açıklama
Sağlık tesislerinin mevcut biyomedikal teknoloji parkurunun bildirdiği iki farklı 
bilgi yönetim sistemi mevcuttur. Temel Sağlık İstatistik Modülüne (TSİM), ista-
tistik birimlerince bildirilen donanımların özellikleri ve sayısının depo kayıtlarını 
içeren MKYS bilgileri ile doğrulanması gerekir. Buna ek olarak bu bildirim ve 
kayıtların mevcut durumu göstermesi gereklidir.

Sistem karşılaştırmaları için TSİM’den biyomedikal nitelikli 3 donanım çeşidi 
örneklem usulü belirlenir. Bu 3 donanım çeşidi için belirtilen toplam adet sayısı 
ile bu donanım türüne ait MKYS fiili stok miktarı birbirini doğrulamalıdır. Bu üç 
donanım türüne ait her iki sistemde belirtilen tanımlamalar mevcut durumu 
yansıtmalıdır.

TSİM’de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı mevcut donanım sayısı ile 
doğrulanabilmelidir.

MKYS’de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı mevcut donanım sayısı ile 
doğrulanabilmelidir.

TSİM’ de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı ile MKYS’de tanımlanan da-
yanıklı taşınır sayısı bir biriyle eşit olmalıdır.

Kaynak
06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Hizmeti Ka-
litesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik,

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında konulu genel yazı.

SORU: Sağlık tesisi dışında uygulanan teknik 
hizmetlere yönelik biyomedikal dayanıklı taşınırlara 
donanım teslim tutanakları düzenleniyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

160

BİYOMEDİKAL DEPO

10

KMH

Açıklama
Biyomedikal donanımın teknik hizmet uygulanması amacıyla sağlık tesisi 
dışına çıkarılması ve tekrar sağlık tesisine geri getirilmesine ilişkin teslim tu-
tanakları bulunmalıdır.

Her ne amaçla olursa olsun sağlık tesislerinin sahibi olduğu taşınırların ku-
rumdan çıkarılmaması gereklidir. Teknik hizmet gereklilikleri gibi durum-
larda ise donanım teslim tutanakları düzenlenir. Bu tutanaklar, donanımın 
sağlık tesisinden çıkış ve giriş işlemlerinde, donanımı teslim eden ve teslim 
alan tarafından imza altına alınır.

Kurum dışında hizmet uygulanan, 2 servis formu ve 2 ölçümleme raporu 
Klinik Mühendislik birimlerinden edinilir. Kurum dışında teknik hizmetlerin 
uygulandığı bu donanımların sağlık tesisinden çıkısına, hizmet tedarikçi fir-
ma yetkilisine teslim edildiğine ilişkin tutanak aranır. Eğer donanım sağlık 
tesisine geri iade edildiyse, donanımın sağlık tesisine teslim edildiğine ilişkin 
ikinci bir tutanak düzenlenmelidir. Donanımın teslim edildiğine ilişkin bil-
giler ve imzaların yer aldığı bu tutanaklar, harici matbu bir dokuman olarak 
hazırlanabileceği gibi servis formları ve raporlarda da yer alabilir.

Kaynak
06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Hizmeti 
Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik,

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında ko-
nulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR
• BD.9.1. Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı 

taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki verilerle 
uyumlu olmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• BD.10.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara sağlık tesisi 
dışında uygulanan teknik hizmetlerde donanım teslim 
tutanakları düzenlenmelidir. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin 
organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

161

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

1

YLY

Açıklama

Sağlık tesislerinde, Klinik Mühendislik hizmetlerine ilişkin orga-
nizasyon yapısı bulunmalıdır.

Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve ku-
rum başkanlığı dâhilinde iletişim kanalları bulunmalıdır.

Bu organizasyon yapısı mevzuata uygun olmalıdır.

Her sağlık tesisinde Klinik Mühendislik hizmetlerine ait değer-
lendirilmiş olması ve sorumlu personele görev tanımının tebliğ 
edilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda yetkilendirilen so-
rumlu personelin gerekli durumlarda kimler ile iletişime geçmesi 
gerektiği belirlenmelidir. 

Sorumlu personelin sağlık tesisindeki teknik ve idari birimlere 
ilişkin, genel sekreterliklerde il konsolide, stok yönetim ve Klinik 
Mühendislik hizmetleri birimlerine ilişkin, kurum başkanlığında 
bölge ve birim sorumlularına ilişkin iletişim kanalları ve bilgile-
rinin yer aldığı bir organizasyon yapısı dokümante edilmiş olma-
lıdır.

Tüm çalışmaların koordinasyon ve bütünleşik bir yapıda ilerle-
mesi, insan kaynağının etkin kullanımı ve açık iletişim kanalları-
nın sağlayacağı fayda ile sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve 
işletmelerin hesap verilebilirliği geliştirilebilecektir.

Kaynak

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri 
Hakkında konulu genel yazı.

13.03.2014 tarihli ve 52264 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.1.1. Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin mevzuata 
uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır.

• KM.1.2. Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel 
sekreterlik ve kurum başkanlığı dâhilinde iletişim 
kanalları bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik 
elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karsı 
tedbir alınmış mı?

162

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

2

HED, KMH

Açıklama

Örneklem usulü bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi seçilir. 
Seçilen ünitelerde bulunan yaşam destek ve sinyalizasyon-moni-
törizasyon sistemleri kesintisiz güç kaynağı ile desteklemelidir.

İlk ve acil yardım branşında, klinik ve serviste bulunan yaşam 
destek ve sinyalizasyon-monitörizasyon sistemleri kesintisiz güç 
kaynağı ile desteklemelidir.

Nükleer tıp ve radyoloji branşlarına ait özellikli ünitelerde bulu-
nan, trifaz elektrik şebekesiyle çalışan sistemler kesintisiz güç 
kaynağı ile desteklemelidir.

Nükleer tıp ve radyoloji branşları olmayan sağlık tesislerinde sa-
dece ilk iki Madde değerlendirilir.

Yaşam destek sistemlerinde yaşanabilecek en ufak bir aksaklık, 
sağlık hizmet sunumunda telafisi mümkün olmayan kayıplara 
meydan verebilir. Buna paralel olarak hastanın vital parametre-
lerinin monitörize edildiği, biyo potansiyellerde meydana gelen 
değişimlerin yansıtıldığı sinyalizasyon sistemleri ise uyarı takibi 
sebebiyle sürekli aktif durumda olmalıdır.

Nükleer tıp ve radyoloji branşları bünyesinde görüntüleme ve 
terapi amaçlı özellikli ünitelerde trifaz elektriksel gerilimle ça-
lışan sistemler mevcuttur. Bu sistemlerin aktif duruma geçmesi 
özellikli hizmet gerektirir. Bu sistemlerin elektriksel kesintilerden 
etkilenmeyecek şekilde özel güç Kaynakları ile desteklenmesi ge-
rekir.

Bu önlemler ile hasta ve çalışan güvenliği sağlanabilecek, sağ-
lık hizmetlerinde tolerans kabul etmeyen aksaklıkların oluşması 
önlenebilecek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanabile-
cektir.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.2.1. Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik 
elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı 
tedbir alınmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde 
MKYS’den üretilen kare kod ve künye numarasının yer 
aldığı etiket mevcut mu?

163

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

3

KMH

Açıklama

Sağlık tesisinde 2 farklı branşa ait 3 farklı kullanım yerinden ör-
neklem usulü ile 2’ser biyomedikal donanım seçilir.

Toplam 12 donanım üzerinde kare kod ve künye numarası bilgi-
lerinin varlığı aranır.

Edinme şekline bakılmaksızın, sağlık tesisinde, sağlık hizmeti su-
numunda kullanılan 12 farklı donanımın MKYS üzerinde künye 
bilgileri yer almalıdır. Bu künye bilgilerinin sisteme girilmesi ile 
birlikte her donanıma benzersiz, tekil bir künye numarası atanır. 
Donanımın performansı, işletme giderleri, teknik hizmetleri, ürün 
güvenliği bu künye numarası ile takip edilir.

Değerlendirme sırasında her donanım üzerinde bu künye numa-
rası ve buna bağlı oluşturulan kare kodların sadece varlığı sorgu-
lanır.

Sağlık tesisine bağlı bir özellikli sağlık aracı (acil müdahale am-
bulansı, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, 
paletli ambulans, evde sağlık aracı gibi) örneklem usulü seçilir.

Bu araç içerisinde bulunan 3 biyomedikal dayanıklı taşınır örnek-
lem usulü seçilir.

Bu üç biyomedikal dayanıklı taşınır üzerinde, MKYS tarafından 
üretilmiş kare kod ve künye numarası bulunmalıdır.

Sağlık tesisleri bünyesinde bulunan özellikli sağlık araçlarında 
bulunan, tanı-teşhis ve tedavi amaçlı biyomedikal dayanıklı ta-
şınırların malzeme işlemlerinden farklı olarak künye bilgilerinin, 
teknik bilgilerinin MKYS’ye tanımlanması gerekmektedir. Tanım-
lanan bu verilere bağlı olarak sistem tarafından üretilen künye 
numarası ile kare kod’un bulunduğu bir etiket her dayanıklı taşı-
nır üzerinde bulunmalıdır.

Sağlık araçlarında bulunan dayanıklı taşınırların künye bilgile-
rinin tanımlanması ile tanı-teşhis ve tedavi amaçlı biyomedikal 
dayanıklı taşınırların performans ve güvenirlilikleri etkin yöneti-
lebilir.

Kaynak

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği,

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında ko-
nulu genel yazı,

17.02.2014 tarih ve 700 sayılı Cihaz Bilgi Sistemi Hakkında ko-
nulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.3.1. Sağlık tesisi içerisinde yer alan biyomedikal 
dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den üretilen kare 
kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut 
olmalıdır. 

• KM.3.2. Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal 
dayanıklı taşınırlar üzerinde MKYS’den üretilen kare kod 
ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği 
hizmet kayıtlarına uygun mu?

SORU: Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına 
ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme ve yıllık 
plan mevcut mu?

164

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

4

KMH

165

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

5

KMH, TKY

Açıklama

Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal teknik hizmete ilişkin 3 farklı 
fatura örneklem usulü seçilir.

Seçilen 3 hizmete ait fatura içeriğinde belirtilen hizmet tanımla-
maları teknik hizmet sınıflandırma sistemi ile uyumluluğu sağ-
lanmalıdır.

Teknik hizmet taleplerinin, hizmet sağlayıcı ve talep edenlerce bir 
prosedür çerçevesinde, tekil terminoloji ile hizmet yeterliliğinin 
sağlandığı bir süreç olmalıdır. Böylece edinilen hizmetin uygun-
luğu resmi beyana dayandırılabilir.

Hizmet sağlayıcı kapsamında bu terminoloji birliğinin sağlanma-
sı ile hizmet yeterliliği ve izlenebilirliği sağlanabilir. 

Kaynak

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri 
Hakkında konulu genel yazı.

Açıklama
Örneklem usulü 3 biyomedikal tür için kurum içi hizmet talimatı, prosedürü ve yıl-
lık planı olmak üzere yazılı düzenlemeler incelenir.

Örneklem usulü 2 biyomedikal tür için kurum dışından edinilen hizmet talimatı, 
prosedürü ve yıllık planı olmak üzere yazılı düzenlemeler incelenir.

Yazılı düzenlemeler (talimat, prosedür vb) ve planlamalar biyomedikal tür bazlı ol-
malıdır.

Tedarik şekline bakılmaksızın biyomedikal donanıma uygulanan tüm teknik hiz-
metler standardize edilmelidir. Bu standardizasyon, gerçekleştirilmiş ve işlemlerin 
sürdürülebilirliği sağlanmış olmalıdır. 

Sağlık tesisinde kadrolu ve / veya hizmet alımı insan kaynağı tarafından uygulanan 
teknik hizmetlere ilişkin, bu işlemlerin yazılı düzenlemeleri  (iş akışı, süreç tanım-
lanması), uygulama talimatı ve periyodik hizmetler için yıllık plan bulunmalıdır.

Kurum dışından edinilen teknik hizmetlere ilişkin yazılı düzenleme (iş akışı, süreç 
tanımlanması), bildirim – kayıt ve kontrol talimatı ve periyodik hizmetler için yıllık 
plan bulunmalıdır.

Periyodik olmayan teknik hizmetler yıllık planlardan muaftır.

Teknik hizmetler; bakım hizmetleri, onarım hizmetleri, ölçümleme (metroloji) hiz-
metleri, kurulum / söküm hizmetleri, yenileme (upgrade) hizmetleri, bilgi yönetim 
hizmetlerini kapsar. 

Kaynak
29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.4.1. Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği 
hizmet kayıtlarına uygun olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.5.1. Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına 
ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme ve yıllık 
plan mevcut olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik 
/ aktif faaliyet süresinin asgari %95’ı sağladığı kayıt 
altına alınıyor mu?

166

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

6

KMH

Açıklama

Sağlık tesisinde kullanım yeri klinik ve servis olan, görüntüleme 
amaçlı 2 biyomedikal donanım örneklem usulü seçilir.

Sağlık tesisinde kullanım yeri klinik ve servis olan, monitörizas-
yon ve sinyalizasyon amaçlı 2 biyomedikal donanım örneklem 
usulü seçilir.

Sağlık tesisinde kullanım yeri ameliyathane olan, yaşam destek 
ve operasyonel amaçlı 2 biyomedikal donanım örneklem usulü 
seçilir.

Sağlık tesisinde kullanım yeri yoğun bakım olan, yaşam destek 
ve operasyonel amaçlı 2 biyomedikal donanım örneklem usulü 
seçilir.

Her donanımın aktif faaliyet süresinin, arıza ve pasif durumdaki 
süreleri yazılım / bilgi yönetim sistemleri üzerinde veya matbu 
formda kayıt altına alınmalıdır.

Bu kayıtlardaki aktif faaliyet süresinin toplam faaliyet süresine 
oranının %95 ve / veya daha yüksek olmalıdır.

Tedarik şekline bakılmaksızın toplam 8 biyomedikal donanımın 
çalışabilirlik / aktif faaliyet süresi asgari %95 olmalıdır. Sağlık 
hizmetinin sürdürülebilirlik sağlanması ve randevu süresinin op-
timizasyonu için her donanımın hizmet süresi izlenebilir kılın-
malıdır. 

Örneklem usulünde hizmet alım ve maliki olunan donanımlar 
azami derecede eşit miktarda seçilmelidir. Böylece tıbbi ve teknik 
hizmet sağlayıcılarının etkinliği değerlendirilebilecektir.

Aktif faaliyet oranının %95’ın altında olması durumunda tıbbı 
hizmet ve teknik hizmet tedarikçilerine uygulanan müeyyideler 
raporlanır. Müeyyide uygulanamaması durumunda ise donanıma 
özel DÖF düzenlenmelidir.

Kaynak

S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2012 / 30 sayılı “ihalelerde 
mesleki ve teknik yeterlilik kriterlerinin düzenlenmesi” konulu 
genelge.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.6.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik / 
aktif faaliyet süresinin asgari %95’ı sağladığı kayıt altına 
alınmalıdır.

• KM.6.2. %95 oranının altına düşen donanımlara yönelik 
tedarikçilere uygulanan yaptırımlar ve / veya DÖF 
dokümanları olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı 
eğitimleri veriliyor mu?

167

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

7

KMH, TKY, ÇNE

Açıklama
Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım opera-
törlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait katılım formları aranır.

Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım opera-
törlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait eğitim dokümanları 
(sunum, kitap, eğitim notu gibi) aranır.

Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım opera-
törlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait yıllık planlar aranır.

Sağlık tesisinin eğitim birimleri ve Klinik Mühendislik birimlerinin birlikte 
organize ettiği kullanıcı eğitimleri düzenlenmelidir. Bu eğitimler donanım 
kullanıcılarının değişmesi ve yeni işe başlayışlarda düzenlenmelidir. Katı-
lım formlarında katılımcıların ünvanı, görevi bulunmalıdır.

Eğitim dokümanları, donanımların günlük bakım faaliyetlerini, uygunsuz 
olay durumunda yapılacakları ve kullanım eğitimlerini içermelidir. Böylece 
uygunsuz olay durumunda kullanıcı teknik ve idari açıdan bilgi vereceği 
iletişim noktaları hakkında yazılı bilgilendirmeye sahip olacaktır. Varsa 
yapılması gereken günlük bakım işlemleri, oto kontrol (self test) işlemleri 
gibi günlük koruyucu bakım hizmetleri yer almalıdır. Buna ek olarak eğitim 
dokümanlarında donanımın kullanımına ilişkin, kullanıcı el kitabı bilgileri 
yer almalıdır.

SORU: Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı 
taşınırlarda sözleşme hükümlerine uyuluyor mu ?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

168

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

8

KMH, YLY

Açıklama

Sağlık tesisinde kullanılan, garanti ve / veya sözleşme kapsamında olan 3 bi-
yomedikal dayanıklı taşınır seçilir.

Seçilen bu donanımlara ilişkin sözleşmeler edinilir.

Seçilen bu donanımlara son 6 ayda edinilen teknik hizmetler ve tüketim mal-
zemeler listelenir.

Listelenen hizmet ve malzemeler ile sözleşme kapsamı karşılaştırılır.

Biyomedikal dayanıklı taşınırların edinimi sırasında imzalanan sözleşmeler 
kapsamında değişken maliyet kalemleri ve performans kriterleri yer almalıdır. 
Bu bağlamda garanti kapsamında ve garanti sonrası hizmet yeterlilikleri bu-
lunmalı ve idarece uygulanabilir kılınmalıdır.

Hizmet alımı ile edinilen donanımlar haricinde, garanti süresi devam eden 
ve / veya teknik hizmet sözleşmeleri kapsamında olan 3 donanım belirlenir. 
Kurum içi ve / veya kurum dışı Kaynaklar ile bu donanıma son 6 ayda uygu-
lanan teknik hizmetler listelenir. Bu hizmetlerin sözleşme kapsamında olması 
gerekir. Kurum içi ve / veya kurum dışı Kaynaklar ile bu donanıma son 6 ayda 
kullanılan biyomedikal tüketim malzemeleri listelenir. Bu malzeme listeleri 
ile kullanımları sözleşme kapsamında değerlendirilir.

Kaynak :

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında ko-
nulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.7.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı 
eğitim dokümanları mevcut olmalıdır.

• KM.7.2. Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı 
eğitim kayıtları mevcut olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.8.1. Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı 
taşınırlarda sözleşme hükümlerine uyulmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim 
malzemelerinin H.E.K.’e ayırıma yönelik yazılı 
düzenleme var mı?

169

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

9

KMH, TKY

Açıklama
Biyomedikal teknoloji ürünlerinin imalatı, tedariği ve edinimi kontrollü-
dür. Hurda, enkaz ve köhne (H.E.K.) durumuna gelmeleri sırasında özellikli 
bir yazılı düzenleme bulunur. 

Yazılı düzenlemelerde yer alacak olan Kaynak geliştirme süreçlerinde, bi-
yomedikal donanımların H.E.K.’e ayrılmadan önce çalışabilir ve değerlen-
dirilebilir parçalarının geri kazandırılma süreci tanımlanmalıdır.

Biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri için ayrı ayrı ya-
zılı düzenleme (prosedür, iş akışı, süreç tanımlanması) bulunmalıdır. Bi-
yomedikal dayanıklı taşınırların yazılı düzenlemesinde Kaynak geliştirme 
faaliyetlerine yer verilmelidir. Bu Kaynak geliştirme faaliyetlerinin nasıl 
yapılacağına dair, işlem basamaklarının yer aldığı talimat bulunmalıdır.

Biyomedikal tüketim malzemelerinde Kaynak geliştirme faaliyeti uygu-
lanmaz. Biyomedikal tüketim malzemelerinde sadece hurda, enkaz ve 
köhne ile ilgili yazılı düzenleme bulunur.

Kaynak
19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında 
konulu genel yazı.

SORU: Biyomedikal teknik hizmetlerin Malzeme 
Kaynakları Yönetim Sistemi üzerinden veri girişleri 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

170

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

10

KMH

Açıklama

TDMS, raporlar modülü, mali tablolar içerisinden, sağlık tesisleri 
bazında “A1-Kurumun Mizan Raporu”, 6. Seviyede, geçici mizan 
olarak düzenlenir. Düzenlenen bu raporun 740.06.16.02. Hesap 
kodunda,  “Tıbbi Cihaz Bakım Ve Onarım Giderler” hesap adındaki 
borç tutarı edinilir.

MKYS üzerinden Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetim Ekranın-
dan girişi yapılan hizmet alımlarının toplam hizmet maliyeti edi-
nilir. Her iki sorgulama dönemi mevcut yıl bazında, değerlendir-
me tarihi itibariyle gerçekleştirilir. Edinilen her iki sistem sonucu 
bir birini karşılamalıdır.

TDMS’nin yardımcı defterlerinden örneklem usulü ile 3 hizmet 
faturası edinilir. Fatura içeriği ilgili bütçe koduna uyumlu olma-
lıdır.

Kaynak

29.11.2013 tarih ve 4605 sayılı Dayanıklı Taşınırlar Hakkında ko-
nulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR
• KM.9.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K.’e 

ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

• KM.9.2. Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K. yönelik 
yazılı düzenlemede Kaynak geliştirme süreci bulunmalıdır.

• KM.9.3. Biyomedikal tüketim malzemelerinin H.E.K.’e 
ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.10.1. Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS veri 
girişleri yapılmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: İmplante edilebilir tıbbı cihazların 
muhafazasına, taşınmasına ve bertarafına ilişkin yazılı 
düzenlemeler bulunuyor mu? 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

171

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

11

KMH, TKY

Açıklama

Hastada kullanılan, invaziv uygulanan, operasyon sonrasında 
hasta bünyesinde kalan tıbbı cihazların (kalp pili, stent, implant 
gibi) özellikli muhafazası, taşınma kuralları ve bertaraf süreçleri 
olmalıdır. 

Bu malzemelerin kontrollü şartlarda, mekaniksel etkilerden ko-
runaklı, gerekli hijyen şartlarında depolanması gereklidir. Bu 
koşullar kural setleri halinde tanımlanmalı, izlenebilirliğin nasıl 
sağlanacağı belirtilmelidir.

Bu malzemelerin depolardan uygulama birimlerine taşınması sı-
rasında uygulanacak kurallar ve işlemler detaylandırılmalı, varsa 
teslimat sırasında düzenlenen dökümanlar tanımlanmalıdır.

Revizyon ameliyatları gibi operasyon sonucunda hastadan çıka-
rılan, kullanılmış malzemelerin hangi şartlarda depolanacağı ve 
sağlık tesisinden nasıl uzaklaştırılacağı tanımlanmalıdır. Tıbbı 
atık prosedürlerinden farklı olarak nitelikli malzemeler ve / veya 
cihaz olarak tanımlanan bu ürünlerin bertarafı için özellikli tali-
matlar düzenlenmelidir.

Bu şartların tanımlandığı, kural setlerinin belirlendiği bu talimat-
lar ile muayene kabul işlemlerinden sonra malzemelerin tüm ya-
şam döngüsü iş akışına bağlanacaktır. Talimatlar sadece mevcut 
işleyiş hakkında bilgi vermelidir.

Kaynak

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri 
Hakkında konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.11.1. İmplante edilebilir malzemelerin muhafazası ve 
taşınmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır.

• KM.11.2. İmplante edilebilir malzemelerin revizyon 
operasyonları sonrasında muhafazası ve bertarafına 
ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen 
personele yönelik görev tanımı ve iş emri listesi mevcut mu?

172

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

12

KMH, TKY, YLY

Açıklama

İnsan kaynağının etkin kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, hiz-
met alımı ile edinilen sözleşmeli her personel görev ve sorumluluk 
alanları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu görev ve sorumluluk alan-
larına uygun olarak sözleşmeleri süresince verilen iş emirleri kayıt 
altına alınmalıdır. Bu iş emirleri personelin sağladığı katma değeri, 
oluşacak uygunsuz durumlarda sorumlulukların belirlenmesini, kali-
te için izlenebilirliği sağlayacaktır.

İş emri listesinde müdahale edilen donanıma ait künye bilgisi, hizmet 
türü, hizmet tarihi ve donanımın zimmetli olduğu personelin hizmet 
onayı bulunmalıdır. İş emri listeleri aylık olarak düzenlenmelidir. 

Kaynak

31.12.2013 tarih ve 949 sayılı İşçi Sayısının Tespiti ve takibi Sistemi-
ne Veri Girişi konulu genel yazı,

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hak-
kında konulu genel yazı. 

SORU: Klinik Mühendislik hizmetleri görev ve 
sorumluluk alanlarında kullanılan yazılım / bilgi yönetim 
sistemlerinin MKYS entegrasyonu sağlanmış mı?

173

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

13

KMH

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Klinik Mühendislik hizmetleri görev ve sorumluluk alanları 4 ana 
baslıktan oluşur. Bu 4 ana görev ve sorumluluk alanlarının bir veya 
birden fazla bölümünde kullanılan yazılımların MKYS entegrasyo-
nu esastır. Mükerrer kayıtların önlenmesi, iş yükünün azaltılması 
ve kontrollü bilgi akışının sağlanabilmesi için MKYS entegrasyonu 
sağlanmalıdır.

Bu kapsamda yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin kullanılmadığı 
sağlık tesisleri bu sorudan muaf tutulmalıdır.

Sağlık tesisinde bu 4 görev alanına yönelik kullanılan yazılım / bil-
gi yönetim sisteminin olup olmadığı sorgulanır. Varlığı durumunda 
entegrasyon belgesi aranır. Yokluğu durumunda ise İş Zekâsı – KDS 
kayıtlarında yazılım / software biyomedikal türü doğrulanır. 

Kaynak

20.09.2013 tarih ve 809 sayılı Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim 
Sistemleri konulu genel yazı, 29.11.2013 tarih ve 4608 sayılı Kli-
nik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri Entegrasyon Başvuruları 
konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.12.1. Hizmet alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel 
olarak işçi sayısı tespit sistemine bildirilmelidir.

• KM.12.2. Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet 
alımı her personel için görev tanımı bulunmalı, sorumlu 
personele tebliğ edilmiş olmalıdır.

• KM.12.3. Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet 
alımı her personele yönelik iş emri kayıtları tutulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.13.1. Kullanılan yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı tarafından 
düzenlenmiş entegrasyon belgesi bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: Sağlık tesisi dışından alınan biyomedikal teknik 
hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye refakat 
ediliyor mu ?

SORU: Özellikli sağlık alanlarında, ilaç hazırlama 
ve kontrollü ortamlarda yeterli temiz oda şartları 
sağlanıyor mu ?

174

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

14

KMH

175

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

15

KMH, YLY, HGY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Örneklem usulü seçilecek olan 3 teknik servis formu ile 3 ölçüm-
leme raporu edinilir. Bu 6 doküman üzerinde hizmet ifası süresin-
ce bir kurum personelinin refakat ettiği imza altına alınmalıdır. 
Tedarikçi tarafından düzenlenen bu dokümanlar üzerinde buna 
yönelik imkân bulunmaması durumunda ise karşılıklı imza ile 
düzenlenecek olan tutanaklar düzenlenmelidir. 

Kaynak

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri 
Hakkında konulu genel yazı.

Açıklama

Laboratuvarlarda kullanılan biyogüvenlik kabinlerinden biri ör-
neklem usulü seçilir. Bu biyogüvenlik kabinine düzenlenen son 
ölçümleme raporu zimmetli veya sorumlu personelden edinilir. Bu 
rapor içeriği “TS EN12469 : Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik 
kabinleri ile ilgili performans özellikleri” standardının gereklerini 
sağlamalıdır. Bu kapsamda biyogüvenlik kabını bulunmayan sağ-
lık tesisleri bu değerlendirmeden muaftır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.14.1. Biyomedikal teknik servis raporlarında / 
formlarında veya tutanaklarda kurum personelinin 
tedarikçiye refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.15.1. Laboratuvarda bulunan biyogüvenlik 
kabinlerinde TS EN 12469 standardının gerekleri 
sağlanmalıdır.

• KM.15.2. Ameliyathanelerde bulunan kontrollü alanlarda 
DIN 1946-4 standardının gerekleri sağlanmalıdır.

• KM.15.3. Üçüncü Seviye yoğun bakım ünitelerinde 
bulunan kontrollü alanlarda DIN 1946-4 standardının 
gerekleri sağlanmalıdır.

• KM.15.4. Özellikli ünitelerde bulunan ilaç hazırlama 
alanlarında USP 797 standardının gerekleri sağlanmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde bulunan kontrol-
lü alanlardan biri örneklem usulü seçilir. Bu ortamlara / alanlara 
düzenlenen son ölçümleme raporu sorumlu personelden edinilir. 
Bu rapor içeriği “DIN 1946-4 : havalandırma ve iklimlendirme” 
standardının gereklerini sağlamalıdır. Bu kapsamda ameliyatha-
nesi bulunmayan sağlık tesisleri bu değerlendirmeden muaftır.

Total parenteral nutrisyon veya kemoterapi ilaç hazırlama ünite-
lerinde bulunan kontrollü alanlardan biri örneklem usulü seçilir. 
Bu ortamlara / alanlara düzenlenen son ölçümleme raporu so-
rumlu personelden edinilir. Bu rapor içeriği “USP 797 : Farmasötik 
Karışımlar – Steril Ürünler” standardının gereklerini sağlamalıdır. 
Bu kapsamda ilaç hazırlama ünitesi bulunmayan sağlık tesisleri 
bu değerlendirmeden muaftır.

Bu gerekler ilgili standartlarda belirtilen tüm performans ve elekt-
riksel güvenlik testlerini içermelidir. Her test kabul edilebilir de-
ğerleri sağlamalıdır. Kabul edilebilir değerleri aşması durumunda 
donanım üzerinde belirleyici bir görsel uyarı bulunmalıdır. Testin 
gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan referans donanımlar (ka-
libratörler, analizörler, simülatörler, fantomlar gibi) ilgili standar-
dın test gereklerini, hassasiyetlerini, doğruluklarını sağlamalıdır.

Kaynak

06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağ-
lık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair 
Yönetmelik,

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri 
Hakkında konulu genel yazı. 

TS EN12469: Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri ile 
ilgili performans özellikleri

USP 797 : Farmasötik Karışımlar – Steril Ürünler

DIN 1946-4 : Havalandırma ve İklimlendirme

SORU: Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol 
Yetkililerinin teknik eğitimine ilişkin eğitim planı, 
talimatı ve eğitim dokümanları mevcut mu? 

176

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

16

KMH, ÇNE, TKY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama
Sağlık tesisinin eğitim birimleri, stok yönetim ve Klinik Mühendislik birimle-
rinin birlikte organize ettiği, Biyomedikal Depo sorumlularına malzeme bil-
gilerine yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Bu eğitimler yıllık plan içerisinde, 
periyodik olarak düzenlenmelidir. Bir önceki eğitime katılım sağlayan perso-
nelin yıllık düzenlenen bu eğitimlere katılımı muaf tutulabilir. Katılım sağ-
layacak personel biyomedikal tüketim ve dayanıklı taşınır depolarında görev 
yapan destek personeli ve taşınır kayıt kontrol yetkilileri olmalıdır. 

Eğitim dokümanları, malzemelerin tanımlayan görsel materyali ve fonksi-
yonuna ilişkin bilgileri içermelidir. Böylece malzeme verilerinin doğruluğu 
arttırılabilir, etkin teknoloji yönetimi sağlanabilir.

Kaynak
19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik Hizmetleri Hakkında ko-
nulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.16.1. Biyomedikal Depo taşınır kayıt kontrol 
yetkililerinin; Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, 
malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere katılımını 
gösteren kayıt formları bulunmalıdır.

• KM.16.2. Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme 
ilgisinin geliştirildiği eğitimlere ait eğitim dokümanları 
(sunum, kitap, eğitim notu gibi) bulunmalıdır.

• KM.16.3. Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme 
ilgisinin geliştirildiği eğitimlere ait yıllık planlar 
bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Tedarik edilen biyomedikal ürünlere ait 
muayene, kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları Klinik 
Mühendislik Hizmetleri birimi ve/veya Biyomedikal 
Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi’nin gözetiminde 
düzenleniyor mu?

177

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

17

KMH, YLY

Açıklama
Satın alma birimlerinden 3 hizmet, 3 mal alım muayene ve kabul raporu 
edinilir. Raporlarda yer alan sorumlu personel listelerinde en az bir per-
sonelin Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve / veya Klinik 
Mühendislik hizmetleri birimi personeli olup olmadığı sorgulanır.

Kaynak
19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı resmi gazetede yayınlanan hizmet 
alımları muayene ve kabul yönetmeliği,

19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı resmi gazetede yayınlanan mal alımla-
rı muayene ve kabul yönetmeliği,

19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı resmi gazetede yayınlanan danışman-
lık alımları muayene ve kabul yönetmeliği,

04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işleri 
muayene ve kabul yönetmeliği,

19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı Klinik Mühendislik hizmetleri hakkında 
konulu genel yazı.

SORU: Biyomedikal teknik servis dokümanlarında 
biyomedikal künye numaraları üzerinden işlem 
yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

178

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

18

KMH, YLY

Örneklem usulü ile 3 bakım-onarım servis formu ve 3 ölçümleme 
raporu edinilir. Bu raporlar ve formlar üzerinde MKYS’den edini-
len künye numaralarının yer alıp almadığı sorgulanır.

Kaynak

29.11.2013 tarih ve 4608 sayılı Klinik Mühendislik bilgi yönetim 
sistemleri entegrasyon başvuruları konulu genel yazı.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.17.1. Tedarik edilen biyomedikal ürünlere ait 
muayene, kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları 
Klinik Mühendislik hizmetleri birim personeli ve / 
veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
tarafından düzenlenmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.18.1. Teknik servis formları ve ölçümleme 
raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye 
numarası bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: Medikal gazların rutin kontrolleri yapılıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

179

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

19

KMH, YLY

Açıklama

Medikal gazların rutin kontrolleri klinik mühendislik hizmet-
leri birimlerince gerçekleştirilmeli ve yapılan kontrol sonuçları 
kayıt altına alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• KM.19.1. Medikal gazların basınç ve akış kontrolü düzenli 
bir şekilde yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

• KM.19.2. Medikal gazların olumsuz durumlarda işitsel 
ve görsel uyarı veren kontrol yapıları merkezi ünitede 
bulunmalı, alarm durumlarında yapılacaklara ilişkin yazılı 
düzenleme bulunmalıdır.



Medikal Depo

ME
DİK

AL
 DE

PO

Medikal depolarda bulunan tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik 
düzenlemeler yapılmış mı? .............................................................................

Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında mı? ................................

Medikal depo alanları uygun fiziki koşullara sahip mi? ...................................

Depoların güvenliği sağlanmak amacıyla gerekli düzenlemeler 
yapılmış mı? ....................................................................................................

Faturada TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) barkod ve 
etiket adı, seri/lot numaraları mevcut mu?......................................................

Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı 
seçiliyor mu? ...................................................................................................

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim 
Sistemi) ile tam entegrasyonu sağlanmış mı? .................................................

Medikal depolarda ilaç ve tıbbi malzemeler uygun koşullarda 
saklanıyor mu? ................................................................................................
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299

300

301

302

303
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

180

MEDİKAL DEPO

1

EHY, TYG, YLY

181

MEDİKAL DEPO

2

EHY, YLY

SORU: Medikal depolarda bulunan tehlikeli Maddelerin 
yönetimine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

SORU: Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) 
altında mı? 

Açıklama

Malzeme kayıtlarında tehlikeli Maddenin ismi, markası, etken 
Maddesi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Kullanım şekli temas halinde yapılacaklar, saklama koşulları, gü-
venli taşınma şekli, dökülmesi ve tehlikeli Maddelere maruz ka-
lınmasında yapılacaklara dair yazılı doküman bulunmalıdır.    

Eter, alkol vb. patlayıcı ve yanıcı malzemeler yan yana depolan-
mamalıdır. 

Kaynak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013/09 Sayılı Genelge

1.2 Maddesinin 

a) Bendi İşbu Genelge ile Birlikler ve bağlı Sağlık Tesisleri için 
Azami Stok Miktarı 60 (altmış) gün yetecek stok miktarı olarak 
yeniden belirlenmiştir.

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.1.1. Tehlikeli malzemelerin yönetimine ilişkin yazılı 
doküman ve tehlikeli Maddelerin listesi bulunmalıdır. 

• MD.1.2. Tehlikeli Maddeler uygun koşullarda 
depolanmalıdır. 

• MD.1.3. Tehlikeli Maddelerin üzerinde tehlikeli Madde 
sınıfını gösteren etiketler bulunmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.2.1. Medikal depoda stok düzeyinin iki ayın (60 gün) 
altında olmalıdır. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Medikal depo alanları uygun fiziki koşullara 
sahip mi?

SORU: Depoların güvenliği sağlanmak amacıyla gerekli 
düzenlemeler yapılmış mı?

182

MEDİKAL DEPO

3

EHY, YLY, AYD

183

MEDİKAL DEPO

4

EHY, YLY, AYD

Açıklama

Malzeme güvenliğini etkileyecek depolama alanlarının fiziki koşulla-
rı değerlendirilmelidir.

Kaynak

İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım 
Ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu (20 Ekim 1999 tarih ve 23852 
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depoların-
da Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı Maddesi 
gereğince yürürlüğe konulmuştur. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ilaç ve Ec-
zacılık Genel Müdürlüğü Genelgesi Sayı:48196 Tarih: 22 Ekim 1999 )

Açıklama

Eczane ve depolama alanlarının yüksek riskli alanlar olması ne-
deniyle depoların güvenliği ve olağanüstü durumlarda meydana 
gelebilecek riskleri azaltılmalıdır. Hırsızlık için gerekli kamera 
sistemleri, güvenlik personeli gibi önlemler alınmalıdır. Yangın 
tehlikesi için merkezi söndürme sistemleri, yangın tüpleri gibi 
önlemler alınmalıdır. Su basmaları, sel felaketlerine karşı bariyer, 
logar, tahliye kanalları gibi önlemler alınmalıdır. Deprem riskine 
karşı malzemelerin sabitlenmesini sağlayacak montaj işlemleri 
yapılmalıdır. Elektriksel güvenlik açısından prizler kırık, kabloları 
açıkta, güvenlik riski oluşturacak şekilde olmamalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.3.1. Yer, duvar ve tavanları su geçirmez, temizlenebilir, 
rutubet önleyici ve dayanıklı malzemeyle kaplanmış, 
boyanmış olmalıdır.

• MD.3.2. Depolardaki atık su boruları açıkta görülmeyecek 
şekilde kapatılarak yalıtımı yapılmalıdır.

• MD.3.3. Depo raflarında bulunan malzemelerin duvar ve 
zemin ile teması bulunmamalıdır.

• MD.3.4. Haşerelere karşı önlem alınmalıdır.

• MD.3.5. Depo, hastane ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte 
fiziki yapıya sahip olmalıdır.

• MD.3.6. Depo yerleşim planı bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.4.1. Hırsızlık için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• MD.4.2. Yangın tehlikesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• MD.4.3. Deprem, su basması ve sel felaketlerine karşı 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• MD.4.4. Elektrik kablosu gibi açıkta aktif Kaynak 
bırakmamak vb. elektriğe bağlı yaşanacak olumsuzluklara 
karşı önlem alınmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Faturada TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Ulusal Bilgi Bankası) barkod ve etiket adı, seri/lot 
numaraları mevcut mu?

184

MEDİKAL DEPO

5

EHY, YLY 

Açıklama

Son girilen medikal malzeme faturalarında rastgele 3 örnek seçi-
lip istenen veriler kontrol edilir.

SORU: Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde 
doğru sınıflandırma tanımı seçiliyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

185

MEDİKAL DEPO

6

EHY, YLY 

Açıklama

Sisteme kayıtlı medikal malzemelerden örneklem usulü ile 3 
malzeme faturası ile girişi yapılan taşınır işlem fişinde tanımla-
nan ürün ismi birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Kaynak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 06.01.2014 tarih, 
5451.1659/700 sayılı “Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması 
Hk.” konulu yazı

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.5.1. Medikal malzemelerin faturalarında TİTUBB 
(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) barkodu 
bulunmalıdır.

• MD.5.2. Medikal malzemelerin faturalarında etiket adı, 
seri / lot numaraları bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.6.1. Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde 
doğru sınıflandırma tanımı seçilmelidir.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin MKYS (Malzeme 
Kaynakları Yönetim Sistemi) ile tam entegrasyonu 
sağlanmış mı?

SORU: Medikal depolarda ilaç ve tıbbi malzemeler 
uygun koşullarda saklanıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

186

MEDİKAL DEPO

7

EHY, YLY 

187

MEDİKAL DEPO

8

EHY, YLY, 

Açıklama

HBYS’den seçilen 1 adet Taşınır İşlem Fişinin MKYS’ ye gönderimi 
yapılır. Gerçekleştirilen gönderim MKYS’den doğrulanır.

Bir malzeme türünün fiili stok miktarı HBYS ve MKYS’de karşı-
laştırılır. 

Kaynak

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.12.2009 ta-
rih ve 12225 sayılı yazı 

Açıklama 
Her ilaç üreticisinin beyan etmiş olduğu sıcaklık ve nem düzeylerinde 
muhafaza edilmelidir. Medikal depolarda bulunan diğer malzemeler ise 
oda sıcaklığında ve nem koşullarında muhafaza edilmelidir. Bu değerlerin 
her biri sıcaklık ve nem takip formu düzenlenmeli veya veri kaydediciler 
vasıtasıyla dijital ortamda kayıtları sağlanır. 

Edinilen kayıtların referans değerler aralığında bulunmaması halinde, il-
gili yetkiliye mesaj ve mail yoluyla online olarak bilgilendirme yapılacak 
şekilde sistemler bulunmalıdır. 

Kaynak
İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve 
Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu (20 Ekim 1999 tarih ve 23852 sayılı 
Resmî Gazete’ de yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulun-
durulan Ürünler Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı Maddesi 

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.7.1.  HBYS- MKYS entegrasyonu tam olarak sağlanmış 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• MD.8.1. Medikal depolarda ilaçlar uygun sıcaklık, nem 
düzeylerinde saklanmalıdır.

• MD.8.2. Medikal depolardaki tıbbi malzemeler uygun 
sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır.

• MD.8.3. Medikal depolarda, sıcaklık ve nemin referans 
değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye 
mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak 
bilgilendirme yapılmalıdır.

• MD.8.4. Işıktan korunması gereken ilaç ve tıbbi 
malzemeler için gerekli düzenleme yapılmalıdır.



Genel 
Değerlendirme
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Kurumda personele verilecek eğitimlere yönelik bir eğitim planı oluşturulmuş mu? ...............

Çalışanlara “uyum eğitimleri” verilmiş mi? ...............................................................................

Çalışanlara mavi kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi? ..................................................

Çalışanlara beyaz kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi? ................................................

Çalışanlara pembe kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi? ...............................................

Kurumda tüm çalışanlara el hijyeni eğitimi verilmiş mi? ...........................................................

Çalışanlara hastane enfeksiyonları konusunda eğitim verilmiş mi? ..........................................

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Asistan eğitimine ait düzenlemeler yapılıyor mu? ............

Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme personeline hasta hakları, kişiler arası 
ilişkiler ve iletişim konularında hizmet içi eğitim verilmiş mi? ..................................................

Çalışanlara tehlikeli atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma 
durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitimler verilmiş mi? ..........................................

Çalışanlara sözel order uygulaması konusunda eğitim verilmiş mi? .........................................

İlgili personele “Güvenli cerrahi uygulamaları”  konusunda eğitim verilmiş mi? .......................

İlgili personele “Düşme Riskini Önleme”  konusunda eğitim verilmiş mi? ................................

İlgili personele “İlaç Güvenliği”  konusunda eğitim verilmiş mi? ...............................................

İlaçlarda Advers Etki Bildirimi ve Tıbbi Sarf Malzemelerinde beklenmeyen etkilerin ve hatalı 
ürünlerin takip edilmesi ile ilgili sağlık personeline gerekli eğitimler düzenlenmiş mi? ..........

İlgili personele “Kimlik Doğrulama” konusunda eğitim verilmiş mi? ........................................

Temizlik hizmetlerinde çalışanlara gerekli eğitimler verilmiş mi? ............................................

Kurumda tüm çalışanlara tıbbi atıklarla ilgili eğitim verilmiş mi? .............................................

Sağlık tesisinde çalışan sağlık personeline temel yaşam desteği eğitimi verilmiş mi? ............

Yoğun bakımda ve acilde çalışan sağlık personeline ileri yaşam desteği eğitimi verilmiş mi? .

Organ ve doku bağışı konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirecek faaliyetlerde 
bulunuluyor mu? ........................................................................................................................

Hasta ve yakınlarına eğitim veriliyor mu? ..................................................................................

Sağlık tesisinin web sayfasında sağlık tesisinde verilen hizmetler hakkında 
bilgi veriliyor mu? ......................................................................................................................

Tehlikeli materyal ve atıkların kaynağında ayrıştırılması, taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi için bir plan hazırlanmış mı? .......................................................................................

Atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplanıyor mu? .......................................................................

Kesici ve delici atıklar uygun kutu veya konteynerler içinde toplanıyor mu? ............................

Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi uygun koşullarda yapılıyor mu? ..

Tıbbi atıklar geçici atık deposunda uygun koşullarda depolanıyor mu? ....................................

Sağlık Tesisinin ‘’Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu ‘’na göre son 6 
ayda yaptığı düzenlemeler kuruma bildirilen verilerle uyumlu mu?..........................................

Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli sedye ve tekerlekli sandalye mevcut mu? ..............

Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu? ..........................

Yangın söndürücülerin ve dolabının kontrolleri ve genel bakımları yapılmış mı? ......................

Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları bulunuyor mu? ................................................................

Binada kullanıma hazır yangın merdiveni var mı? .....................................................................

Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri, güvenlik açısından sabitlenmiş mi? ............................................

Su deposunun periyodik kontrolleri yapılıyor mu? .....................................................................

Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları yapılıyor mu? ................................................

İklimlendirme sistemlerinin bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor mu? ..........................

Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı? ..........................

Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme belirlenmiş mi? ......................................

Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine 
karşı gerekli tedbirler alınıyor mu? ...........................................................................................

Kurumda uygun çevre düzenlemesi yapılmış mı? .....................................................................

Sağlık tesisi binasında ve bahçesinde yer alan yönlendirme levhaları yardımcı ve 
açıklayıcı mı? .............................................................................................................................

Hasta memnuniyetine yönelik düzenlemeler mevcut mu? ........................................................

Hasta bakım alanlarında gerekli kişisel koruyucu malzemeler mevcut mu? ............................

Hastane genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu? ..............................................................

Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı? .................................................................................

Çalışan sağlığına yönelik düzenlemeler yapılmış mı? ...............................................................

Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme var mı? ...............................................

Sağlık tesisinde acil afet yönetimine ait düzenleme var mı? .....................................................

Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması için yazılı düzenleme var mı? ............

Çalışan memnuniyeti konusunda iyileştirici faaliyetlerde bulunulmuş mu? ..............................

Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut sıvıları ile temaslar bildiriliyor mu? ....................

Numunelerin toplanması ve güvenli transferini sağlayan yazılı düzenleme var mı? .................

Hasta dosyasında belirlenen dosyalama planı uygulanıyor mu? ...............................................

Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş mi? ...................................................................................

112 komuta merkezine bildirilen verilerle  (boş yatak, yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir 
durumdaki cihazlar vb.) değerlendirme sırasındaki veriler uyumlu mu? ...................................

306

307

308

309
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Kurumda personele verilecek eğitimlere yönelik 
bir eğitim planı oluşturulmuş mu?

SORU: Çalışanlara “uyum eğitimleri” verilmiş mi?                                      

188

GENEL DEĞERLENDİRME

1

YLY, ÇNE, TKY

189

GENEL DEĞERLENDİRME

2

YLY, ÇNE

Açıklama

Uyum Eğitimi (Oryantasyon Eğitimi); kuruma yeni başlayan ça-
lışanların işe ve kuruma uyumunu çabuklaştırmak,  yaptığı hiz-
mete ve kuruma adaptasyonunu sağlamak, mevcut çalışanlarının 
ise işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal kaynaşmayı 
hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, be-
lirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını 
önlemek, değişen uygulamalar ve iş akışına uyumunu hızlandıra-
rak iş gücü kaybını önlemek için genel ve bölüm uyum eğitimleri 
verilmelidir. Çalışanlara verilen genel ve bölüm uyum eğitiminin 
kayıtları incelenmelidir. Tıbbi cihazların kullanımına yönelik eği-
timler ilgili personele verilmelidir. Branş ve meslek bazlı eğitim 
dokümanları oluşturulmalıdır.  

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.1.1. Kurumda personele verilecek olan eğitimlere 
yönelik eğitim planı oluşturulmuş olmalıdır.

• GD.1.2. Eğitimler planlanan zamanda yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.2.1. Çalışanlara verilen genel ve bölüm uyum 
eğitiminin kayıtları olmalıdır.

• GD.2.2. Kuruma yeni başlayan personele, bir hafta içinde 
uyum eğitimi verilmelidir. 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Çalışanlara mavi kod uygulamasıyla ilgili eğitim 
verilmiş mi?

190

GENEL DEĞERLENDİRME

3

YLY, ÇNE, HGY

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan tüm personele mavi kod uygulaması 
konusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Çalışanlara beyaz kod uygulamasıyla ilgili 
eğitim verilmiş mi?

191

GENEL DEĞERLENDİRME

4

YLY, ÇNE, ÇHG

Açıklama

Beyaz Kod Uygulamasında: 

1-Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete ma-
ruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, 

2-Hastane ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde bir başhekim yar-
dımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği 
Birimleri” kurulmalıdır. 

Bu birim tüm çalışanların kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. 
Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı 
bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) temin edilecektir. 

Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla iliş-
kiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda 
personel bulundurulacaktır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.3.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele mavi kod 
uygulaması konusunda eğitim verilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.4.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele beyaz 
kod uygulaması konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Çalışanlara pembe kod uygulamasıyla ilgili 
eğitim verilmiş mi?

192

GENEL DEĞERLENDİRME

5

YLY, ÇNE, HGY

Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve 
şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek rapor-
layacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağ-
layarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır. 

Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakın-
dan takip edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır. 

Ayrıca uyarı sistemi oluşturulmalı, sorumlular belirlenmelidir. 
Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaş-
ması sağlanmalıdır. Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıt-
lar tutulmalıdır. 

Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapıl-
malıdır. Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalı-
dır. Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna 
özgü tedbirler artırılmalıdır. 

Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere ça-
lışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta 
ve hasta yakınıyla iletişim konularında ve çalışanlara şiddet dav-
ranışına karşı tedbir alma eğitimleri de verilmelidir. 

Beyaz Kod Uygulamasında yapılması gerekenler belirtilmiş olup 
çalışanlara bu konularda eğitim verilmelidir.

Sağlık tesisinde görev yapan personele beyaz kod uygulaması ko-
nusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Açıklama

Pembe Kod Uygulamasında: yenidoğan ve çocuk güvenliğinin 
sağlanması için uyarı sisteminin oluşturulması ve sorumluların 
belirlenmiş olması gerekmektedir. Pembe Kod Uygulamaları ile 
ilgili kayıtlar tutulmalı, pembe kod uygulamasına yönelik olarak 
her dönem tatbikat yapılmalıdır. Pembe Kod Uygulamasında ya-
pılması gerekenler belirtilmiş olup çalışanlara bu konularda eği-
tim verilmelidir.

Sağlık tesisinde görev yapan personele pembe kod uygulaması 
konusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.5.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele pembe 
kod uygulaması konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Kurumda tüm çalışanlara “El Hijyeni Eğitimi” 
verilmiş mi?

SORU: Çalışanlara hastane enfeksiyonları konusunda 
eğitim verilmiş mi?

193

GENEL DEĞERLENDİRME

6

YLY, ÇNE,  EKÖ

194

GENEL DEĞERLENDİRME

7

YLY, ÇNE,  EKÖ

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele el hijyeni eğitimi konu-
sunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Açıklama

Sağlık tesisinde çalışan personele; izolasyon gerektiren hasta ba-
kımı, kan ve vücut sıvılarının dökülmesi ve sıçraması, el hijyeni, 
eldiven kullanımı ve 5 endikasyon kuralı, alkol bazlı el antiseptiği 
kullanımı konularında eğitimler verilmelidir.

Sağlık tesisinde görev yapan personele hastane enfeksiyonları ko-
nusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.6.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele el hijyeni 
uygulaması konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.7.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele hastane 
enfeksiyonları konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde asistan 
eğitimine ait düzenlemeler yapılıyor mu?

SORU: Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme 
personeline hasta hakları, kişiler arası ilişkiler ve 
iletişim konularında hizmet içi eğitim verilmiş mi?

195

GENEL DEĞERLENDİRME

8

YLY, ÇNE

196

GENEL DEĞERLENDİRME

9

YLY, ÇNE

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan hasta kayıt, danışma, karşılama ve 
yönlendirme personeline hasta hakları, kişiler arası ilişkiler ve ile-
tişim konularında eğitimler verilmelidir. 

Sağlık tesisinde görev yapan personele önceki yılın eğitim kayıt-
ları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.8.1. Eğitim programı oluşturulmalı ve uyulmalıdır.

• GD.8.2. Eğitim programına uygun asistan karneleri 
doldurulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.9.1. Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme 
personeline hasta hakları, kişiler arası ilişkiler ve iletişim 
konularında verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Çalışanlara tehlikeli atıkların depolanması, 
taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma 
durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitimler 
verilmiş mi?

197

GENEL DEĞERLENDİRME

10

YLY, ÇNE, ÇHG

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele, tehlikeli atıkların depolanma-
sı, taşınması, toplanması ve maruz kalma durumunda yapılması ge-
rekenler konularında verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Kaynak

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 4: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, 
toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, 
taşınması, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri 
işlemleri belirtilmiştir.

SORU: Çalışanlara sözel order uygulaması konusunda 
eğitim verilmiş mi?

198

GENEL DEĞERLENDİRME

11

ÇNE, HGY, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personelin, sözel order uygulaması 
konusunda bir önceki yılın eğitim kayıtları olmalıdır.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.10.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, tehlikeli 
atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara 
maruz kalma durumunda yapılması gerekenler hakkında 
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.11.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, sözel 
order uygulaması konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır 
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: İlgili personele “Güvenli Cerrahi Uygulamaları”  
konusunda eğitim verilmiş mi?

SORU: İlgili personele “Düşme Riskini Önleme”  
konusunda eğitim verilmiş mi?

199

GENEL DEĞERLENDİRME

12

ÇNE, HGY, YLY

200

GENEL DEĞERLENDİRME

13

ÇNE, HGY, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele, “Güvenli Cerrahi Uygula-
maları” konusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları ince-
lenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele, “Düşme Riskini Önleme”  
konusunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.12.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, “Güvenli 
Cerrahi Uygulamaları” konusunda verilen eğitimlerin 
kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.13.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, “Düşme 
Riskini Önleme”  konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: İlgili personele “İlaç Güvenliği”  konusunda 
eğitim verilmiş mi?

SORU: İlaçlarda Advers Etki Bildirimi ve tıbbi sarf 
malzemelerinde beklenmeyen etkilerin ve hatalı 
ürünlerin takip edilmesi ile ilgili sağlık personeline 
gerekli eğitimler düzenlenmiş mi?

201

GENEL DEĞERLENDİRME

14

ÇNE, HGY, YLY

202

GENEL DEĞERLENDİRME

15

ÇNE, EHY, HGY

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele, “İlaç Güvenliği”  konusunda 
verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları olmalıdır.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Açıklama

İlaçta Advers Etki Bildirimine ve tıbbi sarf malzemelerde de beklen-
meyen etkilerin ve hatalı ürünler takip edilmesine yönelik çalışanların 
eğitimler sorgulanmalıdır. Eğitim dokümanları ve katılımcı listeleri in-
celenmelidir. 

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Kaynak

Eczacılar ve Eczaneler 
Madde 7b 
“Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers 
etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, 
kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında 
irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt 
düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında farma-
kovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın yüklediği görevleri 
yerine getirir.”

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.14.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, “İlaç 
Güvenliği” konusunda verilen eğitimlerin kayıtları 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.15.1. İlaçta advers etki bildirimine ve tıbbi sarf 
malzemelerinde beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin 
takip edilmesine yönelik çalışanlara eğitimler verilmelidir.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

203

GENEL DEĞERLENDİRME

16

ÇNE, HGY, YLY

204

GENEL DEĞERLENDİRME

17

ÇNE, EKÖ, YLY

SORU: İlgili personele “Kimlik Doğrulama” konusunda 
eğitim verilmiş mi?

SORU: Temizlik hizmetlerinde çalışanlara gerekli 
eğitimler verilmiş mi?

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan personele, “Kimlik Doğrulama” konu-
sunda verilen bir önceki yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Açıklama

Temizlik hizmetlerinde çalışan personele;

1) Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları,

2) Temizlik Maddelerinin kullanım özellikleri,

3) Genel temizlik kuralları, 

4) Bölüm temizlik kuralları, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı,

5) Kirli çamaşırların toplanması, taşınması ile ilgili yeterli eğitim 
alınması gereklidir. Alınan eğitimlere ait kayıtlar incelenmelidir. 

Sağlık tesisinde görev yapan temizlik personeline verilen bir önceki 
yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.16.1. Sağlık çalışanlarına, “Kimlik Doğrulama” 
konusunda verilen eğitim kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.17.1. Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim 
verilmeli ve eğitim kayıtları olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Kurumda tüm çalışanlara Tıbbi Atıklarla ilgili 
eğitim verilmiş mi?

SORU: Sağlık tesisinde çalışan sağlık personeline temel 
yaşam desteği eğitimi verilmiş mi?

205

GENEL DEĞERLENDİRME

18

ÇNE, YLY, EKÖ

206

GENEL DEĞERLENDİRME

19

ÇNE, HDB, YLY

Açıklama

Tıbbi Atıkların kaynağında ayrıştırılması, taşınması, depolanması 
ve bertarafı Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. 
Çalışanlara bu konularda eğitim verilmelidir. Sağlık tesisinde gö-
rev yapan personele, “Tıbbi Atıklar” konusunda verilen bir önceki 
yılın eğitim kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Kaynak

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Madde 8
g) Tıbbi Atıkların Yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak 
eğitmekle/eğitimini sağlamakla yükümlüdür.

Açıklama

Sağlık tesisinde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeline, 
“Temel Yaşam Desteği” konusunda verilen bir önceki yılın eğitim 
kayıtları incelenir.

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.18.1. Sağlık tesisinde görev yapan personele, Tıbbi 
Atıklarla ilgili verilen eğitim kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.19.1. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline “Temel Yaşam 
Desteği” konusunda verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Yoğun bakımda ve acilde çalışan sağlık 
personeline ileri yaşam desteği eğitimi verilmiş mi?

SORU: Organ ve Doku Bağışı konusunda hasta ve 
yakınlarını bilgilendirecek faaliyetlerde bulunuluyor mu?

207

GENEL DEĞERLENDİRME

20

ÇNE, HDB, YLY

208

GENEL DEĞERLENDİRME

21

HAH, YLY

Açıklama

Yoğun bakım ve acil serviste görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı per-
soneline, “İleri Yaşam Desteği” konusunda verilen bir önceki yılın eği-
tim kayıtları incelenir..

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013

Acil Servis Hizmet Sunumu Süreci

a) Acil serviste çalışan personel eğitimleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

b) Acil serviste çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeline CPR (Kardio 
Pulmoner  Resusitasyon) eğitimi verilmeli ve bu eğitim yılda en az bir 
kez tekrarlanmalıdır.

Açıklama

Organ bağışı ile ilgili bilgilendirici etkinlik afiş, broşür vb. çalış-
manın olup olmadığı kontrol edilir. 

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.20.1. Yoğun bakımda ve acilde çalışan sağlık personeline 
“İleri Yaşam Desteği” konusunda verilen eğitimlerin 
kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.21.1. Organ bağışı ile ilgili bilgilendirici etkinlik, afiş, 
broşür vb. çalışmalar olmalıdır.

• GD.21.2. Hasta ve yakınlarına organ ve doku bağışı 
konusunda verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
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İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta ve yakınlarına eğitim veriliyor mu?                                       

209

GENEL DEĞERLENDİRME

22

HAH, YLY

Açıklama

Organ ve Doku Bağışı, Refakat Kuralları, Protez, Ekipman, Has-
tane Kuralları, Evde Bakım ve Rehabilitasyon, Beslenme, Hasta 
Hakları, Servis Tanıtımı, El Hijyeni, Pansuman ve Yara Bakımı, 
Ameliyat Öncesi Bilgilendirme vb. konularda hasta ve yakınlarına 
eğitim verilir ve hasta dosyasına kayıt edilir. Hasta dosyasında 
belirtilen eğitim kayıtları incelenir.  

İlgili personelin; %90 ve üzerine eğitim verilmiş ise; EVET

%60 ve %90 arası eğitim verilmiş ise; KISMEN

%60’ın altında eğitim verilmiş ise HAYIR olarak değerlendirilir.

SORU: Sağlık tesisinin web sayfasında sağlık tesisinde 
verilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor mu?

210

GENEL DEĞERLENDİRME

23

HED, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

Açıklama

Yerinde değerlendirme yapılacak olan sağlık tesisinin web sayfası 
incelenmelidir. Sağlık tesisinin web sayfası güncel olmalı ve içe-
riğinde; sağlık tesisinin ulaşım ve iletişim bilgileri, hizmet verdiği 
branşlar, hekimlere ait uzmanlık dalları, randevu alma bilgileri, 
tetkik sonuçlarına ulaşım alanı, çalışanların ve hasta/hasta ya-
kınlarının görüşlerini bildirebileceği alanlar, ziyaret saatleri ve 
ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, refakatçilerin uyması ge-
reken kurallar bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.22.1. Hasta dosyasında hasta ve yakınlarına verilmiş 
olan eğitimlerin kayıtları olmalıdır.

• GD.22.2. Eğitimler hasta ve yakınları ile görüşülerek 
sorgulanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.23.1. Sağlık tesisi web sayfasında, verdiği hizmetlerile 
ilgili bilgi vermelidir.

• GD.23.2. Bilgiler güncel olmalıdır.

• GD.23.3. Web sayfasında hekimlerin günlük ve aylık 
çalışma listeleri bulunmalıdır.
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SORU: Tehlikeli materyal ve atıkların kaynağında 
ayrıştırılması, taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi için bir plan hazırlanmış mı?

211

GENEL DEĞERLENDİRME

24

TYG, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Sağlık tesisindeki tehlikeli atıkların envanteri ve bu atıkların ayrıştı-
rılması, taşınması, depolanması ve bertarafını içeren güncel tehlikeli 
atık planı, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” göre hazırlan-
malıdır. Tehlikeli atıkların bertarafı için protokol mevcut olmalıdır.

Kaynak

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 5:

Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır, 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 4
Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde 
yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program 
ve politikaları, Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliği-
ne göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması,  ara depolanma-
sı, geri kazanılması, taşınması, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası 
kontrolü ve benzeri işlemleri kapsar.

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

212

GENEL DEĞERLENDİRME

25

TYG, EKÖ, YLY

SORU: Atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplanıyor mu?

Kaynak
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 8:

Tıbbi atık üreticileri;

a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,

b) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alı-
nacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, 

c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışma-
dan kaynağında ayrı olarak toplamakla,

d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte 
belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,

e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar 
ile ayrı ayrı taşımakla,

f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner 
bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki ge-
çici atık deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına ver-
mekle,

g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimi-
ni sağlamakla,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla,

i) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf için gereken harcamaları atık ber-
tarafçısına ödemekle,

j) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu 
itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek 
ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla yükümlüdürler.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.24.1. ”Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” göre 
hazırlanmış güncel tehlikeli atık planı bulunmalıdır. 

• GD.24.2. Tehlikeli atıkların bertarafı için protokol mevcut 
olmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR
• GD.25.1. Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj 

atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak 
toplanmalıdır.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

334 335Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

GE
NE

L 
DE
ĞE
RL
EN
DİR

ME
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

213

GENEL DEĞERLENDİRME

26

ÇHG, YLY

SORU: Kesici ve delici atıklar uygun kutu veya 
konteynerler içinde toplanıyor mu?

Açıklama

Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı 
olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, 
su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün ol-
mayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! 
KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı 
özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya kontey-
nerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında 
doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. 
Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, 
açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dol-
duklarında derhal yenileri ile değiştirilirler. Yeni torba ve kapla-
rın kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında 
bulundurulması sağlanır. Kesici-delici maddelerin hangi kutulara 
atıldığı ve kutuların ne kadar zamanda değiştirildiği incelenir.

Kaynak

Tıbbi atık üreticileri;

a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,

b) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile 
bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim 
planını hazırlamak ve uygulamakla, 

c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını 
birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla,

d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri 
bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,

e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için 
tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşımakla,

f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa et-
mek veya konteyner bulundurmakla, yataksız ünite olması duru-
munda ise atıklarını en yakındaki geçici atık deposuna/konteyne-
rine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle,

g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak 
eğitmekle/eğitimini sağlamakla,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini 
sağlamakla,

i) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf için gereken 
harcamaları atık bertarafçısına ödemekle,

j) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt 
altına almak, yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri 
en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde 
Bakanlığın incelemesine açık tutmakla,

yükümlüdürler.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.26.1. Kesici ve delici atıklar uygun kutu veya 
konteynerler içinde toplanmalıdır. 
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İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve 
bertaraf edilmesi uygun koşullarda yapılıyor mu?

214

GENEL DEĞERLENDİRME

27

ÇHG, YLY

Açıklama
Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması, taşınması, depolanması ve bertara-
fının uygun koşullarda  “Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliğine” göre yapılmalıdır.

Kaynak
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması

Madde 16
Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, teker-
lekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, 
yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine 
yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlen-
mesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile topla-
nır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar 
turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.

Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık 
taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut 
ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sı-
rasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz. 

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. 
Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. 

Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi duru-
munda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezen-
fekte edilir.

Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin, taşıma 
sırasında 26 ncı Maddede belirtilen şekilde özel nitelikli turuncu renkli 
elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur.

Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izle-
yeceği güzergâh, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, 
insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca 
uzak olacak şekilde belirlenir.

Tıbbi atıkların taşınmasına ilişkin kurallar

Madde 27
Değişik: RG-5.11.2013-28812
Tıbbi atıkların;

a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan 
nihai bertaraf sahasına getirilmesi,

b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,

c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte 
edilmesi,

d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa 
yayılması durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kulla-
nılmaması,

Zorunludur.

2) Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği 
gibi, tekerlekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taşı-
ma aracına yüklenebilirler. Taşımanın bu şekilde yapılması durumunda 
konteynerler de günde en az bir kez temizlenir ve dezenfekte edilir.

3) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması 
sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. EK-1’de 
yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden Kaynaklanan tıbbi atıkların 
taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılması şartı aranmaz; 
ancak tıbbi atıkların ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı bel-
gesi/makbuzu kullanılması zorunludur.

4) Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasına ilişkin hususlar Bakan-
lıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.27.1. Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi uygun koşullarda yapılmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

215

GENEL DEĞERLENDİRME

28

TYG, YLY

SORU: Tıbbi atıklar geçici atık deposunda uygun 
koşullarda depolanıyor mu?

Açıklama

Kurum uluslararası kabul görmüş standartlara uygun şekilde ge-
çici olarak muhafaza etmekle sorumludur.

Kaynak

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Geçici depolama; 

Madde 18
EK-1’de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici 
atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı 
işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler.

Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olma-
mak üzere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekle-
me süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin altında 
olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir.

Geçici atık deposu

Madde 19
Geçici atık deposunun özellikleri şunlardır:

a) Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekân olarak inşa edilir. 
Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli 
atıklar depolanır.

b) Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek 
boyutlarda olur.

c) Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma 
ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir mal-
zeme ile kaplanır.

d) Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi 
bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur

e) Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar 
daima temiz ve boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konul-
duğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebi-
lecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi 
ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.

f) Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, 
yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve ka-
pıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilir.

g) Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla 
çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabile-
ceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilir.

h) Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabilece-
ği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir. 

i) Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun 
insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazır-
lama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez.

j) Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu 
kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben 
temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içe-
ren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atık-
lar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici 
malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plas-
tik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme 
derhal dezenfekte edilir.

k) Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı 
ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebil-
mesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların bo-
şaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir 
ve ilaçlanır.

l) Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteyner-
ler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.28.1. Tıbbi atıklar geçici atık deposunda uygun 
koşullarda depolanmalıdır. 
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Sağlık tesisinin ‘’Engelli Bireylere Yönelik Sağlık 
Tesisleri Denetleme Formu ‘’na göre son 6 ayda yaptığı 
düzenlemeler kuruma bildirilen verilerle uyumlu mu?

216

GENEL DEĞERLENDİRME

29

YLY, HAH

Açıklama

Sağlık tesisi tarafından engelli bireylere yönelik yapılan düzenle-
melerin kuruma bildirilen verilerle uygunluğu kontrol edilmelidir.

Kaynak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu 

1) Sağlık tesisinin bahçesinde yaya güvenliği sağlanmalıdır.

2) Otopark alanlarında, engelliler için en az 1 olmak üzere toplam 
park yeri sayısının %5’i kadar yer ayrılmalıdır.

3) Sağlık tesislerinin bahçe ana girişinde görme engellilerin ra-
hatça ulaşabileceği bir yerde “Hastane Yerleşkesi Kabartma Hari-
tası” bulunmalıdır.

4) Bina girişleri uygun düzenlenmelidir.

(Birden fazla girişi olan binalarda, sağlık hizmetlerine erişimde en 
yoğun kullanılan ve en uygun giriş/girişler engelliler için uygun 
şartları sağlamalıdır. 

5) Sağlık tesislerinin giriş çıkışlarının, rampa eğimlerinin ve sa-
hanlık alanların engelli hastaların rahat ulaşımını sağlayacak şe-
kilde düzenlemesi yapılmalıdır.

6) Acil, Poliklinik, Servis girişlerinde bilgilendirme, yönlendirme, 
uyarma amaçlı bilgilendirme işaret ve sistemlerinin bulunması 
sağlanmalıdır.

7) Hissedilebilir yüzey uygulamaları olmalıdır.

8) Bina içi yatay dolaşım alanları engellilere uygun düzenlenmelidir.

9) Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10) Merdivenler engellilere uygun düzenlenmelidir.

11) Engelli bireylere özel 1(bir) poliklinik odası bulunmalıdır.

12) Polikliniklerde bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üze-
re en az 2 engelli tuvaleti bulunmalıdır.

13) Her serviste bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üzere 
en az 2( iki) engelli hasta odası ayrılmalıdır.

14) Yatak sayısı 1-40 olan servislerde bir kadın ve bir erkek engel-
li hasta olmak üzere en az 2 engelli tuvaleti bulunmalıdır.

15) Engelli hasta odalarındaki lavabolar uygun yapıda olmalıdır.

16) Engelli hasta odalarındaki banyolar uygun yapıda olmalıdır.

17) Engelli hasta odalarındaki pencereler uygun yapıda olmalıdır.

18) İşaret dili bilen personel bulundurulmalıdır.

19) Engelli bireylere hastane içi ve dışı refakat edebilecek perso-
nel görevlendirilmelidir.

20) Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap 
verecek sayıda engelli nakil aracı temin edilerek hizmete sunul-
malıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.29.1. Sağlık tesisinin “Engelli Bireylere Yönelik Sağlık 
Tesisleri Denetleme Formuna” göre son 6 ayda yapılan 
düzenlemeler Kuruma bildirilen veriler ile uyumlu 
olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli sedye 
ve tekerlekli sandalye mevcut mu?

SORU: Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera 
takip sistemi kurulmuş mu?

217

GENEL DEĞERLENDİRME

30

YLY, HAH  

218

GENEL DEĞERLENDİRME

31

TYG, YLY  

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ; Acil servislerde güvenlik ön-
lemleri Madde 10:(1) Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve 
çalışanların güvenliği için sağlık tesisi yönetimlerince gerekli 
önlemlerin alınması zorunludur. Acil servislerde güvenlik, resmi 
kolluk kuvveti veya özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeter-
li sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır. Tıbbi işlemlerin 
gerçekleştirildiği alanlar ile cerrahi müdahale, ameliyathane, 
yoğun bakım gibi kritik birimlere görevli personel dışında ilgisi 
olmayan kişilerin girmesi ilgilisine göre açılma özelliği olan kapı-
lar konulmak suretiyle engellenir. Görevli personel, hasta, hasta 
yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getiri-
len acil hastaların alındığı girişler gerekli idari ve teknik önlemler 
alınarak kontrol altında tutulur. Acil servisle bağlantılı otopark 
alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve gü-
venlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır. Güvenlik ka-
mera kayıtları en az 2 ay süre ile saklanmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.30.1. Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için ilgili bölümlerde 
yeterli sedye ve tekerlekli sandalye bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.31.1. İlgili bölümlerde güvenliği sağlamak amacıyla 
kurulan kamera takip sistemi olmalıdır.

• GD.31.2. Güvenlik kamera kayıtları en az 2 ay süre ile 
saklanmalıdır



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

344 345Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

GE
NE

L 
DE
ĞE
RL
EN
DİR

ME

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Madde 13
b) Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan ki-
şilerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak 
engellenir ve gerektiğinde girişlerin yeterli sayıda güvenlik kame-
rası ile izlenmesi sağlanır.

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu 2013

1.1. Acil Servis Hizmet Sunumu Süreci

1.1.12. Bu alanların hasta ve personele yönelik yeterli güven-
lik tedbirleri alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda 
esastır. Güvenlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kuru-
lurken hasta mahremiyetini özen gösterilmelidir.

2.1. Poliklinik Hizmet Sunumu Süreci

2.1.17. Bu alanların hasta ve personele yönelik yeterli güven-
lik tedbirleri alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda 
esastır. Güvenlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kuru-
lurken hasta kişisel mahremiyetine özen gösterilmelidir.

3.1. Yataklı Servis Hizmet Sunumu Süreci

3.1.28. Bu alanların personele yönelik yeterli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda esastır. Gü-
venlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kurulurken per-
sonelin kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir.

4.1. Laboratuvar Hizmet Sunumu Süreci

4.1.13. Bu alanların personele yönelik yeterli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda esastır. Gü-
venlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kurulurken per-
sonelin kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir. 

5.1. Görüntüleme Hizmet Sunumu Süreci

5.1.10. Bu alanların personele yönelik yeterli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda esastır. Gü-
venlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kurulurken per-
sonelin kişisel mahremiyetine özen gösterilmelidir.

7.1. Ameliyathane Hizmet Sunumu Süreci

7.1.8. Bu alanların personele yönelik yeterli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda esastır. Gü-
venlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kurulurken per-
sonelin kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir.

9.1. Yoğun Bakım Hizmet Sunumu Süreci

9.1.12. Bu alanların personele yönelik yeterli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda esastır. Gü-
venlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kurulurken per-
sonelin kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir.

15.1. Tıbbi Sosyal Hizmetler Hizmet Sunumu Süreci

15.1.17. Bu alanların hasta ve personele yönelik yeterli güven-
lik tedbirleri alınmalıdır. Güvenlik önlemleri kapsamında hasta 
mahremiyetini bozmayacak şekilde kamera sistemleri kurulur.

17.1. Numune Alma Hizmet Sunumu Süreci

17.1.12. Bu alanların hasta ve personele yönelik yeterli güven-
lik tedbirleri alınmalıdır. Güvenlik kod uygulaması bu alanlarda 
esastır. Güvenlik önlemleri kapsamında kamera sistemleri kuru-
lurken hasta mahremiyetini özen gösterilmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Yangın söndürücülerin ve dolabının kontrolleri 
ve genel bakımları yapılmış mı?

219

GENEL DEĞERLENDİRME

32

TYG, YLY

Açıklama

İlgili bölümlerde yangın söndürme tüpleri krokilerde gösterilme-
lidir.

Kaynak

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

Madde 99
1)  (Değişiklik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 37 md.) Taşınabilir sön-
dürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve 
risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok mak-
satlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru 
kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, 

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kim-
yevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru 
metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, 
huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya 
temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir. 

2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek 
tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak 
üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı 
yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir. 

3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerler-
de ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecbu-
ridir.

4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakını-
na ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her 
durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya 
yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en 
fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın 
dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde 
bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına 
konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme ci-
hazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması 
halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.

5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağ-
lantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yer-
leştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların 
zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde 
montaj yapılır.

6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer 
taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite bel-
geli olması şarttır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.32.1. Bakımları ve denetimleri mevzuatın tanımladığı 
sıklıkta yapılmalıdır. 

• GD.32.2. Yangın algılama ve söndürme sistemleri (yangın 
söndürme tüpü, yangın hortumları vb.) düzenli aralıklarla 
test edilmelidir.

• GD.32.3. Test ve kontrol sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
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7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı 
TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının 
bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve ser-
vis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, 
istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. 
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrul-
tusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördün-
cü yılın sonunda içindeki söndürme Maddeleri yenilenerek hid-
rostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme 
cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, 
servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihaz-
larının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sa-
yıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak 
bırakmak zorundadır. 

8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, mikta-
rı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye 
teşkilatının görüşü alınabilir.

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları

Madde 94
 b) Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki kü-
çük bir yangını kontrol etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek 
üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, 
duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı ola-
rak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden olu-
şur. Yangın dolaplarının tesisinde aşağıdaki şartlara uyulur:

1) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 33 md.) Yüksek binalar 
ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalatha-
ne, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim 
binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı 
otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kw’ın üzerindeki kazan daire-
lerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.

 2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her 
bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde 
düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı 

ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde 
yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katla-
ra itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak 
tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki 
uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.

3) Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazla-
rın döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların 
yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştır-
mayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı 
için kullanılması gerekir. 

4) Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş 
personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak ya-
rı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-1 e uygun olması 
şarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, 
çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m’yi aşmaması ve lüle 
(lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden 
yapabilmesi gerekir.

5) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 33 md.) İçinde itfaiye su 
alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapla-
rında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa 
olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlin-
de, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir.

6) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 33 md.) Yetişmiş yangın 
söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapı-
larda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 
671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma 
çapının 50 mm’yi, uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle ka-
pama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabil-
mesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basın-
cının en az 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 
kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücü kullanılır.

7) Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sis-
temlerinin TS EN 671-3 standardında belirtilen periyodik bakım-
larının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafın-
dan yaptırılması mecburidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları bulunuyor mu?                      

220

GENEL DEĞERLENDİRME

33

TYG, YLY

Açıklama

Acil çıkış levhaları, aydınlatmanın yapılamadığı Acil durumlarda, 
karanlıkta yön bulunabilmesini sağlar. Bu sayede karanlık koridor 
geçit ve merdivenlerden çıkış sağlanır. Bu yüzden Acil çıkış levha-
ları yeterli ve gece görüşüne uygun olmalıdır.

Kaynak

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Acil çıkış 
zorunluluğu 

Madde 39
1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edil-
mesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

2) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 14 md.) Çıkış sayısı, 33 
üncü Madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi 
belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 
50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. 
Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer 
ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

3) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 14 md.) Çıkışların birbirin-
den olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekân-
larda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama 
sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve 
yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden 
az olamaz.

4) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G.  / 14 md.) Çıkış mesafelerinin 
kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 
kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan 
yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama siste-
mi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi  

Madde 70
1) Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatma-
nın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yön-
lendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydın-
latma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, 
normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak dev-
reye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.33.1. Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları olmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Binada kullanıma hazır yangın merdiveni var mı?

221

GENEL DEĞERLENDİRME

34

TYG, YLY

Açıklama

Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı 
malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 da-
kika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdır-
maz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. Kaçış merdivenlerinin kul-
lanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri 
sahibi ve yöneticileri sorumludur.

Yangın merdiveni: Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalar-
da, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez. Bina yüksekliği 
15.50 m’yi veya yapı yüksekliği 21.50 m’yi veya yapı inşaat ala-
nı 1500 m2’yi aşmıyor ise, tek kaçış merdivenine izin verilir. Bir 
kattaki insan sayısı 50 kişiye kadar olan yerler için en az 1 çıkış, 
500 kişiye kadar en az 2 çıkış ve 1000 kişiye kadar en az 3 çıkış 
olmak zorundadır. Yüksek binalarda ve topluma açık yerlerde her 
daire ya da bağımsız bölüm için biri korunmamış da olsa en az iki 
farklı yangın kaçış yolu düzenlenmelidir. Yüksek yapılarda, her 
kat, birbirinin alternatifi olan en az iki çıkış ve en az bir yangın 
merdivenine bağlantılı olmalı ve bir kattaki insan sayısı 500’ü 

aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılmalıdır. Yangın çıkış mer-
divenlerinde elektrik kesildiğinde devreye giren acil aydınlatma 
lambaları bulunmalıdır. Yangın merdivenine çıkan acil çıkış kapı-
ları panik barlı olarak yapılmalıdır 

Kaynak

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Sağlık yapıları 

Madde 4

1) Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar için 
dinlenme ve bakım evleri ve bedensel ve zihinsel engelliler için 
olan bakım evlerinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur: 

a) Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası 
veya süit oda için birbirinden uzakta konuçlandırılmış 2 kapı bu-
lunması gerekir. 

b) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G. / 19 md.) Hastanelerin ve 
bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, 
en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartı-
manına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. 
Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/
kişi olarak dikkate alınır.” 

2) Hastanelerde koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz.

Kaçış merdivenleri  

Madde 38

1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde 
kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul 
edilir. 

2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kul-
lanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolla-
rı öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. 

3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı 
malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 da-
kika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdır-
maz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.34.1. Binada kullanıma hazır yangın merdiveni 
olmalıdır.
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4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundu-
rulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur. 

Kaçış merdiveninin özellikleri 

Madde 152
1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin aşağıda belirtilen özel-
liklerde olması gerekir. 

a) Aksi belirtilmedikçe, kaçış merdivenlerinde sahanlık olması ve 
sahanlığın genişliğinin ve uzunluğunun merdivenin genişliğin-
den az olmaması gerekir. 

b) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 
cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az olamaz. Basamak-
ların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır. 

c) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en 
az 210 cm olmalıdır. 

Yangın merdiveni Dış kaçış merdivenleri 

Madde 42
3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında 
açık merdivenlere izin verilmez. Bina yüksekliği 15.50 m’yi veya 
yapı yüksekliği 21.50 m’yi veya yapı inşaat alanı 1500 m2’yi aş-
mıyor ise, tek kaçış merdivenine izin verilir. Bir kattaki insan sa-
yısı 50 kişiye kadar olan yerler için en az 1 çıkış, 500 kişiye kadar 
en az 2 çıkış ve 1000 kişiye kadar en az 3 çıkış olmak zorundadır. 
Yüksek binalarda ve topluma açık yerlerde her daire+N281 ya da 
bağımsız bölüm için biri korunmamış da olsa en az iki farklı yan-
gın kaçış yolu düzenlenmelidir. Yüksek yapılarda, her kat, birbiri-
nin alternatifi olan en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine 
bağlantılı olmalı ve bir kattaki insan sayısı 500’ü aşarsa en az 3 
yangın merdiveni yapılmalıdır. 

Yangın çıkış merdivenlerinde elektrik kesildiğinde devreye giren 
acil aydınlatma lambaları bulunuyor olmalı ve Acil çıkış kapıları 
panik barlı olarak yapılmalıdır. Yangın merdiveni Bina yüksekliği 
21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenle-
re izin verilmez. Bina yüksekliği 15.50 m’yi veya yapı yüksekliği 
21.50 m’yi veya yapı inşaat alanı 1500 m2’yi aşmıyor ise, tek 
kaçış merdivenine izin verilir.

SORU: Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri, güvenlik açısından 
sabitlenmiş mi?

222

GENEL DEĞERLENDİRME

35

TYG, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından TSE standartlarına uygun olmalı, tıbbi 
gaz tüplerinin bulunduğu yer uygun (yakınında yanıcı Madde olmama-
lı, tüpler 55 °C’ nin üzerinde sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır, direkt 
güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Tüpler kullanım yerinde dik olarak ve 
sağlam bir şekilde sabitlenmeli, zincirle bağlanmış) olmalı, tüpler düşü-
rülmemeli, birbirine çarptırılmamalıdır. Tüp depo mahalleri içinde veya 
yakınında çıplak ateş yakılmasına ve sigara içilmesine engel olunmalıdır. 
tüpler, içlerindeki gazın yanıcılık, yakıcılık, zehirlilik vs. özelliklerine göre 
gruplara ayrılarak depolanmalıdır. Oksijen veya yanmayı destekleyen diğer 
gazların tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden en az 6 m uzakta veya ateşe daya-
nıklı bir duvar ile bu tüplerden ayrılmış olarak depolanmalıdır.

Kaynak

Sınaî Ve Tıbbi Gazların Üretimi, Dolumu, Satışı İle İlgili Dağıtım Şirketleri, 
Yetkili Bayilerin Ve Kullanıcıların Uymaları Gereken Usul Ve Esaslara İliş-
kin Tebliğ 

Kullanıcıların uymaları gereken hususlar

Madde 14

2) Tüplerin kullanıcının işletmesinde depolanması ve nakledilmesi sırasın-
da ilgili güvenlik kurallarına uygun hareket edilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.35.1. Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından 
sabitlenmelidir.
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SORU: Su deposunun periyodik kontrolleri yapılıyor mu?                          

223

GENEL DEĞERLENDİRME

36

TYG, EKÖ, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

Açıklama

Su deposunda klor ölçümü haftalık yapılır. Ölçülen klor oranı kayıt edilir. Su 
şebeke suyundan temin ediliyorsa ilave klor atılmaz.

Deponun içindeki suya ve kimyasallara dayanıklı çözünme ve çürüme yap-
mayan yalıtım ürünleri ile izolasyonu sağlanmalıdır. Su deposundan yılda 
en az 2 (iki) defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analiz-
ler yapılır. Su deposu periyodik olarak yılda 1 (bir) kez boşaltılır, temizlenir 
ve dezenfekte edilir. Böylece suda mikrop bakteri oluşumu önlenir. Gerekli 
durumlarda periyodik aralık beklenmeden temizlik ve dezenfeksiyon yapı-
lır. Deponun temizlenebilmesi için depodaki mevcut su tamamen boşaltılır 
temizliği yapılır.

Kaynak

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü Madde 35:

İçme suyu analiz raporları alınmalıdır. İçme suyu bakteriyolojik kontrolleri, 
içme suyu kimyasal kontrolleri ve içme suyu fiziksel kontrolleri 3 ayda bir 
yapılır.

İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali Ambalajlanması, Satışı ve Denetlen-
mesi Hakkında Yönetmelik Madde 35:

İzinli suya ait bütün tesisler ve tesiste uygulanan süreç sağlık teşkilatının 
denetimine tabidir. İşletme sürecinin tehlike arz eden kaptaj, maslak, depo 
ve imalathane gibi kritik kontrol noktalarına yönelik tedbirler alınır kont-
rolleri yapılır.

SORU: Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları 
yapılıyor mu?

224

GENEL DEĞERLENDİRME

37

 TYG, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

Açıklama

Jeneratörler bakım onarım sözleşmesi gereğince yetkili servisleri 
tarafından 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyodik bakım yapılmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.36.1. Su deposunun periyodik kontrollerinin kayıtları 
olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.37.1. Jeneratörlerin kabul belgesi olmalıdır.

• GD.37.2. Jeneratörlerin bakım kayıtları olmalıdır.
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SORU: İklimlendirme sistemlerinin bakımı ve kontrolü 
düzenli olarak yapılıyor mu?

SORU: Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli 
düzenlemeler yapılmış mı?

225

GENEL DEĞERLENDİRME

38

AYD, TYG, YLY

226

GENEL DEĞERLENDİRME

39

TYG, YLY

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

İklimlendirme sistemlerinin fonksiyonu,  kuruldukları ortamdaki 
havanın optimum sıcaklık ve neme sahip olmasını sağlamalarıdır. 
Sorumlu yetkili tarafından bakım ve kontrollerinin zamanında(en 
az yılda bir kez) yapıldığı ve kayıt altına alındığı kontrol edilir.

Kaynak

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği / Üçüncü Bölüm: Asansör-
lerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar 
Bakımın kapsamı

Madde 7 
1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve 
tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan 
talimatlara göre yapılmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / Asansörler

Madde 160
1) Mevcut yapılarda asansörler için bu Maddede belirtilen husus-
lara uyulur.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.38.1. İklimlendirme sistemlerinin bakım ve 
kontrollerinin kayıtları olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.39.1. Asansörlerin uygunluk belgesi olmalıdır. 

• GD.39.2. Aylık bakım ve yıllık bakımları yapılmalıdır. 
Kayıtları tutulmalıdır.
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2) Asansör makine dairesinin yangına en az 60 dakika dayanıklı 
ve yanıcı olmayan malzemeden yapılması şarttır.

3) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere, kuyu alanının 
0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası 
bulundurulması veya kuyuların basınçlandırılması gerekir.

4) (Değişik: 09.09.2009 – 27344 R.G. / 55 md.) Bina yüksekliği 
30.50 m’den yüksek konut harici bütün binalarda ve 51.50 m’den 
yüksek konutlarda kullanılan asansörlerde aşağıdaki esaslar ara-
nır:

a) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan 
doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dön-
mesi, kapıları açık beklemesi ve gerektiğinde yetkililer tarafından 
kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olması şarttır.

b) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrıla-
rını kabul etmemesi gerekir.

c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yapı yük-
sekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda deprem sensörü kullanıl-
ması ve asansörlerin deprem sırasında en uygun kata gidip, kapı-
larını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması 
zorunludur.

SORU: Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı 
düzenleme belirlenmiş mi?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

227

GENEL DEĞERLENDİRME

40

YLY

Açıklama
Arşiv bölümünün işleyişini anlatan yazılı düzenlemenin içeriği aşağıdaki 
bilgileri içermelidir.

1-Arşiv planı olmalı,

2-Dosyaların arşive teslimi, kontrolü ve kabulünü anlatan süreci,

3-Dosyaların gerektiğinde geri alınmasını, arşivde dosyalama sisteminin 
kurulmasını ve korunmasını, 

4-Adli vaka dosyalarının yönetimini belirtmelidir.

Gözlemci arşiv bölümünün yazılı düzenlemede bulunan bilgilerinin uygu-
landığını kontrol etmelidir.

Kaynak
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Madde 11- Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması

Madde 12-Uygunluk Kontrolü

Madde 13-Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 15-Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde17- Birim Arşivinden Yararlanma (Birimlerce, gerektiğinde, görülmek 
veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşi-
vinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda 
geri verilir.)

Arşivlerden Yararlanma

Madde 9 - Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya henüz 
geçmemiş olan arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle, arşivlerden 
veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.40.1. Arşiv bölümünün işleyişini anlatan yazılı 
düzenleme olmalıdır.
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SORU: Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, 
toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı 
gerekli tedbirler alınıyor mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

228

GENEL DEĞERLENDİRME

41

TYG, YLY

Açıklama

Gerekli önlemler alınmış olmalıdır. (Yanıcı Madde bulundurulma-
malı, yangından korunmak için gerekli malzemeler bulundurul-
malıdır. Hırsızlık için gerekli güvenlik önlemi (dolaplar kilitli ol-
malı, görevli dışında girilmemeli, kapısı sağlam olmalı, pencereler 
demirle korunmalıdır). Temizlik kurallarına göre temizlenmeli, su 
baskını için dolaplar yerden yüksek ve suya dayanıklı olmalıdır. 
Her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı düzenli ilaçlama 
vb. önlemler alınmalıdır.

Kaynak

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik / Arşiv Malzemesi ile Ar-
şivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivlerinde Sak-
lanması, Gizliliği ve Yararlanma, Koruma Yükümlülüğü

Madde 5-Kurum, elinde bulundurduğu ve Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğüne teslim etmediği arşiv malzemesi ile arşivlik malze-
meyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli 
düzenleri içerisinde tasnif edip, saklamakla yükümlüdür. Kurum, 
arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili ola-
rak;

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

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

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

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi 
Maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir 
olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlen-
mesinden,

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

sorumludur.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.41.1. Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, 
toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı 
tedbirler alınmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Kurumda uygun çevre düzenlemesi yapılmış mı?

229

GENEL DEĞERLENDİRME

42

AYD, YLY

Açıklama

Hastane bahçesinde oturma alanları bulunmalı, Hastaneye Araç 
Giriş-Çıkışının Kontrollü olmasını sağlayan bir sistem kurulmalı, 
Çalışanların ve hastaların kullanımı için otopark olmalıdır. Hasta-
ne bahçesinde yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

SORU: Sağlık tesisi binasında ve bahçesinde yer alan 
yönlendirme levhaları yardımcı ve açıklayıcı mı?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

230

GENEL DEĞERLENDİRME

43

YLY

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi 

2.1 Poliklinik Hizmeti Sunum Süreci 

b) Sağlık tesisi ana binası ve tüm birimlerde yönlendirme levha-
ları (okunabilir, görülebilir büyüklükte ve duvar renginden ayırt 
edilebilir renklerde) bulunmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.42.1. Hastane bahçesinde hasta ve çalışanlar için 
uygun çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.43.1. Yönlendirme levhaları hasta ve yakınlarının 
rahatça görebilecekleri yerlerde, yeterli ve açıklayıcı 
olmalıdır.
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SORU: Hasta memnuniyetine yönelik düzenlemeler 
mevcut mu?

SORU: Hasta bakım alanlarında gerekli kişisel koruyucu 
malzemeler mevcut mu?

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

231

GENEL DEĞERLENDİRME

44

HAH, YLY

232

GENEL DEĞERLENDİRME

45

EKÖ, YLY, ÇHG

Açıklama

Kurum hasta memnuniyetine yönelik anket çalışmaları yapma-
lıdır. Hasta ve yakınları için talep ve öneri kutuları hastaların 
görebileceği yerde, yeterli sayıda ve kullanıma uygun olmalıdır. 
Hastane yönetimi tarafından memnuniyet, talep ve öneriler be-
lirlenmiş periyotlarla değerlendirilmelidir.

Kaynak

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi:

1.1. Acil Servis Hizmet Sunumu Süreci  

ı-)  Hasta tedavi, müdahale ve bakım süreçlerinde kullanılmak 
üzere yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman  (maske, gözlük…) 
bulundurulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.44.1. Hasta memnuniyetini belirlemeye ve ölçmeye 
yönelik anket çalışmaları yapılmalıdır.

• GD.44.2. Hasta ve yakınları için talep ve öneri kutuları 
hastaların görebileceği yerlerde olmalıdır.

• GD.44.3. Hasta ve yakınlarının görüşleri, talep ve önerileri 
değerlendirilmelidir.

• GD.44.4. Memnuniyete yönelik gerekli düzeltici-önleyici 
faaliyetlerde bulunulmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.45.1. Hasta bakım alanlarında, gerekli ve yeterli kişisel 
koruyucu ekipman olmalıdır (eldiven, yüz-göz koruyucu 
maske, gözlük, önlük).
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hastane genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu?                    SORU: Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı?

233

GENEL DEĞERLENDİRME

46

EKÖ, YLY

234

GENEL DEĞERLENDİRME

47

YLY

Açıklama
Temizlikler düzenli aralıklarla yapılmalı ve temizlik formuna kaydedilmelidir.

Kaynak
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

7 Temizlik Hizmetleri: 

Madde 88 
Poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak, çamaşırhane, bahçe gibi 
hizmet birimlerinin temizliği, hastane personeli tarafından veya hizmet alımı 
yoluyla yapılır. Temizlik, baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, tabipler, 
başhemşire ve hemşireler tarafından devamlı kontrol edilir. Temizlik yaparken 
tuvaletlerin,   banyoların,   enfekte ve steril bölümlerinin ayrı ve kendi koşulları-
na göre temizliklerinin yapılmasına itina edilir.   Bunun dışında periyodik olarak 
tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfekten Maddelerle genel temizlikleri yaptırılır.

 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi; 

3.1. Yataklı Servis Hizmet Sunumu Süreci

e-) Servislerin temizlik işlemlerine dair düzenlemeler yapılmalıdır. Kapsamlı te-
mizlik hizmetleri gün içinde kullanıma bağlı temizlik ihtiyaçları sağlık hizmetini 
engellemeyecek şekilde ivedilikle giderilmelidir.

Açıklama

Görevli personeller kuruma girişlerinde kimlik kartlarını yakala-
rına takmalı ve görev süresince yakalarında görülebilecek şekilde 
bulundurmalıdır.

Kaynak

Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesi / Kullanma Mec-
buriyeti 

Madde 7
Görevli personeller görevli oldukları kuruma girişlerinde yakala-
rına takmak ve görev süresince yakalarında bulundurmakla yü-
kümlüdürler.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.46.1. Genel ve bölüm bazında temizlik kuralları 
belirlenmelidir.

• GD.46.2. Temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığı 
kontrol edilmelidir.

• GD.46.3. Sağlık tesisinde yer alan tuvalet ve banyoların 
temizlikleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.47.1. Sağlık tesisi çalışanları kimlik kartı takmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Çalışan sağlığına yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

235

GENEL DEĞERLENDİRME

48

ÇHG, YLY

Açıklama

Çalışan sağlığına yönelik bölüm bazında çalışan görüşleri alınarak 
risk değerlendirmesi yapılır.

Bölüm bazında belirlenen risklere yönelik ve uzman hekimlerin 
görüşleri doğrultusunda tüm personele sağlık tarama programı ha-
zırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Formaldehit ve ksilen maruziyeti kanda, idrarda Madde veya meta-
bolitlerinin ölçümü ile belirlenememektedir.  Bunun nedeni, meta-
bolit ölçümünün bu Maddelere özgü olmamasıdır.

Kişi çalışma ortamı dışında da formaldehit ve ksilene maruz kala-
bileceğinden, gerçekte tıbbi patoloji laboratuvar Kaynaklı maruzi-
yeti göstermez. Bu nedenle çalışan personelin laboratuvar Kaynaklı 
formaldehit ve ksilen maruziyetinin ölçülmesi gereklidir.

Bu ölçümler, aşağıda tanımlanan ilgili laboratuvar personelinde so-
lunum düzeyinde yapılır.

3.1.1. Formaldehit için;

a) Makroskobi odasında çalışan personel (8 saatlik ölçüm)

b) Makroskobi materyalini atan personel (15 dakikalık ölçüm)

c) Formaldehit solüsyonu hazırlayan personel (15 dakikalık ölçüm)

d) Doku takip kapları solüsyonlanm değiştiren personel (15 daki-
kalık ölçüm)

3.1.2. Ksilen için;

a) Boyama ve kapama yapan personel (15 dakikalık ve 8 saatlik 
ölçüm)

b) Doku takip kapları solüsyonlanm değiştiren personel (15 daki-
kalık ölçüm)

c) Frozen kesit boyaması yapan personel (15 dakikalık ve 8 saatlik 
ölçüm)

Ksilol için; TLV-TWA değeri: 100 ppm, TLV-STEL değeri: 150 ppm’dir.

Formalin için; TLV-TWA değeri: 0.75 ppm, TLV-STEL değeri: 2 
ppm’dir.

Patoloji laboratuvarı bulunmayan sağlık tesislerinde bu soru muaf 
tutulacaktır.      

Kaynak

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Faaliyete Esas Denetim Kriterleri

Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge 3.1.1.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.48.1. Çalışan sağlığına yönelik risk değerlendirmesi 
yapılmalıdır.

• GD.48.2. Bölüm bazında belirlenen risklere yönelik ve 
uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele 
sağlık tarama programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.  
Sağlık tarama sonuçlarının kayıtları olmalıdır.

• GD.48.3. Patoloji Laboratuvarında çalışan personelin 
laboratuvar Kaynaklı formaldehit ve ksilen maruziyeti 
ölçülmelidir.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı 
düzenleme var mı?

SORU: Sağlık tesisinde acil afet yönetimine ait 
düzenleme var mı?

236

GENEL DEĞERLENDİRME

49

TKY, HGY, YLY

237

GENEL DEĞERLENDİRME

50

TKY, YLY

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.49.1. Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı 
düzenleme bulunmalıdır.

• GD.49.2. Hasta nakillerinde transfer formu kullanılmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.50.1. Sağlık tesisinin tüm birimlerini kapsayan acil 
afet planı bulunmalıdır.

• GD.50.2. Plana uygun görevlendirmeler yapılmalıdır.

• GD.50.3. Görevlendirmeler güncel olmalıdır.

• GD.50.4. Konu ile ilgili eğitim kayıtları bulunmalıdır.
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SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SORU: Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin 
korunması için yazılı düzenleme var mı?

SORU: Çalışan memnuniyeti konusunda iyileştirici 
faaliyetlerde bulunulmuş mu?

238

GENEL DEĞERLENDİRME

51

TKY, YLY, HAH

239

GENEL DEĞERLENDİRME

52

TKY, YLY

Açıklama

Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile 
müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Araş-
tırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik 
bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.

Kaynak

Hasta Hakları Yönetmeliği Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, 
kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklana-
maz. Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüy-
le vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde 
sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, 
bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz. Hukuki ve 
ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya 
zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin 
ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın 
kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.

Açıklama

Çalışanların memnuniyetleri ölçülmeli, sonuçları yönetim tara-
fından değerlendirilerek çalışan memnuniyetine yönelik faaliyet-
ler geliştirilmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.51.1. Bilgilerin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması 
hakkında yazılı düzenleme oluşturulmalıdır. BAKILACAK UNSURLAR

• GD.52.1. Çalışanların memnuniyetleri ölçülmeli, sonuçları 
yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

• GD.52.2. Çalışan memnuniyeti ile ilgili yapılan 
faaliyetlerin kayıtları olmalıdır.



Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi (Hastane)

376 377Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

GE
NE

L 
DE
ĞE
RL
EN
DİR

ME

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut 
sıvıları ile temaslar bildiriliyor mu?                              

SORU: Numunelerin toplanması ve güvenli transferini 
sağlayan yazılı düzenleme var mı?                           

240

GENEL DEĞERLENDİRME

53

EKÖ, TKY, ÇHG

241

GENEL DEĞERLENDİRME

54

TKY, HGY, YLY

Açıklama

Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut sıvıları ile temas bil-
dirimi hakkında ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. Personelin 
sağlığı açısından yaralanma ve maruziyet sonrası uygun süreler-
de takipleri yapılmalıdır.

Açıklama
Yazılı düzenleme aşağıdaki konuları içermelidir:

• Kan alma biriminde ve servislerde (acil servis hariç)  toplanan numuneler en 
geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşıma çantaların-
da transfer edilmelidir. 

• Numune taşıyan personele numune transferi konusunda eğitim verilmelidir.  

• Hasta ve hasta yakınları hastane içerisinde numune taşımamalıdır. 

• Numunenin kırılması ya da kaybolması durumunda izlenmesi gereken süreç 
belirlenmelidir, numunelerin teslim alınma süreci düzenlenmiş olmalıdır.

Kaynak
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Yönetmeliği:

Tıbbi Laboratuvarların Fiziki Şartları 

Madde 13 

1-b) Tıbbi laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, numune 
alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun alandan oluşur. Bu alan-
lar, tıbbi laboratuvar teknik alanı ile fonksiyonel bir bütün oluşturacak şekilde 
düzenlenir. Kurum/kuruluş bünyesinde olan tıbbi laboratuvarlarda numune 
alma odası/alanı poliklinik katında da bulunabilir. 

Faaliyete Esas Denetim Kriterleri

15- Numunelerin güvenli transferiyle ilgili dokümantasyon olmalıdır. Transferle 
ilgili uygulama dökümantasyonla uyumlu olmalıdır.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.53.1. Olay bildirimleri ve DÖF kayıtları olmalıdır.

• GD.53.2. Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan 
personellerin takipleri yapılmalıdır. 

• Açıklama Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut 
sıvıları ile temas bildirimi hakkında ilgili çalışanlara 
eğitim verilmelidir. Personelin sağlığı açısından 
yaralanma ve maruziyet sonrası uygun sürelerde takipleri 
yapılmalıdır. 

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.54.1. Numunelerin toplanması ve güvenli transferini 
sağlayan yazılı düzenleme bulunmalıdır.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  :

SORU: Hasta dosyasında belirlenen dosyalama planı 
uygulanıyor mu?

SORU: Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş mi?

242

GENEL DEĞERLENDİRME

55

TKY, YLY

243

GENEL DEĞERLENDİRME

56

HAH, YLY 

Açıklama

Dosya planına göre dosyada bulunması gereken dokümanlar ve 
sıralama belirlenmeli, standart matbu evrakları içermelidir. Per-
sonele bu konuda eğitim verilmelidir.

Açıklama

Hasta ziyaret zamanları hasta ve hasta yakınlarının görebileceği 
bir yerde ilan edilmelidir.

Kaynak

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

Madde 95

Yataklı Tedavi kurumlarında yatan hastaların yakınları tarafın-
dan ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu 
göz önüne alınarak, her gün veya haftada birkaç gün olmak üzere 
öğleden sonraları baştabibin saptayacağı saatlerde izin verilir. Zi-
yaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin 
izni ile mümkündür. Baştabiplikçe gerekli görüldüğü takdirde bir 
veya birkaç uzmanlık dalı için ayrı ayrı ziyaret günleri düzenle-
nebilir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.55.1. Sağlık tesisi tarafından dosyalama planı 
oluşturulmalıdır.

• GD.55.2. Hasta dosyaları plana uygun düzenlenmelidir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.56.1. Hasta ziyaret zamanları belirlenmeli, belirlenen 
zamanlar hasta ve yakınlarının görebileceği yerlerde ilan 
edilmelidir.
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Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

SORU: 112 komuta merkezine bildirilen verilerle  (boş 
yatak, yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir durumdaki 
cihazlar vb.) değerlendirme sırasındaki veriler uyumlu mu?

244

GENEL DEĞERLENDİRME

57

YLY, HED

SIRA   : 

BÖLÜM ADI  : 

BÖLÜM SIRA NO : 

BOYUTLAR  : 

Açıklama

Yoğun bakım yatak sayıları ve ventilatör sayıları uyumlu olma-
dığında hayır işaretlenir. Acil sağlık çağrılarının karşılanması ve 
ambulansların sevk ve idare edilmesi komuta kontrol merkezince 
yerine getirilmektedir. 

Acil durumlarda zaman kaybının önlenmesi ve sevk işlemlerin-
de koordinasyonunun aksatılmadan yürütülmesi amacıyla her 
ilde bulunan bütün hastane baştabiplikleri tarafından hastanede 
mevcut olan yatak, boş yatak, yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir 
durumdaki cihazlara (Ventilatör, Magnetik Rezonans, Tomografi, 
Ultrasonografi vb.) ait bilgilerin güncellenerek düzenli ve sürekli 
olarak 112 Acil Komuta Merkezi Hastane Entegrasyon Bölümüne 
öncelikle bilgisayar ortamında aktarılması gerekmektedir. 

Birlik gözlemcisi tarafından acil serviste bilgisayar ortamımdan 
alınan güncel veriler yoğun bakım ve servislerin değerlendirilme-
sinde doğrulanır.

Kaynak

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Acil servislerin 112 KKM ile ko-
ordinasyonu 

Madde 13 –

1) Kamu ve özel bütün sağlık tesisleri, acil servis hizmetlerinin 
etkin ve koordineli yürütülmesi ve hastaya ait bilgi paylaşımı için 
ortak kayıt sistemi kurmak zorundadır. Ortak kayıt sistemi, Mü-
dürlüğün denetim ve kontrolünde, Bakanlık bilgi sistemine en-
tegre olacak şekilde ASKOM tarafından organize edilir. 

2) Sağlık tesisleri acil servislerine getirilen vakalara ait bilgileri 
her istendiğinde Bakanlığa, Müdürlüğe ve 112 KKM’ ne bildirmek 
zorundadır. 

3) Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri, Hastane Afet Planlarını 
(HAP) hazırlamak ve bu planları, olağandışı ve afet hallerinde 
müdürlük afet birimi ve 112 Km’nin bilgisi dâhilinde uygulamak-
la yükümlüdür. Afet ve olağandışı durumlarda sağlık tesislerinin 
geçeceği alarm seviyesi ve yerine getireceği yükümlülükler il afet 
planı ve hastane afet planları doğrultusunda 112 KKM tarafından 
belirlenir.

BAKILACAK UNSURLAR

• GD.57.1. 112 il ambulans servisi komuta merkezine online 
olarak aktarılan veriler ile kurum kayıtları birbirleriyle 
uyumlu olmalıdır. 
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