
 

 

 

 

1.0 AMAÇ 

Hastanede malzeme gereksiniminin hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek tespitinden, malzemelerin temin 

edilmesi, kabulü, depolanması, stok kontrolü, çevreye dönüşümüne kadar geçen sürecin güvenli, verimli, ve etkin 

şekilde yönetilmesini sağlamaktır. 

 2.0 KAPSAM 
Hastanemizde hizmet kalitesini etkileyen ölçüm cihazları, makine, ekipman ve teçhizatı kapsamaktadır. 

3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, İdari Mali İşler Müdürü ve Müdür Yardımcısı, SBHM, Endüstri Müh, 

Elektrik-Elektronik Müh, Teknik Servis Sorumlusu ve birim sorumluları 

5.0 TANIMLAR 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

İhtiyaç olan malzeme veya cihaz gerekli birim sorumlusu tarafından ihtiyaç tespiti yapılır. İstem birim sorumlusu 

tarafından teknik şartname hazırlanarak yapılır. HBYS üzerinden istenir. İstemi yapılan malzeme ihtiyaç tespit 

komisyonunca uygun görüldüğü takdirde satın alma birimi tarafından doğrudan temin veya ihale yolu ile temin 

edilir. Temin edilen cihaz veya malzeme, ilgili depo tarafından teslim alınarak gerekli muayene işlemleri 

yapıldıktan sonra satın alma işlemi gerçekleştirilir. İlgili depodan istem yapan birim sorumlusuna HBYS 

üzerinden çıkışı yapılarak imza karşılığı teslim edilir.  

Depoda bulunan tıbbi malzeme ve cihazların temini; İstem HBYS üzerinden birim sorumlusu tarafından yapılır. 

İlgili depo sorumlusu istenilen malzeme veya cihazı gerekli kontrollerini yaptıktan sonra ilgili birim sorumlusuna 

HBYS üzerinden çıkışını da yaparak imza karşılığı teslim eder. Malzemelerin veya Cihazların güvenli 

kullanılabilmesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme yapılır, MKYS kaydı çıktısı alınıp, teslim eden ve alan 

kişiler imzalar.  Kullanım kılavuzu ilgili birim sorumlusuna verilir.  

Bakım Faaliyetleri 

Hastanemizde bakım faaliyetleri, bakım ihtiyacı olan cihazlara yönelik yapılır. Bakım faaliyetleri Tıbbi Cihaz ve  

Malzemelerin Envanteri ve Kalibrasyon- Bakım Takip Formu’nda belirtilmiştir. Bakım planında tedarikçi 

tarafından yapılması gereken bakım faaliyetleri için şartnameler hazırlanır. Teknik şartname satın alma birimi 

tarafından hazırlanarak başhekim onayına sunulur. Satın alma gerekli hizmeti satın alır. Hastanemizde Jeneratör, 

ups, merkezi gaz sistemleri, elektrik, merkezi hava sistemleri kontrolleri günlük ve aylık olarak kontrol edilir. 

Jeneratör çalışma ve yakıt kontrolüne tabi tutulur. Sonuçlar “Jeneratör Günlük Bakım Takip Formuna” kayıt 

edilir. Ups kontrolleri Ups Günlük Bakım Takip Formuna” kayıt edilir. Merkezi gaz sistemleri kontrolleri 

Medikal Gaz Sistemleri Günlük Bakım Takip Formuna ” kayıt edilir 

Kalibrasyon Faaliyetleri 

Hastanemizdeki ölçüm cihazlarının tamamı tıbbi cihaz - malzemelerin envanterleri ve kalibrasyon- bakım takip 

formu‘na kayıtlıdır. Bu listede cihazların kalibrasyon periyotları belirlenmiştir. Kalibrasyonlar yapılırken 

kalibrasyon laboratuvarlarının Akredite olması tercih edilir. Herhangi bir nedenden dolayı akredite laboratuvar 

seçilemiyor ise kalibratörlerin uluslararası izlenebilirlik sistemine kesintisiz bir zincir ile bağlı olması 

gerekmekte. Yani kalibratörlerin kalibrasyonları akredite laboratuvarlar veya ulusal metroloji enstitülerinden biri 

tarafından kalibre edilmelidir. Ölçüm cihazlarının tamamının belirlenmiş olması gerekmekte. Kalibrasyon 

periyodu gelen cihazları, doğru ölçtüğünden şüphelenilen cihazları, yeni satın alınan cihazların kalibrasyon 

gereksinimlerini, teknik servisten gelen cihazların kalibrasyon gereksinimlerini lüzum müzakeresi ile Satın alma 

biriminden sorumlu Müdür Yardımcısına bildirir. Kalibrasyon yapılan cihazlara kalibrasyon etiketi takılır. Bu 

etikette Kalibrasyonu yapan firmanın adı, Kalibrasyon tarihi, geçerlilik süresi ve sertifika numarası bulunmalıdır.  

Kalibrasyon sertifikası, ilgili cihazın olduğu birimin sorumlusuna tutanakla teslim edilir. Sertifikalar birimlerde 

saklanılır.  
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 Cihazların Arıza ve Onarımı 

Arızalar “Arıza Bildirim Formu” ile sistem üzerinden yapılır. Teknik servis cihazı incelemeye alır. Teknik 

imkânlar ile problem giderilebiliyorsa cihaza müdahale ederler. Cihaz garanti süresi içindeyse müdahale 

edilmeden teknik servis teknisyenleri tarafından ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verilerek yetkili servis çağrılır. 

Eğer cihazın problemi teknik servis müdahalesi ile giderilemiyor ise, cihazın garantisi yok ise kısaca ödeme 

yapılması gerekiyor ise bu durum Arıza Bildirim formunda bulunan Teknik Rapor ile ilgili Müdür Yardımcısına 

lüzum müzakeresi ile bildirilir. Amir teknik servisin gelmesini sağlar. Cihaza yapılan müdahaleler ile ilgili her 

tülü faaliyet ve sonuçlar “Arıza Bildirim Formuna” Dışarıdan gelen teknik servisin yaptığı müdahaleler ile ilgili 

teknik servisten rapor düzenlenmesi istenir. Bu kayıtlar cihaz bakım kaydı olarak saklanır. Dışarıdan gelen teknik 

servis tarafından hastanemiz cihazlarına müdahale yapılırken Teknisyen bu cihaza yapılan faaliyetlerin 

takibinden ve faaliyetler ile ilgili kayıtları teslim almaktan sorumludur. Eğer bakım faaliyeti mesai saatlerinin 

dışına taşar ise ilgili teknisyen faaliyet bitene kadar beklemekten sorumludur. Teknisyen faaliyetleri uygun 

bulmaz ise hizmeti kabul etmeyebilir. Eğer cihazlar hastane dışına teknik servis amaçlı gönderilecek ise tutanak 

tutularak gönderilir. Bu faaliyetten teknisyen sorumludur. Tutanaklar tarih sırasına göre dosyalanır ve cihazın 

gelip gelmediği bu şekilde takip edilir. Cihaz geldiğinde kontrol edilerek teslim edilir.  

Garanti Kapsamındaki Cihazların Bakımı  
Yeni alınan tıbbi cihazlar garanti kapsamında oldukları için; garanti süreleri boyunca cihazların tüm bakım 

işlemleri ilgili firmanın yetkili elemanı tarafından yapılır. Ancak Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Hizmet 

İşleri Kabul Teklif Tutanağı doldurulmaz. Garanti ve Servis Sözleşmesi Olan Cihazlara yetkili firmanın izin 

verdiği ölçüde biyomedikal müdahale edebilir. Garanti sürelerinin başlangıcı ve garantisi biten cihazlarla ilgili 

garanti takipleri Biyomedikal Birimi tarafından yapılır. Malzeme ve cihazlarla birlikte güvenli kullanım için 

verilen belgeler ilgili klinik mühendislik biriminde ve ilgili birim sorumlusunda bulunur. Malzeme ve cihazın 

temizliği ve dezenfeksiyonu ilgili kullanıcı tarafından temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin cihazın 

kullanım kitapçığında ve verilen eğitimde öğretildiği gibi yapılır. Güvensiz, uygunsuz ürünlerin geri çekilmesi 

ürünü kullanan birimin tutacağı bir tutanak ve gerekçe ile yapılır. Geri çekilen ürün ilgili depoda muhafaza edilir. 

Şartlar uygun ise temin edilen firmaya iade edilir.  

Malzeme ve Cihaz Teminine Yönelik Düzenleme 

Malzeme ve cihaz talebini ilgili birim sorumlusu yapar.  

Talepler HBYS üzerinden lüzum müzekkeresi ile yapılır. 

Talep öncelikli olarak idari ve mali işler müdürü tarafından incelenir. Uygun görmesi halinde Başhekime 

gönderilir. Başhekimim de uygun görmesi halinde gerekli satın alma komisyonunca incelenir. Satın alma 

komisyonu da uygun görmesi halinde satın alma birimi tarafından temin edilir. 

Teknik şartname ürünü isteyen kişi tarafından hazırlanır. 

Piyasa araştırma komisyonu tarafından teklifler değerlendirilir. 

Temin edilen malzeme ve cihazların kontrolü ilgili depo görevlisi ve kurulan muayene komisyonunca yapılır. 

Malzemelerin Muhafazası Ve Transferine Yönelik Düzenleme 
 Depo yerleşim planları vardır. 

 Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamaktadır. 

 Tavan taban ve duvar arası boşluklar gerekli şekilde düzenlenmiştir 

 Malzemeler depo fiziki şartlarına göre  malzeme cinsine göre uygun istifleme yapılmaktadır 

 Oluşabilecek riskler tanımlanmıştır 

 Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmıştır.  

 Sıcaklık ve nem takibi yapılmakta ve form doldurularak kayıt altına alınmaktadır. 

 Depo yerleşim planları günceldir. 

 Transfer esnasında oluşabilecek kırılma, yırtılma, dökülme gibi durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. 

Taşınması açısından özel nitelikli ve tehlikeli malzemeler tanımlı olup, güvenli transferi için personele eğitim 

verilir. 

Eğitim birimi tarafından gerekli eğitimler planlanmaktadır. 
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Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği Sağlanmalıdır 
 Tıbbi cihaz envanter kayıt ve kalibrasyon formu ile tutulmaktadır 

 Cihazların kimlik kartları ve MKYS üzerinden oluşturulan kare barkodları vardır. 

 Tıbbi cihaz envanter kayıt ve kalibrasyon formu ile tutulmaktadır. 

Tıbbi Cihazların Güvenli Kullanımına Yönelik Bakım, Ayar ve Kalibrasyonları  

 Gerekli kalibrasyon prosedürü dahilinde yapılmaktadır.  

 Cihaz Arızaları, Arıza Bildirim Ve Onarım Süreçleri 

 Arızalar “Arıza Bildirim Formu” ile bildirilir. Bu form ilgili cihaz sorumlusu tarafından doldurularak teknik 

servis birimine ulaştırılır. Teknik servis cihazı incelemeye alır. Teknik imkânlar ile problem giderilebiliyorsa 

cihaza müdahale ederler. Cihaz garanti süresi içindeyse müdahale edilmeden teknik servis teknisyenleri 

tarafından ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verilerek yetkili servis çağırılır. 

Kullanıcı Eğitim Formu 

Malzeme temin edilen firma yetkilisi tarafında ilgili ürün için gerekli eğitim verilir. Bu eğitimler kayıt altına 

alınarak klinik mühendislik biriminde saklanır.  

Malzeme ve cihaz kullanımı esnasında oluşabilecek tehlikeli durumlarda  

Tıp alanında kullanılan cihazlar kullanıldıkları yerlere, kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren tehlikeleri de 

içermektedir. Üretici firmalar tehlikeleri mümkün olduğu kadar azaltmak veya ortadan kaldırmak için güvenli 

tasarım ve üretim yapmak zorunluluğundadır. Bununla beraber tehlikelerin yeterince önlenememesi hâlinde 

gerekli alarm ve ikaz önlemleri alınmalıdır. Bu önlemlerdeki uyarı ve ikaz işaretleri cihazlara ve cihazlarla 

birlikte kullanılan maddelere ve materyallere göre farklılık göstermektedir. Bu uyarı ve ikaz işaretleri cihazların 

kullanımı esnasında olabilecek risklerin yanında cihazların bakım ve onarımında, cihazların ve cihazlarda  

kullanılan madde ve malzemelerin ambalaj, taşıma ve depolanmasını da kapsamaktadır. Uyarı ve ikaz işaretleri 

işitsel ve görsel olabilmektedir. Cihazlar, kullanımları esnasında çıkabilecek riskleri kullanıcıya algılayıcılar 

aracılığı ile ses veya ışık ile ikaz edecek şekilde tasarlanır. Bazı cihazların ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin 

kalitesi veya miktarı kontrol panelindeki ya da monitöründeki ikaz lambaları ya da uyarı komutları ile kullanıcı 

uyarılır. Bunun yanında cihazın uygun kalibrasyon değerlerinde olmaması ya da belirlenen limit değerlerinin 

dışında çalışıyor olması da benzer yöntemlerle kullanıcıya uyarı verir. Bu uyarı ve ikaz değerleri ve uyarı 

şekilleri üretici firma tarafından hazırlanan kataloglarda açıkça belirtilir. Radyoloji cihazları ve gazla çalışan 

cihazların çalışma esnasında ortama tehlikeli olabilecek ışın ve gaz yaymaları nedeni ile bu tür ortamlarda 

haricen ortam güvenliğini sağlamak açısından sensörler, izleme monitörleri ve işitsel-görsel alarmlar 

kullanılmaktadır. Yukarıda söz edilen işitsel ve görsel ikaz alarmlarının dışında, cihazlar ve cihazların 

bulundukları ortamlarda güvenlik önlemleri açısından oldukça önemli olan, ortamda bulunan ve cihazla çalışan 

kişilerin dikkat etmesi, önlem alması gereken konularda uyarıcı ve sınırlandırıcı kuralları gösteren uyarı ve ikaz 

levhaları ya da sembolleri bulunmaktadır. Bu levha ya da semboller, cihazların bulunduğu ortamda herkesin 

rahatlıkla görebileceği yerlere konulur. Yine cihazlarla çalışan, cihazların bakım ve onarımını gerçekleştiren 

kişiler için dikkat edilmesi gereken kurallar ve uyarılar sembollerle cihaz üzerine ya da cihaz içerisinde ilgili 

yerlere iliştirilir. Çalışanlara gerekli bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.   

Tehlikeli Maddelerin Yönetimine Yönelik Düzenleme  

 Tehlikeli madde – atık envanteri ve bertaraf planı  

 Tehlikeli madde – atık sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitimler verilmektedir. 

Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı 

 HBTC kullanılan birimlerde birim sorumluları ve kullanıcıları sorumludur. 

 HBTC envanterleri klinik mühendislik, biyomedikal dayanıklı taşınır depo ve birim sorumluları tarafından 

tutulmaktadır. 

 HBTC temizliği ilgili birim sorumlusunu görevlendirdiği bir personel tarafından yapılmaktadır. 

 HBTC kalite kontrol testleri birim sorumlusu tarafından yapılarak kayıt altına alınmaktadır. 
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 Cihaz kulanım dışı kaldığında kullanılmak üzere birimlerde veya ilgili depoda bir yedek olarak 

bulundurulmaktadır. 

 Gerekli eğitimler birim sorumluları tarafında verilmektedir. Kayıtlar yapılmaktadır. 

 

Tıbbi cihazların kullanım dışı bırakılması 

Tıbbi cihazların kullanım dışı bırakılması için gerekli HEK prosedürü uygulanır. 

 

Malzemelerin ve Cihazların Temizliği ve dezenfeksiyonu  
Malzeme ve cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu, kullanım talimatlarına ve ‘Hastane Hijyen Talimatı’ na göre 

hareket edilir. 

Güvensiz, Uygunsuz Ürünlerin Geri Çekilmesi Muhafaza Ve İade Şartları: 

 Cihaz alım aşamasında iken uygunsuzluğu tespit edilirse zaten muayene komisyonundan geçemez ve alımı 

yapılmaz. Cihaz işlevini yerine getiremiyor ise arıza bildirim formu ile tıbbi cihazlar bakım onarım ve 

kalibrasyon prosedürü uygulanır. Cihaz tekrardan işlevsel hale getirilip ilgili birime teslim edilir. Eğer cihaz 

işlevini yerine getiremez, güvensiz yada tamir masrafları cihazın edinim bedelinin %40’ını aşarsa HEK 

prosedürü uygulanarak HEK’e ayrılır. Kullanımdan kaldırılır. 
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