
 

 

 

 

 

1.0 AMAÇ  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde bulunan Piyasa Denetim birimine uygunsuz cihazların ve cihazlar 

ile ilgili yaşanmış uygunsuz olayların bildirilerek, bunların incelenmesi ve devamında düzenleyici faaliyet, hüküm 

ve ceza işlemlerinin sağlanması noktasında sağlık kuruluşlarının üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve 

uygunsuz cihazlarda yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmektir. 

 

2.0 KAPSAM 

Hastane Bünyesinde bulunan tüm tıbbi cihazlar ve tıbbi cihaz kapsamında değerlendirilen sarf malzemelerini 

kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR 

TİTCK: Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu 

TİTUBB: Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

UTS: Uyarı Takip Sistemi 

OOBF: Olumsuz Olay Bildiri Formu 

 

4.0 TANIMLAR 

Ciddi Kamu Sağlığı Tehdidi: Acil düzeltici faaliyet gerektiren ölüm riski, sağlık durumunda ciddi bozulma veya 

ciddi hastalık ile sonuçlanan herhangi bir durumu ifade eder. 

Olumsuz Olay: Cihazın Özellikleri ve/veya performansında herhangi bir hatayı veya bozulmayı; etiketleme veya 

kullanım kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, kullanıcının 

veya diğer kişinin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da 

olabilecek durumları ifade eder. 

Salık durumunda ciddi bozulma: Hayatı tehdit eden bir hastalığı veya vücut fonksiyonlarında kalıcı bir 

bozulmaya ya da vücutta oluşan kalıcı hasarı ifade eder. 

Zarar: Kişilerin sağlık durumunda bir bozulmaya ya da fiziksel incinmeye ya da dış çevre veya ortamda 

öngörülmeyen bir bozulmaya sebep olmuş ya da olacak durumları ifade eder. 

 

5.0 SORUMLULUKLAR 

Hastane Yöneticisi, İdari Mali İşler Müdürü, Cihaz kullanan Sağlık Çalışanları, Kalite Birimi, Biyomedikal teknik 

servis çalışanları, Biyomedikal depo Çalışanları. 

 

6.0 FALİYET AKIŞI 

Uygulayıcıların/operatörlerin ve kullanıcıların sorumlulukları 

 Uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar, uyarı sistemi kapsamında oluşan olumsuz olayları, Bakanlığa 

bildirmekle yükümlüdür. 

 Tıbbi Cihaz Uyarı sistemi kapsamında, bir olumsuz olay olduğunda, olaya tanık olan uygulayıcılar/operatörler 

ve kullanıcılar, bu olayı bir tutanak ile Bakanlığa bildirir. Tutanakla ilgili cihazın markası, modeli, imalatçı 

ve/veya ithalatçı, seri/lot numaralarına ait bilgiler bulunur. 

 Uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar, olaya neden ya da olması muhtemel olan cihazları, varsa depo stokları 

ile birlikte muhafaza eder. Adli soruşturma ve kovuşturma işlemlerine halel getirmeksizin, inceleme amacıyla 

talep edildiğinde Bakanlığa ve/veya Bakanlığın bilgisi dahilinde imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, cihazın 

piyasaya arzından sorumlu gerçek veya tüzel kişilere gönderir. 

 

Olumsuz olayların bildirimine ilişkin esaslar 

Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın performansında ve/veya 

özelliklerinde bir hata, arıza veya beklenmeyen bir etki ve/veya etkileşimin meydana gelmesi. 
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Cihazdan yanlış pozitif veya yanlış negatif test sonucu elde edilmesi, 

Beklenmeyen öngörülmeyen ve/veya etiket ya da kullanım kılavuzunda yer almayan olumsuz reaksiyon ya da 

durumun ortaya çıkması,  

Cihazın kullanıcılar tarafından hatalı ve uygunsuz kullanımına neden olan etiket ve/veya kullanım kılavuzundaki 

bilgilerin yetersizliği, 

Kullanıcıların veya hastanın ölümüne yol açan veya sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan veya ciddi 

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

Mevcut olumsuz olayın hastanın, kullanıcının veya diğerlerinin ölümüne yol açması ya da tekrarlanması 

durumunda yol açacak olması, 

Olumsuz olayın ilk kez gerçekleşmesi veya tekrarlanması durumunda hastanın, kullanıcının veya diğerlerinin 

sağlık durumunda ciddi bozulmaya yol açması, 

Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmasına rağmen cihazın hatalı tanı ya da in vitro test sonucu vermesi 

nedeniyle zarar oluşması. 

 

Olay Bildirimi: Raporlamanın yapılması için; bir olayın gerçekleşmiş olması, olayın nedeninin tıbbi cihaz 

olması ya da tıbbi cihaz olmasından şüphe edilmesi, hasta/kullanıcı/üçüncü kişinin ölümü/hasta/kullanıcı/üçüncü 

kişinin sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanması ya da sonuçlanabilmesi gerekmektedir. 

Raporlamanın yapılması gereken bir olay meydana geldiği zaman, olaya tanık olan kişi/kişiler, biyomedikal 

teknik servis ve sağlık kurumunun görevlendireceği kişiler tarafından bir komisyon oluşturularak, cihaz kaynaklı 

problemler tespit edilir, tutanak ve raporlar tutularak bağlı İl Sağlık Müdürlüğü’ne durum bildirilir. Durum İl 

Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilgili birimlerine iletilir. Yanıt gelene kadar 

cihaz uygun koşullar altında muhafaza edilir. Bu koşullar cihaz kataloğunda yer alan saklama koşul ve 

ortamlarına uygun bir ortam olarak belirlenmelidir. Cihazın durumu ile ilgili gelen karara göre cihazın 

belirtilecek olan herhangi bir kurum/kuruluşa gönderilmesi gerekiyorsa, bu gereklilik ivedilikle yerine getirilir. 

Cihaz mevcut Durumu takip edilerek alınan kararlar doğrultusunda işlemler gerçekleştirilir. 

Olay bildirimi http://pgd.titck.gov.tr adresinden 4 aşamada gerekli bilgiler doldurularak gerçekleştirilir. 

1- Kullanıcıları Bilgileri(Kullanıcının T.C Kimlik No, Adı, Soyadı, Adres ve Yine aynı Şekilde Hastanın Adı, 

Soyadı, T.C Kimlik No, Kilo, Cinsiyet Vb.) 

2- Tıbbi Cihaza Ait Bilgiler(Marka, Model, Seri No, Ubb, Lot Vb.) 

3- Olumsuz Olay Bildirimi 

4- Rapor Ve Taahhütname 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
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