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KISALTMALAR 

Acil Tebliğ: Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları 
Hakkında Tebliğ 

ASHY: Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 

Devlet Arşiv Hiz. Hk. Yönet. : Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

DMK: Devlet Memurları Kanunu 

Ek Ödeme Yönergesi: Sağlık Bakanlığı’na Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında 
Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge 

Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli 
Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 

HÇGSDY: Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 

HH Ynt. : Hasta Hakları Yönetmeliği 

HHU Yönergesi: Hasta Hakları Uygulama Yönergesi 

İEGM: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

KAHY: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 

KHSUUEHY: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Özürlüler Yönetmeliği: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik  

RGY: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

SEGM: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

SPKY/ HKS: Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (ekinde) Hastane Hizmet Kalite 
Standartları 

TDHUEY: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

THGM: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Tıb. Atık Kont. Yönet. : Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Yat. Ted. Kur. Tıbbi Arşiv Hiz. Yöner. : Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Arşiv Hizmetleri 
Yönetmeliği 

YBÜGYSPES Dair Yönerge: Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin 
Eğitimine Ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönerge 

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

YTKEKY: Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

YTKİY: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
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BAKANIN MESAJI 

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete 

uygun bir şekilde sunulması temel amacıyla 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan sağlıkta 

dönüşüm programının önemli bileşenlerinden 

biriside Sağlık Bakanlığının planlayıcı ve 

denetleyici rolüdür. 

Sağlık Bakanlığının denetim görevini yerine getiren 

Teftiş Kurulu; faaliyette bulunduğu alanda 

vatandaşın adil, eşit ve hızlı sağlık hizmeti alması 

için kurulmuş olan sağlık tesisleri ve hastanelerde, 

hizmet sunumunda aksaklık bulunup 

bulunmadığını, sağlık personeli, tıbbi cihaz 

donanımı ve fiziki altyapının yeterli olup 

olmadığını denetlemektedir. 

Denetimde standartlaşma ve yeni yaklaşımlar etkili 

sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla denetim fonksiyonunu güçlendiren 

objektifliği ve rehberliği ön plana çıkaran ve denetlerken eğiten yaklaşımlar çağdaş 

denetim anlayışlarıdır. Bu bakış açısıyla Teftiş Kurulunda başlanılan yeni denetim 

modeli çalışmaları çerçevesinde Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler 

için denetim rehberleri hazırlanmıştır. 

Hazırlanan rehberlerde, bütün alanların denetiminden ziyade riskli alanlara ağırlık 

verilmesinin yanısıra, halkın sağlık hizmetine erişimi, acil sağlık hizmetleri, hizmetin 

kalitesi ve hasta güvenliği gibi konular ön planda tutularak insan merkezli bir yaklaşım 

sergilenmiştir. 

Tüm sağlık çalışanlarının faydalanabilmesi amacıyla hazırlanan bu rehberlerin ortaya 

çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
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Muhammet GEDİK 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 

 

ÖNSÖZ 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda sağlık 

sektöründe faaliyet gösterenlerin hukuka 

uygun faaliyette bulunmasını sağlamak üzere 

denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Teftiş Kurulu olarak; denetimde, etkinliği ve 

verimliliği artıracak, idareye katkı sağlama 

hedefini ön plana çıkaracak yeni bir yaklaşım 

getirmek düşüncesiyle Hastanelerden 

başlamak üzere yeni bir denetim modeline 

geçilmiştir. 

Bu çerçevede; Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

oluşturulan komisyonlar tarafından 

hazırlanan ve gelişmeler ışığında sürekli 

güncellenen bu rehberde, hastaneler açısından önemli görülen ve hizmet sunumunda 

aksaklıklara neden olabilecek risk alanlarının denetimine ağırlık verilmiştir. 

Böylelikle; hastane denetimlerinde etkinlik sağlanıp sağlık hizmetlerine erişimde önemli 

iyileşmeler sağlanan hastanelerimizde daha kaliteli, etkin ve hakkaniyete uygun hizmet 

sunumuna katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Tüm sağlık çalışanlarının faydalanabilmesi amacıyla rehberde sade bir dil kullanılmış 

olup müfettişlerden ve sağlık çalışanlarından gelecek eleştiri ve öneriler doğrultusunda 

rehberimiz sürekli güncellenip geliştirilecektir. 

Denetim görevlilerinin yanısıra hastane çalışanlarına da yol göstereceğine inandığım bu 

rehberin ortaya çıkmasında büyük bir çaba ve gayret gösteren tüm meslektaşlarıma 

teşekkür ederim. 
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1. ACİL HİZMETLER 

1.1. Hastane dışında ve girişinde, acil 
servisin yerini ve girişini gösteren 
yönlendirme levhaları mevcut mu? 
(ASHY Md. 15; Acil Tebliğ Md. 5)  
AÇIKLAMA: Hastane yakınındaki cadde ve 
sokaklara hastane acil servisini gösteren 
işaret ve yönlendirme levhaları konulur. 
Hastane girişinde acil servisin yerini 
gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve 
geceleri de okunabilecek şekilde 
ışıklandırılmış, yönlendirme levhaları 
bulunur. Lüzumu hâlinde bu levhalara ek 
olarak uluslararası kabul gören yabancı bir 
dilde de yönlendirme tabelaları eklenebilir. 

Acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla 
uygun yerlere, beyaz zemin üzerine ters "C" 
harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu 
mavi harflerle "ACİL" ibaresinin yer aldığı 
yönlendirme tabelası asılır. Acil servis 
binalarında, ışıklandırmalı ve en az 20 
(yirmi) metreden okunabilecek büyüklükte  
“ACİL SERVİS” yazılı tabela bulunur. 

1.2. Araçlar için uygun ve yeterli 
genişlikte otopark alanı bulunuyor mu?  
(ASHY Md. 15; Acil Tebliğ Md. 5/g)  
AÇIKLAMA: Acil servise yakın ve acil 
ulaşımını aksatmayacak şekilde, hasta nakil 
araçları, engelli hasta araçları ve resmi 
araçlar, personel ve hasta yakınları için 
uygun ve yeterli genişlikte otopark alanı 
ayrılır. Ambulans otoparkı ayrı olarak 
belirlenir ve her an çıkış yapabilecek şekilde 
önünün açık olması sağlanır. 

 

1.3. Acil servislerde, ambulans ve hasta 
nakil aracı ile nakledilen hasta girişi ile 
ayaktan hasta girişi ayrılmış mı? (ASHY 
Md. 15; Acil Tebliğ Md. 5/f)  
AÇIKLAMA: 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.  

1.4. Acil servis, fiziki konum/durum ve 
ulaşım şartları bakımından gerekli 
standartlara sahip mi?  (ASHY Md. 15; 
Acil Tebliğ Md. 5)  
AÇIKLAMA: Acil servisler, hastanenin ana 
girişinden ayrı, anayola yakın ve araç trafiği 
bakımından kolay ulaşılabilir, 
ambulansların kolaylıkla giriş ve çıkış 
yapabilecekleri, en fazla % 8 eğimli sedye 
rampası bulunan ve giriş katında; 
görüntüleme, laboratuar, ameliyathane, 
yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma 
uygun bağlantısı olan bir konumda kurulur.  

Aynı alanda birden fazla binada hizmet 
veren hastanelerde; ameliyathane, yoğun 
bakım, laboratuar ve görüntüleme birimleri 
ile acil servis arasındaki hasta nakli kapalı 
ortamda yapılacak şekilde fiziki bağlantı 
sağlanır.  

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

Acil serviste, bekleme salonu ile acil servis 
yanında, acil servis işleyişini aksatmayacak 
şekilde konumlandırılmış, hasta yakınlarına 
24 saat hizmet verebilen kafeterya, 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.  

Acil servislerde zeminlerin, kolay kırılmaz, 
yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, girintisiz ve 
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kolay temizlenebilir malzemelerden olması 
gerekir.  

1.5. Acil servisin seviyelendirme ve 
tescil işlemi yapılmış mı?  (Acil Tebliğ 
Md. 6-7)  
AÇIKLAMA: Acil servisler, acil hasta 
kapasitesi, acil vakaların özelliği ve vakanın 
branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, 
bulundurduğu malzeme, tıbbi donanım ve 
personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin 
özellikleri, bulunduğu konum, bünyesinde 
faaliyet gösterdiği 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 yatak ve personel standardı, 
Tebliğ 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.  

Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-
3’teki asgari standartlar çerçevesinde 
müdürlük bünyesinde oluşturulacak 
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.  

Göz hastalıkları, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı, lepra, deri 
ve zührevi hastalıkları branşlarında faaliyet 
gösteren ve acil sağlık hizmeti yoğunluğu 
bulunmayan dal hastanelerinde sadece ilgili 
uzmanlık dalının gerektirdiği branşta acil 
ünitesi (Acil hastalara ilk yardım, temel 
yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam 
desteği hizmetlerinin verilebildiği, en az bir 
odadan oluşan acil sağlık birimi) 
oluşturulur. Acil ünitesinin fiziki şartlar, 
tıbbi donanım, ilaç ve personel bakımından 
Ek-6’daki asgari standartları taşıması 
zorunludur.  

Faaliyet gösterdiği branşların özelliği gereği 
acil başvuru yoğunluğu bulunan, kadın 
hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve 
hastalıkları, 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 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.  

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

Entegre ilçe hastanelerinde acil sağlık 
hizmetleri, hasta yoğunluğuna ve kurumun 
fiziki şartlarına göre, acil muayene ve tıbbi 
müdahale hizmetlerinin verilebildiği, en az 
bir odadan oluşan, acil ünitesi yapılanması 
içerisinde verilebilir.  

1.6. Acil gelen hastalar için renk 
kodlaması ve triaj uygulaması yapılıyor 
mu? (ASHY Md. 15; Acil Tebliğ Md. 8)  
AÇIKLAMA: Triaj, çok sayıda hasta ve 
yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan 
öncelikli tedavi ve nakil edilmesi 
gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde 
ve bunların ulaştırıldığı her sağlık 
kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama 
işlemini ifade etmektedir.  

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 
Tebliğ Ek-7’de gösterilmiştir.  

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

Acil serviste ilk kayıt, güvenlik ve triaj 
uygulaması için yeterli alan ayrılır. Triaj 
uygulaması tabip veya acil tıp teknisyeni, 
hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve 
benzeri nitelikteki sağlık personeli 
tarafından yapılır. Acil bakım ve triaj 
uygulamasına ilişkin verilmesi gereken 
eğitimler, eğitimlerin müfredatı ve süresi ile 
eğitim verilecek merkezler Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının ve ilgili diğer 
kurumların da görüşü alınarak Bakanlıkça 
belirlenir.  

1.7. Hastaya gereken acil tıbbi müdahale 
ön şartsız ve gecikmeksizin yapılıyor 
mu? (ASHY Md. 15, 24; YTKİY Md. 57; 
Acil Tebliğ Md. 9/1, 14/1; Başbakanlığın 
2008/13 ve2010/16 no’lu genelgeleri) 
AÇIKLAMA: Kamu ve özel tüm sağlık 
tesisleri ve kuruluşları kendilerine başvuran 
veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil 
vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü 
olup olmadığına bakmaksızın kabul etmek, 
112 acil ambulansları tarafından getirilecek 
vakalar için KKM talimatlarına göre acil 
servislerini hazırlamak, ilk değerlendirme 
ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve 
stabilizasyonu sağlamakla yükümlüdür.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliğinde (SUT) belirtildiği şekliyle acil hal; 
ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve 
benzeri durumlarda olayın meydana 
gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi 
müdahale gerektiren haller ile ivedilikle 
tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka 
bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın 
ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme 
riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. 
Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil 
sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. 
Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü kamu 
ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu bu 
tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi 
olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup 
bulunmadığına veya tedavi masraflarının 
nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil 

hastaları kabul edecek ve gerekli tıbbi 
tedaviyi yapacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
sağlık hizmeti sağlanan genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden; SGK ile sözleşmesi bulunan kamu 
veya özel sağlık kuruluşlarına başvuran acil 
hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, 
prim borcu veya yeterli prim ödeme gün 
sayısı olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık 
hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan 
SUT hükümleri çerçevesinde SGK'dan tahsil 
edilecek ve hastadan veya SGK'dan ayrıca 
ilave ücret talep edilmeyecektir. SGK ile 
sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti 
sunucusuna başvuran acil hastalara verilen 
sağlık hizmetinin bedeli, sağlık hizmetinin 
verildiği tarihte yürürlükte olan SUT 
hükümleri çerçevesinde genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu 
kişi adına manuel olarak faturalandırılarak 
SGK'ya gönderilecektir. SGK tarafından 
yapılacak fatura incelemesi sonrasında 
belirlenen tutarlar genel sağlık sigortalısına 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişiye 
ödenecektir. Ancak, genel sağlık sigortalısı 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişi 
tarafından, sağlık hizmeti bedelinin SGK 
tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna 
ödenmesinin talep edilmesi halinde, kişinin 
yazılı muvafakati alınarak, kendisinden 
herhangi bir ödeme talebinde 
bulunulmaksızın muvafakatle birlikte ilgili 
sağlık hizmeti sunucusuna ödenecektir. Bu 
durumlarda hastadan veya SGK'dan ayrıca 
ilave ücret istenmeyecektir.  

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan 
vatandaşlarımızdan sağlık hizmeti bedelini 
ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden 
bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı 
beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli 
talep edilmeyecektir. Bunlardan; kamuya ait 
sağlık kuruluşlarından veya ayakta teşhis ve 
tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil 
sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, bu 
hizmet sunucuları tarafından 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık 
kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep 
edilecektir. Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarınca ödeme gücü 
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bulunduğu tespit edilenler için ise durum 
ilgili sağlık kuruluşuna bildirilecek ve 
hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması 
sağlanacaktır. 

1.8. Acil Serviste seviyesine göre 
bulunması gereken “Birim”ler mevcut 
mu? (Acil Tebliğ Ek: 1) .  
AÇIKLAMA: Acil Serviste seviyesine göre 
bulunması gereken birimler şunlardır: 

I. Seviye:  

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

b) Resüsitasyon odası: Herhangi bir 
nedenle solunum ve kardiyak arrest 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 hastaların ilk muayene ve 
tedavisinin yapıldığı alan.  

 

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

d) Müdahale odası: Her türlü sütür atma ve 
alma, alçı ve benzeri küçük cerrahi 
işlemlerinin yapılabildiği oda.  

e) 112 istasyon birimi (Bakanlık 
hastaneleri için zorunludur) : 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.  

II. Seviye: I. Seviyeye ek olarak:  

a) Triaj alanı (Hemşire/ATT/sağlık 
memuru düzeyinde): Tabip, acil tıp 
teknisyeni, hemşire ya da sağlık 
memurunun (toplum sağlığı) acil serviste 
görevli tabip ile koordineli olarak çalıştığı, 
acile başvuran hastaların karşılandığı, 
tedavi önceliğinin belirlendiği ve hangi 
bölümde, kim tarafından tedavi edileceğine 
karar verildiği birimdir.  

b) Primer tedavi birimi: Acil servise 
ayaktan başvuran, tetkik ihtiyacı olmayan, 
anamnez ve muayene ile tedavisi 
planlanabilen hastaların bakıldığı alandır.  

c) Görüntüleme Ünitesi: Mobil ve sabit 
röntgen, BT, USG gibi tıbbi donanımlı, acil 
servis hastalarına 24 saat hizmet verebilen, 
acil servise yakın ya da içinde 
konuşlandırılmış birim.  

d) İzolasyon/ Dekontaminasyon Odası: 
Nükleer, kimyasal ve biyolojik ajanlara 
maruz kalanların dekontaminasyonlarının 
sağlandığı, uygun miktarda duş bulunan 
alanlardır.  

III. Seviye: I. Ve II. Seviyelere ek olarak:  

a) Triaj (tabip düzeyinde) .  

b) Travma odası: Herhangi bir nedenle 
travma geçirmiş hastaların ilk muayene, 
tedavi ve bakımlarının yapıldığı, ileri travma 
yaşam desteği kapsamında girişimsel 
işlemlerin yapıldığı yerlerdir.  

c) Kritik-Yoğun Bakım Birimi (tercihli) : 
İlk resusitasyon ve tedavisi yapılan ve halen 
stabil olamayan hastaların 24 saati 
geçmemek şartı ile takip ve tedavilerinin 
yapıldığı alan.  

d) Muayene Odası (her bir branş için) .  
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1.9. Acil serviste seviyesine göre 
bulundurulması gereken tıbbi cihaz ve 
donanım mevcut mu? (Acil Tebliğ Ek: 2)  

AÇIKLAMA: Acil servislerde seviyesine 
göre bulundurulması gereken tıbbi cihaz ve 
donanım asgari standardı, Tebliğ Ek-2’de 
gösterilmiştir. Örnekleme yöntemiyle bazı 
cihaz ve donanım mevcut olup olmadığı 
kontrol edilebilir (Örnek olarak EKG cihazı, 
defibrilatör, monitör, aspirasyon sistemi,  
glukometre (portatif şeker ölçüm cihazı) , 
nebulizatör (buharla tedavi cihazı) , alçı ve 
atel malzemeleri, infüzyon pompaları veya 
ayarlı ilaç infüzyon setleri, Vasküler doppler 
(Damar içi kan akımı izleme cihazı -Hastane 
içerisinde ve ulaşılabilir olması yeterlidir) , 
Acil servis içerisinde seyyar Röntgen cihazı 
vb.)  

1.10. Acil serviste tıbbi sarf ve ilaç 
malzeme listeleri ile bunların kritik stok 
seviyeleri belirlenip, miat takibi 
yapılıyor mu?  (ASHY Md. 15/a)  
AÇIKLAMA: Acil sağlık hizmetinin 24 saat 
kesintisiz sunulma zorunluluğu nedeniyle, 
acil servisteki ilaç ve malzeme listeleri ile 
bunların kritik stok seviyelerinin 
belirlenmesi ve kontrol edilmesi, ayrıca acil 
servislerde bulunan bütün araç-gereç ve 
tıbbî donanımın, daima kullanıma hazır 
halde bulundurulması önem arz etmektedir.  

1.11. Acil Serviste karşılama, danışma 
ve yönlendirme hizmeti verilmekte 
midir? (SPKY/ HKS)  

 

AÇIKLAMA: Acil Serviste, karşılama, 
danışma ve yönlendirme hizmeti sunan 
birim bulunmalı; bu birimde, hastane bilgi 
rehberi, tanıtıcı broşür, telefon ve bilgisayar 
mevcut olmalıdır. 

Bu birimde çalışanlar eğitime tabi tutulmalı 
ve diğer hastane çalışanlarından ayırt 
edilebilecek kıyafet giymelidir. 

Eğitim programında; hasta memnuniyeti, 
hasta hakları ve İletişim becerileri 
bulunmalıdır. 

1.12. Acil servise konsültan doktor 
çağırma ve konsültan doktorun acil 
servise geliş saatleri kayıt altına alınıyor 
mu? (SPKY/ HKS)  

 

1.13. Hastanede mevcut olan yatak, boş 
yatak, yoğun bakım yatağı ve 
kullanılabilir durumdaki cihazlara ait 
bilgiler, güncellenerek düzenli ve sürekli 
olarak 112 Acil Komuta Merkezine -
öncelikle bilgisayar ortamında- 
aktarılmakta mıdır?  (THGM’nin 
2006/110 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Acil sağlık çağrılarının 
karşılanması ve ambulansların sevk ve idare 
edilmesi komuta kontrol merkezince yerine 
getirilmektedir. Acil durumlarda zaman 
kaybının önlenmesi ve sevk işlemlerinde 
koordinasyonunun aksatılmadan 
yürütülmesi amacıyla her ilde bulunan 
bütün hastane baştabiplikleri tarafından 



1. BÖLÜM  ACİL HİZMETLER                                                                                                        

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 14 

hastanede mevcut olan yatak, boş yatak, 
yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir 
durumdaki cihazlara (Ventilatör, Magnetik 
Rezonans, Tomografi, Ultrasonografi vb.) ait 
bilgilerin (2006/110 no. lu genelge ekinde 
yer alan forma göre) güncellenerek düzenli 
ve sürekli olarak 112 Acil Komuta Merkezi 
Hastane Entegrasyon Bölümüne öncelikle 
bilgisayar ortamında aktarılması 
gerekmektedir. Form, elektronik ortamda 
her gün akşam 16:00 ve sabah 08:00 
saatlerinde sorumlusu tarafından acil 
komuta merkezine bildirilmeli, gün 
içerisinde hasta yatış ve çıkışlarında da bilgi 
aktarımı yapılmalıdır.  

1.14. Hasta sevk ve nakil işlemlerinde 
Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep 
Formu kullanılıyor mu? (Acil Tebliğ Md. 
15/3)  
AÇIKLAMA: Yeterli şartların sağlanamadığı 
ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık 
tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın 
sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, 
sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve 
nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve 
yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve 
sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta 
sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9’daki Sağlık 
Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu 
kullanılır.  Bu formun 3 nüshası ekibe 
verilmeli ve 1. Nüshası ise sevk eden 
birimde kalmalıdır. Sevki yapılan hasta, 
hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir 
sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki 
yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. 
Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın 
kabulü için gerekli tedbirleri almak ve 
bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile 
yükümlüdür.  

1.15. Adlî vakalara ilişkin işlem ve 
bildirimler mevzuata uygun olarak 
yapılıyor mu?  (ASHY Md. 15/a)  
AÇIKLAMA: Bu konudaki mevzuatın 
(Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun, Adli Tıp Kurumu 
Kanunu, Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, 
Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin 

Tespiti Hakkında Yönetmelik, Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği) 
ilgili kısımlarının derlemesi www. 
adlitabiplik. saglik. gov. tr adresinde yer 
almaktadır.  

1.16. Zehirlenme vakalarına yönelik 
düzenleme yapılmış mıdır?  (SPKY/ 
HKS)  
AÇIKLAMA: Tüm Zehirlenme vakaları 
Ulusal Zehir Merkezi kılavuzuna göre takip 
edilmelidir. Tüm vakalar Ulusal Zehir 
Merkezine bildirilmelidir. Acil durumlar için 
Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) telefon 
numarası (114-Türkiye’nin her yerinden 
ulaşılabilir) kayıt altında olmalıdır. 
Hastanenin hasta profiline göre sık 
karşılaşılan zehirlenmeler için bir tedavi 
rehberi hazırlanmalıdır. 
(www.rshm.saglik.gov. tr/uzem/)  

1.17. Hastane acil servisi için 
organizasyon planı yazılı olarak 
hazırlanıp, acil servisin faaliyetleri bu 
yazılı plan çerçevesinde yürütülüyor 
mu?  (ASHY Md. 15/a)  
 

1.18. Acil serviste görevli bütün 
personelin acil servis birimindeki görev, 
yetki ve sorumlulukları yazılı olarak 
hazırlanıp, acil serviste görülebilecek bir 
yere asılmış mıdır?  (ASHY Md. 15/b)  
AÇIKLAMA: Acil sağlık hizmetleri, tüm 
bileşenleri (personel, tıbbi cihaz/malzeme, 
ilaç vb.) ile birlikte 24 saat kesintisiz hizmet 
sunulacak şekilde yapılandırılmalıdır. 
Hastane acil servisi için organizasyon planı 
yazılı olarak hazırlanmalı ve acil servisin 
faaliyetleri bu yazılı plan çerçevesinde 
yürütülmelidir.  

Organizasyon planıyla birlikte, acil serviste 
görevli personelin yetki ve sorumlulukları 
ile “görev tanımlarının” net bir şekilde 
yapılması, özellikle acil servisin yoğun 
olduğu durumlarda yaşanabilecek 
muhtemel karmaşanın önüne geçecek, 
böylelikle hastalara zamanında müdahale 
edilmesine zemin hazırlanmış olacaktır.  

http://www.adlitabiplik.saglik.gov.tr/
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Zira, görev, yetki ve sorumlulukların tam 
olarak bilinmesinin, hizmet verilirken 
çekinceli bir yaklaşım sergilenmesi 
hususunda katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir 

1.19. Nöbetçi uzman tabip, tabip ve 
diğer personelin branş, unvan ve 
isimlerinin yer aldığı, tercihen 
ışıklandırmalı bir levha ile nöbetçi 
eczaneleri gösterir liste acil servislerin 
kolaylıkla görülebilecek bir yerine 
asılmış mı?  (Acil Tebliğ Md. 5/j)  
 

1.20. Acilden yapılacak sevklerle ilgili 
olarak, bilgilendirici afiş ve duyurular 
mevcut mudur? (THGM’nin 2010/46 
nolu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Hastaların acil servisten diğer 
sağlık tesislerine sevk ve nakil işlemlerinde 
uygulamada karşılaşılan bazı sorun ve 
aksaklıkların giderilmesi, hasta ve hasta 
yakınlarının bu konuda bilgilendirilerek 
uygulamada birliğin sağlanabilmesi için; 

“SAYIN HASTALARIMIZ VE HASTA 
YAKINLARIMIZ: TEDAVİNİZİN DEVAMI İÇİN 
BAŞKA BİR HASTANEYE SEVKİNİZ 
GEREKTİĞİNDE; NAKLİNİZ, HASTANEMİZİN 
ORGANİZASYONU VE 112 
AMBULANSLARIMIZLA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SAĞLIK 
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN 
HASTANEMİZDEN KENDİ 
İMKÂNLARINIZLA AYRILMAYINIZ. ” 

İbaresinin, hastane yönetimi tarafından, en 
az 5 (beş) metreden kolayca okunabilecek 
şekilde standart afiş veya duyurular haline 
getirilerek, acil servislerin görülebilir uygun 
yerlerine asılması gereklidir.  

1.21. Acil serviste gerekli güvenlik 
önlemleri alınmış mıdır?  (Acil Tebliğ 
Md. 10)  

AÇIKLAMA: 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 müdahale, 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 
getirilen acil hastaların alındığı girişler 
gerekli idari ve teknik önlemler alınarak 
kontrol altında tutulur. Acil servisle 
bağlantılı otopark alanlarında da yeterli 
ışıklandırma, gözetleme kameraları ve 
güvenlik personeli ile gerekli güvenlik 
önlemleri alınır.  
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2. POLİKLİNİK HİZMETLERİ VE 
HEKİM SEÇME 

2.1. Poliklinik muayene başlama ve bitiş 
saatleri belirlenerek, hastaların 
görebileceği bir şekilde ilan edilmiş mi?  
(YTKİY Md. 12; THGM’nin 2004/117 
no’lu genelgesi)  
 

2.2. Belirlenen poliklinik başlama ve 
bitiş saatlerine uyularak, poliklinik 
hizmetleri kesintisiz olarak yürütülüyor 
mu? (YTKİY Md. 12, 110; THGM’nin  
2004/117 ve THGM’nin 2010/55 no’lu 
genelgesi)  
AÇIKLAMA: Sağlık kurumlarında personelin 
öğle yemeği ve istirahatı için saat 12-13 
arasının öğle tatili olarak ayrılması esastır. 
Ancak hizmetin kesintisiz olarak 
sürdürülmesi gereken birimlerde öğle tatili 
saatinde de yeterli sayıda personel 
bulundurulur. Bu süre içinde hizmet veren 
personele yemek ve dinlenme için kurum 
idaresince uygun görülen zamanda bir 
saatlik öğle tatili verilir. Baştabip, çalışma 
saatlerinde bütün personelin görevleri 
başında bulunmalarını, belirli saatte 
görevlerine başlamalarını yakından izler, 
devamlarını sağlar ve kontrol eder.  

2.3. Polikliniklerde hasta bekleme 
koltuğu mevcut mudur? (THGM’nin 
2006/113 ve 2004/117 no’lu 
genelgeleri)  

 

2.4. Her poliklinikteki muayene olacak 
hastanın ismi ve sıra numarasının 
görülmesi için her bir polikliniğin dışına 
uygun elektronik sistem konulmakta 
mıdır? (YTKİY Md. 11; 17/10/2007 
tarihli ve 9379 sayılı Yönerge Md. 8/ç 
2006/113 sayılı Genelge)  
AÇIKLAMA: Hastaların muayene olacakları 
hekim bilgisine ulaşabilmesini sağlamak 
açısından, poliklinik oda kapılarında 
hekimin adı soyadı, uzmanlık alanı ve 
unvanını belirten tabelalar bulunmalıdır.  
Diğer taraftan hastaların muayene sürecinin 
kolaylıkla işlemesini temin için, 
polikliniklere başvuran hastalara sıra 
numarası verilmeli, muayene olacak 
hastaların ismi ve sıra numarasının 
görülmesi için her bir polikliniğin dışına 
uygun elektronik sistem konulmalıdır.  

2.5. Poliklinik muayenesi için kayıt 
işlemi yapılan hastanın hangi saat 
diliminde muayene olacağı belirlenerek 
hastaya bu hususta bilgi veriliyor mu?  
(SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hastaların muayene 
olabilecekleri zaman dilimi hakkında 
bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, 
hasta kayıt biriminde hastanın gün içinde 
muayene olacağı zaman dilimi 
belirlenmelidir. Belirlenen zaman dilimi 
saatlik (en fazla 1 saat) olarak 
düzenlenmelidir.  

2.6. Poliklinik sayılarının artması ile 
birimlerde oluşabilecek yığılmaların 
engellenmesi için gerekli tedbirler 
alınmış mıdır? (17/10/2007 tarihli ve 
9379 Sayılı Yönerge Md. 13)  
AÇIKLAMA: Hastanede yığılmaların olduğu 
poliklinikler varsa hangilerinin olduğu ve 
sebepleri tespit edilerek hastanenin mevcut 
imkânları ile bu yığılmaların önüne geçilip 
geçilemeyeceği değerlendirilmelidir. Ayrıca, 
poliklinik sayılarının artması ile birlikte 
tıbbi tahlil, radyoloji laboratuarı, kan alma 
birimi vb. birimlerde yığılmalar 
oluşabilecektir. Hizmette aksamaya meydan 
verilmemesi açısından, başhekimlikçe, 
bahse konu birimlerdeki çalışma düzeni ve 
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işleyişiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.  

2.7. Hastanede mevcut her klinisyen 
uzmanın poliklinik hizmeti vermesine 
yönelik düzenleme yapılarak hastaların 
hekim seçmesine imkân sağlanıp, 
klinisyen uzman hekim sayısı kadar 
poliklinik odası açılmış mı? (YTKİY Md. 
8; 17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 8, Geçici Md. 1; THGM’nin 
2004/117 ve 2006/113 no’lu 
genelgeleri)  
AÇIKLAMA: Yataklı tedavi kurumlarında 
mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik 
hizmeti vermesine yönelik düzenleme 
yapılarak hastaların hekim seçmesine imkân 
sağlanır. Kurumlarda, hekim sayısı kadar 
poliklinik muayene odası ve diş hekimi 
sayısı kadar diş ünitesi oluşturulur.  

Hastanın, kendisine sağlık hizmeti veren 
veya verecek olan hekimi serbestçe seçme 
ve değiştirme haklarını kullanabilmelerini 
teminen, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci 
basamak sağlık kuruluşları ile ilçe 
hastaneleri, genel hastaneler, özel dal 
hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri 
ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 
yürütülen hekim seçme uygulaması; acil 
servisler ve idari görevlerde çalışanlar hariç 
olmak üzere, poliklinik hizmeti verilen 
birden fazla hekimi bulunan sağlık 
kuruluşları ile birden fazla diş hekimi 
bulunan ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 
17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 
başlatılmıştır. Acil servisler ve acil durumlar 
hekim seçme uygulaması kapsamına dâhil 
değildir.  

2.8. Poliklinik oda kapılarında hekimin 
adı soyadı, uzmanlık alanı ve unvanını 
belirten tabelalar bulunmakta mıdır?  
(17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 8 /b; THGM’nin 2004/117 
no’lu genelgesi)  

 

2.9. Polikliniklerde, “sekreterlik birimi” 
kurulmuş mu? (17/10/2007 tarihli ve 

9379 sayılı Yönerge Md. 6; THGM’nin 
2004/117 no’lu genelgesi)  

 

2.10. Poliklinik sekreterliği, poliklinik 
odalarına yakın konumda ve hastayla 
iletişime uygun dizayn edilmiş mi?  
(17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 6, 7; THGM’nin 2004/117 
ve 2006/113 no’lu genelgeleri)  

 

2.11. Poliklinik sekreterliği, nitelikli 
personel ve gerekli donanıma sahip mi?  
(17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 7)  
AÇIKLAMA: “Poliklinik sekreterliği” 
kurulmasıyla kısaca, hastanın muayene 
öncesi bilgilendirilerek hekimini seçmesine 
imkan tanınması ve kurumun işleyişi 
hakkında bilgi verilmesi vb. hususlar 
amaçlanmaktadır. Muayene sırası da bu 
birimlerden verilir. Hastaya ilişkin 
bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması 
amacıyla hasta kayıt, kabul ve poliklinik 
sekreterlik hizmetlerinin birleştirilmiş 
olarak aynı sekretaryadan yürütülmesi 
mümkündür. Altyapısı uygun olan 
kurumlarda her poliklinikte kayıt ve kabul 
işlemlerinin ayrı yapılması esastır.  

Poliklinik sekreterliği birimleri, hastaların 
rahatça ulaşabileceği ve görebileceği şekilde 
poliklinik odalarına yakın yerlerde 
oluşturulmalıdır. Camlı, kapalı, yüksek ve 
iletişimi kısıtlayan yapılar hastaları olumsuz 
etkilediğinden, poliklinik sekreterliği 
birimleri, çevresi açık, masa veya masa 
kullanım yüksekliğine sahip, hastaların 
oturtularak işlemlerinin yapıldığı birimler 
şeklinde düzenlenmelidir. Hastaların sıra 
takibini kolaylıkla yürütebilmeleri için 
uygun elektronik sistem kurulabilir.  

Hasta ve yakınlarına yardımcı olmak ve 
yönlendirmek için refakat görevlisi 
görevlendirilebilir. Bu birimde çalışan 
personel gerekli nitelikleri taşımalı ve 
tanıtıcı kimlik kartı takmalıdır. Birimin 
çalışmasına uygun olarak telefon ve 
bilgisayar gibi gerekli donanım bulunmalı ve 
fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.  
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2.12. Hekimlerin günlük ve aylık çalışma 
listeleri santral, danışma, poliklinik 
sekreterliği gibi ilgili birimlerde 
bulunmakta ve varsa kurumun resmi 
internet sayfasında ilan edilmekte 
midir?  (17/10/2007 Tarihli ve 9379 
Sayılı Yönerge Md. 7/ (2) , 10; THGM’nin 
2006/113 ve 2004/117 no’lu 
genelgeleri)   

 

2.13. Cerrahi hekimlerin ameliyat 
günleri aylık olarak belirlenip, listeler 
hastaların bilgilendirilmesi amacıyla 
poliklinik sekreterliklerinde 
bulundurulmakta mıdır?  (YTKİY Md. 8; 
17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 9/d)  
AÇIKLAMA: Poliklinik sekreterliklerinin 
hastaları sağlıklı bir şekilde 
yönlendirebilmeleri, hekimlerin günlük ve 
aylık çalışma listeleri ile cerrahi hekimlerin 
ameliyat günlerini gösterir listelerin bu 
birimlerde bulunmasına bağlıdır. Diğer 
taraftan, bu listelerin danışma ve santral 
gibi birimlerde bulunmasının yanı sıra, 
varsa kurumun resmi internet sayfasında da 
ilan edilmesi, hasta ve yakınlarının birden 
fazla kaynaktan bilgilenmesine ve hekim 
seçme hakkını kullanabilmesine katkı 
sağlayacaktır.  

2.14. Polikliniklerde yeterince sağlık 
personeli görevlendirilmiş midir?  
(17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 9/a)   

 

AÇIKLAMA: Polikliniklerde hastaların 
ihtiyacına göre öncelikli olarak tıbbi 
sekreter olmak üzere gerekli sağlık 
personeli (hemşire, sağlık memuru vb.) 
görevlendirilmelidir.  

2.15. Polikliniklerde, tetkik isteme, 
tetkik randevusu verme işlemleri ile 
sonuçların poliklinik odasından 
alınabilmesine imkân verecek, iç ağ ve 
otomasyon bağlantısı olan bilgisayar 
bulunmakta mıdır?  (17/10/2007 tarihli 
ve 9379 sayılı Yönerge Md. 8/d, 9/b; 
THGM’nin 2006/113 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Hekimin laboratuar 
sonuçlarına en kısa sürede ulaşması ve 
hastaların laboratuar sonuçlarını yazılı 
olarak da alabilmeleri sağlanmalıdır.  

2.16. Poliklinik kayıtları usulüne uygun 
ve tam olarak tutulmakta mıdır?  (YTKİY 
Md. 12; YTKİY Form 101)  
AÇIKLAMA: Poliklinikte muayene edilen 
bütün hastalar kaydedilmeli, ağır, acil ve 
adli vakaların kuruma müracaat saatleri de 
mutlaka belirtilmelidir. 06. 06. 2007 tarihli 
ve 5228 sayılı makam onayı ile yürürlüğe 
giren Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt 
ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönerge ile gerekli 
yedekleme ve güvenlik önlemlerin alınması 
kaydıyla, kurum dışına çıkmayan ve 
hukuken ıslak imza gerektirmeyen 
poliklinik defterleri, laboratuar defterleri, 
yatan hasta takip kartları, anamnez formları, 
tedavi takip kartları gibi sağlık kayıtları ve 
belgelerinin, lüzumu halinde istenilen içerik 
ve formatta çıktıları alınacak şekilde olmak 
şartıyla, elektronik imza uygulamaları 
yaygınlaşana kadar sadece elektronik 
ortamda tutulması ile iş ve işlemlerin bu 
ortamda gerçekleştirilebilmesinin önü 
açılmıştır.  

2.17. Muayene esnasında hasta 
mahremiyetinin sağlanması için gerekli 
önlemler alınmış mıdır? (YTKİY Md. 7; 
17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 8/e)  
AÇIKLAMA: Poliklinik muayenelerinde 
gizlilik prensiplerine riayet esastır. Burada, 



2. BÖLÜM                                                                 POLİKLİNİK HİZMETLERİ VE HEKİM SEÇME 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 19 

halkın gelenek ve ahlak kurallarına saygı 
gösterilmelidir. Bu nedenle, hastalar teker 
teker muayene edilmeli ve muayene 
esnasında poliklinik odasında tıp ve 
yardımcı tıp meslekleri personelinden başka 
kimse bulunmamalıdır (Hastanın istemesi 
halinde ailesinden biri veya bir yakını 
bulunabilir) .  

Poliklinik odasında muayene alanının 
paravanla tam olarak ayrılmış ya da hasta 
muayene sedyesinin etrafı perde ile tam 
olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır.  

2.18. Poliklinik odalarına muayene 
yapılan branşa uygun malzemeler temin 
edilmiş ve her polikliniğe alınması 
mümkün olmayan cihazlar ortak 
kullanım için planlanmış mıdır?  
(17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı 
Yönerge Md. 8/c; THGM’nin 2004/117 
no’lu genelgesi)  

 

2.19. Her kadın doğum polikliniğinde 
bir adet veya ortak kullanılabilecek 
ultrasonografi cihazı bulunmakta mıdır?  
(THGM’nin 2004/117 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Poliklinik odalarında, poliklinik 
hizmetlerinin sunulmasına uygun, branşa 
göre gerekli donanım bulunmalı (muayene 
masası, paravan, tek kullanımlık ya da 
sürekli ütülü ve temiz muayene, masa 
örtüsü, muayene koltuğu, otoskop, ışık 
kaynağı, stetoskop, tansiyon aleti, bebek boy 
ölçme ve tartı aleti, ultrasonografi cihazı 
vb.) ve fiziki düzenlemeler yapılmalıdır. 

Poliklinik odalarının havalandırma ve 
aydınlatmasının uygun olması ve yeterli 
elektronik donanıma sahip olması gerekir. 
Her polikliniğe alınması mümkün olmayan 
cihazlar, ortak kullanım için planlanmalıdır.  

2.20. Her poliklinik odasında el hijyenini 
sağlamaya yönelik malzeme 
bulundurulmakta mıdır?  (HÇGSDY, Md. 
8/a.3, SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Amaç, hasta ve çalışan 
güvenliğinin temel unsurlarından olan el 
hijyeninin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, her 
doktor odasında el hijyeni malzemeleri 
(alkol bazlı el antiseptikleri, sıvı sabun, kağıt 
havlu vb.) bulunmalı ve bu ürünlere sağlık 
personeli tarafından kolaylıkla 
ulaşılabilmelidir. (Örneğin; cepte taşınabilir, 
masa üstü, duvara monte el dezenfektanları) 

2.21. Poliklinik muayenelerinde öncelik 
sırası uygulanabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmış mıdır? 
(THGM’nin 2010/73 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2010/73 sayılı genelgesine 
göre, genel hizmetin aksamasına meydan 
vermeyecek şekilde poliklinik 
muayenelerinde öncelik sırası alacak 
gruplar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

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

b) Özürlüler ,  

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 bildirim yapılmalı ve 
randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ 
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kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve 
diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli 
işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.  
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3. HASTA HAKLARI-HİZMET 
STANDARTLARI 

3.1. Hasta ve hasta yakınlarının 
haklarının neler olduğunu gösterir 
bilgilendirme levhaları, hastanenin 
kolaylıkla görülebilecek alanlarına 
asılmış mıdır? (Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md. 48)  
 

3.2. Hasta Hakları Birimi oluşturulmuş 
mudur? (HHU Yönergesi Md. 14, 21)   

 

 
AÇIKLAMA: Hasta hakları uygulamalarının 
planlanması, değerlendirilmesi, 
uygulanması amacıyla illerde tüm kamu 
hastaneleri, diş hastaneleri ve ilçelerdeki 
100 yatak kapasitesi üzerindeki 
hastanelerde “Hasta Hakları Birimi” kurulur. 
Birim, Hasta Hakları Kurul Başkanı olan 
Başhekim Yardımcısına bağlı olarak faaliyet 
gösterir.  

100 yataktan daha az yatak kapasitesine 
sahip ilçe hastanelerinde hasta hakları 
iletişim birimleri kurulur. Ancak bu 
yönergede belirlenen şekilde hasta hakları 
kurulu ve hasta hakları birimi 
oluşturabilenler bu şekilde hizmet sunabilir. 
Birim, Hasta Hakları Kurul Başkanı olan 
Başhekim Yardımcısına bağlı olarak faaliyet 
gösterir.  

3.3. Hasta Hakları Birimi, başvuru 
yapacak olanların kolayca 
ulaşabilecekleri bir yerde midir? 
(THGM’nin 2005/2 no’lu genelgesi)   

3.4. Hasta Hakları Birimine ulaşmayı 
kolaylaştırıcı yön levhaları bulunmakta 
mıdır? (THGM’nin 2005/2 no’lu 
genelgesi)  
AÇIKLAMA: Hasta hakları birimleri, 
başvuru yapacak olanların kolayca 
ulaşabilecekleri, tercihen polikliniklere 
yakın yerlerde kurulmalı ve birime ulaşmayı 
kolaylaştırıcı yön levhaları bulunmalıdır.  

3.5. Hasta Hakları Birimi tarafından 
kullanılacak yeterli bir fiziki mekan ve 
gerekli demirbaş sağlanmış mıdır?  
(HHU Yönergesi Md. 20)  
AÇIKLAMA: Hasta hakları birimleri başvuru 
yapacak olanların kolayca ulaşabilecekleri 
yerlerde kurulur. Telefon, fax, internet 
bağlantılı bir bilgisayar, yeterli sayıda 
koltuk, sandalye ve masa gibi araç gerecin 
sağlanmasından Başhekim sorumludur.  

3.6. Hasta Hakları Birimine tahsis 
edilmiş olan fiziki mekan, hasta 
mahremiyeti açısından, başka birim ve 
kişilerin kullanımına kapatılmış mıdır?  
(THGM’nin 2005/2 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Hasta mahremiyetinin 
sağlanması amacıyla, Hasta Hakları Birimi, 
başka birim ve kişilerce mesai saatlerinde 
veya mesai saatleri dışında 
kullanılmamalıdır.  

3.7. Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş 
mudur? (HHU Yönergesi Md. 10, 11)  
AÇIKLAMA: Hasta hakları uygulamalarını 
planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve 
önerilerde bulunmak amacıyla il 
merkezlerindeki bütün kamu hastaneleri ile 
ilçelerdeki 100 yatak üzerindeki 
hastanelerde "Hasta Hakları Kurulu" 
oluşturulur. Kurul biri başkan olmak üzere 
toplam 8 kişiden teşekkül eder. Hasta 
Hakları Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur; 

a) Başkan: Kamu hastanelerinde hastanenin 
kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip 
Yardımcısı, kurulun başkanıdır.  

b) Hasta Hakları Birim Sorumlusu,  
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c) Hakkında başvuruda bulunulan 
personelin birim sorumlusu,  

d) Hasta hakları konusunda faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi 
(Kurula kabul edilme şartları 44. maddede 
belirlenmiştir.)  

e) Varsa hastanın avukatı (Hastayı temsil 
ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir. 
Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula 
girerek kurul üyelerini konu hakkında 
bilgilendirebilirler. Ama oylamaya 
katılamazlar ve oylama sırasında kurulda 
bulunamazlar.)  

f) 4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanununa 
göre kurumda yetki almış sendika temsilcisi,  

g) Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. 
(Kendisi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına 
bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, 
sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler 
alanında temayüz etmiş, 65 yaşını 
geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını 
engelleyecek kronik bir rahatsızlığı 
olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.)  

h) İl genel meclisi üyeleri arasından Vali 
tarafından seçilecek bir üye. 

3.8. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve 
Birim Sorumlusu gerekli şartları taşıyor 
mu? (HHU Yönergesi Md. 15, THGM’nin 
2005/2 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Kamu hastanelerinde 
hastanenin kalite hizmetlerinden sorumlu 
Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanıdır. 
Birim sorumlusu; kamu hastaneleri için 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla 
ilişkiler uzmanı, hemşire (fakülte mezunu) 
unvanına sahip kişiler arasından, Valiliğin 
teklifi Bakanlığın onayı ile görevlendirilir. 
Bu konuda bakanlığın vermiş olduğu hizmet 
içi eğitimlere katılmayanlar birim 
sorumlusu olarak teklif edilemezler.  

3.9. Birim sorumluları, Birim 
sorumluları olduklarını gösterir yaka 
kartı taşımakta mıdır? (THGM’nin 
2005/2 no’lu genelgesi)  

 
3.10. Hasta Hakları Kurulu haftada en az 
bir kere toplanmakta mıdır? (HHU 
Yönergesi Md. 13/c)  
AÇIKLAMA: Kurul başvuru dosyası 
durumuna göre bu yönergede belirlenen iş 
ve işlemleri yapmak üzere haftada en az bir 
defa toplanır. Görüşülecek dosya olmadığı 
durumlarda kurul en fazla 15 günde bir defa 
toplanır. Toplantı tarihinden bir gün önce 
hasta hakları birim sorumlusu, kurul 
üyelerini toplantının yapılacağı yer tarih ve 
saat konusunda bilgilendirir.  

3.11. Hasta Hakları Birimine ulaşan 
başvurular 15 iş günü içerisinde 
sonuçlandırılmakta mıdır? (HHU 
Yönergesi Md. 13/d; THGM’nin 2005/2 
no’lu genelgesi)  

 

3.12. Kurulda alınan kararlar ilgililere 
zamanında bildiriliyor mu? (HHU 
Yönergesi Md. 18/i)  
AÇIKLAMA: Hasta hakları birimine yapılan 
başvuruların 15 gün içerisinde 
sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, 
Hasta Hakları Birim Memuru tarafından 
kurulda alınan kararların ilgililere resmi 
olarak 3 iş günü içinde bildirilmesi ve 
bundan sonra yapılacaklar konusunda 
başvuran kişiye bilgi verilmesi 
gerekmektedir.  

3.13. Hasta haklarına ilişkin 
uygulamalar internet ortamında takip 
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edilmekte midir? (THGM’nin 2005/2 
no’lu genelgesi)  

 

3.14. Hasta Hakları Birimine yapılan 
başvurular ve başvurular üzerine 
varılan kararlar ile gerçekleştirilen 
işlemler düzenli olarak kayıt altına 
alınmakta mıdır? (HHU Yönergesi,  
THGM’nin 2005/2 no’lu genelgesi)  

 

3.15. Hasta Hakları Kurulları tarafından 
görüşülen dosyalardan, idari işlem 
yapılması amacıyla Başhekimliğe 
gönderilen dosyalar, 657 Sayılı Kanun 
hükümlerine göre, ivedilikle işleme 
konularak sonuçlandırılmakta mıdır? 
(THGM’nin 2005/2 no’lu genelgesi)  
 

3.16. Hasta Hakları Birimi tarafından, 
hastane personeline yönelik, periyodik 
hizmet içi eğitimler düzenlenmekte 
midir? (THGM’nin 2005/2 no’lu 
genelgesi)  
 

3.17. Hizmet standartları oluşturulup 
ilan edilmiş mi? (KHSUUEHY Md. 6, 
S.G.B. 2010/25 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: İdareler kamu hizmeti Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve 
Esaslara İlişkin Yönetmelik Ek-2’de yer alan 
örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. 

Aynı yönetmelik Ek-3’te belirtilen 
açıklamalara göre oluşturulan hizmet 
standartları tablosunda; hizmetin adı, 
başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne 
kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet 
mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, 
hizmeti doğrudan sunan birimlerce 
vatandaşların kolayca görebileceği 
panolarda, kurumsal internet sayfalarında 
ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca 
idarenin danışma masalarında da istenilen 
belgeleri gösteren dokümanlar 
bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz 
olarak verilir.  

3.18. Hizmet sunumunda özürlülerle 
ilgili tedbirler alınmış mı? (KHSUUEHY 
Md. 7, SGB’nin 2010/71 Sayılı Genelgesi, 
TSHGM’nin 2010/79 Sayılı Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Özürlülere yönelik sağlık 
hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının 
iç ve dış mekanlarının mimari ve çevresel 
düzenlemelerine ilişkin olarak; 

a) Düzenlemelerin TSE Standartlarına 
uygun olarak yapılması,  

b) Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür 
grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde 
yazılı, sesli ve görsel yönlendirmelerin 
yapılması,  

c) Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat 
bankosu v. b. gibi ortak alanların her özür 
grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi, 
tekerlekli sandalye transferini 
kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye 
manevrasına imkan verecek şekilde gerekli 
görülen alanların tutunma barlarıyla 
desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin 
yapılması,  

d) Görme özürlüler için ortak alanlarda 
takip izi oluşturulması,  

e) Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve 
yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri 
belirten tabelaların kolayca görebilecekleri 
yerlere asılması, söz konusu bilgilere görme 
özürlülerin ulaşmalarını teminen braille 
alfabesinin de kullanılması sağlanacaktır.  
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Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı 
hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, 
işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi 
personel (hostes hizmeti) temin edilecektir.  

İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak 
üzere işaret dili bilen personel istihdam 
edilecektir.   

Özürlü vatandaşlarımızın sağlık 
kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri 
yapılırken özel durumuna uygun şekilde 
gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri 
yapılacaktır.  

Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları 
sağlık kuruluşundan başka bir sağlık 
kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkânlar 
ölçüsünde transferi sağlanacaktır.  

Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü 
personel ve özürlü hastaların araçları için 
yer ayrılacak ve ayrılan yer standartlara 
uygun olarak işaretlenecektir.  
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4. HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 

4.1. Hasta kimlik bilgilerinin 
tanımlanması ve doğrulanması yapılıyor 
mu? (HÇGSDY Md. 6/a; SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta kimliğinin 
doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme 
bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Hastaya 
hangi renk kimlik tanımlayıcının 
kullanılacağı, kimlik tanımlayıcının hangi 
durumlarda değiştirileceği, hasta ve 
ailesinin kimlik tanımlayıcılar konusunda 
nasıl bilgilendirileceği, hasta kimliğinin nasıl 
doğrulanacağı konularını kapsamalıdır. 

Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli 
kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Alerjik 
hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik 
tanımlayıcı kullanılmalı, kimlik tanımlayıcı 
barkotlu olmalı, kimlik tanımlayıcıda; 
protokol numarası, hasta adı-soyadı, doğum 
tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı, tanı 
ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde 
hasta kimliği doğrulanmalıdır. 

Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak 
kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından 
belirlenmelidir. 

 

Doğum sırasında kız bebeklere pembe, 
erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı 
kullanılmalıdır. Aynı seri numaralı anne-
bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, 
annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin 
cinsiyetine göre belirlenen kimlik 
tanımlayıcı ile değiştirilmeli, bebeğin kimlik 
tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, 
bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri 
ve anne veya bebeğin protokol numarası 
bulunmalıdır. 

Sağlık çalışanları, kimlik tanımlayıcıların 
kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması 
konusunda eğitilmelidir. 

4.2. Hasta düşmelerinin önlenmesine 
yönelik gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
(HÇGSDY Md. 6/f; SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Yatan hastaların düşmelerinin 
önlenmesine yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. Bunun için yatan hasta, bölüme 
kabulünde düşme riski yönünden 
değerlendirilmeli, değerlendirme, hastane 
tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı, 
hastanın klinik durumuna göre düşme riski 
değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.  

Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk 
düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. 
Düşme riski olan hastalar beyaz kelebek 
figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı 
hastanın odasının giriş kapısında 
bulunmalıdır. Yatan hastalarda düşme olayı 
gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine 
bildirim yapılmalı, olay ile ilgili gerekli 
düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır. 

Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hareket 
kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, 
Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer 
almalı,  Tedavi planında; uygulamanın 
başladığı tarih ve saat, uygulamanın hangi 
aralıklarla kontrol edileceği, uygulamanın 
sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. 
Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 
saatte bir gözden geçirilmelidir. Yatan hasta 
eğitimlerine yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. 

4.3. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili 
olarak güvenlik raporlama sistemi 
kurulmuş mudur? (HÇGSDY Md. 8/d; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Güvenlik raporlama sistemine 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bu 
bağlamda Güvenlik raporlama sistemi 
kurulmalı, olay bildirimleri kalite yönetim 
birimine yapılmalı, kalite yönetim birimi 
olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili 
komitelere iletmeli, komiteler olay bildirimi 
ile ilgili kök neden analizi yapmalı, düzeltici 
önleyici faaliyet başlatılmalı, olay 



4. BÖLÜM                                                      HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 26 

bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve 
yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine 
gönderilmelidir. 

Bildirimi yapılacak olaylar asgari; ilaç 
güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi 
güvenlik, hastaların düşmesi, kesici-delici 
alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile 
temas konularını kapsamalıdır. Bildirimi 
yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde 
düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. 
Ayrıca güvenlik raporlama sistemine 
yönelik eğitimler verilmelidir. 

4.4. Temel yaşam desteği sürecinin 
güvence altına alınması (Mavi Kod 
uygulaması) için gerekli tedbirler 
alınmış mıdır?  (HÇGSDY Md. 8/ç; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Temel yaşam desteği sürecinin 
güvence altına alınması (Mavi Kod 
uygulaması) için yapılacak işlemler 
şunlardır: 

a) Uyarı sistemi oluşturulmalı, 

b) Sorumlular belirlenmeli, sorumlular 
içinde tıbbi, idari ve hemşirelik 
hizmetlerinden birer temsilci bulunmalı, 
mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin 
organizasyonunu yapmalı, gerektiğinde 
düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. 

c) Her vardiya için ekipler belirlenmeli, 

d) Uygulamalarda kullanılmak üzere acil 
müdahale seti bulunmalı, acil müdahale 
setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip 
edilmelidir. 

e) Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere; 
her ekipte; en az bir hekim, bir sağlık 
çalışanı bulunmalı, hekim ve sağlık çalışanı 
CPR eğitimi almış olmalıdır. 

f) Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde 
olay yerine ulaşmalıdır. 

g) Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar 
tutulmalıdır. Bu kayıtlar müdahale edilen 
kişiye ait bilgileri, yapılan uygulama, 
müdahalenin yeri, çağrının yapıldığı zaman, 
ekibin olay yerine ulaşma zamanı, 

müdahalenin sonucu, müdahale ekibinde 
yer alanların bilgilerini kapsamalı, kayıtlar 
kalite yönetim birimine gönderilmelidir. 

h) Mavi kod uygulamasına yönelik olarak 
her dönem tatbikat yapılmalı, tatbikatta ne 
kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına 
dair kayıt tutulmalıdır. 

i) Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim 
verilmelidir. 

4.5. Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin 
sağlanması (Pembe Kod uygulaması) 
için gerekli tedbirler alınmış mıdır?  
(HÇGSDY Md. 8/ç; SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Yenidoğan ve çocuk 
güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod 
uygulaması) için yapılacak işlemler 
şunlardır:  

a) Uyarı sistemi oluşturulmalı, 

b) Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; 
idari ve hemşirelik hizmetleri 
yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis 
elemanı, güvenlik amiri ve pediatri servis 
hemşiresinden oluşmalı, pembe kod ile ilgili 
tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu 
yapmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici 
faaliyet başlatılmalıdır. 

c) Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar 
tutulmalı, bu kayıtlar Olaya maruz kalan 
kişiye ait bilgiler, Olayın gerçekleştiği 
bölüm, Başlangıç-bitiş zamanı, Olayın 
sonucu ile ilgili bilgileri kapsamalı ve kalite 
yönetim birimine gönderilmelidir. 

d) Pembe kod uygulamasına yönelik olarak 
her dönem tatbikat yapılmalıdır. 

e) Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim 
verilmelidir.  

4.6. Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, 
cinsel taciz ve şiddete maruz 
kalmalarına karşı gerekli tedbirler 
alınmış mıdır? (HÇGSDY Md. 8/ç; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta ve çalışanların fiziksel 
saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz 
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kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmalı ve beyaz kod yönetimine yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. Beyaz kod yönetimi 
ile ilgili;  

a) Uyarı sistemi oluşturulmalı, 

b) Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular 
tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri 
yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya 
sosyal hizmet uzmanı, güvenlik amirinden 
oluşmalıdır. 

c) Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili 
kayıtlar tutulmalıdır. Bu kayıtlar olayın 
olduğu tarih ve saat, olayın olduğu yer, olay 
anında yapılan iş, olayın başlama nedeni, 
olayın oluş şekli, olayda varsa kullanılan 
nesne, olayda çevrede oluşan olumsuzluklar, 
olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa 
kişisel bilgileri, olayı görenlerin kişisel ve 
iletişim bilgilerini kapsamalı ve kayıtlar 
kalite yönetim birimine gönderilmelidir. 

d) Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak 
her dönem tatbikat yapılmalıdır. 
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler 
başlatılmalıdır. 

e) Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli 
destek sağlanmalıdır. 

f) Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim 
verilmelidir. 

4.7. Çalışan güvenliği için gereken 
tedbirler alınmış mıdır? (HÇGSDY Md. 7; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Çalışan güvenliği için alınması 
gereken tedbirler şunlardır:  

a) Çalışan güvenliği programı 
hazırlanmalıdır. 

b) Bölüm bazında risk değerlendirmesi 
yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi asgari; 
radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler 
kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, 
enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, 
şiddet, iletişim konularını kapsamalıdır. 
Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik 
çalışan güvenliği için koruyucu önlemler 
alınmalıdır. 

c) Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt 
altına alınmalı, gerektiğin düzeltici önleyici 
faaliyetler başlatılmalıdır. 

d) Çalışanların sağlık taramaları 
yapılmalıdır. Bu çerçevede bölüm bazında 
belirlenen riskler ve uzman hekimlerin 
görüşleri doğrultusunda sağlık tarama 
programı hazırlanmalıdır. Sağlık tarama 
sonuçları ilgili uzmanlar tarafından 
değerlendirilmelidir. Çalışanlar sonuçları 
hakkında bilgilendirilmeli, sağlık taraması 
sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği 
sağlanmalıdır. 

e) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

f) Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu 
ekipman kullanılmalıdır. Bölüm bazında 
kullanılması gereken kişisel koruyucu 
ekipman belirlenmelidir. Kişisel koruyucu 
ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir 
olmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman 
kullanımı konusunda çalışanlara eğitim 
verilmelidir. 

g) Çalışan güvenliği komitesi bulunmalıdır. 
Çalışan Güvenliği Komitesinde; tıbbi, idari 
ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden 
birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir 
hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, 
psikiyatrist veya psikolog veya sosyal 
hizmet uzmanı ve diğer meslek 
gruplarından (laboratuvar teknisyeni, 
anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir 
temsilci yer almalıdır. Komitenin görev 
tanımı asgari; çalışan personelin zarar 
görme risklerinin azaltılması, riskli 
alanlarda çalışanlara yönelik gerekli 
önlemlerin alınması, fiziksel ve psikolojik 
şiddete maruz kalınma risklerinin 
azaltılması, kesici delici alet yaralanma 
risklerinin azaltılması, kan ve vücut 
sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, 
sağlık taramalarının yapılması konularını 
kapsamalıdır. Komite düzenli aralıklarla 
toplanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili 
eğitim düzenlemelidir.  

4.8. Sağlık hizmeti sunumunda iletişim 
güvenliğinin geliştirilmesi için gerekli 
tedbirler alınmış mıdır? (HÇGSDY Md. 
6/c; SPKY/HKS)  
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AÇIKLAMA: Sağlık hizmeti verenler 
arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi 
için yapılacak işlemler şunlardır: 

Sözel istem uygulamasına yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. Sözel istem 
uygulama sürecinde; istem, istemi alan kişi 
tarafından yazılmalı, yazılan kişi tarafından 
yazılı istem geri okunmalı, gerektiğinde 
verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar 
edilmeli, istemi veren kişi tarafından 
istemin doğruluğu sözel olarak 
onaylanmalıdır. Sözel istem en geç 24 saat 
içerisinde hekim tarafından tedavi planına 
yazılmalıdır. Sözel istem uygulaması 
hakkında hemşire ve hekimlere eğitim 
verilmelidir. 

 

4.9. İlaç yönetimi ve ilaç güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik işlemler 
gerçekleştirilmiş midir? (HÇGSDY Md. 
6/ç; SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: İlaç yönetimi ve ilaç 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler 
şunlardır: 

a) İlaç yönetimine yönelik yazılı bir 
düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; 
hastanın beraberinde getirdiği ilaçların 
yönetimini, hastanın yatış sürecinde 
kullanmaya devam edeceği ilaçların 
yönetimini, hastanın taburcu olduktan 
sonraki süreçte kullanacağı ilaçların 
yönetimini, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 
ilaçların yönetimini, ilaç güvenliğini 
sağlamaya yönelik tedbirleri, ilaç güvenliği 
ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda 
yapılacakları, ilaçla ilgili istenmeyen 
reaksiyon geliştiğinde yapılacakları 
kapsamalıdır. 

b) Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların 
yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar 
hemşire tarafından teslim alınmalıdır. 

c) Teslim alınan ilaçların miat kontrolü 
yapılmalı, hastanın beraberinde getirdiği 
ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir 
bu ilaçlar hemşire tarafından 
uygulanmalıdır. 

d) İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. İlaçlar, kapalı 
kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, 
kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı 
bilgileri bulunmalıdır. 

e) Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, 
kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tedavi planı; 
ilacın tam adını, uygulama zamanını ve 
dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini 
içermelidir. Hemşire hekimin tedavi planını 
hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. 

f) İlaçlar hastaya hemşire tarafından 
uygulanmalıdır. Stajyerlerin ilaç 
uygulamaları da hemşire gözetiminde 
olmalıdır. 

 

g) İlaçların karışmasını engellemeye yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. İlaç isimleri 
kısaltılarak yazılmamalıdır. Yazılışı, 
okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen 
ilaçların listeleri hazırlanmalı, listeler 
kullanım alanında bulunmalıdır. Yazılışı, 
okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen 
ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda 
yapılmalıdır. 

h) Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara 
yönelik tedbirler alınmalıdır. Pediatrik 
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dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde 
bulunmalıdır. Pediatrik dozdaki ilaçların 
dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı 
raflarda yapılmalıdır. Acil kullanılabilecek 
pediatrik ilaçların kilograma göre dozları 
listelenmeli, listeler ilgili bölümde 
bulunmalıdır. 

i) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Yeşil ve 
kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda 
bulundurulmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye 
tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. 
Devir teslim kayıtlarında; ilacın hangi 
hastaya kaç adet kullanıldığı, ilacın 
kullanıldığı tarih, ilacı kimin uyguladığı, 
kime kaç adet ilaç teslim edildiği, teslim alan 
ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır. 

j) Akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına 
yönelik düzenleme bulunmalıdır. Akılcı ilaç 
kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip 
oluşturulmalıdır. Ekipte; yönetimden bir 
temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır. 
Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; hastane 
politikası belirlenmeli, faaliyetler 
planlanmalı ve uygulanmalıdır. Akılcı ilaç 
kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık 
oluşturulmasına yönelik düzenlemeler 
bulunmalıdır. Hastalar ilaçların kullanımı 
hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaların 
sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç 
kullanımına yönelik broşür, poster, video 
görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır. 
Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç 
kullanımına yönelik bilgilendirme 
yapılmalıdır. 

4.10. Advers etki bildirimi ile ilgili 
düzenlemeler yapılmış mıdır? (Beşeri 
Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi 
ve Değerlendirilmesi Hakkında 
Yönetmelik Md. 9; HÇGSDY Md. 6/ç; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Farmakovijilans: Advers 
etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer 
muhtemel sorunların saptanması, 
değerlendirilmesi, tanımlanması ve 
önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalarıdır. 

Standart farmakovijilans çalışma 
yöntemi: Ruhsatlı/izinli olan ürünlerin 
farmakovijilans etkinliklerinin kimler 

tarafından, nasıl, hangi esaslara ve takvime 
bağlı kalınarak yürütüleceğini, kayıtlarının 
tutulacağını, görev ve sorumluluklarını 
belirleyen yazılı ve standart talimatlarıdır. 

Advers etki: Bir beşeri tıbbi ürünün 
hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis 
veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun 
iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya 
değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal 
dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı 
ve amaçlanmamış bir etkidir. 

Ciddi advers etki: Ölüme, hayati tehlikeye, 
hastaneye yatmaya veya hastanede kalma 
süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin 
sakatlığa veya iş göremezliğe, konjenital 
anomaliye veya doğumsal bir kusura neden 
olan advers etkidir. 

Beklenmeyen advers etki: Beşeri tıbbi 
ürüne ait kısa ürün bilgileri ile niteliği, 
şiddeti veya sonlanımı açısından uyumlu 
olmayan advers etkidir. 

Advers Etki Bildirim Formu: Bir kişide 
beşeri tıbbi ürün kullanımına bağlı olarak 
ortaya çıkan ürün advers etkisi ile ilgili 
bilgilerin yer aldığı formdur. 

Farmakovijilans irtibat noktası: Sağlık 
kuruluşunda advers etkilerin bildirilmesini 
teşvik etmekten, farmakovijilans verilerini 
toplamaktan ve TÜFAM'a iletmekten, 
gerektiğinde eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları yapmaktan sorumlu şahsı veya 
konu ile ilgili birimdir. 

Hastanelerde farmakovijilans sorumlusu 
belirlenmelidir. Sorumlunun adı, iletişim 
bilgileri ve mesleki özgeçmişi Bakanlık İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulmuş olan TÜFAM’a bildirilmelidir. 
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 
farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. 
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün 
içinde TÜFAM'a elektronik raporlama 
sistemi ile veya "advers etki bildirim formu" 
doldurularak faks veya posta yoluyla 
iletilmelidir. 

Not: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında 
Yönetmeliğin 9. Maddesine göre Üniversite 
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hastaneleri, diğer eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile Özel Hastaneler 
Yönetmeliğinde belirtilen A-1 Grubu Özel 
Hastaneler, ürün advers etkilerinin en doğru 
şekilde ve en kısa zamanda Bakanlığa 
bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi 
farmakovijilans sistemini kurar ve bu 
Yönetmeliğe göre faaliyet gösterirler; bunun 
ile ilgili standart farmakovijilans çalışma 
yöntemlerini hazırlarlar ve uygulamaya 
koyarlar. Ayrıca söz konusu hastanelerde 
TÜFAM'a bilgi akışını sağlamak üzere; 
hastane yönetimi tarafından, 
farmakovijilans çalışmalarını yürütecek bir 
eczacı veya hekim, farmakovijilans irtibat 
noktası sorumlusu olarak görevlendirilir ve 
bu kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ile 
iletişim bilgileri Bakanlığa bildirilir. 

4.11. Güvenli kan transfüzyonu için 
yapılması gereken işlemler 
gerçekleştirilmiş midir? (HÇGSDY Md. 
6/d; SPKY/HKS; THGM’nin 2009/37 
no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Güvenli kan transfüzyonu için 
yapılması gereken işlemler şunlardır: 

Transfüzyon sürecine yönelik yazılı 
düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; 
kan ve/veya kan ürünü isteminin yapılması, 
kimlik doğrulaması, çapraz karşılaştırma 
test sonucunun kontrolü, vital bulguların 
izlenmesi, transfüzyon reaksiyonu 
durumunda yapılması gerekenleri 
kapsamalıdır. 

Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu 
doldurulmalıdır. Bu formunda hastanın; adı 
ve soyadı, protokol numarası, tedavi 
gördüğü bölüm, tanısı, kan grubu  ve 
transfüzyon endikasyonu bilgileri 
bulunmalıdır. Ayrıca hastaya daha önce 
transfüzyon yapılıp yapılmadığı, hasta kadın 
ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, kan 
ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, 
hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün 
türü ve miktarı, planlanan veriliş süresi, 
hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.  

Transfüzyon sürecinin güvenliğini 
sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 
Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma 

test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık 
çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. 

Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık 
çalışanı tarafından; hastanın kimliği, kan 
ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, 
ürünün planlanan veriliş süresi 
doğrulanmalıdır. 

Transfüzyonun ilk 10 dakikası sağlık 
çalışanı tarafından gözlenmelidir. 
Transfüzyon boyunca her 15 dakikada bir 
hastanın vital bulguları izlenmelidir. 

 

Ayrıca, THGM’nin 2009/37 no’lu 
genelgesine göre ihtiyaç duyulan kanın 
doğrudan hasta yakınından talep 
edilmemesi gerekmektedir. Ancak ilgili 
Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan 
kanın temin edilememesi durumunda 
hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir. 
Kızılay’dan temin edilemeyen kanlarla ilgili 
gerekçeler Bakanlığımıza bildirilecektir.  

4.12. Güvenli cerrahi uygulamaları için 
gereken tedbirler alınmış mıdır? 
(HÇGSDY Md. 6/e; SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Güvenli cerrahiye yönelik 
düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm cerrahi 
işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf 
işaretleme süreci hekim tarafından 
gerçekleştirilmeli ve işlem hastaya da 
doğrulatılmalıdır. 
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Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol 
listesi sorumlusu tarafından anestezi 
verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce 
ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce 
uygulanmalıdır. 

Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta 
dosyasında saklanmalıdır. 
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5. AMELİYATHANE VE MERKEZİ 
STERİLİZASYON HİZMETLERİ 

5.1. Hasta yakınları için 
ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi 
alabilecekleri bekleme alanları 
bulunmakta mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta yakınları için 
ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi 
alabilecekleri uygun bekleme alanları 
oluşturulması amacıyla, bekleme alanı, 
hastane şartları göz önünde bulundurularak 
yeterli sayıda koltuk, sandalye vb. içermeli, 
bu bekleme alanında hasta yakınlarının 
hastalarıyla ilgili bilgi alabilmelerini 
sağlayacak düzenlemeler bulunmalıdır 
(ameliyathane süreçleriyle ve hastalarla 
ilgili bilgi aktaran görüntülü ekran, ışıklı 
tabela, bilgilendirmekle görevli personel 
vb). 

 

5.2. Ameliyathanelerde hasta ve 
personel girişi ayrılmış mıdır? (SPKY/ 
HKS)  
AÇIKLAMA: 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.  

5.3. Ameliyathaneye hasta transferinde 
raylı sistem mevcut mudur? (THGM’nin 
2007/24 no’lu genelgesi) 

 

5.4. Ameliyathaneden sorumlu bir 
cerrahi dal uzmanı görevlendirilmiş 
midir? (YTKİY Md. 16)  
AÇIKLAMA: Ameliyathanelerin yönetimi, 
hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet 
ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım 
ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere 
ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan 
personelin yönetimi ve eğitimlerinin 
yapılması ile genel cerrahi uzmanı 
görevlendirilmelidir. Çeşitli cerrahi dalların 
ya da birçok cerrahın bulunduğu 
kurumlarda, ilgili uzmanların görüşü 
alınarak baştabip tarafından seçilecek 
cerrahi dal uzmanı ameliyathane sorumlusu 
olarak görevlendirilir. 

5.5. Ameliyathanelerde steril, yarı steril 
ve steril olmayan alanlar tanımlanmış 
mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Sterilizasyon, bir maddenin 
üzerinde veya içinde bulunan tüm 
mikroorganizmalardan arındırılma işlemine 
sterilizasyon denir. Bu işlem sonrasında 
hastalık yapan ve yapmayan tüm 
mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu 
işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon 
gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem 
sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, 
mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar 
ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya 
yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin 
dereceleri ya da uygulama farklılıkları 
yoktur. Amaç ortamdan tüm 
mikroorganizmaların kaldırılmasıdır. Steril 
olan bir ortama mikropların bulaşmasına 
"kontaminasyon" adı verilir.  

Yarı steril kavramı steril ve steril olmayan 
alan arasındaki geçiş bölgelerini tarif etmek 
üzere kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde 
steril, yarı steril ve steril olmayan alanları ve 
bu alanlarda personelin uyması gereken 
kurallar belirlenerek, hastane kaynaklı 
enfeksiyonların kontrolü sağlanmalıdır. Yarı 
steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın 
ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş 
giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş 
mahalleri bulunur. 
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5.6. Uyandırma odası mevcut mudur?  
(THGM’nin 2007/24 no’lu genelgesi)  
 

5.7. Ameliyathanenin steril alan 
yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, 
gözeneksiz, kolay temizlenebilir, 
dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz 
malzeme ile kaplanmış mıdır? (SPKY/ 
HKS)  
AÇIKLAMA: Kısaca, insanlarda hastalık 
yapma özelliği olan mikropları uzaklaştırma 
işlemine dezenfeksiyon denir. Bu işlem 
geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon 
işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon 
derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, 
mikroorganizmaların vejatatif (hastalık 
yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) 
şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir. 
Bunlardan ilkine yüksek düzeyde 
dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde 
dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların 
arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise 
orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek 
düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle 
daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun 
süre uygulanarak yapılır.  

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan 
maddelere “dezenfektan” denir. Bunlar 
genellikle kimyasal maddelerdir. Hastane 
kaynaklı enfeksiyonlarda önemli rolü olan 
ameliyathanelerin fiziki alt yapılarının, 
temizlik ve dezenfeksiyon için en uygun 
şekilde yapılandırılması gereklidir. Bu 
nedenle ameliyathanenin duvar, tavan ve 
zeminleri uygun antibakteriyel malzemeler 
kullanılarak, kolay temizlenebilecek ve 
dezenfekte olabilecek şekilde yapılmalıdır.  

 

5.8. Ameliyathanede kişisel temizlik 
alanları düzenlenmiş midir (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Kişisel temizlik alanlarının 
kapıları dışarı doğru açılmalıdır. Kişisel 
temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. 
Kişisel temizlik alanlarında temizlik 
malzemeleri bulundurulmalı, sıvı sabun, 
kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp 
kutusu bulundurulmalıdır. Sıvı sabun 
kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, 
boşalan sabunluk yıkanıp iyice 
kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. 

5.9. Ameliyathane alanının, hepafiltreli 
hijyenik klima sistemi veya muadili bir 
sistem ile iklimlendirilmesi ve 
havalandırılması sağlanmakta mıdır?  
(SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hepa Filtre (High Efficiency 
Particulate Arresting - Yüksek Etkinlikte 
Partikül Yakalayıcı) , havada buluna partikül 
ve mikroorganizmaların tutularak ortam 
havasının temizlenmesi amacıyla kullanılır.  

a) Ameliyathanelerde hepafiltre veya 
benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve 
tutabilen havalandırma sistemi 
bulunmalıdır.  

b) Ameliyathane odasında ısı ve nem takibi 
yapılmalı ve bu değerlerin periyodik 
ölçümlerini içeren çizelgeler 
hazırlanmalıdır.  

c) Basma hava debisi minimum 2.400 m3/h, 
ortamdaki narkoz gazları konsantrasyonunu 
düşürmek için taze hava debisi minimum 
1.200 m3/h olmalıdır.  

d) Ameliyathane odasındaki partikül ve 
mikro - organizma sayısı tespitine dair 
periyodik ölçümler yapılmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır.  

e) Hijyenik Klima Tesisatındaki bütün 
mekanik sistemlerin periyodik olarak 
bakımları yapılmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır.  

f) Normal şartlarda ameliyathane odası ısısı 
(20-23 C0) olmalıdır. Ancak ameliyatın 
türüne ve ihtiyaca göre 18-26 C0 arasında 
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ayarlanabilir olması önerilir. Bağıl nem 
minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.  

5.10. Ameliyathanede kullanılan tüm 
ilaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, 
kontrol serumları ve malzemelerin 
minimum, kritik ve maksimum stok 
seviyeleri belirlenerek miat takipleri 
yapılıyor mu? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Ameliyathanede kullanılan 
ilaçların, sarf malzemelerinin ve anestezik 
ajanların kritik stok seviyeleri ve miat 
takiplerinin etkili ve doğru bir şekilde 
yapılabilmesi amacıyla, ameliyathanede 
bulunan tüm ilaç, sarf malzemeleri ve 
anestezik ajanların listesi yapılmalı, kritik 
stok seviyeleri belirlenmelidir. 
Ameliyathanede bulunan tüm ilaç, sarf 
malzemeleri ve anestezik ajanların 
miktarları ve kritik stok seviyeleri 
otomasyon sistemi üzerinden takip 
edilebilmelidir. Ameliyathanede bulunan 
tüm ilaç, sarf malzemeleri ve anestezik 
ajanların son kullanma tarihi kontrolü 
yapılmalıdır.  

5.11. Tıbbi müdahaleler öncesinde, 
hasta ve/veya hasta yakınlarından 
belirlenen formatlara uygun olarak rıza 
alınmakta mıdır?  (1219 Sayılı Kanun 
Md. 70; HH Ynt. Md. 24; HÇGSDY Md. 
6/b; SPKY/HKS; THGM’nin 2005/2 
Sayılı genelgesi)  
AÇIKLAMA: Tıbbi müdahalelerde hastanın 
rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise 
velisinden veya vasisinden izin alınır. 
Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı 
veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade 
gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 
Kanuni temsilci tarafından muvafakat 
verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak 
tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet 
altındaki hastaya tıbbi müdahalede 
bulunulabilmesi mahkeme kararına bağlıdır.  

Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin 
alınması zaman gerektirecek ve hastaya 
derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı 
veya hayati organlarından birisi tehdit 
altına girecek ise, izin şartı aranmaz.  

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24 
Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve 
hayatı veya hayati organlardan birisini 
tehdit eden acil haller haricinde, rızanın her 
zaman geri alınması mümkündür. Rızanın 
geri alınması, hastanın tedaviyi reddetmesi 
anlamına gelir. Rızanın müdahale 
başladıktan sonra geri alınması, ancak tıbbi 
yönden sakınca bulunmaması şartına 
bağlıdır.  

5.12. Anestezi uygulaması sırasında, 
hastanın fizyolojik durumu izlenerek, 
izlenim sonuçları kayıtlara girilmekte 
midir? (THGM’nin 2007/24 no’lu 
genelgesi)  
 

5.13. Ameliyat kayıtları düzenli ve 
ayrıntılı olarak, ilgili görevlilerce 
tutulmakta mıdır? (YTKİY Md. 114/e; 
THGM’nin 2007/24 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Ameliyat defterine, ameliyat 
ekibinin isimlerinin eksiksiz yazılması, 
ameliyat notunun da ameliyatı 
gerçekleştiren hekim tarafından ameliyat 
defterine okunaklı şekilde yazılması 
gerekmektedir.  

5.14. Ameliyathanedeki tüm cihazların 
bağlandığı prizler kesintisiz güç 
kaynaklarıyla beslenip, bu güç 
kaynaklarının periyodik olarak bakımı 
ve kontrolü yapılmakta mıdır? (SPKY/ 
HKS)  

 

5.15. Merkezi Sterilizasyon Birimi/ 
Ünitesi oluşturulmuş mudur? (YTKİY 
Md. 16)  
AÇIKLAMA: Merkezi sterilizasyon biriminin 
fiziki koşullarından önce bazı kavramların 
açıklanmasında yarar görülmüştür1: 

Temizlik: Kir ve organik maddelerin 
mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.  

                                                            
1 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Rehberi 2009-
www. das. org. tr 
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Antisepsi: Canlı doku üzerindeki veya 
içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi 
veya üremelerinin engellenmesidir.  

Antiseptik: Canlı doku üzerindeki veya 
içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi 
veya üremelerinin engellenmesi için 
kullanılan kimyasal ürünlerdir.  

Asepsi: Mikroorganizmaların korunmuş bir 
alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun 
devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu 
amaçla yapılan işlemlerin tamamına da 
aseptik teknik denir.  

Bakterisit: Bakterileri öldürme etkisi olan 
maddelerdir.  

Bakteri sporu: Bazı bakteriler tarafından 
oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre 
etkenlerine karşı dirençli özel yapısal 
şekildir.  

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon / 
sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve /veya 
kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya 
malzemeden organik madde ve patojenleri 
uzaklaştırarak, güvenli hale getirme 
işlemidir.  

Flaş sterilizasyon: Yıkanmış, dekontamine 
edilmiş, kurulanmış ancak paketlenmemiş 
haldeki aletlerin hemen kullanımı için buhar 
otoklavlarında özel bir programı 
kullanılarak (kısa sürede) steril edilmesi 
işlemidir.  

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ); 
temizleme – dekontaminasyon – 
dezenfeksiyon - kurutma, bakım ve onarım, 
paketleme, sterilizasyon, depolama ve 

dağıtım işlemlerinin yapıldığı steril 
malzeme üreten bir alandır. Merkezi 
sterilizasyon ünitesi ameliyathaneye en 
yakın alanda veya alt -üst katında yer 
almalıdır.  

MSÜ alanları Kirli-Temiz-Steril ve Destek 
Alanlar olmak üzere şekillendirilmelidir. 
Kirli alan; sterilitesi bozulmuş aletlerin 
üniteye kabul edildiği, alet ve malzemelerin 
sınıflandırıldığı, temizlendiği ve 
dekontamine edildiği alandır. Temiz alan; 
dekontamine olmuş, temiz alet ve 
malzemelerin kontrol ve bakımlarının, 
sterilizasyon için paketlenme işlemlerinin 
yapıldığı, steril olmak üzere paketlenmiş 
malzemelerin depolandığı alanı kapsar. 
Steril alan; steril ve temiz malzemelerin, 
kullanıcıya teslim edilmeden önce 
depolandığı alandır. 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 içermelidir.  

MSÜ içerisinde yönlendirme levhaları ve acil 
çıkış işaretleri asılı olmalıdır.  

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 
havalandırması saatte en az 10 hava 
değişimi sağlamalıdır. Hava türbülansı 
yaratacak herhangi bir araç 
kullanılmamalıdır. Hava dolaşım sistemi 
aşağıya çekişli olmalı ve hava akımı temiz 
alanlardan kirli alanlara doğru akmalıdır.  

5.16. Sterilize edilen alet ve malzemeler 
bohçalar içerisinde ve üzerlerinde steril 
edilme tarihi yazılmış şekilde ilgili 
birimlere teslim edilmekte midir?  
(YTKİY Md. 16)  
AÇIKLAMA: Merkezi sterilizasyonda; 
ameliyathane, tüm hasta servisleri, 
poliklinikler, laboratuarlar, endoskopi, 
müdahale ve doğum odaları, yoğun bakım 
gibi hizmet bölümlerinde kullanılacak alet 
ve malzemeler hizmete uygun olarak kağıt 
veya özel bohçalar içerisinde, setler halinde 
topluca sterilize edilerek kullanılmaya hazır 
vaziyette buradan dağıtılır. Sterilizasyon 
sorumlu-su, kullanan bölüm tarafından 
yıkanarak sterilizasyona hazır hale getirilen 
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setleri teslim alarak, aldığı miktar kadarını 
steril halde verir. Merkezi sterilizasyon 
hizmetleri ve burada çalışanlar 
ameliyathane sorumlusuna bağlıdır.  

5.17. Sterilizasyon ünitesinin ortam 
sıcaklığı ve nem oranı takibi yapılarak, 
değerlerin uygun olması sağlanmış 
mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Sterilizasyon ünitesinin ortam 
sıcaklığı ve nem oranı takibi yapılmalı ve bu 
değerlerin bilimsel standartlara uygun 
olması (sıcaklık 18-22°C, nem % 35-60) 
sağlanmalıdır.  

 

5.18. Sterilizasyon işlemi sırasında 
indikatörlerin kontrolü tam olarak 
yapılıyor mu? (SPKY/ HKS, Sterilizasyon 
ve Dezenfeksiyon Rehberi)  
AÇIKLAMA: Biyolojik indikatör: 
Sterilizasyonun gerçekleştiğini belirlemek 
için kullanılan dirençli bakteri sporlarını 
içeren test materyalidir.  

Kimyasal indikatör: Sterilizasyon 
şartlarında karakteristik değişiklik gösteren 
(renk değişikliği vb.) kimyasal maddeler 
içeren kağıt şerit veya diğer test 
materyalleridir.  

Hasta bakım işlemlerinde kullanılan steril 
ekipmanlardan mikroorganizma 
bulaşmasını önlemek amacı ile sterilizasyon 
basamaklarının doğru uygulanıp 
uygulanmadığının izlenebilmesi amacıyla: 

a) Sterilizasyon cihazlarının bakım ve 
kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalı ve 
kayıt altına alınmalıdır.  

b) Program döngüsü ile ilgili kayıtlar 
tutulmalıdır.  

c) Buhar otoklavları için her gün cihaz 
boşken ve sterilizasyon işlemine 
başlamadan önce Kaçak (Leak) testi, Bowie-
& Dick testi uygulanmalı ve kayıtları 
tutulmalıdır.  

d) İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin 
birbirinden ayrılabilmesi için mutlaka her 
paket üzerinde işlem indikatörü (maruziyet 
bantları) kullanılmalıdır.  

e) Her sterilizasyon çevriminde her bir 
paketin içi ISO sınıf 4, 5 veya 6 indikatör ile 
kontrol edilmelidir.  

f) Bu indikatörler değerlendirildikten sonra 
hasta dosyasına yapıştırılmalıdır.  

g) Sterilizasyon yöntemine göre uygun 
periyotlarla biyolojik indikatör 
kullanılmalıdır (Buharlı basınç 
sterilizasyonunda her otoklav için haftada 
en az bir kez; implant steril edilecek olan 
her çevrimde; otoklavlara bakım, onarım, 
kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk 
çalıştırmada; Etilen oksit sterilizasyonunda 
her çevrimde; Hidrojen peroksit gaz plazma 
sterilizasyonunda her kullanım gününde bir 
kez vb.) .  

5.19. Etilen oksit cihazı için fiziki şartlar 
uygun mu? (Sterilizasyon ve 
Dezenfeksiyon Rehberi)  
AÇIKLAMA: Etilen Oksit (EO) renksiz, 
kokusuz, havadan biraz daha ağır, yanıcı ve 
patlayıcı, toksik bir gazdır. EO, 
mikroorganizmaların hücre duvarı ile 
reaksiyona girerek irreversibl alkalileşmeye 
sebep olan bir sterilan olarak çalışır. Birçok 
tıbbi malzeme ile uyumlu olup, sıcaklığa 
duyarlı malzemeler için tercih edilen bir 
yöntemdir. EO sterilizasyonu düşük 
sıcaklıkta, nem ve EO gazı ile sterilizasyon 
işleminin gerçekleştirilmesidir. EO, 
sterilizasyonu için sürenin, nemin (%40-60) 
ve sıcaklığın (37-55 C0) belli seviyelerde 
olması gerekmektedir.  

Etilen oksit cihazı havalandırma (egzos) 
sistemi olan ayrı bir odaya yerleştirilmelidir. 
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Temiz alan içerisinde ayrı bölmeli 
mekânlarda (cam bölme önerilir) 
konumlandırılabilir.  

Etilenoksit gaz atığı bir katalizörle nötralize 
edildikten sonra tahliye edilir. Bu 
havalandırma sistemi sadece etilen oksit 
odası için planlanmalı ve emdiği havayı bina 
dışına atmalıdır. Ancak atık hava, binanın 
emiş yapan klima kanallarına, insanların 
kullanım alanlarına ve diğer binalara uzak 
olmalıdır.  

EO, gazı kolayca penetre olduğu için steril 
malzemeler üzerindeki gaz artıklarını 
uzaklaştırmak amacı ile, sterilizasyon 
sonunda havalandırmaya ihtiyaç vardır. 
Steril edilmiş paketler, içerinde kalmış 
etilen oksitin (yaklaşık %5) uzaklaşması için 
havalandırma kabinine yerleştirilmelidir. 
Havalandırma süresi paketlerin 
büyüklüğüne ve içeriğine bağlıdır. Ayrıca 
etilenoksit odasındaki gaz seviyesi için sesli 
alarm sistemi ve el detektörü kullanılır.  
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6. YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 

6.1. Yoğun bakım sorumlusu 
görevlendirilmiş midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 17) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım sorumlusu uzman 
tabip baştabip tarafından görevlendirilir. 
Yoğun bakım uzmanlık eğitimi verilen 
eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik 
şefinin, üniversite hastanelerinde ise ana 
bilim dalı başkanının da görüşü alınır. 
Görevlendirme, baştabibin belirleyeceği 
sürelerle, ilgili uzman tabipler arasında 
dönüşümlü olarak yapılabilir. Yoğun bakım 
sorumlusu olarak görevlendirilebilecek 
uzman tabipler şunlardır: 

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

b) Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk 
yoğun bakım uzmanı, bulunmaması 
durumunda, tercihen Bakanlıkça 
düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi 
almış bir çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı veya bir çocuk cerrahisi uzmanı 
görevlendirilir. 

c) Yenidoğan yoğun bakım servislerinde 
neonatoloji uzmanı tabiplerden birisi, I. ve 
II. seviye yenidoğan yoğun bakım 
servislerinde neonatoloji uzmanı tabip 
bulunmaması durumunda tercihen 
Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun 
bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Cerrahi 
yenidoğan yoğun bakım servislerinde çocuk 
cerrahisi uzmanı sorumlu olarak 
görevlendirilir ve gerektiğinde neonatoloji 
veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı 
tabibin konsültasyonu istenir. 

(2) Yoğun bakım servislerinde Ek-1, Ek-2 ve 
Ek-3’de gösterilen uzman tabip ve hemşire 
asgari standardına ilave olarak, hizmetin 
yoğunluğu ve vakaların özelliğine göre 
yoğun bakım hizmetleri ihtiyacını 

karşılayacak nitelik ve sayıda personel 
baştabip tarafından görevlendirilebilir. 

6.2. Yoğun bakım sağlık tesisindeki 
diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve 
hastane personelinin genel kullanım 
alanlarından ayrılmış mıdır? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 5) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servisleri sağlık 
tesisindeki diğer birimlerden, hasta, 
ziyaretçi ve hastane personelinin genel 
kullanım alanlarından ayrı, tercihen 
asansör, ameliyathane, acil servis, 
laboratuar ve görüntüleme birimlerine 
yakın olacak şekilde yapılandırılır. 

6.3. Yoğun bakım servisi giriş ve 
çıkışları uygun mudur? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5) 
AÇIKLAMA: II. ve III. seviye yoğun bakım 
servislerinin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı 
bulunur. 

Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans 
girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla 
sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

6.4. Hasta yakınları için bilgilendirme, 
görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir 
alan düzenlenmiş midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5)  
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servisin yanında 
veya yakınında, 14 m2’den az olmamak 
üzere hasta yakınları için bilgilendirme, 
görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir 
alan düzenlenir. 

 

6.5. Yoğun bakımda destek hizmeti 
alanı, malzeme odası, depo ve ilaç 
hazırlama alanı ayrılmış mıdır? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 5) 
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AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
kayıtların tutulması ve muhafazası, iletişim 
ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, 
personelin iaşesi ve kısa süreli dinlenmesi, 
kadın ve erkek personelin kıyafet 
değiştirmesi için uygun ve yeterli destek 
hizmet alanları ayrılır. 

Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve 
cihazların geçici muhafazası, gerekirse 
temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgâh, 
lavabo ve otomatik çalışır musluk, sabun, 
kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp 
kovası ile atık giderinin bulunduğu bir 
malzeme odası bulundurulur. Bu odanın 
çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden 
geçirilmeyecek şekilde düzenlenir. 

Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık 
kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve 
serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan 
korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir 
depo alanı ayrılır. 

Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen 
ve servis içerisinde hazırlanması gereken 
ilaç ve infüzyonlar için destek alanı 
içerisinde ayrı bir hazırlama alanı 
oluşturulur. 

6.6. Yoğun bakım ünitelerinde el yıkama 
amaçlı lavabo ve diğer malzeme 
bulunmakta mıdır? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5)  
AÇIKLAMA: Servis girişinde en az bir ve 
hasta alanında en az dört yatağa bir adet 
olacak şekilde, otomatik çalışır muslukları 
bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve 
göllenmesini önleyecek genişlik ve 
derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, 
lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca 
ulaşabileceği el antiseptiği bulunur. 

 

6.7. Yoğun bakım servisinin fiziki yapısı 
uygun mudur? (Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 5) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servisinin duvar 
ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, 
aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte 
malzeme veya boya kullanılır ve açık renk 
tercih edilir. Duvar yüzeyleri hareketli cihaz 
ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı 
olacak şekilde yapılandırılır. 

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

Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte 
olması ve tercihen hasta alanlarının gün ışığı 
alması sağlanır. Hastaların, damar içi (IV) 
sıvıların, monitör ve ekranların gün 
ışığından doğrudan etkilenmemesi, 
hastaların mahremiyetini sağlamak için 
gerekli düzenlemeler yapılır. 

Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi 
şekilde gösterebilecek, yansıma ve 
gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. 
Hasta başı ışıklandırma tercihen her yatak 
için ayrı ve ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. 

Yoğun bakım servisleri izolasyon odaları 
dahil, gürültü ve akustiği engelleyecek, arka 
plan gürültüyü en aza indirecek şekilde 
yapılandırılır. 

Yoğun bakım servislerinde hastaların 
sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, 
merkezi konumda bir alan ayrılır. 

Her yatağın yanında hasta takip formlarının 
ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza 
edildiği bir düzenek bulunur. 

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

6.8. Yoğun bakım servislerinde yaşam 
destek alt yapısı, hasta başı paneli, 
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oksijen çıkışı ve vakum sistemi 
bulunmakta mıdır? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
izolasyon odaları dâhil, yaşam destek alt 
yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere 
zeminde olmayan hasta başı en az oniki 
çıkışlı elektrik paneli, iki basınçlı hava çıkışı, 
üç oksijen çıkışı ve üç vakum sistemi 
bulunur. Birinci seviye yoğun bakım 
servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp 
diğer sistemlerin en az bir çıkışlı olması 
yeterlidir. 

6.9. Erişkin yoğun bakım servisi gerekli 
fiziki şartları taşımakta mıdır? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 6) 

 

AÇIKLAMA: Erişkin yoğun bakımda, yoğun 
bakım servislerinde bulunması gereken 
genel özelliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen 
fiziki şartların sağlanmış olması gereklidir: 

a) Erişkin yoğun bakım servislerinde destek 
alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en 
az 2,5 m olacak şekilde, her yatak için en az 
12 m2 alan ayrılır. 

b) Yatak sayısı on ve altında olan yoğun 
bakım servisleri tek servis olarak 
düzenlenebilir. On’dan fazla yatağı olan 
yoğun bakım servisleri ise en fazla altı ila on 
yataktan oluşan birden fazla birime ayrılır. 

c) Yoğun bakım yatakları arasında 
gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon 
kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma 
düzeneği bulundurulur. 

ç) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, 
hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü 
ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza 

alanı ile tek kullanımlık malzemeler için 
kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. 

d) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye 
yoğun bakım servisleri diğer yoğun bakım 
servislerinden ayrı mekânlarda 
düzenlenebilir. 

e) Bünyesinde ayrıca çocuk yoğun bakım 
servisi bulunmayan veya çocuk yoğun 
bakım servisi bulunup da boş yatak 
bulunmayan sağlık tesislerinde; dahilî ve 
cerrahî branşlar dâhil, yoğun bakım 
gereksinimi olan tüm çocuk hastaların 
bakım ve tedavisinin erişkin yoğun bakım 
servislerinin uygun şekilde ayrılmış 
bölümlerinde yatırılarak sağlanması 
zorunludur. 

f) Genel ışıklandırma tercihen, gündüz 150 
fc veya 1614 lux, gece 100 fc ya da 1076 lux 
olacak şekilde ayarlanır. 

6.10. Çocuk yoğun bakım servisi gerekli 
fiziki şartları taşımakta mıdır? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 7) 
AÇIKLAMA: Çocuk yoğun bakımda, yoğun 
bakım servislerinde bulunması gereken 
genel özelliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen 
fiziki şartların sağlanmış olması gereklidir: 

a) Çocuk yoğun bakım servisleri, mümkün 
olduğunca, her hastaya ve yakınlarına özel 
bir ortam ayrılabilecek şekilde düzenlenir. 

b) Destek alanları hariç, yataklar arasındaki 
mesafe en az 2 m olacak şekilde, her yatak 
için en az 12 m2 alan ayrılır. 

c) Genel ışıklandırma tercihen 20 fc veya 
215 lux, spot ışıklandırma 150 fc veya 1600 
lux olacak şekilde ayarlanır. 

ç) Yoğun bakım yatakları arasında 
gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon 
kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma 
düzeneği bulundurulur. 

d) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, 
hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü 
ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza 
alanı ile tek kullanımlık malzemeler için 
kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. 
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6.11. Yenidoğan yoğun bakım servisi 
gerekli fiziki şartları taşımakta mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 8) 
AÇIKLAMA: Yenidoğan yoğun bakımda, 
yoğun bakım servislerinde bulunması 
gereken genel özelliklerin yanı sıra aşağıda 
belirtilen fiziki şartların sağlanmış olması 
gereklidir: 

a) Çocuk sağlığı hastalıkları alanında faaliyet 
gösteren dal hastaneleri hariç, genel 
hastaneler bünyesindeki yenidoğan yoğun 
bakım servisleri, doğum yaptırılan birimlere 
yakın ve tercihen aynı katta olmalıdır. Ayrı 
katlarda olması halinde süratli, kolay 
ulaşımı sağlayan ve transport küvözü 
taşıyabilecek nitelikte bir asansör 
bulunmalıdır. 

b) Bünyesinde yenidoğan yoğun bakım 
servisi bulunan sağlık tesislerinde özellikle 
prematüre bebeği olan annelerin taburculuk 
öncesi bebekleriyle birlikte kalabilecekleri 
ve tercihen servis ile aynı katta, her altı ila 
on küvöz için bir yatak olacak şekilde, en 
fazla üç yataklı anne uyum odaları tahsis 
edilir. Anne uyum odaları normal hasta 
odaları ile aynı standartlara sahip olup bu 
odalarda, hasta başı oksijen ve vakum 
sistemi, hasta başı hemşire çağrı sistemi, 
telefon, el yıkama lavabosu; oda dışında ise 
annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet 
bulundurulur. 

c) Servis bünyesinde anne sütü ile 
emzirmenin desteklenmesi için uygun 
koltukları, lavabosu bulunan, görevli 
personel ile rahat iletişim kurma imkânı 
sağlayan ayrı bir alan düzenlenir. Bu alanda 
süt sağmak ve saklamak için uygun ekipman 
bulunması sağlanır. 

ç) Yenidoğan yoğun bakım servisi ile diğer 
yoğun bakım servisleri birbirinden ayrı 
yapılandırılır. Ancak ön geçiş alanları ortak 
kullanılabilir. 

d) Destek alanları hariç, her yenidoğan 
yoğun bakım yatağı başına en az 6 m2 alan 
ayrılır ve her kuvöz için; birinci seviyede 90 
cm, ikinci seviyede, 120 cm ve üçüncü 
seviyede 180 cm yataklar arası mesafe 
bırakılır. 

e) Yenidoğan yatakları radyan ısı kaybını ve 
artışını önlemek amacıyla servisteki 
pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta 
bulunur ve havalandırma çıkışlarına yakın 
yerleştirilmez. 

f) Gereksiz ultraviyole ve infrared 
radyasyondan korunmak için uygun 
lambalar, mercekler ve filtreler kullanılır. 
Işık sistemi yenidoğanın cildini en iyi 
şekilde gösterebilecek, yansıma ve 
gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. 
Yenidoğanın gelişmekte olan retinasının 
ışıktan zarar görmesini engelleyici 
düzenlemeler yapılır. 

g) Serviste yenidoğan bakım ve diğer destek 
bölümlerinin yakın olduğu alanlarda görevli 
personel ile yenidoğanın gereksinimlerini 
ayrı karşılayabilecek nitelikte, çoklu 
ışıklandırma düzenlemeleri yapılır. 

ğ) Arka plandaki devamlı ve geçici 
gürültünün, izolasyon odaları dahil, 
yenidoğan yataklarının bulunduğu alanda 
saatte ortalama 50-55 dB’i, en fazla olarak 
da 70 dB’i geçmemesi sağlanır. 

h) Yılda ortalama binin altında doğum 
gerçekleştirilen sağlık tesislerinde her 
beşyüz doğum için bir kuvöz veya radyan 
ısıtıcılı açık yataktan oluşan, yeterli neonatal 
resusitasyon alanı ve resüsitasyon için 
gerekli donanımı bulunan bir birim 
oluşturulur. 

ı) Yenidoğan cerrahi yoğun bakım servisleri 
de bu Tebliğin yenidoğan yoğun bakım 
servislerine ilişkin hükümlerine tabidir. 

6.12. Kalp ve damar cerrahisi yoğun 
bakım servisi gerekli fiziki şartları 
taşımakta mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 9) 
AÇIKLAMA: Bünyesinde kalp ve damar 
cerrahisi merkezi bulunan sağlık 
tesislerinde, kalp ve damar cerrahisi yoğun 
bakım servisleri bu Yoğun Bakım Tebliğinde 
belirlenen üçüncü seviye hizmet, personel 
ve donanım asgari standartlarına uygun 
olarak en az dört yoğun bakım yatağı ve tek 
yataklı bir izolasyon odası olacak şekilde 
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yapılandırılır. İlave her beş yatak için ayrıca 
bir izolasyon odası oluşturulur. 

Kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisi, 
ameliyathane steril alanında olmamak 
kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak 
şekilde yapılandırılır. 

 

Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım 
servislerinde en az üç kalp ve damar 
cerrahisi uzmanı tabip bulunur. Uzman 
tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 
saat hizmet esasına dayalı olarak uzman 
tabip nöbeti tutulur. Uzman tabip sayısı üç 
ila altı arasında ise mesai saatleri dışındaki 
yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branş 
nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve 
reanimasyon veya kardiyoloji uzmanı 
tabiplerden birisi tarafından yürütülür. Bu 
takdirde kalp ve damar cerrahisi uzman 
tabipleri dönüşümlü olarak icap nöbeti ile 
yükümlendirilir. 

6.13. Yoğun bakım servislerinde 
bulundurulması zorunlu donanım, 
personel ve hizmet asgari standartları 
sağlanmış mıdır (Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 10) 
AÇIKLAMA: Erişkin, çocuk ve yenidoğan 
yoğun bakım servislerinin seviyelerine göre 
tanımları, verilmesi gereken hizmetin 
kapsamı, asgari yatak, personel, tıbbî cihaz 
ve donanıma ilişkin standartlar Yoğun 
Bakım Tebliği Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te 
gösterilmiştir. 

6.14. Üçüncü seviye yoğun bakım 
servislerinde enfeksiyon kontrolü ile 
ilgili olarak gerekli ilave önlemler 
alınmış mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği Md. 
11) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 

Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin 
enfeksiyon kontrol programlarının 
uygulanması zorunludur. Üçüncü seviye 
yoğun bakım servislerinde enfeksiyon 
kontrolü ile ilgili olarak alınacak ilave 
önlemler şunlardır: 

a) Tüm yoğun bakım servislerinde merkezi 
havalandırma sistemi kullanılır. Üçüncü 
seviye yoğun bakım servislerinde ise en az 
% 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari altı 
kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 
22-28°C, bağıl nemin %30-60 arasında 
ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal 
standarda uygun, merkezi havalandırma 
sistemleri kurulur. Havalandırma sisteminin 
validasyonu sağlanır, düzenli olarak fiziksel 
ve mikrobiyolojik kontrolleri 
gerçekleştirilerek performans kalifikasyon 
uygunluğu izlenir ve kayıt altına alınır. 
Standardizasyonun yetkili kuruluşlara 
yaptırılması sağlanır. 

b) Üçüncü seviye yenidoğan servisi bulunan 
sağlık tesislerinde otomatik beslenme 
servisleri (TPN) kurulur ya da bu servislerin 
bulunduğu hastanelerden hizmet alımı 
yoluna gidilir. Otomatik beslenme 
servislerinin Bakanlıkça yayımlanan Total 
Parenteral Nütrisyon (TPN) İçin Güvenli 
Uygulamalar Rehberi’nde belirtilen 
standartlara uygun olması sağlanır. 

6.15. İkinci seviye yenidoğan yoğun 
bakım servisleri ile tüm üçüncü seviye 
yoğun bakım servislerinde izolasyon 
odası bulunmakta mıdır? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 12) 
AÇIKLAMA: İkinci seviye yenidoğan yoğun 
bakım servisleri ile tüm üçüncü seviye 
yoğun bakım servislerinde en az bir tane 
izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı 
altı’dan fazla olan çocuk ve erişkin yoğun 
bakım servislerinde her altı yatak için en az 
bir izolasyon odası oluşturulur. 

İzolasyon odası, tercihen yoğun bakım 
servisi ile aynı katta, yoğun bakım 
servisinden ayrı ancak, hastanın yoğun 
bakım servisinden veya kontrol odasından 
izlenebileceği şekilde düzenlenir. 
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İzolasyon odalarının tek yataklı olarak 
düzenlenmesi zorunlu olup yenidoğan 
yoğun bakım servisindeki izolasyon odaları 
için, giriş alanı dahil, en az 10 m², çocuk ve 
erişkin yoğun bakım servislerindeki 
izolasyon odaları için ise en az 15 m2 alan 
ayrılır. 

İzolasyon odalarının her birinde oda giriş 
kapısının hemen dışında tuvalet, otomatik 
açılıp kapanabilen musluğun bulunduğu bir 
el yıkama ve giyinme bölümü ile temiz ve 
kirli materyalin depolanması için en az 4 m2 
alan ayrılır. 

Üçten fazla izolasyon odası bulunan üçüncü 
seviye yoğun bakım servislerinde tercihen 
pozitif basınç ayarlanabilir şekilde, havanın 
%100’ünü dışarı atabilen en az bir negatif 
basınçlı izolasyon odası tesis edilir. 

Negatif basınçlı izolasyon odalarının 
duvarları, tavanı ve zemini sızdırma 
olmayacak şekilde tasarlanır. İzolasyon 
odalarının tüm çıkış kapılarının 
kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması 
sağlanır. Bu odalarda ayrıca acil iletişim ve 
uzaktan hasta monitorizasyon sistemi de 
bulunur. 

Negatif basınçlı izolasyon odalarında, 
odanın basınç durumunu sürekli olarak 
izlemeyi sağlayan mekanizmalar bulunur. 

Hemşire sayısı yeterli olan sağlık 
tesislerinde izolasyon odaları için ayrı 
görevlendirme yapılır. 

6.16. Yoğun bakım servislerinde gerekli 
güvenlik önlemleri alınmış mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 13) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
hastanın, hasta yakınlarının ve çalışanların 
emniyetini sağlamak için sağlık tesisi 
yönetimlerince aşağıdaki güvenlik 
önlemlerinin alınması zorunludur: 

Servis giriş ve çıkışları mümkün olduğunca 
en az sayıda planlanır. Kontrol noktaları 
servis girişine yakın ve görülebilecek 
şekilde yapılandırılır. 

Günün her saatinde görevli personel dışında 
ilgisi olmayan kişilerin servise girmesi 
kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak 
engellenir ve gerektiğinde girişlerin yeterli 
sayıda güvenlik kamerası ile izlenmesi 
sağlanır. 

Güvenlik önlemleri alınırken görevli 
personel, hasta, hasta yakını, aile ve 
bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin 
korunması esastır. 

Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine 
monte edilir. Kabul edilebilir kaçak 
miktarının, koruyucu uygulama 
standartlarına ve donanım kalitesi 
standartlarına uygun olması sağlanır. 
Personel muhtemel elektrik tehlikeleri 
konusunda bilgilendirilir. 

Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde 
gerekli önlemler alınır. Yoğun bakım 
servisleri hastaların acil ve afet 
durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye 
edilmesine imkân verecek katlarda 
yapılandırılır. 

6.17. Yoğun bakımda görevli personel 
yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri 
almış mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği Md. 
19) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
görevlendirilen sorumlu uzman tabip, 
hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve 
ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve 
esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve 
resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanır. 

 

6.18. Yoğun bakım servisinde hasta 
kabul ve yatış işlemleri usulüne uygun 
olarak yürütülmekte midir? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 21) 
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AÇIKLAMA: Yoğun bakım ihtiyacı bulunan 
hastaların, erişkin, çocuk ve ilgili branş 
yoğun bakım hastası olup olmadığına 
bakılmaksızın, sağlık tesisinin ilgili dal 
uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve 
boş yatak bakımından hastanın tıbbi 
durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve 
tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları 
taşıması halinde hastanın başka sağlık 
tesisine sevk edilmemesi ve sağlık 
hizmetinin öncelikle bu sağlık tesisinde 
boş bulunan yoğun bakım yataklarından 
birisine yatırılarak verilmesi sağlanır. 

Yoğun bakım servislerine hasta yatışı, 
taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri 
diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde 
doğrudan yapılabilir. Diğer kliniklerden 
yoğun bakım servislerine yatışına karar 
verilen hastanın ilgili klinikten çıkışı 
yapılarak bu servislere girişi yapılır ve 
yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak 
kayıt altına alınır. Yoğun bakım servisinden 
kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle 
bu servislerden çıkış işlemi 
gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı 
yapılır. 

Yoğun bakım servislerinin hasta yatış ve 
çıkış işlemleri için Yataklı Tedavi Kurumları 
İşletme Yönetmeliği ekinde yer alan “Servise 
Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait 
Günlük Kayıt Formu (Form No 54)” 
kullanılır. İstatistiklerin tutulması ve 
servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer 
servislerde olduğu gibi yürütülür. 

Sorumlu uzman tabip tarafından hasta 
epikrizinde belirtilmek şartıyla, ikinci seviye 
yoğun bakım servisi bulunan sağlık 
tesislerinde birinci seviye yoğun bakım 
hastalarının, üçüncü seviye yoğun bakım 
servisi bulunan sağlık tesislerinde ise birinci 
ve ikinci seviye yoğun bakım hastalarının 
takip ve tedavisi de sağlanabilir. 

6.19. Yoğun bakım servislerinden hasta 
sevk ve nakli yapılırken uyulması 
gereken hususlara riayet edilmekte 
midir? (Yoğun Bakım Tebliği Md. 22) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinden 
hasta sevk ve nakli yapılırken aşağıdaki 
ilkelere riayet edilir: 

a) Yoğun bakım servislerinde yatan 
hastaların sevk ve nakillerinin 112 Komuta 
Kontrol Merkezi aracılığı ile yapılması 
esastır. Hastanın sevk edileceği sağlık 
tesisinin belirlenmesi ile sevk ve nakil 
işlemleri, 112 Komuta Kontrol Merkezinin 
koordinasyonunda talimatlara uygun olarak 
geçekleştirilir. 

b) Hasta sevk edilirken hastanın acil servis 
biriminde bekletilmesine mahal vermeden 
doğrudan hastanın tıbbi durumunun 
gerektirdiği seviyedeki yoğun bakım 
servisine yatışının yapılması esastır. 

c) Hastanın sevk ve nakil kararı sorumlu 
uzman tabip tarafından, gerekiyor ise ilgili 
dal uzmanları ile de konsültasyon 
sağlanarak verilir ve sevk prosedürüne 
uygun olarak baştabiplik veya idari nöbetçi 
uzman tabibince onaylanır. Hastanın, 
stabilize edildikten sonra gerektiğinde ilgili 
sağlık personeli refakatinde, vücut ısısının 
korunabileceği bir ambulans veya transport 
kuvöz ile tıbbi durumunun gerektirdiği en 
uygun koşullarda sevk edilmesi zorunludur. 

ç) Sevk evrakına, hastaya ait gerekli bilgi ve 
belgeler ile epikriz eklenir. Yenidoğanların 
sevklerinde Ek-7’deki Yenidoğan Sevk ve 
Nakil Formu kullanılır. 

d) Hasta nakil ve sevklerinde 
kardiopulmoner resüsitasyon (CPR) ve 
neonatal resusitasyon (NRP) eğitimi almış 
sağlık personeli görevlendirilir. 

6.20. Yoğun bakım sorumlu uzman 
tabibi tarafından organ donörü 
olabilecek hastalar hakkında organ nakli 
koordinatörünü önceden bilgi 
verilmekte midir? (Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 18) 
AÇIKLAMA: . Yoğun bakım sorumlu uzman 
tabibi organ donörü olabilecek hastalar 
hakkında organ nakli koordinatörünü 
önceden bilgilendirir. 
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7. ENFEKSİYON KONTROLÜ 
HİZMETLERİ 

7.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
oluşturulmuş mu? (YTKİY Md. 30; 
YTKEKY Md. 5)  
AÇIKLAMA: Bütün yataklı tedavi 
kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi 
oluşturulması zorunludur. İki yüzden az 
yatağı olan yataklı tedavi kurumlarında 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı yoksa tam gün 
çalışmak üzere enfeksiyon kontrol 
hemşiresi görevlendirilmesi kaydıyla, diğer 
mevcut üyelerden oluşan bir enfeksiyon 
kontrol komitesi teşkil edilir. Enfeksiyon 
kontrol hekimliği için aynı il sınırları içinde 
bulunan bir yataklı tedavi kurumunda 
görevli enfeksiyon kontrol hekiminden 
danışmanlık hizmeti alınır.  

7.2. Enfeksiyon kontrol komitesinin 
fiziki mekan, bilgisayar, teknik donanım, 
araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel 
gibi ihtiyaçları karşılanmış mıdır?  
(YTKEKY Md. 5)  

 

7.3. Enfeksiyon kontrol komitesi 
başkanlığı, enfeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji kliniği veya 
anabilim dalı temsilcisi tarafından 
yürütülüyor mu? (YTKEKY Md. 6)  
AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol komitesinin 
üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. 
Enfeksiyon kontrol komitesi başkanlığını, 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı 
temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastalıkları 
ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim 
dalı temsilcisinin katılamadığı toplantılarda 
başkanlık görevini komitede görevli 
başhekim yardımcısı yürütür.  

7.4. Enfeksiyon kontrol hemşireleri 
Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış 
mı? (YTKEKY Md. 13)  
AÇIKLAMA: Bakanlıkça sertifikalandırılan 
enfeksiyon kontrol hemşireleri, enfeksiyon 

kontrol komitesince aksi yönde bir teklif 
getirilmediği sürece, en az beş yıl süre ile bu 
görevi yürütür. Yönetim tarafından, yerine 
aynı nitelikleri haiz bir hemşire 
görevlendirilmeden, bu görevlerini 
bırakamazlar. Enfeksiyon kontrol 
hemşirelerine, nöbet hizmetleri de dahil 
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında 
ilave bir görev verilemez. Yıllık ortalama 
yatak doluluk oranı dikkate alınarak her yüz 
elli dolu yatak için bir enfeksiyon kontrol 
hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur. 

7.5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda 
en az üç defa toplanıyor mu? (YTKEKY 
Md. 6)  
AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol komitesinin 
üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından 
hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan 
gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı 
daveti, toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi 
ile birlikte, toplantıdan en az iki gün önce 
üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda 
enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın 
davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa 
yapacağı başvuru ve başkanın uygun 
görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir 
sebeple, olağan ya da olağanüstü 
toplantılara katılamayacak olan üyeler, 
başkana yazılı mazeret bildirmekle 
yükümlüdür.  

7.6. Komite kararları,  karar defterine 
yazılıyor mu? (YTKEKY Md. 6)  
AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol komitesi, 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır 
ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. 
Komite kararları, karar defterine yazılır ve 
toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini 
yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza 
atarlar.  

7.7. Komite tarafından yıllık çalışma 
raporu düzenleniyor mu? (YTKEKY Md. 
6)  

 

7.8. Hastaneye özel Enfeksiyon Kontrol 
Programı belirlenmiş mi? (YTKEKY Md. 
7/d; HÇGSDY Md. 8/a)  
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AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
programında yer alması gereken asgari 
hususlar şöyle sıralanabilir: 

a) Hastane enfeksiyonlarının (HE) 
tanımlanması,  

b) HE’nin kontrolünde ve önlemlerin 
alınmasında görev ve sorumlulukların 
belirlenmesi,  

c) Sürveyansa yönelik düzenlemeler,  

d) Enfeksiyonlara yönelik raporlama 
faaliyetleri,  

e) Enfeksiyon kontrolüne yönelik 
uygulanacak talimat/prosedürlerin tespiti,  

f) Sağlık çalışanlarının mesleki 
hastalıklardan korunmasına yönelik 
düzenlemeler,  

g) Eğitim faaliyetleri,  

h) Salgınların nasıl araştırılacağı,  

ı) Spesifik hususlara yönelik enfeksiyon 
kontrol önlemleri.  

7.9. Enfeksiyon Kontrol Standartları 
yazılı hale getirilmiş mi? (YTKEKY Md. 
7/b)  
AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol komitesinin 
görevleri arasında, güncel ulusal ve 
uluslararası kılavuzları dikkate alarak, 
yataklı tedavi kurumunda uygulanması 
gereken enfeksiyon kontrol standartlarını 
yazılı hale getirilmesi ve bunların gerektikçe 
güncellenmesi de yer almaktadır.  

7.10. Hastanede çalışan personele 
Enfeksiyon Kontrol Standartlarının 
uygulanabilmesi için devamlı hizmet içi 
eğitim veriliyor mu? (YTKEKY Md. 7/c)  
AÇIKLAMA: Hastanelerde, işe yeni başlayan 
personel başta olmak üzere, tüm sağlık ve 
yardımcı hizmet personeline, eğitilecek 
hedef kitlenin yaptığı işe uygun olarak 
hazırlanacak programlar çerçevesinde, 
düzenli olarak eğitim verilmesi ve bu 
çalışanların hastane enfeksiyonlarının 
kontrolü ve önlenmesi konusunda 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan 
eğitim programları hastanenin ihtiyacına 
göre ve tıbbi gelişmeler ışığında belirli 
aralıklarla gözden geçirilerek güncellenmeli 
ve eğitimler tekrarlanmalıdır.  

7.11. Komite tarafından hastanenin 
ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir 
sürveyans programı geliştirilmiş mi? 
(YTKEKY Md. 7; HÇGSDY Md. 8/a; 
SPKY/HKS; THGM’nin 2006/35 no’lu 
genelgesi)  
AÇIKLAMA: Sürveyans Programı; hastane 
enfeksiyonları ile ilgili verilerin sistematik 
olarak toplanması, analizi, yorumu, 
raporlanması ve ilgililere periyodik 
bildirilmesi olarak tanımlanır.  

Hastaya dayalı sürveyans: enfeksiyon 
kontrol hemşiresi tarafından yapılan günlük 
ziyaretlerle hastaya ait kayıtlar enfeksiyon 
açısından gözden geçirilir. Gerek 
duyulduğunda hastayı izleyen hekim ve 
hemşirenin görüşleri alınır.  

Laboratuara dayalı sürveyans: Enfeksiyon 
kontrol hemşiresi tarafından günlük olarak 
kültür sonuçları değerlendirilir.   

Nokta Prevalans sürveyansı: Bir 
hastanede belirli bir günde var olan tüm 
enfeksiyonları belirlemek amacıyla yapılan 
sürveyanstır. Her hasta yalnızca bir kez 
ziyaret edilir. Hızlı ve düşük maliyetli bir 
yöntemdir.  

7.12. Komite üç ayda bir sürveyans 
raporunu hazırlıyor mu? (YTKEKY Md. 
7)  
AÇIKLAMA: Sürveyans raporu, hastane 
enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç 
paternlerini içermelidir.  

7.13. Hastane yönetimi, hastane 
enfeksiyonları sürveyans sonuçlarını 
Bakanlığa bildiriyor mu? (YTKEKY Md. 
15; http://hastaneenfeksiyonlari. 
rshm. gov. tr/)  
AÇIKLAMA: 11/08/2005 tarihli 25903 
sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği” gereği tüm yataklı 

http://hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr/
http://hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr/
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tedavi kurumları hastane enfeksiyonları 
sürveyans sonuçlarını Sağlık Bakanlığına 
bildirmekle yükümlüdür. Hastane 
enfeksiyonları sürveyans verileri günlük 
olarak toplanıp kayıt altına alınır. Bildirim 
aracı web tabanlı Ulusal Hastane 
Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’dır. 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 
haftalık bildirim yapmaları zorunludur. 
Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve 
askeri hastaneler ise haftalık veya üçer aylık 
dönemlerde bildirim yapar. 

 

7.14. Komite sürveyans verilerini ve 
eczaneden alınan antibiyotik tüketim 
verilerini dikkate alarak, antibiyotik 
kullanım politikalarını belirliyor mu?  
(YTKEKY Md. 7)  
AÇIKLAMA: Hastanede, doğru ve uygun 
antibiyotik kullanımına yönelik politikaları 
belirlemek amacıyla, Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi bünyesinde bir antibiyotik kontrol 
ekibi (AKE) bulunmalıdır.  Antibiyotik 
kontrol ekibinde (AKE), EKK üyesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji uzmanı, Mikrobiyoloji ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve eczacı 
olmalıdır. AKE’nin görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmelidir.  

7.15. Komite antibiyotik, dezenfeksiyon, 
antisepsi, sterilizasyon araç ve 
gereçlerinin, enfeksiyon kontrolü ile 
ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme 
alımlarında, ilgili komisyonlara görüş 
bildiriyor mu?  (YTKEKY Md. 7/f)  

 

7.16. Komite sterilizasyon, antisepsi ve 
dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve 
dezenfektanların seçimi ile ilgili 
standartları belirliyor mu? (YTKEKY Md. 
7/ı)  
 

7.17. Ameliyathane enfeksiyonlarını 
önlemek için ek tedbirler alınmış mı?  
(YTKİY Md. 31)  
AÇIKLAMA: a) Hasta ile enfeksiyon: 
Ameliyathane enfeksiyonlarının önlenmesi 
için gerekli tıbbi önlemler alınır.  

b) Personel ile enfeksiyon: Ameliyata 
girecek personel yıkama tekniğine uygun 
olarak temizlenir. Eldivenlerin delik 
olmamasına, ameliyat gömleklerinin steril 
olmasına, ter ve sair ile ıslanarak 
bulaşmamasına dikkat edilir.  

c) Hava ile enfeksiyon: Fenni olmayan 
havalandırma hava enfeksiyonuna sebep 
olur. Personelin maske takmasına ve 
maskenin ıslanmamasına dikkat edilmesi 
gerekir. Hava enfeksiyonu en çok sokak 
kıyafeti ile ameliyathaneye girilmesinden 
olduğu için çok acele hallerde bile 
ameliyathaneye girişte gömlek giyilmesi 
gerekir.  

d) Aletlerle ve diğer malzeme ile 
enfeksiyon: Aletler, eldivenler, dikiş 
materyali, solüsyonlar ve diğer malzeme ile 
enfeksiyon geçmesine mani olmak için çok 
emin bir sterilizasyon sistemi uygulanır. En 
az ayda bir bakteriyolojik olarak 
sterilizasyon denetimi yapılır.  

e) Her ameliyat gününden sonra 
ameliyathanede etkili bir dezenfeksiyon 
yapılır.  

7.18. İzolasyon önlemleriyle ilgili 
gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır? 
(YTKEKY Md. 7/g; HÇGSDY Md. 8/a; 
SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: Hangi hastaların izole edilmesi 
gerektiğini belirleyen bir talimat 
bulunmadır. 

Enfekte veya kolonize hastalara yönelik 
izolasyon önlemleri alınmalıdır.   İzolasyon 
odasının giriş kapısında uygulanan 
izolasyon yöntemini gösteren bir 
tanımlayıcı bulunmalıdır.  

a) Solunum izolasyonunda sarı yaprak,  
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b) Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,  

c) Temas izolasyonunda yeşil yıldız,  

d) Sıkı temas izolasyonunda kırmızı üçgen 
tanımlayıcılar kullanılmalıdır. 

7.19. Enfeksiyon kontrol ekibi, ilgili 
idari birimlerle koordinasyon halinde 
hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane 
ve atık yönetimi ilkelerini belirleyip 
denetimini yapıyor mu? (YTKEKY Md. 
10; YTKİY Md. 88; SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: 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 
koşullarına göre temizliklerinin yapılmasına 
itina edilir. Bunun dışında periyodik olarak 
tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfektan 
maddelerle genel temizlikleri yaptırılır. Bu 
hususlarda gerekli önlemleri almak ve 
yöntemleri sağlamak için ilgili bir uzman 
başkanlığında başhemşire, hastane müdürü, 
baştabibin lüzum göreceği diğer personelin 
katılmasıyla bir "Temizlik Komitesi" 
kurulur. Bu komitece, temizliğin birimlere 
göre kimler tarafından, ne zaman ve ne 
şekilde yapılacağı ile bunların ve temizlik 
maddelerinin sarf şeklinin kimler tarafından 
kontrolünün sağlanacağı hususları bir iç 
yönerge ile tespit edilir. Birimlerin temizlik 
sorumluları ait oldukları birimlerde bir 
çizelgede belirtilerek denetimde görülecek 
şekilde asılı bulundurulur. Bu komitenin 
sekreterliğini hastane müdürü yapar. 
Toplantı ve kararlar özel bir deftere kayıt ve 
imza edilerek kararın bir örneği 
uygulanmak üzere baştabibe verilir.  

Yataklı tedavi kurumlarında temizlik 
hizmetleri yapılırken kokuların önlenmesi, 
çöplerin fenni şekilde yok edilmesi, 
haşaratın öldürülmesi gibi işler de birlikte 
yürütülür.  

Kurumun yakılabilecek artıklarının ayrı 
toplanmak suretiyle yakılması sağlanır. 
Yiyecek gibi yakılması mümkün olmayan 
artıklar uygun kapalı kaplarda ve yerlerde 

toplanır. Bunların konulduğu kap ve yerler 
muntazaman dezenfektan ve insektisidlerle 
ilaçlanır.  

Hastane mutfağının taban ve duvarları, 
hijyenik şartlarda yıkamaya ve 
dezenfeksiyona elverişli olmalıdır. 
Çamaşırhanenin hijyenik ortama sahip 
olmasına yönelik olarak da taban ve 
duvarlarının yıkamaya elverişli olması 
gereklidir. Ayrıca, çamaşırları yıkama 
talimatı bulunmalı ve enfeksiyonların 
önlenmesi açısından kirli çamaşırlar kapalı 
saklama kabında taşınmalıdır.  

7.20. Çamaşırların taşınmasına yönelik 
düzenleme yapılmış mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Çamaşırlar kapalı sistemlerle 
taşınmalıdır. Konteynırlar ile taşıma yapan 
hastanelerde;  

Konteynırların temizliği günlük olarak 
yapılmalıdır.  

Çamaşırların taşınmasında kullanılan 
araçlar kirli ve temiz olarak 
tanımlanmalıdır.  

Otomatik sistem ile taşıma yapan 
hastanelerde;  

Sisteme ait bacaların temizliği yapılmalıdır.  

Çamaşırhane hizmetlerinin hastane 
dışından sağlanması durumunda; kirli 
çamaşır toplama ve temiz çamaşır dağıtım 
alanları ayrılmış olmalıdır. 

7.21. El hijyeninin sağlanmasına yönelik 
gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır?  
(HÇGSDY Md. 8/a; SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: El hijyenini sağlamaya yönelik 
eğitim programı hazırlanmalıdır. Yılda en az 
bir kez çalışanlara eğitim verilmeli, 
eğitimler meslek gruplarına göre 
düzenlenmelidir. El hijyeni eğitimi; el 
hijyeninin önemi, el hijyeni endikasyonları, 
el hijyeni sağlama yöntemleri, eldiven 
kullanımı ile ilgili kuralları, el antiseptikleri 
ile ilgili genel bilgileri, alkol bazlı el 
antiseptikleri ile ilgili alınması gereken 
güvenlik önlemleri konularını kapsamalıdır. 
Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden 
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el hijyenini hatırlatan uyarıcı mesajlar 
gönderilmelidir. 

 

Hastane içinde gerekli yerlerde el hijyenini 
sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 
Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı 
el antiseptikleri bulunmalıdır. Her yatak 
başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları 
bulunmalıdır. El hijyeni uyumunun 
değerlendirilmesine yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. El antiseptik solüsyonu iç 
istemleri her bölüm için düzenli olarak üç 
ayda bir takip edilmeli, bölümlerde el 
antiseptik solüsyonlarının yeterli 
kullanılmadığı tespit edildiğinde iyileştirme 
faaliyetleri yapılmalıdır. 
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8. SERVİS HİZMETLERİ 

8.1. Hasta odaları 1-2 yataklı olarak 
düzenlenmiş midir? (YTKİY Md. 58; 
THGM’nin 2007/44 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Yataklı tedavi kurumlarında 
hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak 
düzenlenmesi esastır. Ancak, kurumun fiziki 
şartları dikkate alınarak daha fazla hasta 
kalabilen odalar da düzenlenebilir.  

 
8.2. Hasta odalarında banyo, wc, lavabo 
ile refakatçi koltuğu, tv, telefon, mini 
buzdolabı ve dolap mevcut mu? (YTKİY 
Md. 58; THGM’nin 2007/44 no’lu 
genelgesi, SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta odalarında refakatçilerin 
dinlenebilmeleri için pozisyon verilebilen 
koltuk/kanepe/yatak bulunmalıdır. Çocuk 
servislerinde bu düzenlemeler yetişkinlere 
uygun nitelikte olmalıdır. 

8.3. Hasta odalarında çalışır durumda 
hemşire çağrı sistemi var mı? (THGM’nin 
2007/44 no’lu genelgesi, SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta odalarında yatak başı 
bağlantılı hemşire çağrı sistemi 
bulunmalıdır Hastaların kullandığı tüm 
banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi 
bulunmalıdır. 

8.4. Her yatağın başında tıbbi gaz 
sistemine bağlı hasta başı paneli 
bulunuyor mu? (SPKY/ HKS)  
 

8.5. Hastane içinde ve hasta odalarında 
sedye geçişini engelleyecek şekilde 
seviye farkı olan yerlerde uygun bağlantı 
rampaları yapılmış mıdır? (THGM’nin 
2007/44 no’lu genelgesi)  

 

8.6. Hasta odalarının, servisin, serviste 
yer alan tüm tuvalet ve banyoların 
temizlikleri düzenli olarak kontrol 
ediliyor mu? (YTKİY Md. 88)  
AÇIKLAMA: Hastanenin tüm birimlerinin, 
özellikle sağlık hizmetlerinin bire bir 
sunulmakta olduğu alanların, temizliğinin 
yeterli düzeyde olmasının temini ve 
kontrolü, tüm hastane personeli ve 
amirlerinin görevleri dâhilindedir.  

8.7. Yatan hastalar için; tıbbi müşahede 
muayene kâğıdı, derece kağıdı ve hasta 
tabelası zamanında ve düzenli olarak 
tutulmakta mıdır? (YTKİY Md. 71, 72)  

 
8.8. Hastalara verilen ilaçlar ve 
uygulanan enjeksiyonlar, miktar ve 
zaman belirtilmek suretiyle hemşire 
defterine yazılarak imzalanıyor mu?  
(YTKİY Md. 71, 132/b)   
 

8.9. Servis protokol kayıtları düzenli ve 
eksiksiz tutulmakta mıdır? (YTKİY 
Madde 114/d, 132/d)  
AÇIKLAMA: Servis şef ve uzmanları, servis 
istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında 
idareye verilmesi ile servis protokol 
defterinin usulüne uygun olarak 
tutulmasından sorumludurlar. 06. 06. 2007 
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tarihli ve 5228 sayılı makam onayı ile 
yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları 
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri 
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönerge ile gerekli yedekleme ve güvenlik 
önlemlerin alınması kaydıyla: 

Kurum dışına çıkmayan ve hukuken ıslak 
imza gerektirmeyen poliklinik defterleri,  

Laboratuar defterleri,  

Yatan hasta takip kartları,  

Anamnez formları,  

Tedavi takip kartları gibi sağlık kayıtları ve 
belgelerinin,  

Lüzumu halinde istenilen içerik ve formatta 
çıktıları alınacak şekilde olmak şartıyla, 
elektronik imza uygulamaları yaygınlaşana 
kadar sadece elektronik ortamda tutulması 
ile iş ve işlemlerin bu ortamda 
gerçekleştirilebilmesinin önü açılmıştır.  

8.10. Yatan hastalara, verilen izinler 
yönetmelik hükümlerine uygun mudur?  
(YTKİY Md. 74)  

 

AÇIKLAMA: Yatan hastaların sağlık 
durumları müsait olduğu takdirde, çok 
önemli hallerde servis tabibinin kabulü ve 
baştabibin muvafakati ile en geç aynı gün 
saat 20'de dönmek kaydıyla izin verilebilir. 
İzinli çıkış işlemi hasta tabelası üzerinde 
yapılır ve biri izinli çıkacak hastada, biri 
kapıcıda kalmak üzere iki nüsha izin çıkış 
belgesi düzenlenir. Çeşitli gerekçelerle 

hastaların yatırılmadan, yatırılmış gibi 
gösterilmeleri zaman zaman 
inceleme/soruşturma konusu 
olabilmektedir. Dolayısıyla, hastalara izin 
verilme hususunun bu açıdan da 
irdelenmesi gerekebilir.  

8.11. Hastalara, tedavi sürecinde ve 
taburcu olduktan sonra kullanacakları 
ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi 
dikkat etmeleri gereken konular 
hakkında eğitim veriliyor mu? (SPKY/ 
HKS)  

 

8.12. Taburcu edilen hastalara epikriz 
verilmekte midir? (YTKİY Md. 76)  
AÇIKLAMA: Taburcu edilen hastalara 
amaca uygun bir epikriz verilmesi gerekir. 
Epikriz, hastaneden çıkarken verilen, 
hastalığın öyküsü, seyri, tedavisi ve yapılan 
tetkikler vb. bilgiler içeren, hastanın daha 
sonra aynı hekim veya başka hekim 
tarafından kontrolü sırasında kolaylık 
sağlayan kısa rapor olarak tanımlanabilir.  

8.13. Kliniklerde Acil Müdahele Seti 
bulunmakta mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Bölümler acil müdahale setinde 
bulunması gereken ilaç, malzeme ve 
cihazları belirlemelidir. İlaç ve malzemelerin 
minimum, kritik ve maksimum stok 
seviyeleri belirlenmelidir. Minimum, kritik 
ve maksimum stok seviyeleri takip 
edilmelidir. İlaç ve malzemelerin miat takibi 
yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yılda en az 
bir kez CPR (Kardio Pulmoner 
Resüsitasyon) eğitimi verilmelidir. 

8.14. İlaçların karışmasını engellemeye 
yönelik düzenlemeler yapılarak, 
pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara 
yönelik tedbirler alınmış mıdır? (SPKY/ 
HKS)  
AÇIKLAMA: a) İlaç isimleri kısaltılarak 
yazılmamalıdır. 

b) Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine 
benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı,  
listeler kullanım alanında bulunmalıdır. 
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c) Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine 
benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi 
ayrı raflarda yapılmalıdır.  

d) Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili 
bölümlerde bulunmalıdır. 

e) Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki 
yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda 
yapılmalıdır. 

f) Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların 
kilograma göre dozları listelenmeli, listeler 
ilgili bölümde bulunmalıdır. 

 

8.15. Servislerde bulunan yeşil ve 
kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için güvenlik 
tedbirleri alınmış mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hastanedeki tüm birimlerde 
(eczane, servisler, ameliyathane, acil servis 
vb.) bulunan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 
ilaçlar genel kullanıma açık olmayan kilitli 
alanlarda muhafaza edilmelidir.  

a) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların 
devir teslimine ait yazılı bir düzenleme 
bulunmalıdır. Bu düzenleme; ilaçların 
nerede saklanacağı, ilaç eksikliğinde veya 
bir uygunsuzluk tespit edildiğinde (kayıp, 
kırılma vb.) ne yapılacağı, kime nasıl bilgi 
verileceği gibi ayrıntıları ve konuyla ilgili 
sorumluları içermelidir.  

b) Söz konusu ilaçlara ait devir teslim 
kayıtları tutulmalıdır.  

c) Bu kayıtta ilacın hangi hastaya kaç adet 
kullanıldığı, tarihi, ilacı kimin uyguladığı, 
kime kaç adet teslim edildiği gibi bilgiler 
kayıt edilmelidir.  

8.16. Hastanede yanık tedavi birimi 
kurulmuş mu? (Yataklı Sağlık 
Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin 
Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge 
Md. 14)  
AÇIKLAMA: Yanık tedavi birimi: Yanık 
odası, yanık ünitesi veya yanık tedavi 
merkezi için kullanılan genel tanımlamadır.  

Yanık Odası: Yanık tedavi merkezi veya 
ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde,  
genel cerrahi, plastik ve rekonstürüktif 
cerrahisi veya çocuk cerrahisi kliniklerinden 
birinin bünyesinde en az iki hastaya aynı 
anda yanık tedavi hizmeti verebilecek 
nitelikte fizik, donanım ve personel 
şartlarını haiz yanık birimidir.  

Yanık tedavi merkezi:  Eğitim ve araştırma 
hastanelerinin idari ve tıbbi bütünlüğü 
içerinde yer alan, ancak diğer birimlerden 
izole edilmiş veya müstakil binası olan, tüm 
yanık vakarlının kabul edildiği, (çocuk 
sağlığı ve hastalıkları hastaneleri 
bünyesindeki yanık tedavi birimlerine 
sadece çocuk hastalar kabul edilir) ilk şok 
tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar 
olan tüm tedavi süreçlerinin 
gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon 
koşullarının en yüksek seviyede sağlandığı, 
giriş ve çıkışlarının enfeksiyon kontrolü 
bakımından denetimli olduğu merkezdir. 

Yanık ünitesi: Sağlık tesisi bünyesinde 
faaliyet gösteren, asgari sterilizasyon 
şartlarının oluşturulduğu, diğer birimlerden 
izole edilmiş, yatarak tedavisi gereken 
ancak nakil gerektirmeyen yanık 
hastalarının bakım ve tedavilerinin 
sağlandığı, en az 5 yatak kapasitesi bulunan 
yanık birimidir.  

Yanık odaları haricindeki yanık tedavi 
birimleri Bakanlığın belirleyeceği 
planlamalar dahilinde ve Bakanlık onayı ile 
kurulur. Yanık odasının, genel cerrahi, 
plastik ve rekonstrüktif cerrahi veya çocuk 
cerrahisi uzmanı bulunan her sağlık tesisi 
bünyesinde Yönerge Ek-1’deki asgari 
standartlara uygun olarak yapılandırılması 
ve Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.  
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AŞAĞIDAKİ SORULAR KADIN HAST. 
VE DOĞUM KLİNİĞİ OLAN 
HASTANELERDE SORGULANACAKTIR 

8.17. Neonatal Tarama Programı 
kapsamında, yeni doğan bebeklerden 
tarama amaçlı kan alınmakta mıdır? 
(AÇS/AP Genel Müdürlüğünün 
2006/130 Sayılı Genelgesi ve Ekleri, 
AÇS/AP Genel Müdürlüğünün 
15.12.2008 tarihli ve 6461 sayılı yazısı)  
AÇIKLAMA: Neonatal Tarama Programı: 
Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye 
genelinde uygulanan Neonatal Tarama 
Programı ile tüm yenidoğanların Konjenital 
Hipotiroidi,  Fenilketonüri ve Biyotinidaz 
Eksikliği yönünden taranması 
hedeflenmektedir.  

Konjenital Hipotiroidi: Tiroid bezinin 
gelişimsel hatalarından, tiroid hormon 
biyosentezi ve tiroid bezinin 
regülasyonunda doğuştan gelen 
bozukluklardan kaynaklanan tiroid hormon 
yetersizliği ile karakterize klinik bir 
durumdur. Kalıcı hipotiroidinin en sık 
karşılaşılan nedeni konjenital nedenlerdir. 
Yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan 
endokrinolojik sorundur. Yenidoğan 
döneminde belirti ve bulgular vakaların 
çoğunda çarpıcı olmadığından erken tanı 
güçtür. Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi 
zeka geriliği ve asimetrik cücelik ortaya 
çıkar. Erken teşhis yapılmaz ise kalıcı zeka 
geriliği kaçınılmazdır. Erken tanı konan 
çocuklarda tedavi oldukça kolay, ucuz ve 
etkindir.  

Fenilketonüri: Fenilketonüri kalıtsal 
metabolik bir hastalıktır.  Hastalıkta bir 
protein yapıtaşı olan fenilalanin metabolize 
edilemez, kanda birikir ve geriye 
dönüşümsüz beyin hasarı yaratır. Erken 
tanımlanıp tedavi edilmediği takdirde 
kaçınılmaz son ağır zihinsel geriliktir.   

Biyotinidaz Eksikliği (BE): Biyotin, 
organizmadaki 4 karboksilaz enzimi için 
kofaktör olarak görev yapan önemli bir 
vitamindir. Biyotinidaz, vücutta biyotin 
döngüsü adı verilen bir reaksiyon zinciri 
içinde serbest biyotin oluşum basamağı için 
gerekli bir enzimdir.  

Otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık 
olan biyotinidaz eksikliği organizmada 
biyotin döngüsünü bozarak metabolik 
asidoz, deri bulguları (parsiyel alopesi vb) , 
işitme ve görme kaybı, konvülsiyon ve 
nörolojik belirtiler gibi değişik klinik ve 
laboratuar bulgularının görüldüğü bir 
hastalık tablosuna yol açar. Geç kalınan 
vakalarda koma ve ölüm ile karşılaşılabilir.  

 

Kan Alma Zamanı: Yenidoğan taraması için 
kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 
3-5’inci günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri 
taraması için bebeğin en az 24 saat 
beslenmiş olması gerekir. Ancak, mümkün 
olduğunca çok sayıda bebeğe ulaşabilmek 
için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin 
sağlık kurumunu terk ettiği son anda kan 
örneği alınmaya çalışılmalı, yeterince 
beslenmeden kan örneği alınmışsa hastaya 
ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine 
başvurarak yeni kan örneği aldırması 
gerektiği söylenmelidir. İldeki tüm sağlık 
birimlerinden toplanacak kan örnekleri İl 
Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şubesi’nde 
toplanmaktadır.  

8.18. Doğum yapılan hastanelerde 
“İşitme Taraması Üniteleri” 
yapılandırılmış mı? (Yenidoğan İşitme 
Taraması Ünitelerinin Kurulması ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönerge Md. 5, 
Md. 6, Md. 7, AÇS/APGenel 
Müdürlüğünün 2007/5 Sayılı Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Yılda 1000’in üzerinde doğum 
yapılan tüm hastanelerimizde “İşitme 
Taraması Üniteleri”nin yapılandırılması 
gerekmektedir. Ünite, Sağlık Bakanlığı’na 
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bağlı ekli protokol dahilinde çalışması 
öngörülen kurum ve kuruluşlarda, ayrı bir 
ünite biçiminde yenidoğan işitme taraması 
ünitesi olarak erken teşhis hizmeti sunmak 
için kurulur (Yönerge Md. 5) . Doğum 
sonrası bebeklerin kaldığı bebek odasına 
yakın aynı zamanda ayaktan gelebilecek 
hastaların kolaylıkla ulaşabileceği Internet 
bağlantısı yapılabilecek altı ile sekiz metre 
kare ebadında sessiz bir oda olmalıdır 
(Yönerge Md. 6).  

Ünite bünyesinde: 

a) İşitme Tarama cihazları; Tarama 
maksadıyla düzenlenmiş transient 
otoaküstik emisyon ve beyin sapı 
odyometrisi cihazları ile bunların birlikte 
bulunduğu cihazlardır.  

b) Bilgisayar sistemi,  

c) Bebek muayene yatağı,  

d) Yeterli mefruşat,  

e) Yeterli miktarda kayıt ve eğitim 
dokümanı bulunmalıdır.  

Donanımı ünitenin kurulduğu sağlık 
kurumu tarafından karşılanır (Yönerge Md. 
7). 

8.19. Hastanede Bebek Ölümlerini 
İzleme Sorumlusu görevlendirilmiş 
midir? (AÇS/AP Genel Müdürlüğünün 
2009/31 Sayılı Genelgesi)   
AÇIKLAMA: Hastanelerimizde Bebek 
Ölümlerini İzleme Sorumlusu olarak bir 
personel belirlenmelidir. İldeki tüm kamu 
veya özel sağlık kuruluşları (poliklinikler, 
tıp merkezleri, özel hastaneler, devlet 
hastaneleri, üniversite hastaneleri vb.) o ay 
içerisinde kendi kuruluşlarında meydana 
gelen bebek ölümlerini İlçe Sağlık Grup 
Başkanlıklarına bildireceklerdir. 
Büyükşehirler ve İl Merkezlerinde bildirim 
İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır.  
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9. LABORATUAR HİZMETLERİ 

NOT: 25/08/2011 Tarihli ve 28036 Sayılı 
Resmi Gazete’de Tıbbi Laboratuarlar 
Yönetmeliği yayımlanmış, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili 
mevzuata uygun olarak açılan 
laboratuarların, iki yıl süre ile mevcut 
durumları ile faaliyete devam 
edebilecekleri; bu süre içinde bu 
Yönetmelikte belirlenen ölçütlere uygun 
olarak ruhsat alacakları, belirtilen süre 
içinde ruhsat almayan laboratuarın 
faaliyetine son verileceği hüküm altına 
alınmıştır (Yönetmelik Geçici Md. 1). İki 
yıllık geçiş süresi nedeniyle, denetim 
kriterleri bu yönetmelik esas alınarak 
değiştirilmemiş, ancak mevcut denetim 
kriterlerinin yeni Yönetmelik ve eklerinde 
de yer aldığı anlaşılmıştır.  

9.1. Kurumda hasta ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik yeterli, düzenli ve 
uygun laboratuar hizmeti verilmekte 
midir? (YTKİY Md. 15, 115)  

 

9.2. Hastanede kurulmuş olan 
laboratuarlar ilgili dal uzmanı 
sorumluluğunda çalıştırılıyor mu?  
(YTKİY Md. 112, 115)  

AÇIKLAMA: Laboratuar hizmetleri, 
hastanenin hasta popülasyonu ve sunulan 
hizmetlere yönelik gereksinimleri 
doğrultusunda organize edilmelidir. Bu 
nedenle, hastanelerde büyüklüğüne ve 
fonksiyonuna göre bakteriyoloji, biyokimya, 
patolojik, anatomi, hormon, nükleer tıp, 

hematoloji ve radyoloji gibi çeşitli 
laboratuarlardan birkaçı veya hepsi 
bulunabilir. Hastanelerin bakteriyoloji, 
biyokimya, hematoloji, patolojik anatomi 
radyoloji ve sair laboratuarlarında görevli 
şef ve uzmanlar, laboratuarlarına gelen 
kendi şubeleri ile ilgili bütün tetkik ve 
tahlilleri, serolojik ve biyolojik teamül ve 
testleri yapmakla yükümlüdürler.  

9.3. Hastanede normal çalışma saatleri 
dışında acil laboratuar hizmeti 
verilmekte midir? (ASHY 15/d)  
AÇIKLAMA: Acil sağlık hizmetlerinin 24 
saat kesintisiz sunulması gerektiğinden, bu 
hizmeti veren birimler fizikî altyapı, insan 
gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, 
serum, sarf malzemesi vs. yönünden hiçbir 
aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde 
desteklenmelidir. Bu bağlamda, normal 
çalışma saatleri dışında acil laboratuar 
hizmetlerinin de verilmesi gereklidir.  

9.4. Tüm laboratuar cihazları, düzenli 
olarak kontrol edilip, bakım ve 
kalibrasyonları yapılarak kayıtları 
tutuluyor mu? (YTKİY Md 106/A; SPKY/ 
HKS)  
AÇIKLAMA: Tıbbi cihazların yönetimine 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

Bu düzenleme kapsamında;  

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri 
bulunmalıdır. 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar 
ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, 
plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve 
kalibrasyonları yapılmalıdır.  

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon 
etiketi bulunmalıdır. Etikette; Kalibrasyonu 
yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, Ge-
çerlilik süresi.  

9.5. Dış kalite kontrolü yapılabilen 
testler için, dış kalite kontrolleri 
yapılıyor mu? (HÇGSDY Md. 8/b; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Dış (Eksternal) kalite kontrol, 
bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen ve 
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laboratuarların analitik performanslarının 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini 
öngören bir sistemdir. Bu sistemde kontrolü 
yürüten kuruluş ilgili laboratuara belirli 
aralıklarla kontrol örnekleri gönderir ve bu 
örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 
gelen veriler eksternal kalite kontrol 
merkezinde analiz edilir. Elde edilen 
sonuçlar ilgili laboratuara gönderilerek 
laboratuarın kendi performansı hakkında 
bilgi sahibi olması sağlanır.  

9.6. Kit muhafaza edilen buzdolaplarının 
sıcaklık takipleri yapılmakta mıdır? 
(SPKY/ HKS) 

 

9.7. Kit, kalibratör, kontrol serumları ve 
malzemelerin miatları Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden takip 
ediliyor mu? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Laboratuarda saklanan kit ve 
sarf malzemeleri son kullanma tarihlerine 
dikkat edilerek yerleştirilmelidir.  Kitlerin 
ve sarf malzemelerinin miat takipleri 
periyodik olarak yapılmalı ve HBYS 
üzerinden takip edilmelidir. 

9.8. Numunelerin hastadan alınma tarih 
ve saati ile aynı numunelerin 
laboratuara kabul tarih ve saati kayıt 
altına alınmış mı? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hastadan alınan numunenin 
alınma saati ve laboratuara teslim saatinin 
tespit edilerek, bu numunenin transferi 
sırasında oluşabilecek gecikmelerin 
engellenmesi ve bekletilmiş numunelerin 
tespit edilmesi amacıyla; 

a) Laboratuara getirilen numunelerin 
üzerinde numune alma saati bulunmalıdır. 
Numune alma saati ile barkod etiketinin 
çıkarıldığı tarih ve saatin uyumlu olmasına 
(hem poliklinik hastalarında, hem de yatan 
hastalarda) dikkat edilmelidir.  

b) Numunelerin laboratuara kabul saati 
kayıt altına alınmalıdır (otomasyon kaydı) .  

c) Hasta sonuç raporlarında numunenin 
alındığı, laboratuara kabul edildiği ve 

sonucun onaylandığı tarih ve saat 
görülebilmelidir.  

9.9. Çalışılan tüm testlerin iç (internal) 
kalite kontrolü yapılıyor mu? (HÇGSDY 
Md. 8/b; SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: İç kalite kontrolü, laboratuarda 
çalışılan testlerin analizi sırasında 
oluşabilecek hataları önceden tespit 
edebilmek ve sonuçların hatalı verilmesini 
engellemek amacıyla konsantrasyonu ve 
yapısı önceden bilinen materyallerle yapılan 
cihaz test sonuç kontrolüdür. 

Amaç: Test sonuçlarının 
tekrarlanabilirliğinin kanıtlarından olan 
internal kalite kontrollerinin, testin 
çalışıldığı gün yapılması ve bu kontrollerin 
sonuçlarının kayıtlı olmasının 
sağlanmasıdır. 

a) Testlerin çalışıldığı tarihlerde iç 
(internal) kalite kontrolü en az iki seviyeli 
olarak (normal ve patolojik kontrol serumu 
gibi) yapılmalıdır. 

b) Sonuçlar yazılı veya elektronik ortamda 
(CD vb.) kayıt altına alınmalıdır. 

c) İç kalite kontrol çalışmaları her vardiya 
değişiminde de iki seviye olmak üzere 
çalışılan testler için tekrar edilmelidir. 
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9.10. Laboratuar güvenlik rehberi 
hazırlanmış mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Laboratuar güvenlik rehberi 
asgari;  

a) Laboratuar çalışanlarının uyması gereken 
kuralları,  

b) Kullanılan kimyasal maddelere karşı 
alınması gereken tedbirleri,  

c) Yangına karşı alınması gereken tedbirleri,  

d) Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik 
tedbirleri,  

e) Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları,  

f) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon 
kurallarını; kapsamalıdır. 

9.11. Çalışılan parametrelerin panik 
değer bildirimleri yapılıyor mu? 
(HÇGSDY Md. 8/b; SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: Laboratuarda çalışılan 
testlerde hasta güvenliğini tehlikeye 
atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili 
hekimin veya hemşirenin en kısa zamanda 
bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla; 

a) Hasta güvenliği açısından önem arz eden 
ve ilgili branş hekimine bildirilmesi gereken 
panik değerler listesi laboratuar 
personelince kolay ulaşılabilecek bir yerde 
bulunmalıdır.  

b) Laboratuar personeline ilgili konularda 
eğitim verilmeli ve bu eğitime ilişkin kayıt 
tutulmalıdır.  

Panik değer listesi otomasyonda 
tanımlanmalıdır. Bu değerler tespit 
edildiğinde ilgilileri uyaran bir sistem 
olmalıdır.  

Ayrıca, Panik değer bildirim talimatı 
bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından 
panik değer bildirimlerinin takibinin 
sağlanması amacıyla; 

a) Panik değer olarak tanımlanan sonuçlar 
elde edildiğinde laboratuar teknisyeni ve 

laboratuar sorumlusunun izlemesi gereken 
yol ile ilgili bir talimat oluşturulmalıdır.  

b) Bildirilen panik değerlerlerle ilgili kayıt 
tutulmalıdır.  

9.12. Patoloji laboratuvarında çalışılan 
tüm test ve uygulamalar içeren rehber 
hazırlamış mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Test ve uygulama rehberi: 

Örnek türünü, örnek kabul ve ret 
kriterlerini, örnek alımı ile ilgili kuralları,  
örneklerin uygun şekilde alınması ve uygun 
şekilde transferini (uygun ısı,süre, taşıma 
kabı vs. belirtilerek), örnek kaplarının 
uygun şekilde etiketlenmesini, ön hazırlık 
işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi, 
örneklerin çalışma zamanını, sonuç verme 
sürelerini içermelidir. Ayrıca, test rehberi 
hakkında ilgili çalışanlara eğitim 
verilmelidir.  

9.13. Özel teknikler ile çalışılan testlerin 
kalite kontrol çalışmaları yapılıyor mu? 
(HÇGSDY Md. 8/b; SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: Histokimyasal, 
immünohistokimyasal, immünflorasans, 
FISH ve moleküler patoloji testlerinde her 
çalışmada pozitif ve negatif kalite kontrol 
çalışması yapılmalıdır. 

 

Histokimyasal Patoloji: Çeşitli teknikler ile 
hazırlanan doku kesitlerinin değişik boyalar 
ile boyanması ve böylece hücreler içindeki 
enzim vs.'nin gösterilmesidir.  
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İmmünohistokimya: Hastalığın tanısı için 
özel immün işaretleyiciler ve antikorlar 
kullanımına dayalı bir tekniktir. 

İmmunfloresans boyama: Floresan madde 
ile işaretlenen antijen-antikor esasına dayalı 
bu yöntem ile immunfloresan mikroskop ile 
tanı verilmektedir. Bu yöntem özellikle 
böbrek iğne biyopsilerinde ve bazı deri 
biyopsilerinde tanı için kullanılması zorunlu 
bir yöntemdir. 

FISH: Floresans İn Situ Hibridizasyon 
kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden 
meydana gelir. Geleneksel kromozomların 
incelenmesi yöntemleriyle tespit 
edilemeyen kromozom yapı 
değişikliklerinin ortaya konmasında 
kullanılan bir yöntemdir. 

9.14. İntraoperatif konsültasyon (frozen 
section) sürecine yönelik düzenleme 
yapılmış mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: İntraoperatif konsültasyon 
(frozen section) süreci; ameliyat devam 
ederken, cerraha ilave bilgi vermek 
amacıyla, tümörün malign (kötü huylu) veya 
benign (iyi huylu) olup olmadığının 
dakikalarla sınırlı bir sürede tespitinin 
sağlandığı süreç olarak tanımlanabilir. 

Bahse konu düzenleme yazılı olmalı ve 
örneğin kabul ve ret kriterlerini, dondurma 
işlemini, kesme ve boyama ile ilgili 
işlemlerini, sonucun bildirilmesini, 
kapsamalıdır. Preparat arşivinde, frozen 
kesitler olguya ait kalıcı kesitler ile birlikte 
saklanmalıdır.  

9.15. Patoloji laboratuarındaki raporlar, 
bloklar, lamlar ve elektronik kayıtların 
tümü arşivlenmekte midir? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Bloklar en az 10 yıl, Lamlar en 
az 20 yıl; raporlar süresiz;  elektronik 
kayıtlar yedekleme ile birlikte süresiz; 
hastaya ait kalan dokular ve sıvılar ise 
raporlama tarihinden itibaren en az bir ay 
saklanmalıdır.  Blok ve lamlar 18-23 derece 
sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. 
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10. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ VE 
DİĞER TETKİKLER  

10.1. Hastane radyoloji hizmetleri 
poliklinik ve servis hasta popülasyonu 
ve sunulan hizmetlere yönelik 
gereksinimleri kesintisiz olarak 
karşılayabilecek şekilde organize 
edilmiş mi? (YTKİY Md. 15)  
AÇIKLAMA: Radyoloji hizmetleri, hasta 
grupları ve sunulan klinik hizmetlerin 
gereksinimleri doğrultusunda ilgili mevzuat 
ve düzenlemeleri karşılayacak şekilde temin 
ve organize edilmelidir.  

10.2. Hastanede normal çalışma saatleri 
dışında acil radyoloji hizmeti verilmekte 
midir? (ASHY 15/d)  
AÇIKLAMA: Acil sağlık hizmetlerinin 24 
saat kesintisiz sunulması gerektiğinden, bu 
hizmeti veren birimler fizikî altyapı, insan 
gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, 
serum, sarf malzemesi vs. yönünden hiçbir 
aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde 
desteklenmelidir. Bu bağlamda, normal 
çalışma saatleri dışında acil radyoloji 
hizmetlerinin de verilmesi gereklidir.  

10.3. Denetimli alanların girişlerinde ve 
bu alanlarda radyasyon uyarı levhaları 
bulunuyor mu? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Radyoloji laboratuarı girişinde, 
laboratuar alanı içinde ve bu alan ile 
bağlantılı hastane koridorlarında aşağıdaki 
yönlendirme, uyarı ve güvenlik işaretleri 
kolaylıkla görülebilecek, anlaşılabilecek 
şekilde uygun yerlere asılmalıdır: 

a) Radyasyon alanı olduğunu gösteren 
temel radyasyon simgeleri,  

b) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin 
büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir 
şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan 
işaretler,  

c) Gebe veya gebelik şüphesi taşıyanlara 
yönelik uyarı levhalarının bulunması,  

d) Bölgelerde geçirilecek sürenin 
sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve 

araçlar kullanılması gerektiğini gösteren 
uyarı işaretleri.  

10.4. Radyoloji laboratuarında çekilen 
filmlerin ölçüleri ve sayıları ile hangi 
hasta için çekildiği, protokol numarası, 
ismi ve tarihi kaydediliyor mu? (YTKİY 
Md. 115)  
 

10.5. CT, MR, EKO, Ultrasonografi, EEG, 
EMG randevuları Bakanlıkça belirlenen 
sürelerde veriliyor mu? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: 01/03/2011 Tarihli ve 9489 
sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren 
“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 
ekinde yer alan Görüntüleme Hizmet 
Süreleri Tablosuna göre: 

CT için 10 iş günü, MR için 10 iş günü, EKO 
için 5 iş günü, USG için 3 iş günü, EEG için 20 
iş günü, EMG için 20 iş gününü geçmeyecek 
şekilde randevu verilmelidir. 

Bazı tetkiklere ilişkin kısa açıklamalar: 

MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme): 
Büyük mıknatıslarla oluşturulan manyetik 
alanda radyo dalgaları üretilerek, belirli 
anatomik yapıları, diğer yapılardan ayırmak, 
sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki 
farklılıkları saptamak ve tanımlamak için 
kullanılan ve radyasyon kullanılmayan bir 
tanı tekniğidir.  

Bilgisayarlı Tomografi (BT-CT-
Komputerize Tomografi): Bilgisayarlı 
tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak 
vücudun incelenen bölgesinin kesitsel 
görüntüsünü oluşturmaya yönelik 
radyolojik teşhis yöntemidir. 
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USG (Ultrason): insan kulağının 
işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses 
dalgalarını kullanarak iç organları 
görüntüleyen bir tanı yöntemidir. 
Ultrasonda radyasyon kullanılmaz.  

Mammografi: Meme dokusunun x- 
ışınlarıyla görüntülenmesidir.  

EKO (Ekokardiyografi): Bir bilgisayar 
sistemi aracılığıyla uygulanır.  Cihazın 
oluşturduğu yüksek frekanslı ses dalgaları 
transducer olarak adlandırılan uç 
aracılığıyla göğüse uygulanır ve kalpten 
yansıyan ses dalgaları yine aynı uç 
tarafından alınarak bilgisayar ekranında 
hareketli kalp görüntülerinin oluşmasını 
sağlar.  

EEG (Elektroensefalografi): beyindeki 
sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, 
hem de uyku halindeyken üretilen 
elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin 
dalgaları halinde yazdırılmasıdır.  

EMG (Elektromiyografi): Kasların 
kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin 
izlendiği ve yorumlandığı bir kas 
incelemesidir.  

EKG (Elektrokardiyografi) : Kalbin 
kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin 
uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında 
ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi mili 
metrik kağıt üzerine yazdırma temeline 
dayanan bir tetkiktir.  

10.6. Radyoloji Rapor (CT, MR, 
Ultrasonografi vb) sonuçları, hastane 
tarafından belirlenen süre içerisinde 
veriliyor mu? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hastane, radyoloji test 
sonuçlarının raporlanması için zaman dilimi 
tanımlamalıdır. Sonuçlar, hastaların ve 
klinik ekibin ihtiyaçları temel alınarak 
belirli bir zaman dilimi içinde rapor 
edilmelidir. Acil testler, mesai dışı saatler ve 
hafta sonu radyoloji tetkik ihtiyaçları sürece 
dahil edilmelidir.  Dışarıdan anlaşmayla 
yapılan radyoloji tetkik hizmetleri 
hastanenin politikaları ve anlaşma 
gereklerine göre rapor edilmelidir. CT ve 
MR çekilen her hasta için rapor verilme 
süresi çekimin yapıldığı gün hariç 3 iş 

gününü geçmemelidir. Raporların 
onaylanma tarihi kayıt altına alınmalıdır. 
USG raporları, her hasta için USG 
yapıldıktan sonra 30 dakika içerisinde 
verilmelidir.  

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam 
Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlıkta 
Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer 
alan Görüntüleme Hizmet Süreleri 
Tablosuna göre: 

CT için 3 iş günü, MR için 3 iş günü, EKO için 
30 dakika, USG için 30 dakika,  EEG için 3 iş 
günü, EMG için 3 iş gününün geçmeyecek 
şekilde sonuç verilmelidir. 

10.7. Laboratuarda bulunan bütün 
görüntüleme cihazları düzenli olarak 
kontrol edilip, bakım ve kalibrasyonları 
yapılarak kayıtları tutuluyor mu?  
(YTKİY Md. 127)  

 

10.8. Röntgen / Radyoloji 
Laboratuarında kullanılan cihazların 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 
lisansları mevcut mudur (mevcutsa 
yenilenmiş midir) ? (1985/19861 Rad. 
Güv. Tüz. Md. 7-11-12, 24)  
AÇIKLAMA: Radyasyon kaynaklarının 
bulundurulması, kullanılması, imal, ithal ve 
ihraç edilmesi, alınması, satılması, 
taşınması, depolanması ve radyasyon 
kaynaklarıyla çalışılabilmesi, TAEK 
tarafından verilecek lisansa bağlıdır. Lisans, 
5 yıl için geçerlidir. Sürenin bitiminde, 
Lisansların yenilenmesi için, lisans süresinin 
bitiminden 6 ay önce, Kuruma bir dilekçeyle 
başvurulması gerekir.   

TAEK resmi internet sitesinde (http://www. 
taek. gov. tr/ustmenu/lisans_izin_bv. 
html#radyoloji) yer alan “Tıpta Kullanılan 
Radyoloji Cihazlarına Kullanma Ve 
Bulundurma Lisansı Verilebilmesi İçin 
İstenen Bilgi Ve Belgeler” başlıklı yazı 
ekinde (EK 2) , “Tıpta Kullanılan Radyoloji 
Cihazları İçin Lisans Başvuru Formu” 
bulunmaktadır. Bahsi geçen formun 
“Cihazın Teknik Özellikleri” başlıklı 
kısmında, lisans için başvurulacak cihazlar 
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için “Cinsi: Grafi, Skopi, Grafi-Skopi, 
Bilgisayarlı Tomografi, Anjiyografi, Kemik 
Yoğunluk Ölçüm, Mamografi, Panoramik 
Röntgen, Peri-apikal Diş Röntgen Cihazı vb. ” 
açıklaması yer almaktadır.  

 

Dolayısıyla yapılan denetimlerde, TAEK 
lisansı olup olmadığı kontrol edilirken bu 
açıklamanın göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir.  

10.9. Birim çalışanları ile birlikte en 
uygun çalışma şeklini tarif eden yazılı 
talimat hazırlanarak, tüm birim 
çalışanlarının bu talimata uyması 
sağlanmış mıdır?  (Kamu Sağ. Hiz. de 
İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle 
Çalışan Personelin Rad. Doz Limitleri Hk. 
Yön. Md. 5/5)  

 

10.10. Hastanede hasta ve çalışanları 
risk ve tehlikelere karşı korumaya 
yönelik dokümante edilmiş bir 
radyasyon güvenlik programı 
oluşturulmuş mu? (Kamu Sağ.  Hiz. de 
İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle 
Çalışan Personelin Rad. Doz Limitleri Hk. 
Yön Md. 6)  
AÇIKLAMA: Bu kriter tıbbi amaçlı 
radyasyon uygulamalarında bulunan 
hastanelerde sorgulanacaktır.  

Hastanenin, karşılaşılan riskler ve 
tehlikelerin gerektirdiği derecede, aktif 
radyasyon güvenlik programı olmalıdır. 
Program, radyoloji ekibi, diğer ekip ve 
hastalar için güvenlik uygulamaları ve 
önleyici tedbirleri içermelidir.  

Radyasyon Güvenlik Programı; 

a) Yürürlükteki standartlar ve mevzuata 
uyumu destekleyen yazılı dokümanları,  

b) Uygulamalar ve karşılaşılan tehlikelere 
uygun, koruyucu güvenlik cihazlarının 
temin edilebilirliğini,  

c) Tüm radyoloji ekibinin güvenlik süreçleri 
ve uygulamalarına oryantasyonunu,  

d) Yeni süreçler ve yeni edinilen veya 
tanımlanan tehlikeli materyaller için hizmet 
içi eğitimi,  

e) Sağlık personeline ve dış ortamdaki 
hastaların sağlıklarına yönelik genel 
koruyucu önlemlerin alınmasını (kurşun 
duvar, havalandırma, uyarıcı levha, kurşun 
önlük vb.) içermelidir.  

10.11. Radyasyon ile çalışan personel 
kişisel dozimetre taşımakta mıdır?  
(Kamu Sağ.  Hiz. de İyonlaştırıcı 
Radyasyon Kaynakları ile Çalışan 
Personelin Rad. Doz Limitleri Hk. Yön 
Md. 7)  

 

AÇIKLAMA: Dozimetre, radyasyonla çalışan 
kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını 
belirlenmesi için kullanılan cihazdır. 
Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, 
yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek 



10. BÖLÜM                                           GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ VE DİĞER TETKİKLER 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 62 

şekilde) klips ile takılarak, tüm vücudu 
temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi 
sağlanır. 

Kullanım sırasında dozimetrenin önüne 
herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) 
gelmemesine dikkat edilmelidir. Radyasyon 
ile çalışan personelden nükleer tıp alanında 
çalışan hekimler, hemşireler, nükleer tıp 
teknikerleri ve teknisyenleri ve sıcak oda 
görevlileri rutin gövde dozimetresi ile 
birlikte el bileği veya yüzük dozimetresi de 
taşımak zorundadır. Dozimetreyi birden 
fazla kişi kullanmamalıdır. Tespit edilen doz, 
dozimetrenin kayıtlı olduğu kişiye aittir. Bir 
dozimetreden birden fazla kişiye ait doz 
tespit edilemez.  

10.12. Dozimetrelerin belirlenen 
dönemlerde kontrol edilmesi sağlanıyor 
mu? (RGY Md. 21)  
AÇIKLAMA: Dozimetreler, TAEK ve TAEK 
tarafından uygun görülen kuruluşlar 
tarafından verilir ve aynı kuruluşlarca 
kontrol edilir. Dozimetrik değerlendirme 
sonuçları merkezi doz kayıt sistemine 
işlenir.  

 

10.13. Radyasyon ile çalışan personelin 
işe başlamadan önceki ve yıllık sağlık 
kontrolleri yönetmelik ekindeki form 
doğrultusunda yapılmakta mıdır?  
(Kamu Sağ. Hiz. de İyonlaştırıcı 
Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Rad. Doz Limitleri Hk. Yön 
Md 7/7)  
AÇIKLAMA: Bunlara ilişkin sağlık 
raporlarının personelin kişisel özlük 

dosyalarında saklanması büyük önem 
taşımaktadır.  

10.14. Her bir görüntüleme odası için 
hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik 
soyunma odası veya perdeyle/paravanla 
ayrılmış soyunma alanı bulunuyor mu? 
(SPKY/ HKS)  

 

10.15. Radyolojik girişimsel işlemler 
için hastalardan onam alınıyor mu? 
(SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Hasta bilgilendirmesi ile ilgili 
süreç belirlenmeli, görüntüleme 
sistemlerinin eşliğinde tanıya veya tedaviye 
yönelik riskli girişimsel işlemler öncesinde;  
işlemi kimin yapacağı, işlemin amacı, süresi, 
komplikasyonları gibi konularda hasta ve 
yakınları bire bir sözlü ve yazılı olarak 
bilgilendirilmeli, bu kişilerin anlatılanları 
tam olarak anladığından emin olunmalı, 
onamı alınarak kayıtları tutulmalıdır. Bu 
bilgilendirmeyi yapan sağlık personelinin 
isim ve unvanı da kayıtlarda yer almalıdır.  

10.16. Direk grafi banyo atık 
solüsyonları ile artık kullanım imkânı 
kalmamış, mevzuat gereği veya adli 
yönden arşivde saklanması zorunlu 
olmayan ya da kullanım süresi dolmuş 
röntgen filmleri ilgili mevzuata uygun 
şekilde satılıyor mu? (THGM’nin 
2011/13 Sayılı Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Radyoloji Bölümlerinde 
çekimleri yapılan röntgen filmlerinin 
banyosu sonucu ortaya çıkan direk grafi 
banyo atık solüsyonlarının doğrudan 
kanalizasyona verilmemesi gerekmektedir. 
Bu suların doğrudan kanalizasyona 
verilmesi, "gümüş iyodür ve gümüş bromür" 
ihtiva eden bu kıymetli solüsyonların zayi 
edilerek kamu kaynaklarının verimli 
kullanılmamasına ve tıbbi atık mevzuatı 
açısından çevrenin kalıcı olarak 
kirletilmesine neden olmaktadır. 

Sözkonusu direk grafi banyo atık 
solüsyonları ile artık kullanım imkânı 
kalmamış, mevzuat gereği arşivde 
saklanması zorunlu olmayan, adli yönden 
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muhafazasına gerek bulunmayan veya 
zaman aşımı süresi de dolmuş röntgen 
filmleri ile ilgili olarak; bu materyalin 
hastane stoklarına girişinin hastane döner 
sermaye işletmesi kaynakları kullanılarak 
mı, yoksa genel bütçe imkânları ile mi temin 
edildiği tespit edildikten sonra, eğer bu 
materyaller genel bütçe kaynaklarından 
temin edilmiş ise; İl Defterdarlıkları veya 
İlçe Mal Müdürlükleri vasıtasıyla Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünce, hastane döner 
sermaye işletmesi kaynaklarından temin 
edilmişlerse de ilgili mevzuat çerçevesinde 
hastane ihale komisyonu vasıtasıyla ihaleye 
çıkılarak satışlarının yapılması, bu suretle 
bedellerinin ya Hazineye ya da Hastane 
Döner Sermaye İşletmesine irad 
kaydedilmesi gerekmektedir. 

Röntgen banyo sularını almak isteyen 
firmalara Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından lisans veya geçici çalışma izin 
belgesi düzenlenmekte olup, bu firmalar 
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr web 
adresinde yayınlanmaktadır. Bakanlığımıza 
bağlı hastanelerce bu tür atıklarının düzenli 
olarak toplanması ve geri kazanımın 
sağlanması amacıyla firmalara verilirken 
firmaların yukarıda belirtilen web 
adresindeki lisanslı firmalar arasında olup 
olmadığının araştırılması, firmalardan Çevre 
ve Orman Bakanlığından aldıkları çalışma 
belgesinin istenmesi, lisansı veya geçici 
çalışma belgesi bulunmayan firmalara bu 
tür atıkların verilmemesi hususuna dikkat 
edilmelidir. 

10.17. Tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif 
madde kullanılan alanlarda gerekli 
koruyu önlemler alınmış mıdır? 
(HÇGSDY Md. 8/b; SPKY/HKS) 
AÇIKLAMA: Hasta ve yakınlarının 
radyasyondan korunmasına yönelik 
tedbirler alınmalıdır. Hasta ve yakınları için 
radyasyon koruyucular kullanılmalı, farklı 
ebatlarda radyasyon koruyucular 
bulunmalıdır. 

Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon 
güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir. 
Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği 
koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Çalışanların radyasyondan korunmasına 
yönelik tedbirler alınmalıdır. Radyasyon 
koruyucular kullanılmalı, farklı ebatlarda 
radyasyon koruyucular bulunmalıdır. 
Radyasyon koruyucularının kontrolüne 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon 
koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve 
hasar gördüğüne dair şüphe varlığında 
röntgen filmi veya skopi ile kontrol 
edilmelidir. Kontrol sonuçları radyoloji 
uzmanı tarafından onaylanmalıdır. 

Tedavi amaçlı radyoaktif madde alan 
hastaların kullandıkları alanlara yönelik 
düzenleme yapılmalıdır. Tedavi amaçlı 
radyoaktif madde alan hastaların kullandığı 
alanlar ayrılmalıdır. Bu hastaların; 
kullandıkları odalar zırhlı olmalı, 
kullandıkları lavabo ve tuvaletler bağımsız 
olmalı, radyasyon değeri kabul edilebilir 
sınırlara düştükten sonra kan, dışkı ve idrar 
gibi çıktılar kanalizasyona verilmelidir. 

Radyoaktif madde alan hastaların 
kendilerini ve yakınlarını korumalarına 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyoaktif 
madde alan hastalarla ilgili; hastalara 
verilen aktivite miktarı, taburcu edilen 
hastada kalan aktivite miktarı, hastadan bir 
metre mesafedeki doz hızı kayıt edilmelidir. 
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11. ECZANE HİZMETLERİ 

11.1. Hastane bünyesinde eczacı 
bulunmakta mıdır? (YTKİY Md. 17, 122)  
AÇIKLAMA: Yürütülen Eczacılık Hizmetinin 
niteliğinin değerlendirilmesinde etkili 
olacağı için hastanede eczacı bulunmakta ise 
sayısı ve kaç yıldır bu görevi yapmakta 
olduğu, eczacı yoksa eczacılık hizmetlerinin 
kim tarafından yürütülmekte olduğu 
hususları değerlendirilmelidir.  

11.2. Eczanenin fiziki koşulları uygun 
mudur? (İyi Eczacılık Uygulamaları 
Kılavuzu)  
AÇIKLAMA: Hastane eczaneleri 50 yatağa 
kadar 20 metrekare, artan her 50 yatak için 
10 metrekare eklenerek bulunan bir alanda 
hizmet vermelidir. Eczaneler, aydınlık, 
rutubetsiz havadar, temiz ve düzenli 
olmalıdır. Eczanelerin zeminleri karo, 
mermer veya benzeri malzemeyle 
döşenmelidir.  

11.3. Eczanede bulunan ilaçların uygun 
ısı ve ışık koşullarında saklanması ile 
buzdolabı sıcaklıklarının termometre ile 
günlük olarak takibi yapılarak kayıtları 
tutuluyor mu? (Eczaneler ve Eczane 
Hizmetleri Hk. Yön. Md. 15; İyi Eczacılık 
Uygulamaları Kılavuzu)  

 

AÇIKLAMA: Oda sıcaklığında (25Co) 
saklanması gereken ilaçlar için tıbbi 
müstahzarlar, aşı ve serumlar, kodeksteki 
özellikleri ve ambalaj üzerindeki saklama 
koşulları göz önüne alınarak, gerektiği gibi 
saklanmalıdır. Bu sebeple eczanenin 

sıcaklığı gerekli ölçüler içinde tutulmalıdır. 
Isı ve nem ölçer bulunmalıdır.  

Isı ve nem ölçerin çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilerek, kayıtların tutulup tutulmadığına 
bakılmalıdır. Buzdolabı sıcaklığı +2˚ C ile +8˚ 
C arasında olmalıdır.  

11.4. Hastanenin ilaç, serum ve sarf 
malzemesi ihtiyaçları yıllık olarak 
belirleniyor mu? (YTKİY Md. 17)  
AÇIKLAMA: Kurum eczaneleri yatan 
hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik ve 
emirler gereğince yatırılmadan ilaç 
verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve 
sıhhi malzeme sağlanan yerlerdir.  

11.5. Az kullanılan eşdeğer ilaçların 
eczane mevcutları sık sık servislere 
duyurularak, bu ilaçların sarfının temini 
sağlanıyor mu? (YTKİY Md. 17)  

 
11.6. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı 
bir düzenleme bulunmakta mıdır? Yazılı 
düzenleme kullanımdan arta kalan 
ilaçların eczaneye iadesi ve 
değerlendirilmesini kapsamakta mıdır? 
(SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA:  

Söz konusu yazılı düzenleme ayrıca; 

İlaç ve malzeme istemlerinin eczaneye 
bildirilmesini, 

İlaç ve malzemelerin teminini, 

Teslim alınması ve yerleştirilmesini, 
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Saklama koşullarını, 

Yüksek riskli ilaçların yönetimini, 

Stok seviyeleri ve miat takibini, 

Eczaneden ilaç ve malzeme istemlerini, 

Eczanede ilaçların hazırlanması ve 
transferini, 

İçermelidir. 

11.7. Hastane eczane ve depolarına 
giren ve eczaneden çıkan ilaç ve tıbbi 
sarf malzemesi kayıtları günlük olarak, 
düzenli bir şekilde tutuluyor mu?(YTKİY 
Md. 17)  
AÇIKLAMA: Eczane hizmetlerinin 
yürütülmesi için; 

a) Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun kayıt ve 
defterler tutulur.  

b) Eczaneye ilaç baş eczacı tarafından 
düzenlenen ilaç istek belgesi ile depodan 
alınır ve ilgili deftere giriş kaydedilerek, 
usulüne göre sarf işlemi yapılır. Eczaneye 
alınan alet, demirbaş malzemeler özel 
defterine kaydedilir.  

c) Servis, ameliyathane, poliklinik ve 
laboratuarlar için gerekli ilaçlar eczaneden, 
sıhhi malzeme ise eczane deposundan alınır. 
Bunlar için ilaç ve sıhhi malzeme istek 
belgeleri ilgili uzmanlarca düzenlenir.  Sıhhi 
malzeme istek belgesi, başeczacının denetim 
ve uygun görmesi baştabibin onayı ile 
geçerli olur.  

d) İstek belgesi ile depodan eczaneye ve 
servislere verilen ilaç, malzeme için depo 
defterinde çıkış işlemi uygulanır. İstek 
belgeleri de musbit evrak olarak saklanır. 
Bunlar üzerinden ayniyat işlemleri 
yürütülür.  

11.8. Her mali yılsonunda eczane ve 
depolarında sayım yapılıp sayım 
cetvelleri düzenlenerek kayıtlı ve fiilen 
mevcut miktarların karşılaştırılması 
yapılıyor mu? (YTKİY Md. 121)  

AÇIKLAMA: Başeczacı tarafından, her mali 
yıl sonunda, o yıl içinde eczane deposuna ve 
eczaneye giriş ve çıkış kayıtlarına göre 
ertesi yıla devreden ilaçlar ve miktarlarını 
gösterir cetveller düzenlenir. Kayden 
devreden miktarlarla, fiilen mevcut 
olanların uygunluğu araştırılır ve bunlarla 
ilgili işlemler yapılır. Sonucu bir sonraki yıla 
ait ilaç ve malzeme ihtiyaç listesiyle birlikte 
baştabibe verilir.  

11.9. Miadının dolması yaklaşan 
ilaçların tüketim imkânı olmadığı 
takdirde başka kurumlara devri 
yapılıyor mu veya süresinde 
değiştirilmek üzere yüklenicilere 
bildiriliyor mu? (YTKİY Md. 17)  
 

11.10. Miadı dolan, bozulan ilaç ve sarf 
malzemesinin Taşınır Mal Yönetmeliği 
ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 
imhası yapılıyor mu? (YTKİY Md. 121,  
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği)  
AÇIKLAMA: Kayıttan düşme ve imha işlemi 
istisnai bir durum olmalıdır. Bununla ilgili 
olarak Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 5, 10 ve 
27. Madde hükümleri dikkate alınmalıdır.  

 

11.11. Uyuşturucu maddelerin giriş ve 
çıkışları Bakanlıkça hazırlanmış 
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defterlere kaydediliyor mu? (YTKİY Md. 
121)  
AÇIKLAMA: Uyuşturucu ilaçların gelir ve 
giderleri (giriş-çıkışları) Bakanlıkça 
hazırlanmış Uyuşturucu İlaç Kayıt 
Defterlerine kaydedilir. Bu kayıtlarda her 
uyuşturucu ilaç için bölümler ayrılır ve 
bölüm başlarına geçen yıldan devir ve yıl 
içinde alınan miktarlar işlendikten sonra 
ilaçların sarfiyatları günlük olarak 
işlenmelidir.  

11.12. Uyuşturucu ilaçlar kilitli 
dolaplarda muhafaza ediliyor mu? (İyi 
Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu)  
AÇIKLAMA: Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar 
çelik kasada saklanmalıdır.  

 

11.13. Hastalar için kliniklerde 
kullanılan Uyuşturucu ve Psikotrop 
ilaçların sarfiyat kontrolü eczacı ve 
klinik sorumlularınca yapılıyor mu? 
(İEGM’nin 2005/119 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Yataklı Tedavi Kurumlarında 
uyuşturucu ve psikotrop ilaçların 
kullanımının kontrolü ve takibinin 
yapılabilmesi için; her klinikçe talep edilen 
uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait çıkış 
bilgilerinin hastane eczanesince, klinik 
sorumlularına gönderilmesi; klinik 
sorumlularınca da gerekli kontroller 
yapılarak söz konusu ilaçların kullanımına 
ait sarf ve stok bilgilerinin hastane 
eczanesine bildirilmesi, ayrıca bu bilgilerin 

de hastane eczanesi tarafından kontrol 
edilmesi gerekmektedir.  
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12. HASTALIK BİLDİRİMLERİ 

12.1. Bildirimi zorunlu bulaşıcı 
hastalıkların, bildirim ve takiplerinin 
yapılmasına yönelik olarak, bir birim 
veya sağlık personeli belirlenmiş midir? 
(Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim 
Sistemi Yönergesi Md. 5)  
AÇIKLAMA: Hastanede bildirimlerin takibi 
ve yapılmasından sorumlu bir birim veya 
sağlık personeli belirlenmelidir. Kurum ve 
kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin isimlerini 
İl Sağlık Müdürlüklerine bildirir, kişilerin 
değişmesi durumunda İl Sağlık 
Müdürlüklerine bilgi verir.  

12.2. Tespit edilen bulaşıcı hastalıkların 
bildirimi yapılmakta mıdır? (Bulaşıcı 
Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi Sistemi 
Yönergesi Md. 5, 7, 9, 10, 11, 12; Bulaşıcı 
Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol 
Esasları Yönetmeliği Md. 10)  
AÇIKLAMA: Bildirimi zorunlu olan bir 
bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden 
Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve 
esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren 
bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 
kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. 
Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 
Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi 
Sistemi Yönergesinde A, B, C ve D olmak 
üzere 4 grup olarak belirtilmiştir. Bu 
hastalıkların hangileri olduğu Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 
“Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim 
Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve 
Laboratuar Rehberi” nde yayımlanmıştır 
(Denetim CD’sinde mevcuttur) .  

Bildirim yapılırken: 

a) Tespit edilen hastalık ile bu hastalık için 
uygulanan kontrol önlemlerine dair 
bilgilerle beraber bulaşıcı hastalık 
vakalarının görülmesi veya yeniden ortaya 
çıkışıyla ilgili bilgiler,  

b) Bir salgının gelişmekte olduğunu 
düşündüren her türlü bilgi,  

c) Beklenmedik bir epidemi veya kaynağı ya 
da etkeni bilinmeyen yeni bir bulaşıcı 
hastalık ile ilgili bilgiler,  

ç) Komşu ülkelerde görülen bulaşıcı 
hastalıklar,  

d) Özellikle olağanüstü durumlarda olmak 
üzere, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve 
önlenmesine yönelik olarak yapılmış 
çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler,  

e) Uygulanan tüm mücadele önlemleri de 
dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesi ve kontrolü için Bakanlığa 
çalışmaların koordinasyonunda yardımcı 
olacak ilgili görüşler,  

Derhal İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.  

 

12.3. Tespit edilen kanser vakaları İl 
Sağlık Müdürlüğüne bildirilmekte midir? 
(14.09.1982 tarihli ve 5621sayılı 
Bakanlık Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Pasif Sistem; Hekimler ya da 
diğer sağlık personeli tarafından doldurulan 
kanser kayıt formu İl Sağlık Müdürlüğüne 
gönderilir ve bilgisayar programına girilir. İl 
Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Merkezi, 
bilgisayar ortamına girilen bu verileri üçer 
aylık dönemlerle Kanserle Savaş Dairesi 
Başkanlığına elektronik ortamda 
göndermektedirler.  

Aktif Sistem; Kanser kayıt elemanları 
tarafından hasta dosyaları araştırılarak elde 
edilen bilgilerin IARC (Uluslararası Kanser 
Kayıtçılığı Birliği) ve MECC (Ortadoğu 
Kanser Konsorsiyumu) standartları 
kullanılarak kanser kayıt formlarına 
aktarılmasıdır.  
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13. MUTFAK - BESLENME, 
ÇAMAŞIRHANE VE TEMİZLİK 
HİZMETLERİ 

13.1. Servis sorumlu hemşirelerince, 
çıkacak normal ve rejim yemeklerinin 
tür ve miktarları, bir cetvel halinde 
idareye verilmekte midir? (YTKİY Md. 
91)   
AÇIKLAMA: Her gün hasta tabelalarına 
yazılan normal ve rejim yemekleri, servis 
sorumlu hemşiresi tarafından, hasta 
mevcudu, çıkacak yemeklerin tür ve 
miktarlarını gösterir şekilde 
değerlendirilmesi kolay bir cetvel halinde 
toplanarak imza edilmek suretiyle idareye 
verilir (Yönetmelik Ek 41 Form 92) .  

13.2. Personel için çıkacak yemek adedi 
günlük olarak belirlenmekte midir? 
(YTKİY Md. 91)  
AÇIKLAMA: Yardımcı sağlık hizmetleri 
personelinin izin ve vardiya durumları göz 
önüne alınarak yemek adedi başhemşire 
tarafından, diğer personel için hastane 
müdürü tarafından tespit edilerek, birer 
cetvel tanzim edilir (Yönetmelik Ek 39 Form 
90) .  

13.3. Mutfağın temizlik ve düzeni yeterli 
midir? (YTKİY 124/a-6)  
AÇIKLAMA: Diyetisyen, mutfak, yemekhane 
ve ambar hizmetlerinin düzenli ve verimli 
bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
Mutfağın temizlik ve düzeni, mutfak 
personelinin sağlıklı olması, yiyeceklerin 
hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin 
değerlerinden kayba uğramadan 
pişirilmesini sağlanması ve dağıtılması 
hususları diyetisyenin kontrolü ve 
sorumluluğundadır. Diyetisyen, hazırlanmış 
veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına 
uygun olarak saklanmasını sağlar ve 
denetler.  

Kurumlarda diyet uzmanı bulunmadığı 
takdirde bunun idari görevlerini hastane 
müdürü yürütür.  

13.4. Çamaşırhanedeki makineler çalışır 
durumda mıdır? (YTKİY Md. 170)  
AÇIKLAMA: Çamaşırcı, çamaşır yıkama, 
sıkma ve kurutma makinelerinin kullanma 
ve bakımından sorumludur. Arızaları 
zamanında, çamaşırhane ve ütühane 
sorumlusuna bildirir.  

 

13.5. Hastanenin temizlik hizmetleri, 
genel itibariyle yeterli düzeyde midir?  
(YTKİY Md. 88)  
 

13.6. Mutfak ve temizlik işlerinde 
çalışan personelin portör muayeneleri, 
tırnak kontrolleri vb. yapılmakta mıdır? 
(1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
Md. 126, YTKİY 124/a-6, TSHGM’nin 
2005/9 no. lu genelgesi, RSHMB Gıda 
Güvenliği Rehberi)  
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AÇIKLAMA: Mutfak personelinin sağlıklı 
olması diyetisyenin kontrolü ve 
sorumluluğundadır.  

Gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde 
çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı 
yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve 
sıhhi rapor alma mecburiyeti 
bulunmaktadır.  

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığının internet sitesinde (www. 
rshm. gov. tr/enfeksiyon/dosya/mutfak. 
doc) hastanelerde gıda güvenliği konulu 
rehberde hastane mutfağında uyulması 
gereken hususlar belirtilmiştir.  

 

http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/mutfak.doc
http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/mutfak.doc
http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/mutfak.doc
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14. MORG 

14.1. Hastanede ölmüş olanların, ölüm 
sebebi ve zamanı tespit edilerek, kayıt 
ve imza altına alınmakta mıdır? (YTKİY 
Md. 81, 82)  

 

14.2. Hastanede ölmüş olanlar, hastanın 
bulunduğu yerin nüfus dairesine 
bildiriliyor mu? (YTKİY Md. 83)  
AÇIKLAMA: Ölüm vukuunda servis 
tabibi/nöbetçi tabip ölüm sebebini ve 
zamanını tespitle tabelasına kayıt ve altını 
imza eder. Ölüm tespitinden sonra servis 
tabibi veya nöbetçi tabip ve kurumda 
görevli iki kişi huzurunda ölünün yanında 
bulunan kişisel eşyası ve parası tespit ve 
müfredatıyla tabelasına kayıt olunarak 
usulüne göre muhafaza edilir. Ölünün, 
tabelasındaki kimliği aynen delikli bir 
kartona yazılarak sağ ayağının 
başparmağına bağlanır ve cenaze 
gasilhaneye nakledilerek, özel defterine 
kaydı yapılır.  
 

 
 
Ölenlerin adı, soyadı, doğduğu yeri ve 
kuruma girerken tespit edilen adresi, ölüm 
nedeniyle birlikte on gün içinde hastanın 
bulunduğu yerin nüfus dairesine yazılı 
olarak bildirilir. Kurumdaki ölü veya canlı 

doğumlar da bir ay içinde o yerin nüfus 
dairesine bildirilir.  
 

14.3. Morg çıkışı hastanenin ana ve acil 
girişinden ayrı olarak düzenlenmiş 
midir? (SPKY/ HKS)  

 

14.4. Cenazelerin uygun şekilde 
muhafaza edilmesinin şartları sağlanmış 
mıdır? (SPKY/ HKS)  
AÇIKLAMA: Soğuk hava düzeni bulunan 
çelik, paket tipi en az iki adet cenaze 
muhafaza dolabı bulunmalıdır.  

Morg kapasitesi en az şu şekilde olmalıdır: 

1-99 arasında olan hastanelerde en az 2,  

100-149 arasında olan hastaneler için en az 
3, 

150-199 arasında olanlar için en az 4,  

200-399 arasında olanlar için en az 5,  

400-599 arasında olanlar için en az 6,  

600 ve üstü için en az 7 dolap bulunmalıdır. 

 

14.5. Cenaze yıkama yerinde sıcak su 
imkânı sağlanmış mıdır? (SPKY/ HKS)  
 

14.6. Ölü doğan veya canlı doğup da 
sonradan ölen bebeklerin cenazeleri 
ailelerine uygun şekilde teslim 
edilmekte midir? (YTKİY Md. 84, 
THGM’nin 2009/38 Sayılı Genelgesi)  
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AÇIKLAMA: Ölü doğan veya canlı doğan 
fakat daha sonra ölen bebeklerin ailesi veya 
yakınları cenazelerini almak isterlerse 
ilgililere, hastanece temin edilen içinde 
cenazeyi sabitleyecek bir düzeneğin 
bulunduğu portatif bebek taşıyıcısı 
içerisinde ve imza karşılığı teslim edilmesi,  

Cenaze il dışına çıkartılacak ise 
Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde 
cenaze sahibine yine hastanece temin edilen 
tabut ile birlikte teslim edilmesi,  

Şayet cenaze sahipleri tarafından teslim 
alınmak istenmiyor ise gömme izin formu 
imzalatılarak vekalet alınmasını müteakip 
tüm dini vecibelerin yerine getirilerek defin 
işlemlerinin ilgili hastane yönetimi ve 
Belediye Mezarlık Müdürlüğünce ortaklaşa 
yapılması,  

Eğer bebek ölü doğmuş ve ailesi tarafından 
teslim alınmamış ise anneden, teslim 
alınmadığına ve defin işlemlerinin hastane 
tarafından yapılması talebini içeren bir 
dilekçenin alınması ve ölüm belgesinin anne 
üzerinden doldurularak, defin işlemlerinin 
yapılmasını teminen hastane görevlileri 
tarafından ilgili Belediyenin mezarlık 
görevlilerine imza karşılığı teslim edilmesi,  

Sağlanmalıdır.  
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15.TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ  

15.1. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel 
atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor 
mu? (Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 5; 
THGM’nin 2005/46 no’lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Servis, poliklinik, labaratuar, 
ameliyathane ve diğer bölümlerde tıbbi atık, 
evsel atık, kesici ve delici atıklar için ayrı 
ayrı toplama poşetleri/kutuları bulunup 
bulunmadığı, tıbbi atık toplama poşetleri 
bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. 
Geçici Tıbbi Atık Deposu/Konteynırı 
mahallinde görülmelidir.  

15.2. Tıbbi atıkların toplanmasında, 
Yönetmelikte belirtilen torbalar 
kullanılıyor mu? (Tıb. Atık Kont. Yönet. 
Md. 8-13,  THGM’nin 2005/46 no’lu 
genelgesi 
 

 
AÇIKLAMA: Tıbbi atıkların toplanmasında; 
yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve 
taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu 
polietilen hammaddeden sızdırmaz, 
üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her 
iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini 
taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar 
kullanılır.  

15.3. “Ünite İçi Atık Yönetim Planı” 
hazırlanıp uygulanmakta mıdır? (Tıb. 
Atık Kont. Yönet. Md. 8-10; THGM’nin 
2007/100 sayılı genelgesi)  
AÇIKLAMA: Ünite İçi Atık Yönetim Planı, 
atıkların toplanması, biriktirilmesi ve 
taşınmasında kullanılacak ekipman ve 
araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, 

geçici depolama sistemleri, toplama 
ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, 
kaza anında alınacak tedbirleri içerir.  

15.4. Kesici ve delici özelliği olan atıklar 
diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik 
özellikleri Yönetmelikte belirtilen kutu 
veya konteynerler içinde toplanmakta 
mıdır? (Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 8/d, 
13)  

 

AÇIKLAMA: 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 olmayan, üzerinde “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ 
ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan 
plastik veya aynı özelliklere sahip lamine 
kartondan yapılmış kutu veya konteynerler 
içinde toplanır.  

15.5. Atıkları geçici depolamak amacıyla 
geçici atık deposu inşa edilmiş mi? (Tıb. 
Atık Kont. Yönet. Md. 8/f)  
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AÇIKLAMA: Atıkları geçici depolamak 
amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya 
(20 yatak kapasitesinin altı için) konteyner 
bulundurmakla, yataksız ünite olması 
durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici 
atık deposuna/ konteynerine götürmek 
veya bu atıkları toplama aracına vermekle 
hastane yönetimi yükümlüdür.  

15.6. Geçici atık deposu, uygun yerde 
inşa edilmiş mi? (Tıb. Atık Kont. Yönet. 
Md. 19)  
AÇIKLAMA: Geçici atık deposu, hastane 
giriş, çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve 
hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda 
depolama, hazırlama yerlerinin dışında ve 
atık taşıma araçlarının kolaylıkla 
ulaşabileceği bir alanda inşa edilmiş 
olmalıdır.  

15.7. Depo kapıları üzerinde 
görülebilecek şekilde ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi 
Atık” ibaresi bulunuyor mu? (Tıb. Atık 
Kont. Yönet. Md. 19)  
AÇIKLAMA: Depo kapıları üzerinde 
görülebilecek şekilde ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah 
harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” 
ibaresi bulunmalıdır.  

 
15.8. Depo kapıları kullanımları dışında 
daima kapalı ve kilitli tutuluyor mu?  
(Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 19)  

 

15.9. Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli 
personele periyodik olarak eğitim 
veriliyor mu? (Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 
8; THGM’nin 2005/46 no’lu genelgesi)  

 

15.10. Tıbbi atıkların taşınması görevli 
personele özel giysiler sağlanmış mı?  
(Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 8, 26)  
AÇIKLAMA: Tıbbi atıkların ünite içinde 
taşınması ile görevlendirilen personelin, 
taşıma sırasında 26. maddede belirtilen 
şekilde özel nitelikli turuncu renkli elbise 
giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından 
karşılanması zorunludur. (Personel çalışma 
sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske 
kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu 
renkli elbise giyer.)  

 

15.11. Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili 
bilgileri düzenli olarak kayıt altına 
alınıyor mu? (Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 
8)  
AÇIKLAMA: Oluşan tıbbi atık miktarı ile 
ilgili bilgiler en az üç yıl süre ile muhafaza 
edilmelidir. 
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16. MESAİ VE NÖBET HİZMETLERİ 

16.1. Personelin mesaiye riayetleri, 
çalışma saatleri başlangıcı ve bitiminde, 
ayrıca mesai içerisinde kontrol 
edilmekte midir? (YTKİY Md. 110-E, 
112, 113, THGM’nin 2010/55 no’lu 
genelgesi)  
AÇIKLAMA: Mesai, mesai devam cetveli 
imza ettirilmek suretiyle (veya kartlı geçiş 
sistemi veya muadili bir yöntemle)  kontrol 
edilmelidir. Mesaide bulunulduğu halde 
imza atılmaması bir eksikliktir. Başkasının 
yerine imza atılması usulsüzdür. Sabah ve 
akşam imzalarının birlikte atılması 
usulsüzdür. İzinli veya geçici görevli 
personelin durumunun imza cetvelinde 
gösterilmemesi eksikliktir. Tabip ve diğer 
personelin imza cetvellerinin amirlerinin 
kontrolünde bulunması, imzaların ve mesai 
devamının çalışılan yerlerde yetkili 
amirlerce kontrolü gerekir. İmza 
cetvellerinin birimler itibarıyla ayrı ayrı 
düzenlenmiş olması gerekir.  

 

Sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz 
olarak verilmesi esas olup bu doğrultuda; 

1-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince 
sağlık kurumlarında çalışan tüm personel 
Valilikçe belirlenen saatlerde mesaiye 
başlayacak ve mesaiyi tamamlayacaktır.  

2-Sağlık kurumlarında personelin öğle 
yemeği ve istirahatı için saat 12-13 arası 
öğle tatili olarak ayrılması esastır. Ancak 
hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi 
gereken birimlerde öğle tatili saatinde de 
yeterli sayıda personel bulundurulur. Bu 
süre içinde hizmet veren personele yemek 
ve dinlenme için kurum idaresince uygun 
görülen zamanda bir saatlik öğle tatili 
verilir. (03. 09. 2010-35889|2010/65)  

3-Kurum yönetimleri, personelin kurum 
içinde öğle yemeklerini yiyebilmeleri ve 
istirahatlarını yapabilmeleri için gerekli 
tedbirleri alacaklar ve uygun mekânlar 
oluşturacaklardır.  

4-Nöbet hizmetleri ile vardiyalı çalışma ve 
benzeri çalışma uygulamaları, Yataklı 
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 
ilgili maddeleri, Bakanlığımızca bu konuda 
daha önce yayınlanmış düzenleyici işlemlere 
uygun olarak herhangi bir aksaklığa 
sebebiyet verilmeksizin sürdürülecektir.  

16.2. Hastanede uzman durumu müsait 
olan branşlarda acil branş nöbeti 
tutuluyor mu? (YTKİY Md. 42; Acil 
Tebliğ Md. 12)  
AÇIKLAMA: 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 düzenlenir.  

Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç 
hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları 
ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, 
beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, 
kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve 
reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu 
branşlarla birlikte, ilave 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, cildiye gibi klinik branşlar ile 
biyokimya ve patoloji gibi diğer 
branşlardaki klinisyen olmayan uzman 
tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil 
edilir.  

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.  

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

NOT: Acil Tebliğ EK. 1’ de 1. seviye acil 
servis; acil servis hizmetlerinin nöbetçi 
uzman tabibin denetim ve gözetiminde, 
ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce 24 saat 
kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak 
yürütüldüğü, ilgili branşlarda uzman tabip 
hizmeti gerektiren hastaların bu 
ihtiyaçlarının icap nöbeti (evde nöbet) 
yöntemi ile karşılandığı, üst düzey bakım 
gerektiren hastaların stabilizasyonu 
sağlandıktan sonra ileri seviyeli acil 
servislerin bulunduğu sağlık tesislerine sevk 
edildiği, daha çok ayakta stabil hastaların 
muayene, tetkik ve tedavilerinin 
yapılabildiği, gerektiğinde kısa süreli 
müşahedenin sağlanabildiği acil servisler 
olarak tanımlanmış olup, bu seviyedeki acil 
servislerde acil branş nöbeti 
istenmeyecektir.  

16.3. Uzman tabip sayısının yetersiz 
olduğu hastanelerde, acil havuz nöbeti 
oluşturulmuş mu? (Acil Tebliğ Md. 12)  
AÇIKLAMA: Uzman tabip sayısının yetersiz 
olması ve her bir branş için müstakil acil 
branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, 
sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen 
uzman tabipler arasında dahili branş acil 
havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz 
nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş 
acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm 
dahili ve cerrahi klinisyen branşların her 
ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda 
uzman tabip bulunması gerekir.  

Müstakil acil branş nöbeti ile 
yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap 
nöbetine dahil edilmez. Dahili ve cerrahi acil 
branş havuz nöbetine dahil edilen uzman 
tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. 
Hangi branşlarda icap nöbeti 
düzenleneceğine, hizmetin gereği ve 
personel mevcudu çerçevesinde baştabip 
karar verir.  

16.4. Kurumun Eczacı mevcuduna 
uygun “Eczacı Nöbeti” tutulmakta mıdır?  
(YTKİY Md. 45)  

AÇIKLAMA: Başeczacı dahil bilfiil eczanede 
görevli dört eczacı bulunan kurumlarda 
eczacı nöbeti tutturulur. Beş ve daha fazla 
eczacı bulunan kurumlarda başeczacı 
nöbete girmez kurumun iş hacmine, acil 
vak'a durumuna ve eczacı adedine göre kaç 
eczacının nöbete kalacağına baştabip karar 
verir.  

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığının Taşınır Kayıt ve Kontrol 
yetkilileri hakkındaki 18. 06. 2009 tarih ve 
6018 sayılı yazısında; taşınır kayıt ve 
kontrol yetkililerine gece nöbeti ve harici iş 
verilmemesinin uygun olacağı 
belirtildiğinden, taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilisi eczacının dışında dört eczacı 
bulunan kurumlarda eczane nöbeti 
tutturulur.  

16.5. Baştabip yardımcıları nöbet 
hizmetine dâhil edilmekte midir? (YTKİY 
Md. 42/B; THGM’nin 2007/10 no. lu 
Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Baştabip Yardımcılarının gerek 
idari gerek tıbbi (acil, branş nöbetleri) nöbet 
hizmetlerine dahil edilmesi gerekmektedir.  

Not: Eğitim hastanelerinde bu kritere uyum 
aranmaz.  

16.6. Başhemşire Yardımcısı sayısı 4 
veya daha fazla ise Başhemşirelik nöbeti 
tutulmakta mıdır? (YTKİY Madde 47)  
 

16.7. İcapçı (ev nöbeti) nöbeti ile 
yükümlü olan hekimler bu nöbetle ilgili 
görevlerini eksiksiz yapmakta mıdır? 
(YTKİY Md. 42 – A)   
AÇIKLAMA: Uzman adedi nöbet tutacak 
miktarlardan az, fakat birden fazla olan 
kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini 
tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri 
hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri 
dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü 
gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi 
akşam vizitlerini yapmaya,  mesai dışında 
bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her 
davette gelmeye mecburdur.  



16. BÖLÜM                                                                                         MESAİ VE NÖBET HİZMETLERİ 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 76 

16.8. Her meslek grubu için nöbet 
defteri tutulmakta mıdır? (YTKİY Md. 41 
– g)   
AÇIKLAMA: Nöbet tutan her meslek grubu 
için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet 
defteri tutulur. Nöbetçiler bu deftere 
nöbetlerinde geçen önemli olayları saat 
belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye 
devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili 
önerilerini kaydeder.  

16.9. Nöbet defterleri her gün Hastane 
Müdürü tarafından kontrol edilmekte 
midir? (YTKİY Md. 41 – g)   
AÇIKLAMA: Nöbet defterleri her gün 
hastane müdürü tarafından tetkik edilerek 
gerekleri yapılır. Önemli hususlarda 
baştabibe iletilir.  

 

16.10. Nöbet esaslarının 
uygulanmasında mevzuat hükümlerine 
uyulmakta mıdır? (YTKİY Md. 41)  
AÇIKLAMA: İdarenin bilgisi dışında nöbet 
değişimi, başkasının yerine nöbet tutma, 
nöbet yerinin terk edilmesi, nöbete geç 
gelme erken ayrılma, nöbet izinlerinin 
biriktirilerek borç izin şeklinde toplu olarak 
kullandırılması gibi hususlar 
değerlendirilmelidir. Nöbet izinlerinin 
biriktirilerek borç izin şeklinde mevzuatta 
yeri olmayan bir ad altında topluca 
kullandırılmaması gerekmektedir.  

16.11. Nöbet ücreti ödemelerinde 
mevzuat hükümlerine uyuluyor mu?  
(657 Sayılı DMK Md. 33; THGM’nin 
2007/16 no. lu genelgesi)   

 

AÇIKLAMA: Hastanelerde nöbet tutturulan 
sağlık personeline nöbet ve icap nöbet 
ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun ek 33 üncü maddesi ile Maliye 
Bakanlığınca yayımlanan Devlet Memurları 
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 137) 
hükümlerine göre döner sermayeden 
ödenmektedir. Sağlık personeline nöbet 
sonrası izin verilmesi esas olup, izin 
verilemeyen durumlarda aylık 80 saate 
kadar, icap nöbetlerinde aylık 120 saate 
kadar ücret ödenmesi gerekmektedir. 
Hizmet gereği izin verilemeyen durumlarda 
sağlık personelinin nöbet ücretlerinin 
zamanında ödenmesi gerekmektedir.  

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 10. Maddesi 
gereği, 30/01/2010 tarihinden sonra nöbet 
ücretleri hesaplanırken aşağıdaki gibi 
hareket edilecektir: 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

"EK MADDE 33 – Yataklı tedavi kurumları, 
seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı 
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde 
haftalık çalışma süresi dışında normal, acil 
veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet 
karşılığında kurumunca izin kullanmasına 
müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 
personele, izin suretiyle karşılanamayan her 
bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 
saatten az olmamak üzere) , aşağıda 
gösterilen gösterge rakamlarının aylık 
katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak 
tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 
saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu 
ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi 
ve kesintiye tabi tutulmaz.  
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Gösterge 

a) Klinik şefi, şef yardımcısı, 
başasistan, uzman tabip 100 
b) Tabip, tıpta uzmanlık 
mevzuatında belirtilen dallarda, 
bu mevzuat hükümlerine göre 
uzmanlık belgesi alan tabip dışı 
personel, aynı dallarda doktora 
belgesi alanlar 90 
c) Diş tabibi ve eczacılar  80 
ç) Mesleki yüksek öğrenim 
görmüş sağlık personeli 60 
d) Lise dengi mesleki öğrenim 
görmüş sağlık personeli 50 
e) Diğer personel 35 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı 
tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 
kapsamında bulunanlar hakkında da 
uygulanır.  

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 
kurumunca izin kullanmasına müsaade 
edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 
personele, izin suretiyle karşılanamayan her 
bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi 
kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, 
yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin 
yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti 
ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek 
toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati 
geçemez.  

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, 
döner sermayesi bulunan kurumlarda döner 
sermaye bütçesinden karşılanır. "  

16.12. Yoğun bakım servisinde nöbet 
hizmetleri usulüne uygun olarak 
yürütülmekte midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 20) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakım servislerinde 
hizmetler 24 saat kesintisiz olarak sunulur. 
Nöbet hizmetleri, 16/10/2009 tarihli ve 
27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde 
Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğin ilgili hükümleri 
çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Sorumlu uzman tabip, mesai saatleri 
içerisinde yoğun bakım servisinde görev 
yapar. Mesai saatleri dışında ise yoğun 
bakım icap nöbeti ile yükümlü olup zorunlu 
haller dışında başka nöbet hizmeti ile 
görevlendirilemez. 

b) Bünyesinde üçüncü seviye yoğun bakım 
servisi bulunan sağlık tesislerinde; mesai 
saatleri dışında müstakil branş nöbeti ile 
yükümlü uzman tabipler aynı zamanda 
branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin 
yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili 
olmak üzere görevlendirilir. 

c) Mesai saatleri dışında ikinci seviye 
yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman tabibinin 
sorumluluğunda yürütülmesi sağlanır. 

ç) Dahili ve cerrahi branşlarda acil havuz 
nöbeti tutulan ve bünyesinde ikinci seviye 
çocuk ve erişkin yoğun bakım servisi 
bulunan sağlık tesislerinde; dahili ve cerrahi 
branş acil havuz nöbeti ile yükümlendirilen 
uzman tabipler branş nöbetine ilave olarak 
aynı zamanda mesai saatleri dışındaki, 
branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin 
yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili 
kılınır. 

d) Nöbet hizmetlerinin nöbetçi uzman 
tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı 
olarak pratisyen tabiplerce yürütüldüğü, 
uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların 
bu ihtiyaçlarının ilgili dal uzmanlarınca icap 
nöbeti yöntemiyle karşılandığı sağlık 
tesislerinde mesai saatleri haricindeki 
birinci seviye yoğun bakım hizmetleri, her 
vardiya için eğitim almış sertifikalı yoğun 
bakım hemşiresi bulunması kaydıyla, 
nöbetçi tabiplerin sorumluluğunda 
verilebilir. 

e) Tıpta uzmanlık eğitimi veren üniversite 
hastaneleri ile eğitim ve araştırma 
hastanelerinde yoğun bakım servis 
nöbetleri, ilgili alanda uzmanlık eğitimi alan 
asistan tabipler ile bu birime rotasyona 
gelen asistan tabipler tarafından, ilgili dalın 
öğretim üyeleri veya klinik şefleri 
gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve 
yürütülür. 
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17. SAĞLIK KURULU HİZMETLERİ 

17.1. Sağlık kurulu raporu için başvuran 
hastalara ilişkin kayıtlar mevzuatın 
öngördüğü esas ve usullere uygun 
yapılıyor mu? (YTKİY Madde 27, 
THGM’nin 2004/ 23 no. lu genelgesi)  

 

17.2. Hastanede kalan sağlık kurulu 
raporu nüshası ekinde laboratuar tetkik 
sonuçları ve filmler saklanıyor mu?  
(YTKİY Madde 27, THGM’nin 2004/ 23 
no. lu genelgesi)  
AÇIKLAMA: Sağlık Kurulu muayeneleri, 
önceden tespit edilen Yönetmelik Eki Form 
(Form 68) poliklinik muayene tarihi, 
poliklinik kayıt numarası kayıt edilmek 
suretiyle, bulgular ve teşhis yazılarak imza 
edilir. Laboratuar tetkik sonuçları ve filmleri 
bu forma eklenerek saklanır.  Hastanın 
kimlik bilgileri, sosyal güvenlik kurumu 
veya tabi olduğu kurum, hasta protokol 
Numarası, klinik bulgular, tetkik, tahlil 
sonuçları, teşhis ve karar kısımları eksiksiz 
olarak doldurulacak kurula katılan 
uzmanların imza ve kaşeleri ile baştabiplik 
mühür ve onayı mutlak surette 
bulunacaktır.  

Kurul kararlarının kaydı için bir defter 
tutulur. (Yönetmelik Ek 53 Form 112) Bu 
defterin her sahifesi numaralanarak hastane 
baştabipliğince önceden mühürlenir. Kurul 
üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini 
de imza ederler. Kararlara muhalefet 
edenler raporun kurumda kalan nüshasına 
ve bu deftere muhalefet nedenlerini yazarak 
imzalarlar. İlgiliye verilecek veya kurumuna 
gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan 
bütün üyeler tarafından muhalefet nedeni 
yazılmadan imzalanır. Kararın oybirliği veya 
çoğunlukla verildiği raporların karar 
bölümüne mutlaka yazılır.  

17.3. Sağlık kuruluşu özürlü sağlık 
kurulu raporu vermeye yetkili ise Özürlü 
sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri 
ulusal özürlüler veritabanında yer 
alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanlığına düzenli olarak 

bildiriyor mu? (Özürlülük Ölçütü, 
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik Md. 14)  
AÇIKLAMA: Özürlülük Ölçütü, 
Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik (Özürlüler Yönetmeliği) ’e göre 
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye 
yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık 
kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal 
özürlüler veritabanında yer alması amacıyla 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının 
belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk 
haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığına elektronik ortamda gönderir.  

17.4. Sağlık kuruluşu özürlü sağlık 
kurulu raporu vermeye yetkili ise 
Hastanede ayrıca Özürlü Sağlık Kurulu 
Defteri tutuluyor mu?  (Özürlülük 
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik Md. 12)   

 

17.5. Sağlık kuruluşu özürlü sağlık 
kurulu raporu vermeye yetkili ise özürlü 
sağlık kurulu raporu almak üzere 
başvuran kişinin daha önceden özürlü 
sağlık kurulu raporunun bulunup 
bulunmadığına dair beyanı alınıyor mu?  
(Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik Md. 13)   
AÇIKLAMA: İlgilinin beyanı üzerine veya bir 
başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu 
Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde 
tekrar rapor verilmez.  
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18. ARŞİV HİZMETLERİ 

18.1. Merkezi Tıbbi Arşiv oluşturulmuş 
mudur? (YTKİY Md. 32; Yat. Ted. Kur. 
Tıbbi Arşiv Hiz. Yöner. Md. 5)  
AÇIKLAMA: Yataklı tedavi kurumlarına 
muayene, teşhis ve tedavi amacıyla gelen 
hastalara, yaralılara, acil ve adlî vak’alara ait 
kayıtların, düzenlenen ve kullanılan 
dokümanların toplanmasına ve bu 
dokümanların hastaların daha sonraki 
başvurularında veya araştırmacılar veyahut 
adlî makamlarca her istenildiğinde derhal 
hazır bulundurulması için,  Her yataklı 
tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv 
kurulur. Arşivde, bütün servislerin işi biten 
dosyaları, bilimsel çalışmalar, istatistik 
değerlendirmeler bir sıra ve düzen içersinde 
muhafaza edilir.  

 

18.2. Hasta dosyaları “renkli kod 
sistemine” göre sıralanmakta mıdır?  
(Yat. Ted. Kur. Tıbbi Arşiv Hiz. Yöner. 
Md. 10)  
AÇIKLAMA: Dosyaların bulunmasında 
zaman kaybını azaltmak, tasnifini 
kolaylaştırmak ve yanlış yere kaldırılmasını 
önlemek amacıyla her harfe bir renk gelecek 
şekilde yüzlük bölümler halinde son iki 
rakama renk verilmeden dosyalama sistemi 
açıklama formuna (Yönerge EK-4) uygun 
renkli dosyalama sistemi oluşturulur.  

18.3. Arşivde muhafaza edilen hasta 
dosyalarında,  Yönerge gereği bulunması 
gereken belgeler mevcut mudur? (Yat. 
Ted. Kur. Tıbbi Arşiv Hiz. Yöner. Md. 12)  

AÇIKLAMA: Hasta dosyasında şu belgeler 
bulunmalıdır:  

a) Hasta kabul kağıdı (Form 60),  

b) Tıbbi müşahede ve muayene kağıdı 
(Form 62),  

c) Derece kağıdı (Form 61),  

d) Hasta tabelası (Form 51),  

e) Röntgen istek kağıdı ve raporları (Form 
64),  

f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları 
(Form 65),  

g) Ameliyat kağıdı (Form 63),  

h) Hastanın muayene istek formu (Form 
67),  

ı) Çıkış özeti (Form 67).  

18.4. Arşiv biriminin Arşiv Malzemesi 
ile Arşivlik Malzemenin Korunması için 
uygun şartlar sağlanmış mıdır? (Devlet 
Arşiv Hiz. Hk. Yönet. Md. 4; Sağlık 
Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği Md. 4)  
AÇIKLAMA: a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su 
baskını, toza ve her türlü hayvan ve 
haşaratın tahriplerine karşı gerekli 
tedbirlerin alınması,  

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

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

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet 
emici cihaz veya kimyevî maddelerin 
kullanılması,  

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara 
karşı koruyucu tedbir olarak arşiv 
depolarının dezenfekte edilmesi,  

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli 
bir şekilde düzenlenmesi,  
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g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt 
malzeme 12-15 derece arasında) tutulması 
gerekmektedir.  

18.5. Bilgisayar ortamında tutulan 
kayıtların saklanması, değiştirilmesi, 
dışarıdan yapılacak müdahalelerin veya 
silinmesinin önlenmesi amacıyla 
yönergede öngörülen tedbirler alınmış 
mıdır? (Yataklı Tedavi Kurumları 
Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri 
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönerge Ek Md. 1)  

 

AÇIKLAMA: a) Fiziki, manyetik veya 
elektronik müdahalelere karsı hastane 
idaresince gerekli teknik ve idari önlemler 
alınır, alınan önlemlerin periyodik olarak 
denetlenmesinden Baştabip sorumludur.  

b) Hastane ve otomasyon sisteminin 
büyüklüğüne göre Baştabip, bu islerin takip 
ve yürütülmesini temin amacıyla uygun 
gördüğü personeli, özlük hakları saklı 
kalmak kaydıyla sadece bu isleri yürütmesi 
için görevlendirebilir.  

c) Bu isler için görevlendirilen personel, 
mevcut yedekleme sisteminden (yok ise 
derhal kurulmalı) günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık olmak üzere verilerin yedeklenmesi 
(back-up) işini yürütür. Yedekler hem 
elektronik (veritabanının bulunduğu disk 
ünitesinden farklı bir disk ünitesine, örneğin 
veritabanı C:’de ise D:’ye) hem de fiziksel 
olarak düzenli bir şekilde (CD, DVD) farklı 
ortamlara alınır.  

d) Bilgisayar çıktıları bir sistem dahilinde 
ilk numaradan başlayarak numaralandırılır 
ve hastane idaresince resmi mühürle 

tasdikledir, korunaklı bir şekilde ve uygun 
bir mekanda saklanır.  

e) Adli vakalara ve adli raporlara ait 
kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, 
vakayı takibenden hekim dışında vaka 
hakkında veri girişi yapılamaması ya da Adli 
Raporu tanzim eden Hekimin onayından 
sonra kendisi dâhil hiç kimsenin rapor ile 
ilgili değişiklik yapamaması için gerekli 
yazılım düzenlemeleri yapılmış olmalıdır. 
Adli vaka kayıtlarına ve adli raporlara 
sadece Başhekimlik tarafından 
yetkilendirilmiş kişiler erişebilir. Resmi 
olarak istenmesi halinde yeni çıktı alınarak 
suret olduğu belirtilmek kaydıyla 
tasdiklenebilir. Ancak bu yetkililerin, hiçbir 
şekilde rapor üzerinde değişiklik yapmasına 
izin verilmez.  

f) Depo, ambar, stok kontrol, eczane 
çalışmalarında da Adli Vaka ve Adli Rapor 
prosedürleri aynen geçerlidir. Kullanıcı adı 
ve sahibi tarafından her istendiğinde 
değiştirilebilen bir şifreye bağlı olarak 
yetkilendirilmiş kişiler dışında veri kaydı, 
onay, sorgu yapılamaz, çıktı alınamaz. Eğer 
kullanılan yazılım bu düzenlemeleri 
desteklemiyor ise ilgili kayıtlar elle tutulur 
ve resmi olarak elle tutulan kayıtlar esas 
alınır.  

g) Elektronik ortamda tutulan kayıtlar, 
denetim amacıyla veya herhangi bir resmi 
taleple istenildiğinde, bilgisayar çıktıları ile 
bilgisayar ekranında izlenen veri/bilgilerin 
daha önceki çıktılarının tutarlılık göstermesi 
gerekmektedir.  

18.6. Kurum arşivlerinde yapılacak 
ayıklama ve imha işlemleri için, 
Ayıklama ve İmha Komisyonu 
oluşturulmuş mudur? (3473 S. 
Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak 
ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Md. 4; Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik Md. 33-40; Sağlık Bakanlığı 
Arşiv Yönetmeliği Md. 33-40)  
AÇIKLAMA: Taşra, bölge ve yurt dışı 
arşivlerinde· yapılacak ayıklama ve imha 

http://www.devletarsivleri.gov.tr/Arsiv_mevzuati/devletarsiv_hizmetleri_hakkinda_yonetmelik_1.htm#_ftn2
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işlemi için, arşiv hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu 
ünite âmirinin başkanlığında, varsa birim 
arşiv sorumlusu ve birim arşivinden, 
görevlendirilecek bir memur, yoksa bu 
işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile 
malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek 
ilgili daire veya ünitenin âmiri tarafından 
görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 
kişilik bir “Ayıklama ve İmha Komisyonu” 
kurulur. Yeterli personelin olmaması 
hâlinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil 
olunur.  
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19. GENEL İDARİ İŞLEMLER 

19.1. Hastane Baştabipliğinin Bakanlık 
ile yaptığı yazışmaları (olağanüstü ve 
acil haller hariç) bağlı bulunduğu Sağlık 
Müdürlüğü aracılığı ile Valilik kanalıyla 
yapılmakta mıdır? (YTKİY Md. 110/c)  
AÇIKLAMA: Başhekim, Kanun, tüzük, 
yönetmelik, kararname, resmi emirler 
hükümlerine uyarak iş görür, kuruma ait 
bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye 
yetkili tek mercidir. Bakanlıkla ve Valilikle 
yapacağı yazışmaları bağlı bulunduğu sağlık 
müdürlüğü kanalı ile yapar.  

19.2. Resmi yazışmalarda ilgili 
yönetmelikteki esas ve usullerle 
uyulmakta mıdır? (Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik)  
AÇIKLAMA: Resmi yazılar 02/12/2004 
tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Resmî Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmalıdır.  Kuruma ait tüm 
yazışmalarda ilgili yazının evrak kayıt 
defterine göre tarih ve sayı almış olması, 
hiçbir evrakın kayıt dışı kalmaması 
aranmalıdır.  

19.3. Baştabip yardımcıları, müdür 
yardımcıları ve başhemşire yardımcıları 
arasında yazılı görev dağılımı yapılmış 
mıdır? (YTKİY Md. 110, 111, 129, 130, 
147, 148)  
AÇIKLAMA: Baştabip, bu yönetmelikte 
belirtilen yetkilerini gerektiğinde 
yardımcılarına ve diğer kademelere 
devredebilir. Baştabip yardımcıları her 
hususta baştabibe yardım eder ve ona karşı 
sorumludur. Baştabibin hizmetle ilgili 
konularda vereceği emirleri yerine 
getirmekle yükümlüdürler.  

Hastane müdür yardımcısı; hastane 
müdürünün görevlerine yardım eder. 
Hastane müdürünün kendisine vereceği 
idari, mali ve teknik görevlerde kanun,  

tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre 
hizmet görür. Hastane müdürünün 
yokluğunda onun görevini yapar. 
Başhemşire yardımcısı, başhemşirenin 
vereceği görevleri yapmakla ve 
başhemşirenin bulunmadığı hallerde de 
kendisine vekalet etmekle yükümlüdür.  

19.4. Birden fazla başhekim yardımcısı 
varsa bunlardan biri adli vak’a 
işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması 
ile görevlendirilmiş midir? (YTKİY Md. 
111)  
AÇIKLAMA: Baştabip yardımcısının birden 
fazla olduğu kurumlarda baştabip bunlar 
arasında görev bölümü yaparak, bir tanesini 
adli vak'a veya işlemlerin takip ve süratle 
sonuçlandırılması için görevlendirir.  

19.5. Personel özlük dosyalarının düzen 
ve muhafazasına önem verilmekte 
midir? (657 s. DMK Md. 109; 2 no’lu 
Kamu Personeli Genel Tebliği)  
AÇIKLAMA: Memurlar, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak 
kurumlarınca tutulacak personel bilgi 
sistemine kaydolunurlar. Burada memurun 
adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, 
öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, 
memuriyete başlama tarihi, memuriyetten 
ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine 
ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer 
mesleki bilgiler kaydedilir. 

Kurumlarca her memura üzerinde 
memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 
fotoğrafı ve gerekli görülen diğer bilgilerin 
yer aldığı bir kurum kimlik belgesi verilir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
ve 4/C maddelerine göre istihdam edilenler, 
personel bilgi sistemine kaydolunur ve 
bunlara kurum kimlik belgesi verilir. Söz 
konusu personel için personel bilgi dosyası 
tutulur. 

Her memur için bir özlük dosyası tutulur. 
Özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız 
bir şekilde tutulmasından personel birimleri 
sorumludur. Özlük dosyaları memurların 
başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, 
kademe ilerlemelerinde, derece 
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yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında 
veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz 
önünde bulundurulur. 

 Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur: 

Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen 
atamaya ilişkin belgeler,  

İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği 
yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü 
eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, 
katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin 
belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve 
eserlerine ilişkin bilgiler, 

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı 
izinlere ilişkin belgeler, 

Dördüncü bölümde; memur hakkında 
yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin 
evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı 
organlarınca memur hakkında verilmiş 
karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya 
ilişkin belgeler ile varsa inceleme, 
soruşturma ve denetim raporları,  

Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli 
görülmesi halinde memurun maaş, ücret, 
harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin 
belgeler, emeklilik durumuna ilişkin 
belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere 
ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile 
sendika üyeliğine ilişkin belgeler, 

Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli 
memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, 
derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, 
unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, 
geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler,  

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün 
başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve 
belgeler, 

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, 
mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük 
durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki 
bölümler kapsamına girmeyen memurun 
hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi 
ve belgeler saklanır.  

Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, 
eski tarihli olan altta olacak şekilde, 

kronolojik sıraya göre yerleştirilir. 
Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, özlük dosyasında yer alan 
bilgilerden istihdam politikalarının tespiti 
ve uygulanmasında gerekli gördüklerini 
merkezde elektronik ortamda tutarlar. 
Görevi herhangi bir şekilde sona eren 
memurların özlük dosyaları kurumlarınca 
saklanır. Özlük dosyalarının tutulması ve 
muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine 
riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında 
soruşturma ve kovuşturmaya yetkili 
merciler dışındakilere açıklama yapılamaz, 
bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası 
olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve 
kayıtlar esas alınarak kişi hakkında yayında 
bulunulamaz. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen 
personelin personel bilgi dosyasında; 
kronolojik sıraya göre sözleşmeler, öğrenim 
durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ve 
unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, 
izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, 
sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer 
belgeler tutulur..  

19.6. Personele kullandırılan izinlerde 
kanun, mevzuat hükümlerine uyulmakta 
mıdır? (657 sayılı DMK Md. 102, 104, 
105, 108; 2 no’lu Kamu Personeli Genel 
Tebliği, Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi)  
AÇIKLAMA: Devlet memurları, duruma göre 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 
belirtilen “Yıllık İzin”, “Mazeret İzni”, 
“Hastalık İzni” ve “Aylıksız İzin” türlerinden 
birini kullanabilirler. Hangi durumlarda 
hangi iznin kullanılabileceği ve bu izinlerin 
süreleriyle ilgili açıklamalar, Devlet 
Memurları Kanununun 102, 104, 105 ve 
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108. Maddelerinde detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir.  

19.7. Personele yapılan özlük ve diğer 
ödemelerde usule uygun hareket 
edilmekte midir? (657 DMK 146/2)  
AÇIKLAMA: Personele yapılan özlük ve 
diğer ödemelerde mevzuatla düzenlenen 
kesintiler dışında (mutemetlik ücreti, vb. 
adlarla) kesinti yapılmamalıdır. Maaş 
bordrosu ve banka listesi tek tek ve icmal 
halinde kontrol edilip mutabakat 
sağlanmalı, ayrıca ödeme emri ve 
eklerindeki yetkili imzalar teyid edilerek 
suiistimal kontrolü yapılmalıdır. Elden 
ödeme varsa ödeme yapılmış olan 
personelin imzaları da teyit edilmelidir.  

 

19.8. Hastane personelini ilgilendiren ve 
hastane içerisinde duyurulması gereken 
afiş, ilan ve duyurular, personelin yoğun 
ve toplu bulunduğu yemekhane 
salonlarında oluşturulan panolarda ilan 
ediliyor mu? (THGM’nin 2006/113 No’lu 
Genelgesi)  
AÇIKLAMA: 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu hükümleri gereği 
hastane içinde duyurulması gereken afiş, 
ilan ve duyuruların sadece personelin yoğun 
ve toplu bulunduğu yemekhane salonlarında 
oluşturulacak panolarda asılması 
gerekmektedir.  

19.9. Hastanede çalışan işçiler arasında, 
cinsiyet eşitliği ilkesine uyuluyor mu? 
(4857 sayılı İş Kanunu Md. 5; 2010/14 
sayılı Başbakanlık Genelgesi) 
AÇIKLAMA: İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, 
siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 

ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 
yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin 
niteliğine ilişkin sebepler zorunlu 
kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin 
yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, 
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet 
veya gebelik nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit 
değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha 
düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin 
cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu 
hükümlerin uygulanması, daha düşük bir 
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. 

19.10. Hastanede hizmet içi eğitim 
programlarına katılım, görevde ve 
unvanda yükselme (terfi), üst yönetim 
kademelerinde görev alma hususlarında 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılıyor mu? 
(2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Kamu kurum ve kuruluşlarında 
işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim 
programlarına katılım, görevde ve unvanda 
yükselme (terfi), üst yönetim 
kademelerinde görev alma hususlarında 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması ve 
kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesi gözetilmesi 
gerekmektedir. 

19.11. Hastanedeki hizmet içi eğitim 
programlarında "kadın-erkek fırsat 
eşitliği" konusuna yer verilmekte midir? 
(2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının, hizmet içi eğitim 
programlarında "kadın-erkek fırsat eşitliği" 
konusuna yer vermesi gerekmektedir. 
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20. DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

20.1. Devlet memurlarının amirleri veya 
kurumları tarafından kendilerine 
uygulanan idari eylem ve işlemlerden 
dolayı şikâyet haklarını kullanmalarında 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanmakta 
mıdır? (657 s. DMK Md. 25, Devlet 
Memurlarının Şikayet ve Müracaatları 
Hakkında Yönetmelik)  
AÇIKLAMA: a) Şikayetler söz veya yazı ile 
en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile 
ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.  

b) Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara 
bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ 
edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç 
şikayet dilekçesinin karar merciine intikal 
ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde 
tamamlanması zorunludur.  

 
c) Şikayette bulunan ve şikayet edilen 
memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara 
karşı bir defaya mahsus olmak üzere 
kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün 
içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.  

d) Şikayet haklarını kullanan Devlet 
Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza 
verilemez. Ancak, şikayet haklarını bu 
Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara 
aykırı surette kullananların veya her ne 
surette olursa olsun bu haklarını 
kullanırken bir suç işleyenlerin 
sorumlulukları saklıdır.  

20.2. Disiplin cezasını gerektiren bir fiil 
veya durumun öğrenilmesi üzerine 
gerekli disiplin soruşturması 
zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak 
yetkili disiplin amirlerince başlatılmakta 
mıdır? (657 s. DMK Md. 124, 125, 126, 
127, Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan “Disiplin 
Cezası vermeye yetkili amirler” Cetveli)  
AÇIKLAMA: Uyarma, kınama ve aylıktan 
kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; 
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 
memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin 
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya 
yetkili amirler, il disiplin kurullarının 
kararlarına dayanan hallerde Valiler 
tarafından verilir.  

Devlet memurluğundan çıkarma cezası 
amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, 
memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek 
disiplin kurulu kararı ile verilir.  

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve 
kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezalarında bir ay içinde disiplin 
soruşturmasına,  

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay 
içinde disiplin kovuşturmasına 
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme 
yetkisi zamanaşımına uğrar.  

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin 
işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl 
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde 
ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  

20.3. Disiplin Soruşturması neticesinde 
kendisine disiplin cezası verilmesi 
öngörülen personelin cezası, disiplin 
cezası vermeye yetkili amirler 
tarafından verilmekte midir? (Sağ. Bak. 
Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ekinde yer 
alan “Disiplin Cezası vermeye yetkili 
amirler” Cetveli)  
AÇIKLAMA: Başhemşire, Hastane Müdürü 
ve Başhekim astlarının tamamının disiplin 
amiri değildir. Disiplin cezaları Disiplin 
Cezası Vermeye Yetkili Amirler Cetvelinde 
gösterilen amirler tarafından, mezkur 
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cetvelde belirtilen düzeydeki personel için 
bizzat kullanılmalıdır. Yetki gaspı olarak 
nitelendirilebilecek durumlara sebebiyet 
verilmemelidir.  

20.4. Disiplin amirleri; uyarma, kınama 
ve aylıktan kesme cezalarını 
soruşturmanın tamamlandığı günden 
itibaren 15 günlük süre içinde veriyorlar 
mı? (657 s. DMK Md. 128)  
AÇIKLAMA: Disiplin amirleri uyarma, 
kınama ve aylıktan kesme cezalarını 
soruşturmanın tamamlandığı günden 
itibaren 15 gün içinde vermek 
zorundadırlar. (Bu süre geçirildikten sonra 
ceza verilemez.)  

20.5. Hakkında disiplin soruşturması 
yürütülen memura yasa uyarınca 
savunma hakkı tanınmakta mıdır? (657 
s. DMK Md. 130)  
AÇIKLAMA: Devlet memuru hakkında 
savunması alınmadan disiplin cezası 
verilemez. Soruşturmayı yapanın veya 
yetkili disiplin kurulunun 7 günden az 
olmamak üzere verdiği süre içinde veya 
belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan 
memur, savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır.  

20.6. Kanunla affedilen veya disiplin 
cezası nedeni olmaktan çıkarılan fiillere 
ilişkin disiplin cezalarına dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı aranmaksızın 
dosyalarından çıkarılmış mıdır? (5525 s. 
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun; 657 s. DMK Md. 125; 2 no’lu 
Kamu Personeli Genel Tebliği) 
AÇIKLAMA: 23/4/1999 tarihinden 
14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af 
kapsamına giren disiplin cezalarına dair 
kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın 
dosyalarından çıkarılır. 

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı 
Kanunun disipline ilişkin hükümlerinde 
değişiklik yapılarak; memurların toplu 
müracaat ve şikâyette bulunması, ikamet 
edilen il hudutlarının izinsiz terk edilmesi ve 
yasaklanmış her türlü yayının görev 

mahallinde bulundurulması fiilleri disiplin 
cezası nedeni olmaktan çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu itibarla, Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte bu fiiller 
nedeniyle açılmış bulunan disiplin 
soruşturmaları başka bir işleme gerek 
kalmaksızın sona erdirilecektir. Yine bu 
fiiller nedeniyle başlatılmış ve 
sonuçlandırılmış olup henüz uygulanmamış 
olan disiplin cezaları uygulanmayacaktır. Bu 
fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları 
uygulanmış ise geriye dönük olarak 
herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak 
sağlanamayacak ve hiçbir şekilde ödeme 
yapılmayacaktır. Ancak 657 sayılı Kanunun 
133 üncü maddesindeki süre şartına 
bakılmaksızın sadece bu fiiller nedeniyle 
verilmiş bulunan disiplin cezaları özlük 
dosyasından yetkili amirce re’sen 
çıkarılacaktır. 
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21. SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ, 
TESİS VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ İLE 
YÖNETİMİ 

21.1. Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi hazırlanmış mıdır? (Binaların 
Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik)  

 
21.2. Güvenlik personeli olmayanlara 
güvenlik personeli kıyafeti 
giydirilmemesi hususuna uyuluyor 
mu? (10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun)  

 

21.3. Arşiv ve evraktaki personelin 
güvenlik soruşturması yapılmış mıdır?  
(14.02.2000 tarihli ve 2000/284 sayılı 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Yönetmeliği, 07/07/2005 
tarih ve B100SAV00000.5.950-06. 
01/495 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Yönergesi ve aynı 
yönergede yapılan 24.10.2005 tarihli ve 
B.10. 0. SAV. 0. 00. 00.1.957. 04/735 
Sayılı Makam Olur’u ile değişikliği)  

 

21.4. Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin 
Güvenliği Hakkında Esaslara uygun 
olarak kilitli dolaplar mevcut mu? 
(6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve 
Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar)  

 

21.5. Evrak emniyeti ile ilgili gerekli 
tedbirler alınmış mıdır? (6/3048 sayılı 
Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin 
Güvenliği Hakkında Esaslar)  
AÇIKLAMA:  

a) Gelen ve giden bütün evrakın kaydı 
yapılmalı,  

b) Evrak içeriği itibariyle HİZMETE ÖZEL, 
ÖZEL, GİZLİ, ÇOK GİZLİ yazılar usulüne 
uygun tasnife tabi tutulmalı ve işlem 
görmeli,  

c) İçinde HİZMETE ÖZEL gizlilik 
derecesinden daha yukarı gizlilik derecesini 
havi evrak muhafaza edilmeyen masa ve 
dolapların üstüne ve kolay görülebilecek 
yerine Taahhüt Kartı doldurulup imzalanıp 
yapıştırılmış olmalı,  

d) Evrakın işlem yapıldığı yerlerde çalışma 
saati sonunda odayı en son terk eden 
personel tarafından gerekli kontrol yapılıp 
“Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi” 
imzalanmalı,  

21.6. Yangında ilk kurtarılacak evrak 
dolaplarına ve eşyalara “YANGINDA İLK 
ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi 
konmuş mudur? (Kırmızı Fon Üzerine 
Beyaz “Y“ Harfi) (7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanunu, Daire ve Müesseseler 
İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu)   
 

21.7. Binada yangın merdiveni var 
mıdır? (Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik,  Sağlık Bakanlığı 
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi)  
AÇIKLAMA: Riskli bölümler ve servislerde 
yangın merdiveni çıkışını veya yangın 
esnasında müdahaleyi zorlaştıracak 
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nitelikte demir parmaklık bulunup 
bulunmadığı ayrıca kontrol edilmelidir.  

Eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı 
binalarda, eğlence yerlerinde, kullanıcı 
sayısı 50 kişiyi geçen konaklama 
tesislerinde ve kullanıcı sayısı 100 kişiyi 
geçen bütün binalarda yangın 
merdiveninin tabii zemine kadar 
indirilmesi şarttır. 

Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 
huzurevlerinde, anaokulu ve ilköğretim 
okullarında ve bir kattaki kullanıcı sayısı 50 
kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel 
merdivene izin verilmez. 

 

21.8. Yangın algılama ve uyarı sistemi 
mevcut ve çalışır durumda mı?  
(Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik Md. 75, Sağlık 
Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi Md. 75)  
AÇIKLAMA: Yangın algılama ve uyarı 
sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir 
söndürme sisteminden aldığı uyarılardan 
biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.  

El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları 
ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın 
kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı 
butonlarının, bir kattaki herhangi bir 
noktadan o kattaki herhangi bir yangın 
uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 
m'yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi 

gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu 
yerlerde bu mesafe azaltılabilir.  

Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir 
ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın 
uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en 
fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir. 
Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı 
butonlarının kullanılması mecburidir:  

a) Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla 
olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün 
binalarda,  

b) Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla 
olan bütün binalarda,  

c) Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.  

Yapı yüksekliği 6,5 metreden fazla veya 
toplam kapalı alanı 1000 m2’den fazla 
hastanelerde, OTOMATİK YANGIN 
ALGILAMA CİHAZLARI tesis edilmesi 
mecburidir.  

Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG 
kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak 
gaz algılayıcıların kullanılması şarttır.  

21.9. Yangın söndürme alet ve cihazları 
TSE’li ve yeterli mi? (Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik Md. 54, 99)  
AÇIKLAMA: Orta tehlike ve yüksek tehlike 
sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 
adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg. yangın 
söndürme cihazları bulundurulması gerekir. 
Hastanelerde, sulu veya temiz gazlı 
söndürme cihazlarının tercih edilmesi 
gerekir.  

Söndürme cihazlarının standartlarda 
belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir 
kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve 
dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme 
maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri 
yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, 
söndürme cihazlarının bulundukları yerleri 
tehlike altında bırakmamak için, servisi 
yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın 
söndürme cihazlarının yerine, aldıkları 
söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda 
kullanıma hazır yangın söndürme 



21. BÖLÜM     SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ TESİS VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ İLE YÖNETİMİ 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 89 

cihazlarını geçici olarak bırakmak 
zorundadır.  

Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok 
maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın 
söndürme cihazı ve büyük kazan 
dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı 
bulundurulur.  

 

21.10. Yangın söndürme ekipleri 
kurulmuş ve eğitilmiş midir? (7126 
sayılı Sivil Savunma Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik Md. 126)  
AÇIKLAMA: Kurulması ve eğitilmesi 
gereken ekipler şunlardır: 

a) Söndürme Ekibi 

b) Kurtarma Ekibi 

c) İlk Yardım Ekibi 

d) Koruma Ekibi 

21.11. Yangın Yönergesine göre görev 
alan personel listesi ve konut adresleri 
nöbetçi memurluğunda mevcut mudur?  
(Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve 
Söndürme Yönergesi)  

 

21.12. Sivil Savunma Hizmetleri 
konusunda personele seminer veya 
konferans şeklinde bilgi verilmiş midir?  
(7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,  
Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma 
İşleri Kılavuzu)  

21.13. Belediye ile personelin eğitimi, 
bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve 
malzemenin standart hâle getirilmesi, 
müşterek tatbikatların yapılması 
hususlarını içeren bir İşbirliği Protokolü 
yapılmış mıdır? (Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik Md. 
132)  
AÇIKLAMA: İtfaiye teşkilâtı bulunan 
belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve 
özel kuruluşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, 
meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı 
yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında 
protokol düzenler. Protokolde; personelin 
eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç 
ve malzemenin standart hâle getirilmesi, 
müşterek tatbikatların yapılması ve 
muhtemel yangınlara müdahalenin hangi 
şartlarda yapılacağı hususları yer alır.  

21.14. Yangın söndürme ve tahliye 
tatbikatı yapılıyor mu? (Sağlık Bakanlığı 
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 
Md. 129)  
AÇIKLAMA: Acil durum ekiplerinin 
personeli ile binadaki diğer görevliler, 
yangın söndürme alet ve malzemelerinin 
nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda 
itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında 
tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en 
az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı 
yapılır.  

21.15. Elektrik şebekesi dışında 
hastanenin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak jeneratör mevcut mudur?  
(Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı 
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi)   
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AÇIKLAMA: Jeneratör kullanılan bütün bina 
ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması 
şarttır: Jeneratörün kurulacağı odanın 
duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika 
süreyle yangına dayanabilecek şekilde 
yapılır. Jeneratörün içinde bulunacağı 
odanın bina içinde konumlandırılması 
hâlinde; bir yangın hâlinde çıkan 
dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış 
yollarına sirayet etmemesi ve serbest 
hareketi engellememesi gerekir. Jeneratör 
odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve 
yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve 
ekipmanları geçirilemez ve üst kat 
mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.  

21.16. Acil çıkışları gösteren acil çıkış 
levhaları bulunmakta mıdır? (SPKY/ 
HKS) 
AÇIKLAMA: Acil çıkış levhaları; karanlıkta 
görülebilecek özellikte olmalı, levhalar 
hastanenin her noktasından çıkışlara 
ulaştıracak şekilde yerleştirilmeli, diğer 
işaret ve levhalar çıkış levhalarının 
görülmesini engellememelidir. Yangın çıkış 
levhaları (koşan adam vb.) ilgili 
düzenlemelere uygun nitelikte olacak 
şekilde hazırlanmalı; uygun yerlere, 
görülebilecek şekilde asılmalıdır. (Örnek: 
Yangın çıkış levhaları gece veya elektrik 
kesildiğinde de görülebilecek özellikte ışıklı 
olabilir.)  

21.17. Hastanede su, elektrik enerjisi ve 
medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak 
verilmesine yönelik tedbirler alınmış 
mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: İçme suyu, elektrik enerjisi ve 
medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak 
sunulmalıdır. Bu bağlamda elektrik, 
kalorifer, medikal gaz ve atık su 
sistemlerinin denetimi ve bakımı düzenli 
olarak yapılmalıdır. Bu hizmetlerin 
kesintiye uğraması durumunda diğer 
alternatiflerin ihtiyacı karşılama 
kapasiteleri belirlenmeli, gerektiğinde bu 
hizmetlerin hangi yolla temin edileceği 
planlanmalıdır. 

21.18. Asansörlerin güvenli kullanımına 
yönelik düzenlemeler yapılmış mıdır? 
(SPKY/ HKS) 

AÇIKLAMA: Asansör kullanım uygunluk 
belgesi bulunmalıdır. Asansörlerde yardım 
çağrı sistemi bulunmalı, engellilere yönelik 
düzenlemelerle birlikte asansör bakımları 
aylık olarak ve gerektiğinde yapılmalıdır. 

 
21.19. Su depolarının güvenli 
kullanımına yönelik düzenlemeler 
yapılmakta mıdır? (SPKY/ HKS) 
AÇIKLAMA: Su kesintisi durumunda 
hizmetin aksamasını önleme amacıyla 
hastanenin su deposu olmalı ve depoların 
bakımı düzenli olarak yapılmalıdır Amaç, su 
depolarının kullanıma hazır olmasını 
sağlamaktır.  

Su depoları çelikten veya betondan olmalı, 
beton yapıdaki su depolarının yüzeyi kolay 
temizlenebilir özellikte olmalı ve sızdırmaz 
malzemeden yapılmış olmalıdır. Su 
depolarının periyodik bakımı yapılmalıdır. 
Bu bağlamda su depoları yılda en az bir kez 
boşaltılarak temizlenmeli, depolardan yılda 
en az iki defa su numuneleri alınarak 
bakteriyolojik ve kimyasal analizleri 
yaptırılmalıdır. Ayrıca, haftalık klor 
ölçümleri yapılmalıdır. 

21.20. Hastanede depreme yönelik 
düzenlemeler yapılmış mıdır? (SPKY/ 
HKS) 
AÇIKLAMA: Birinci ve ikinci deprem 
bölgesinde bulunan hastaneler “Yapısal 
Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)” 
uygulaması yapmalıdır. 
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Yapısal olmayan elemanlar, bir binanın 
taşıyıcı sistemi haricindeki bütün kısımları 
ve binanın içindeki unsurlardır. Diğer bir 
deyişle; kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı ve 
temel haricindeki tüm elemanlardır. 
Aydınlatma elemanı, pencere, ofis makinesi, 
mobilya, raflarda saklanan veya duvara asılı 
olan tüm eşyalar, yapısal olmayan temel 
elemanları oluşturur.  

 

Yapısal olmayan bazı elemanlar sarsıntı 
sırasında ölümlere, yaralanmalara ya da 
maddi kayıplara yol açabilir, zarar görebilir 
ya da insanlar için tehlike yaratabilirler. Bu 
zarar görme ya da tehlike olasılığına 
"yapısal olmayan risk" adı verilmektedir. 

YOTA uygulaması 6 ilke çerçevesinde 
yürütülür. 

Birinci İlke: Yapısal olmayan tehlikeler 
ciddiye alınmalıdır. 

İkinci İlke: Yapısal olmayan tehlikeler 
azaltılabilir. 

 

Üçüncü İlke: Deprem hareketi farklı 
yönlerden gelerek nesnelerin kaymasına ya 
da devrilmesine yol açar. 

Dördüncü İlke: Eşyaların insanlara ve 
birbirlerine çarpması önlenmelidir. 

Beşinci İlke: Eşyalar, kaymalarını veya 
devrilmelerini engellemek amacıyla yapısal 
veya sağlam yapısal olmayan elemanlara 
sabitlenmelidir. 

 

 

Altıncı İlke: Eşyalar, en çok hareket 
edebilecek yerlerinden sabitlenmelidir. 

 

 

YOTA ile ilgili yukarıda verilen bilgiler ve 
resimler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
tarafından hazırlanan YOTA El Kitabından 
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alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: YOTA 
El Kitabı 

21.21. Afetlerde (deprem, yangın, sel) 
ve olağan dışı durumlarda yapılması 
gerekenler ile ilgili tedbirler alınmış 
mıdır? (SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Afetlerde (deprem, yangın, sel) 
ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması 
için yapılacak işlemler şunlardır:  

 

Acil durum ve afet planı oluşturulmalıdır. 
Acil durum ve afet planı; koruyucu 
önlemleri, kontrolü, erken teşhis ve tespiti, 
tesisin tahliyesini, kullanılacak alternatif 
alanları, kullanılacak malzemelerin teminini, 
işbirliği yapılacak kurumlarla 
organizasyonu kapsamalıdır. Plana ilişkin 
görevlendirmeler yapılmalı, acil durumda 
görev alacak çalışanlar yedekleri ile birlikte 
belirlenmeli ve sorumluluklar 
belirlenmelidir. 

Acil durum yönetimine yönelik eğitim 
verilmelidir. Acil durumda görev alacak 
çalışanlara acil durum planına yönelik 
eğitim verilmelidir. Tüm hastane 
çalışanlarına yangın söndürücüleri ve 
hortumlarının kullanımına yönelik 
uygulamalı eğitim verilmelidir. 

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez 
tatbikat yapılmalıdır. Tesis tahliye tatbikatı 
yılda en az bir kez yapılmalıdır. Tesis tahliye 
tatbikatı; yoğun bakım ve psikiyatri 
klinik/servis tahliyesini de kapsamalıdır. 
Yangın tatbikatı yılda en az bir kez 

yapılmalıdır. Tatbikatların görüntü kayıtları 
bulunmalıdır. Tatbikat raporu 
hazırlanmalıdır. Tatbikat raporuna göre 
gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet 
başlatılmalıdır. 
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22. TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ 

22.1. Kurum kapasitesi doğrultusunda 
gerekli birimlerde yeterli sayıda Taşınır 
Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 
görevlendirilmiş midir?  (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 5, 6; Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nın 02.11.2007 tarih ve 
012768 sayılı yazısı)  
AÇIKLAMA: Taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları 
teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine 
teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas 
ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara 
ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu 
hususlarda hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde harcama yetkilisine karşı 
sorumlu olan görevlileri ifade eder. 
Harcama yetkilileri taşınırların etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 
edinilmesinden, kullanılmasından, 
kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte 
belirtilen esas ve usullere göre saydam ve 
erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan 
ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere 
göndermekten sorumludur. Harcama 
yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak tutulması ve 
taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere 
gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve 
kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. 
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; harcama 
yetkililerince, memuriyet veya çalışma 
unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve 
işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule 
uygun şekilde yapabilecek bilgi ve 
niteliklere sahip personel arasından 
görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan 
harcama birimlerinde birden fazla taşınır 
kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.  

 

22.2. Taşınır mal işlemlerinin 
Yönetmelikte belirtilen defterlere 
usulüne uygun olarak kaydı yapılmakta 
mıdır? (Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 9)  
AÇIKLAMA: Taşınır işlemlerinde, 
özelliklerine göre tutulacak defterler 
şunlardır.  

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1) : 
Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) 
bölümünde yer alan tüketim 
malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için 
kullanılır.  

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2) : 
Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) 
bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların 
kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı 
taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı 
yapılır.  

22.3. Taşınır işlemlerinde, işlem türüne 
göre Yönetmelikte belirtilen belge ve 
cetveller kullanılmakta mıdır? (Taşınır 
Mal Yönetmeliği Md. 10)  
AÇIKLAMA: Taşınır işlemlerinde, işlem 
türüne göre aşağıda belirtilen belge ve 
cetveller kullanılır.  

a) Taşınır İşlem Fişi,  

b) Zimmet Fişi,   

c) Taşınır İstek Belgesi,  

ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi,  

d) Taşınır Geçici Alındısı,  

e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,  

f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı,  

g) Sayım Tutanağı,  

ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  

h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı 
Cetveli,  

ı) Taşınır Hesap Cetveli,  

i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli,  
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j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli,  

k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı 
Cetveli.  

Bahse konu bahse konu belge cetvellerin 
hangi işlemler için ve ne şekilde 
düzenleneceğine ilişkin detaylı açıklamalar, 
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10. Maddesinde 
yer almaktadır.  

22.4. Taşınırların tüm giriş ve çıkış 
kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve 
cetveller bilgisayar ortamında 
tutulmakta mıdır? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 11)  

 

22.5. Değer tespit komisyonu 
oluşturulmasında ve bu komisyonun 
çalışmasında yönetmeliğe uyulmakta 
mıdır? (Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 
13/3)  
AÇIKLAMA: Değer tespit komisyonu, 
harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt 
ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da 
katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. 
Komisyon değer tespitinde ticaret odası, 
sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili 
diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki 
taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat 
araştırması sonuçlarından yararlanabilir.  

22.6. Yapılan sayım sonucunda fazla 
bulunan taşınırlar, taşınır işlem fişi ile 
kayıtlara alınmakta mıdır? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 17)  
AÇIKLAMA: Sayım fazlası taşınırların giriş 
kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı 
nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan 
taşınır varsa bu değer, aksi halde değer 
tespit komisyonu tarafından belirlenecek 
değer esas alınır.  

22.7. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden 
tüketim malzemesi çıkışı yapılmakta 
mıdır? (Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 
22/1)  
 

22.8. Taşınır işlem fişleri gerekli 
muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi için 
Muhasebe birimine zamanında 
gönderilmekte midir? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 30/1)  
AÇIKLAMA: Taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin 
muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi 
duran varlık hesaplarında izlenen 
taşınırlardan; satın alma suretiyle 
edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı 
harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem 
Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi 
ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer 
şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve 
maddi duran varlık hesaplarında izlenen 
taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişlerinin birer nüshasının, 
düzenleme tarihini takip eden en geç on gün 
içinde ve her durumda malî yıl sona 
ermeden önce muhasebe birimine 
gönderilmesi zorunludur.  

22.9. Taşınır sayımları, sayım kurulu 
tarafından yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda yürütülmüş müdür?  
(Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 32/2)  
a) Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve 
kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu 
veya ambardan çıktığı halde belgesi 
düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı 
belirtilen taşınırlara ilişkin işlemlerin 
yaptırılmasını sağlar. Sayım Tutanağının 
"Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, 
defter kayıtları esas alınarak 
doldurulduktan sonra ambarlardaki 
taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar 
Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan 
Miktar" sütununa kaydedilir.  

b) Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan 
sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, 
garaj ve servis gibi ortak kullanım 
alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı 
Taşınır Listeleri ve bunların verilme 
sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas 
alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım 
Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla 
kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar 
için sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının 
"Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" 
sütunundaki bilgiler dikkate alınır.  
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c) Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar 
arasında fark bulunması halinde 
miktarlarında farklılık bulunan taşınırların 
sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı 
çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" 
sütununa kaydedilir.  

d) Sayım kurulunca, taşınırların fiili 
miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik 
oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan 
Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır 
İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi 
halinde ise Taşınır İşlem Fişi 
düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım 
sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.  

e) Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir 
örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için 
muhasebe birimine gönderilir.  

f) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu 
sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından 
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. 
Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve 
kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu 
Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım 
sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış 
belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin 
yıl sonu hesabını oluşturur.  

 

22.10. Kurum stok bilgileri gider 
gerçekleştirme görevlileri tarafından 
incelenerek kurumun ambar veya 
deposunda bulunan malzeme kayıtları 
ile Saymanlıklarda bulunan malzeme 
kayıtları arasında tutarsızlık olanlar için 
gerekli düzeltmelerin yapılarak, kurum 
kayıtları ile saymanlık muhasebe 
kayıtlarının tutarlı hale getirilmesi 
sağlanmış mıdır? (Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nın 2007/96 Sayılı Genelgesi)  

AÇIKLAMA: Kurumların mali durumlarının 
gerçekçi olarak takip edilebilmesi açısından;  

Genelge gönderilen kurum stok bilgilerinin 
Gider Gerçekleştirme görevlileri tarafından 
incelenerek kurumun ambar veya 
deposunda bulunan malzeme kayıtları ile 
Saymanlıklarda bulunan malzeme kayıtları 
arasında tutarsızlık olanların, genelgenin 
yayımlanma tarihinden itibaren en geç 7 
gün içinde kayıtlarında gerekli 
düzeltmelerin yapılması, kurum kayıtları ile 
saymanlık muhasebe kayıtlarının tutarlı 
hale getirilmesi ve bu tutarlılığın devamının 
sağlanması gerekmektedir.  

22.11. Harcama yetkilileri tarafından 
Sayıştaya verilecek Taşınır Yönetim 
Hesabı yönetmeliğe uygun olarak 
hazırlanmakta mıdır? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 34)  
AÇIKLAMA: Harcama yetkilileri tarafından 
Sayıştay’a verilecek taşınır yönetim hesabı; 
önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı 
içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan 
taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl 
sonunda yapılan sayım sonucu bulunan 
fazla ve noksanları gösterir. Taşınır yönetim 
hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur: 

a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,  

b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  

c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı 
Cetveli; 

ç) Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını 
gösterir tutanak.  

Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı 
şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir: 

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, 
sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır 
Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak 
ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi 
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze 
Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane 
Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. 
Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan 
taşınırlar ile kütüphane materyalleri 
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bulunan kamu idareleri söz konusu 
cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.  

b) (a) bendine göre düzenlenecek 
cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm 
Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin 
onayına sunulur. Harcama yetkilisince, 
Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline 
uygunluğu kontrol edilerek muhasebe 
yetkilisine gönderilir.  

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen 
cetvellerdeki kayıtları muhasebe 
kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu 
onaylar ve harcama yetkilisine geri 
gönderir.  

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince 
onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, 
Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu 
sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve 
yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir 
tutanak ile birlikte Sayıştaya, bir nüshasını 
ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili 
taşınır konsolide görevlisine gönderir. 
Cetvellerin birer nüshası da harcama 
biriminde muhafaza edilir. Kamu 
idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır 
yönetim hesabı merkez teşkilatları 
aracılığıyla Sayıştay’a gönderilir.  

22.12. Dayanıklı Taşınırlar Listesi 
düzenlenen taşınırlar, ortak kullanım 
alanının sorumlusu veya yöneticisine 
imzası alınmak suretiyle teslim edilmiş 
midir? (Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 
23/5)  
 

22.13. İhtiyaç fazlası taşınır oluşmaması 
için gerekli tedbirler alınmakta mıdır?  
(Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 5; Taşınır 
Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 1) )  
AÇIKLAMA: Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası 
taşınır oluşmaması için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdürler. Zorunlu veya 
öngörülemeyen sebeplerle ortaya çıkan ve 
yapılan araştırma ve değerlendirmeler 
sonucunda idarenin merkez ve taşra 
birimleri itibarıyla kullanım imkanı 
olmadığı anlaşılan taşınırlar "ihtiyaç fazlası 

taşınır" olarak kabul edilecek ve diğer kamu 
idarelerine Tebliğde belirlenen usûl ve 
esaslara bağlı kalmak suretiyle bedelsiz 
devredebilecektir. Kamu idareleri, ihtiyaç 
duydukları taşınırları öncelikle diğer 
idarelerdeki ihtiyaç fazlası taşınırlardan 
karşılamak suretiyle temin etmeleri esas 
olup, bu şekilde karşılamaları halinde, satın 
alma yoluna gitmeyecekler ve bu ihtiyaçları 
için ödenek veya kaynak ayrılması talebinde 
bulunmayacaklardır. Kamu kaynağının 
verimli kullanılması ve kamuda tasarruf 
sağlanması bakımından ihtiyaç fazlası 
taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz 
devredilmesinin etkin bir şekilde 
uygulanması için Muhasebat Genel 
Müdürlüğü www. muhasebat. gov. tr web 
adresinde İhtiyaç Fazlası Taşınır Sorgu 
Ekranı oluşturulmuştur. Kamu idareleri, 
tespit etmiş oldukları ihtiyaç fazlası 
taşınırlarının girişlerini, say2000i 
kapsamındaki muhasebe birimleri 
aracılığıyla İhtiyaç Fazlası Taşınır Sorgu 
Ekranı kullanılmak suretiyle bu ekranda 
yapılacak açıklamalar çerçevesinde 
gerçekleştireceklerdir.  

22.14. Ambar veya depolarda yer alan 
malzemeler, düzenli bir biçimde ve 
uygun şartlarda muhafaza edilmekte 
midir? (YTKİY Md. 102)  
AÇIKLAMA: Ambar veya depoya giren her 
türlü malzeme, yiyecek, ilaç ve giyecek 
düzenli bir şekilde tasnif edilerek 
yerleştirilir. Haşarat, sıcak, soğuk, yangın vb. 
durumlara karşı her türlü tedbir alınmalıdır.  

22.15. Her bir tıbbi malzeme ve ilaç için 
belirlenen Azami Stok Miktarına (ASM) 
uyuluyor mu? (Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nın 2009/23, 2009/45, 
2009/63 ve 2011/29, 2011/54 Sayılı 
Genelgeleri)  
AÇIKLAMA: Her bir tıbbi malzeme ve ilaç 
için belirlenen Azami Stok Miktarı (ASM) , 
kurumun yıllık ihtiyacı için belirlenen 
miktarın 1/4 (dörtte biri) dir. Depolarda 
yapılan sayımlarda, bahse konu stok 
miktarına uyulup uyulmadığı kontrol 
edilmelidir. Hâlihazırda Bakanlığımıza bağlı 
Hastaneler ve Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezlerinde (2009/63 sayılı Genelge ile) 
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tıbbi sarf ve ilaçlar için uygulanmakta olan 
(3 -üç- aylık) “Azami Stok Miktarı” 
uygulaması; Bakanlığımıza bağlı kurum ve 
kuruluşların tamamında ve tüketime 
yönelik olarak kullanılmakta olan bütün 
malzemeler (kırtasiye, temizlik, gıda yedek 
parça vb. 150 grubundaki bütün malzemeler) 
için uygulanacaktır. “Azami Stok Miktarı 
Uygulaması” ile stok fazlası ürünlerin 
ihtiyacı olan kurumlara devredilmesi 
zorunlu hale getirilmiştir.  

Konuya ilişkin 2011/54 Sayılı Genelge ile 
ürün bazında azami stok miktarı 
uygulamasına geçilmiştir. Ürün bazında 
azami stok miktarı ile ilgili aşağıdaki 
düzenleme yapılmıştır: 

1. Özelliğinden ve belli süre içinde 
kullanılma zorunluluğundan dolayı 
stoklanması ekonomik olmayan ortez 
protez, (endoprotez malzemeleri), beyin 
cerrahi, mikro cerrahi malzemeleri gibi 
uygulama esnasında hastaya göre 
belirlenebilen ve hastaya özgü olan 
ürünlerde stoklu çalışılmayacak olup mal 
kabulleri buna göre yapılacaktır. 

2. Parenteral beslenme solüsyonları, 
kemoterapi ilaçları, diyaliz ilaçları, kan ve 
kan ürünleri ile kalp pilleri, stentler, 
implantlar ve kardiyo vasküler cerrahide 
kullanılan greftler için azami bir aylık stok 
bulundurulacak olup mal kabulleri 1 (bir) 
aylık stoğu aşmayacak şekilde yapılacaktır. 

3. Bu hususlar dışında kalan ilaç ve 
tıbbi sarf malzemelerinin tamamında ise 
Azami Stok Miktarı 3 (üç) ay olacak şekilde 
uygulanacak olup yıllık ihtiyaçlar bir önceki 
yıl ve yıl içindeki tüketimler göz önüne 
alınarak gerçekçi bir şekilde belirlenecektir. 

4. Azami stok miktarının üzerinde olan 
stok fazlası ürünler Malzeme Kaynakları 
Yönetim Sisteminden (MKYS) otomatik 
olarak stok fazlası modülüne aktarılacak 
olup diğer kurumların bilgi ve istifadesine 
sunulacaktır. 

5. İhtiyaç ve stok fazlası devirlerde 
yukarıda belirtilen hususlar dikkate 
alınacak olup satın alma öncesi sorgu 
yapılması ve stok koordinasyon biriminden 

izin alma ile ilgili hükümler ilgi (d) sayılı 
genelgede belirtildiği şekilde uygulanmaya 
devam edecektir. 

6. Stok koordinasyon programı 
üzerinden kurumların stok ve ihtiyaç fazlası 
talep mesajları için ayrıca yazılı talepleri 
istenmeyecek olup bu alanlarda yapılan 
istemlere en geç 2 (iki) iş günü içerisinde 
cevap verilecek ve kesinlikle stok fazlası 
ürünlerin devrinden imtina edilmeyecektir. 

7. MKYS’de yıllık ihtiyacı girilmeyen 
malzemelerin yıllık ihtiyaç miktarları 1 (bir) 
olarak kabul edilecek olup mevcut stok, stok 
fazlası modülüne yansıtılacaktır. Bu 
doğrultuda kurumlarımız dönemsel bazda 
tüketim miktarlarını esas alarak yıllık 
ihtiyaç miktarlarını MKYS’ye girmeye ve 
güncellemeye devam edecektir. 

8. Bakanlığımızın 2010/49 sıra nolu 
Genelgesinde belirtildiği gibi tedarikçi 
kuruma bağlı olan kurumların (bağlı kurum) 
tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, 
aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye 
yönelik ihtiyaçları tedarikçi kurum 
tarafından karşılanmaya devam edilecek 
olup: Bağlı kurumlar stoksuz çalışılacak 
kalemler dışındaki tüm ürünlerde en fazla 
bir aylık stokla çalışabilecek; tedarikçi 
kurumlar ise bağlı kurumların ihtiyaçlarını 
gerekçe göstererek bu genelgede belirtilen 
azami stok miktarlarının üzerinde mal 
kabulü yapmayacaktır. 

9. Kurum idarelerince azami stok 
miktarlarına uygun stok seviyelerinin 
sağlanabilmesi için gerekli tedbirler 
alınacak olup ihtiyacın üzerinde stok 
bulunan kalemlerde sözleşme dahilinde % 
20’ye kadar iş eksilişine gidilecek ayrıca 
diğer kurumlara bedelli/bedelsiz mal 
devirleri sağlanarak uygun stok seviyesinde 
çalışılacaktır. 
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23. PERFORMANSA DAYALI EK 
ÖDEMELER 

23.1. Kurumda görevli personele 
yapılan ek ödeme toplamı, kurumun o 
dönemdeki döner sermaye gelirinden, 
Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık 
merkez payı ayrıldıktan sonra kalan 
miktarın %50’sini aşıyor mu? (Ek 
Ödeme Yönetmeliği Md. 5/b)  
NOT: Hazine payı Maliye Bakanlığının 26. 
01.2011 tarihli ve 1126 sayılı yazısı ile 01. 
01.2011 tarihinden itibaren %1’e 
düşürülmüştür.  

23.2. Tabip muayene ve girişimsel 
işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi 
gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde 
girişimsel işlemleri artıranlar hakkında 
idarî soruşturma yapılmakta mıdır? (Ek 
Ödeme Yönetmeliği Md. 5/ç)  

 

23.3. Girişimsel işlemlerin, bütçe 
uygulama talimatı/tebliği ilkelerine 
uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve 
nicelik yönünden değerlendirilmesi ve 
denetlenmesi için inceleme heyeti 
oluşturulmuş mu? (Ek Ödeme 
Yönetmeliği Md. 5/ç)  
AÇIKLAMA: Muayene ve girişimsel 
işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile 
bu konudaki gerekli düzenlemelerin 
yapılmasından başhekim sorumludur. 
Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel 
işlemler puanına esas olan, tabip muayene 
ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde 
yapmış gibi gösterenler ve tıbben 
gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri 
artıranlar hakkında başhekim tarafından 
idarî soruşturma başlatılır. Muayene ve 
girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının 
takibi ile bu konudaki gerekli 
düzenlemelerin yapılmasından başhekim 
sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan 
hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve 
kurumlara gönderilen faturaların hatasız 
düzenlenmesini sağlamak amacıyla, 
girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama 

talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu 
işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden 
değerlendirilmesi ve denetlenmesi için 
inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, 
girişimsel işlemlerin yapılmasından 
tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen 
süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu 
denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle 
ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. 
Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler 
sonucunda hazırlayacağı raporu döner 
sermaye komisyonunun toplantısı 
öncesinde başhekime sunar. Başhekim, 
inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 
10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve 
disiplin cezası almamış olan eğitim ve 
araştırma hastanelerinde şef, şef 
yardımcıları ve başasistanlar veya uzman 
tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler 
yok ise diğer tabipler arasından seçer. 
İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları 
işlemlerin değerlendirilmesi ve 
denetlenmesi başhekim tarafından yapılır. 
İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak 
sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 
3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme 
heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı 
sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona 
eren üye tekrar seçilebilir. Heyet 
başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye 
yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt 
çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde, 
başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

23.4. Baştabip yardımcıları ve hastane 
müdür yardımcılarına yapılan ek ödeme 
yönetmelik esaslarına uygun olarak 
hesaplanmakta mıdır? (Ek Ödeme 
Yönetmeliği Md. 5/ü, üü)  
AÇIKLAMA: Ek Ödeme Yönetmeliği EK-2 ve 
EK-3’de yer alan tabloda hastane müdür 
yardımcıları için öngörülen (0,60) kadro 
unvan katsayısı satın alma hizmetleri, 
merkezi satın alma hizmetleri, hastane bilgi 
sistemi hizmetleri, performans ve kalite 
hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, 
hizmet alımlarının denetimi, teknik 
hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı 
ile hastane birleşmelerinde birleştirilen 
hastanede görev yapan sorumlu müdür 
yardımcısı ve 500 yatak üstü hastanelerde 
personel işlerinden sorumlu hastane müdür 
yardımcısı net performans puanının 
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hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer 
alan görev alanlarında görev dağılımı 
yapılırken ilgili hastanenin standart kadro 
sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme 
yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde 
hastane müdür yardımcısı bulunan 
kurumlarda yukarıda belirlenen görev 
alanları standart kadro sayısı kadar hastane 
müdür yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu 
alanların dışındaki diğer idari görevleri 
yürüten hastane müdür yardımcılarının 
kadro unvan katsayısı (0,45) olarak esas 
alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez 
teşkilatında görevlendirilenlerin kadro 
unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan 
tablolarda hastane müdür yardımcıları için 
öngörülen katsayılar üzerinden 
değerlendirilir. 

EK-2’de yer alan tabloda baştabip 
yardımcıları için öngörülen (3,50) kadro 
unvan katsayısı ve EK-3’de yer alan tabloda 
baştabip yardımcıları için öngörülen (2,90) 
kadro unvan katsayısı gelir gerçekleştirme 
görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, 
satın alma hizmetleri, merkezi satın alma 
hizmetleri, hastane birleşmelerinde 
birleştirilen hastanelerde görev yapan 
sorumlu baştabip yardımcısı,  hastane bilgi 
sistemi hizmetleri, performans ve kalite 
hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 
500 yatak üstü hastanelerde personel işleri 
ve eğitim ve araştırma hastanelerinde 
eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip 
yardımcılarının net performans puanının 
hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer 
alan görev alanlarında görev dağılımı 
yapılırken ilgili hastanenin standart kadro 
sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme 
yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde 
baştabip yardımcısı bulunan kurumlarda 
yukarıda belirlenen görev alanları standart 
kadro sayısı kadar baştabip yardımcısı 
arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki 
diğer idari görevleri yürüten ve eğitim ve 
araştırma hastanelerinde görev yapan 
baştabip yardımcılarının kadro unvan 
katsayısı 2,50, devlet hastanelerinde görev 
yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan 
katsayısı 1,90 olarak esas alınır. Bunlardan, 
Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında 
görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı 
Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip 

yardımcıları için öngörülen katsayılar 
üzerinden değerlendirilir. 

23.5. Döner sermaye komisyonunun 
çalışma usul ve esasları yönetmelik 
hükümlerine uygun mu? (Ek Ödeme 
Yönetmeliği Md. 7)  
AÇIKLAMA: Komisyonun başkanı kurum 
baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti 
üzerine önceden belirlenmiş toplantı 
gündemine göre her ayın ilk haftası içinde 
üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile 
toplanır. Katılanların oy çokluğu ile karar 
alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın 
oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar 
alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme 
tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider 
dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, 
ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara 
kurumlarca yapılabilecek itirazlar 
sonucunda iptal edilen fatura tutarını 
gözetmekle yükümlü ve sorumludur. 
Komisyon kararları, karar defterine yazılır 
ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
Komisyonun sekretarya hizmetleri hastane 
müdürlüğünce yürütülür.  

23.6. Kurum kalite yönetim birimi 
oluşturulmuş mu? (SPKY Md. 7; 
SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA:  HKS uygulamalarını yürütmek 
üzere kurumlarda “kalite yönetim birimi” 
kurulur. Kurumlarda üst yönetimin 
belirlediği bir çalışan, Valiliğin teklifi 
Bakanlığın onayı ile Kalite Yönetim 
Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite 
Yönetim Direktörü kalite yönetim biriminin 
sorumlusudur. Kalite Yönetim Direktörü; 
Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği 
Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim 
Komitesinin doğal üyesidir.  

23.7. Kurum performans ve kalite birimi 
görevlerini yönerge çerçevesinde 
yürütüyor mu? (SPKY/HKS)  
AÇIKLAMA: Kalite yönetim birimi;  

HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamalı, bölüm 
hedeflerine yönelik, bölüm tarafından 
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yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmeli, 
öz değerlendirmeleri yönetmeli, hasta ve 
çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli, 
HKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı 
düzenlemeleri kontrol etmeli, yazılı 
düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli, 
hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri 
değerlendirmeli, HKS çerçevesinde 
belirlenen komitelere üye olarak 
katılmalıdır.  
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24. SATIN ALMA İŞLEMLERİ 

Hastane tarafından gerçekleştirilen satın 
almalar (Açık ihale usulü, belli istekliler 
arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve 
doğrudan temin yöntemi) örnekleme 
yoluyla incelenerek, denetim sorusunda 
istenen hususlara göre bir değerlendirme 
yapılacaktır. Örneklemin sayısı ve niteliği, 
hastanenin satın almaları hakkında genel bir 
fikir edinilmesine yetecek düzeyde 
olmalıdır. Hangi satın almaların örnekleme 
dahil edildiği ve inceleme sonucu elde edilen 
bulgular raporda belirtilecek/ 
değerlendirilecektir.  

 

24.1. İhalelerin gizliliği ve güvenliği 
bakımından, kamu görevlisi olmadığı 
halde satın alma biriminde istihdam 
edilen eleman var mıdır?  (Kamu İhale 
Kanunu Madde: 5, 61;2008/42 Sayılı 
Genelge)  
AÇIKLAMA: Hastanelerimizde yeterli sayıda 
personelden oluşturulmuş bir satın alma 
birimi kurulmalıdır. Satın alma birimi 
işlerinin gizliliği ve güvenliği açısından, 
kamu görevlisi olmayanların, satın alma 
biriminin fiili işleyişinde görev almaması 
gerekmektedir.  

24.2. Yapılacak inceleme ve 
denetimlerde ibraz edilmek üzere, ihale 
işlem dosyalarının belge ve imza 
eksiksiz bir sureti, dizi pusulasına 
bağlanarak kurumda muhafaza 
edilmekte midir? (Kamu İhale Kanunu 
Madde: 7)  

AÇIKLAMA: İhale dosyalarının üç nüsha 
olarak hazırlanması, ihale dosyalarının dizi 
pusulasına bağlanması ve ihale dosyalarının, 
evrakın işlem sırası çerçevesinde 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

24.3. İhtiyaçlar gerçekçi belirlenmekte 
midir? (Kamu İhale Kanunu Md. 5; 
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 
27/03/2009 tarih ve 2030 sayılı yazısı)  
AÇIKLAMA: İstemi yapılan ihtiyacın, ilgili 
birim yetkilisi tarafından talep edilmesi 
gerekmektedir. Mal alımlarında, istemin 
değerlendirilmesi esnasında, stok durumu 
ve önceki yılların tüketim miktarlarının göz 
önünde bulundurulması, netice itibariyle, 
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve kaynakların verimli 
kullanılması sağlanmalıdır. İhtiyaçlar 
piyasadan temin edilmeden önce 
Bakanlığımız web sitesi ihtiyaç fazlası sorgu 
ekranından araştırılarak varsa öncelikle 
ihtiyaç fazlası olan kurum ve kuruluşlardan 
temin edilmesi yoluna gidilmelidir.  

24.4. İhtiyaç Tespit Komisyonu 
oluşturulmuş mu? (SGB’nin 2010/37 
Sayılı Genelgesi)  
AÇIKLAMA: Kurumlarımızda hizmet 
sunumunun aksatılmadan sürdürülebilmesi, 
sağlıklı ihtiyaç planlamasının yapılıp etkin 
ve ekonomik bir tedarik sürecinin 
oluşturulması için hastanelerin kapasitesi 
ve satın alınacak mal veya hizmetin 
özelliğine göre; 

Başhekim veya yerine görevlendireceği bir 
başhekim yardımcısı,  

Müdür veya yerine görevlendirilecek ilgili 
müdür yardımcısı,  

Satın almadan ve stoktan sorumlu müdür 
yardımcıları,  

Faturalandırma birim sorumlusu,  

Mal alımlarında alım konusuna göre eczacı 
veya ilaç / tıbbi sarf depo sorumlusu, taşınır 
kayıt kontrol yetkilileri ile ilgili Uzman veya 
teknik personel,  
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Hizmet alımlarında, alımı yapılacak 
hizmetin konusuna göre ilgili uzman/teknik 
personelin katılımı ile en az 3 kişiden 
oluşan "İhtiyaç Tespit Komisyonları”nın 
kurulması kararlaştırılmıştır.  

24.5. İhtiyaç Tespit Komisyonu 
görevlerini yerine getiriyor mu?  
(SGB’nin 2010/37 Sayılı Genelgesi)  
AÇIKLAMA: İhtiyaç Tespit Komisyonu, 
gereksiz bürokrasi oluşturmayacak şekilde 
çalışarak işletme ihtiyaçlarının her yönden 
sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini 
sağlayacaktır.  

Bu komisyon: 

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

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

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

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

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

Ayrıca komisyon hizmet sunumunun 
aksatılmaması, gereksiz bürokrasi 
oluşturulmaması için acil veya 
öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkacak 
ihtiyaçların (periyodik dönemler için) nasıl 
tespit ve temin edileceğine dair esasları bir 
defaya mahsus olmak üzere belirleyerek 
karara bağlayacak ve bu tür acil veya 

öngörülemeyen ihtiyaçların tespit ve temini 
için her defasında komisyon toplantısı 
yapmayacaktır.  

Diğer taraftan komisyon tarafından 
gerçekleştirilecek ihtiyaç tespit çalışmaları 
tutanaklaştırılarak ihale sürecine esas olan 
ihale onay belgesinin ekinde muhafaza 
edilecektir.  

24.6. Pazarlık ve doğrudan temin 
yönteminin benimsenmesine dayanak 
gösterilen gerekçeler yerinde midir? 
(Kamu İhale Kanunu Md. 5, 21, 22)  
AÇIKLAMA: Kamu İhale Kanunu’na göre 
yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ve belli 
istekliler arasında ihale usulü temel 
usullerdir. Pazarlık usulü ve doğrudan 
temin, Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir.  

 

Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü 
ile ihale yapılabilir: 

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler 
arasında ihale usulü ile yapılan ihale 
sonucunda teklif çıkmaması.  

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya 
mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen 
veya idare tarafından önceden 
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması 
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının 
zorunlu olması.  
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c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel 
durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.  

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine 
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 
olmayan nitelikte olması.  

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile 
yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık 
olması nedeniyle teknik ve malî 
özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenememesi.  

f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) 
İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk 
Lirasına (Yüzyirmiyedibin yüzellidört 
Türk Lirası) kadar olan mamul mal, 
malzeme veya hizmet alımları.  

 (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-
5812/7 md.) (b) , (c) ve (f) bentlerinde 
belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu 
değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç 
istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve 
fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.  

 (Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2008-
5812/7 md.) (a) , (d) ve (e) bentlerine göre 
yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında 
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 
yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle 
ihale konusu işin teknik detayları ve 
gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda 
fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. 
İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde 
karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde 
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. 
Teknik görüşmeler sonucunda şartların 
netleşmesi üzerine bu şartları 
karşılayabilecek isteklilerden, gözden 
geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik 
şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de 
içerecek şekilde tekliflerini vermeleri 
istenir.  

(Değişik beşinci fıkra: 20/11/2008-
5812/7 md.) Bu madde kapsamında 
yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini 
aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına 
esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak 
ihale sonuçlandırılır.  

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md. ; 
Değişik yedinci fıkra: 20/11/2008-
5812/7 md.) (b) , (c) ve (f) bendi 
kapsamında yapılan mal alımlarında, malın 
sözleşme yapma süresi içinde teslim 
edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması 
halinde, sözleşme yapılması ve kesin 
teminat alınması zorunlu değildir.  

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân 
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 
doğrudan temin usulüne başvurulabilir: 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi 
tarafından karşılanabileceğinin tespit 
edilmesi.  

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin 
ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.   

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya 
hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun 
sağlanması için zorunlu olan mal ve 
hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı 
geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan 
gerçek veya tüzel kişiden alınması.  

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 
bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzüçbin 
yetmişaltı Türk Lirası) , diğer idarelerin 
beşmilyar Türk Lirasını (onbirbin yirmibir 
Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil 
ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak 
konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.  

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal 
alımı veya kiralanması.  

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 
Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma 
zorunluluğundan dolayı stoklanması 
ekonomik olmayan veya acil durumlarda 
kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-
serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez 
gibi uygulama esnasında hastaya göre 
belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf 
malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri 
alımları.  

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi 
öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, 
Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve 
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savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu 
avukatlardan ya da avukatlık 
ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.  

h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md. ; 
Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 
ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya 
yabancı uyruklu avukatlardan hizmet 
alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde 
tescilini sağlamak için gerçekleştirilen 
hizmet alımları.  

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye 
İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 
bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  
hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 
inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan 
görevlerine ilişkin hizmet alımları,  

i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim 
dönemi bitmeden önce seçimlerin 
yenilenmesine veya ara seçime ya da 
Anayasa değişikliğinin halkoyuna 
sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı 
oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı 
alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, 
mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu 
başkanlıkları tarafından alınacak oy 
pusulası basım hizmeti alımı. Bu maddeye 
göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu 
kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik 
kurallarını arama zorunluluğu 
bulunmaksızın, ihale yetkilisince 
görevlendirilecek kişi veya kişiler 
tarafından piyasada fiyat araştırması 
yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.  

NOT: Eşik değerler her yıl Kamu İhale 
Kurumunca güncellenmektedir.  

24.7. Parasal limite dayalı alımlarda, % 
10’luk limit aşımı var mıdır? (Kamu 
İhale Kanunu Md. 62, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nın 2008/42 Sayılı genelgesi)   
AÇIKLAMA: 4734 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 
22 nci maddelerindeki parasal limitler 

dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık 
toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla 
konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu 
İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça 
aşamaz. ” hükmü yer almaktadır.  

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) 
bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine 
göre ihtiyaçların temininde kurum ve 
kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen 
toplam ödenek miktarını dikkate 
alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal 
alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için 
bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri 
üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranı 
hesaplayacaklardır.  

 

24.8. Alımlarda parçalara bölme var 
mıdır? (Kamu İhale Kanunu Md. 5, -
Uygulama Yönetmeliği Md. 4)  
AÇIKLAMA: Eşik değerlerin veya parasal 
limitlerin altında kalmak ya da Uygulama 
Yönetmeliklerinde yer alan diğer 
hükümlerin uygulanmasından kaçınmak 
amacıyla; yapım işleri, mal ve hizmet 
alımları kısımlara bölünemez. 

24.9. Yaklaşık maliyetler, 4734 Sayılı 
Kanun ve Yönetmelik hükümlerine 
uygun hazırlanmakta mıdır? (Mal 
Alımları Uygulama Yönetmeliği Md. 8)  
AÇIKLAMA: 1- İdare yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasında; alım konusu malın 
niteliğini, miktarını, teslim süresini, 
nakliyesini, sigortasını ve diğer özel 
şartlarını belirterek KDV hariç fiyat 
bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerçek 
piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık 
maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep 
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olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma 
faturaları değerlendirmeye almaz.  

2- Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında 
kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap 
cetveli ekinde yer verilir. Değerlendirmeye 
alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma 
faturaların değerlendirmeye alınmama 
gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.  

3- İdare, alımın niteliğini ve piyasa 
koşullarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle, aşağıdaki (a) , (b) , (c) , (ç) ve (d) 
bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların 
birini, birkaçını veya tamamını kullanmak 
suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar: 

a- İdare, alım konusu malın özelliğine göre 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık 
maliyeti hesaplayabilir.  

b- İdare, piyasada alım konusu malı üreten 
veya pazarlayan gerçek veya tüzel 
kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma 
fatura isteyerek yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir.  

c- İdare, alım konusu mala ilişkin olarak 
Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya 
Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan 
fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı 
nitelikte giderler bulunması durumunda bu 
giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık 
maliyet hesaplanır.  

ç- İdare, alım konusu mal ile ilgili daha 
önceki dönemlerde alım yapmış ise Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 
uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu 
alımlara ilişkin fiyatları güncelleyerek 
yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile 
yapılmış olan alımlarda ise Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru 
veya çapraz kur üzerinden fiyatlar 
güncellenerek yaklaşık maliyet 
hesaplanabilir.  

d- İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının internet sayfalarında 

yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık 
maliyeti hesaplayabilir.  

Not: Yapım işlerinde “Yapım İşleri 
Uygulama Yönetmeliği”, hizmet alımlarında 
ise “Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği” 
hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

24.10. Kesinleşmiş sosyal güvenlik ve 
vergi borcu olmadığına ilişkin yazılar, 
ihale tarihi itibariyle olan durumu 
göstermekte midir? (Kamu İhale Genel 
Tebliği)  

 

AÇIKLAMA: a- İsteklilerin sosyal güvenlik 
prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi 
işyerinin kayıtlı bulunduğu sosyal güvenlik 
il müdürlüğünden alması, bu belgenin; ilgili 
müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye 
genelini kapsayacak şekilde yapılacak 
araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale 
tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi 
gerekmektedir.  

b- İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin 
belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi 
dairesinden almaları, bu belgenin; ihale 
tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve 
ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile 
banka ve sigorta muameleleri vergisi 
açısından diğer vergi dairelerinden temin 
edilen bilgiler de dikkate alınarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

24.11. İlan sürelerine uyulmakta mıdır?  
(Kamu İhale Kanunu Md. 13)  
AÇIKLAMA: Kamu İhale Kanunu’nun 13. 
Maddesinde yer alan ilan sürelerine uyulup 
uyulmadığı kontrol edilecektir.  
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24.12. Tekliflerin alınması, 
değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif 
hususlarında, 4734 Sayılı Kanun’un 36, 
37 ve 38. Madde hükümlerine uyuluyor 
mu? (Kamu İhale Kanunu Md. 36, 37, 38)  
AÇIKLAMA:  

a- Teklifler ihale dokümanında belirtilen 
ihale saatine kadar idareye verilir. İhale 
komisyonunca ihale dokümanında belirtilen 
saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir 
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara 
duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale 
komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına 
göre inceler. 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak 
ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar 
önünde alınış sırasına göre açılır.  

 

b- İsteklilerin belgelerinin eksik olup 
olmadığı ve teklif mektubu ile geçici 
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı 
kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif 
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 
İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık 
maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin 
hazırlanan tutanak ihale komisyonunca 
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin 
reddine veya kabulüne karar verilmez, 
teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve 
tamamlanamaz. Teklifler ihale 
komisyonunca hemen değerlendirilmek 
üzere oturum kapatılır.  

c- İhale komisyonunun talebi üzerine idare 
tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere 
net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden 

yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını 
isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde 
teklif fiyatında değişiklik yapılması veya 
ihale dokümanında yer alan şartlara uygun 
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi 
amacıyla istenilmez ve yapılmaz.  

d- Tekliflerin değerlendirilmesinde, 
öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif 
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 
olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda 
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 
değerlendirme dışı bırakılmasına karar 
verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek 
nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik 
olması veya belgelerde önemsiz bilgi 
eksikliği bulunması halinde, idarece 
belirlenen sürede isteklilerden bu eksik 
belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı 
olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge 
veya bilgileri tamamlamayan istekliler 
değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk 
değerlendirme ve işlemler sonucunda 
belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin 
tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 
geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu 
işi yapabilme kapasitelerini belirleyen 
yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale 
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup 
olmadığı incelenir. Uygun olmadığı 
belirlenen isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılır.  

e- En son aşamada, isteklilerin teklif 
mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata 
bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif 
edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki 
cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik 
hata bulunması halinde, isteklilerce teklif 
edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, 
aritmetik hatalar ihale komisyonu 
tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu 
düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin 
esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum 
hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli 
düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini 
tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin 
düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini 
süresinde bildirmesi veya bu süre içinde 
herhangi bir cevap vermemesi halinde, 
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teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici 
teminatı gelir kaydedilir.  

f- İhale komisyonu verilen teklifleri, Kamu 
İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre 
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere 
veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete 
göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit 
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, 
belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden 
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği 
bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak 
ister.  

İhale komisyonu;  

fa) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve 
yapım yönteminin ekonomik olması,  

fb) Seçilen teknik çözümler ve teklif 
sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya 
yapım işinin yerine getirilmesinde 
kullanacağı avantajlı koşullar,  

fc) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım 
işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle 
yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, 
aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu 
değerlendirme sonucunda, açıklamaları 
yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada 
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  

24.13. İhaleler, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren istekliler üzerinde 
bırakılmakta mıdır? (Kamu İhale 
Kanunu Md. 40)  
AÇIKLAMA:  

a- Kamu İhale Kanunu’nun 37 ve 38 inci 
maddelere göre yapılan değerlendirme 
sonucunda ihale, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde 
bırakılır.  

b- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 
sadece en düşük fiyat esasına göre 
belirlenmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, 
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik 
değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate 

alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 
alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale 
dokümanında bu unsurların parasal 
değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. 
Parasal değerler olarak ifade edilmesi 
mümkün olmayan unsurlar için ihale 
dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.  

c- Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü 
maddesine göre ihale dokümanında yerli 
istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı 
belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da 
uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif belirlenerek ihale 
sonuçlandırılır.  

d- En düşük fiyatın ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif olarak değerlendirildiği 
ihalelerde, birden fazla istekli tarafından 
aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu 
anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen 
fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak 
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

 

24.14. 4734 Sayılı Kanun ve 4735 Sayılı 
Kanun’da yer alan ve ihalelerden 
yasaklanma kararı alınmasını gerektirir 
durumlarda, ihalelerden yasaklanmaya 
ilişkin hükümlere uyulmakta mıdır? 
(Kamu İhale Kanunu Md. 8; Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu Md. 26)  
AÇIKLAMA:  

a- Kamu İhale Kanunu’nun 17 nci 
maddesinde belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilenler 
hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine 
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göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla 
kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir 
sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 
yapmayanlar hakkında ise altı aydan az 
olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı 
Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeler ile 
istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 
yasaklama kararı verilir.  

Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık 
veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, 
herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı 
kuruluşu sayılmayan idarelerde bu 
idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese 
ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı 
tarafından verilir.  

b- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 
inci maddede belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilenler 
hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine 
göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla 
kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü 
maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 
katılmaktan yasaklama kararı verilir. 
Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan 
bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan 
bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya 
bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu 
idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese 
ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı 
tarafından verilir.  

c- İhaleyi yapan idareler, ihalelere 
katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir 
durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin 
yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı 
bulunulan bakanlığa bildirmekle 
yükümlüdür.  

24.15. Muayene ve kabul işlemlerinde, 
ilgili muayene ve kabul yönetmelikleri 
hükümlerine uyulmakta mıdır?  
(Muayene ve Kabul Yönetmelikleri)  
AÇIKLAMA:  

a- Taahhüt konusu hizmet yerine 
getirilmedikçe ve mal idareye teslim 

edilmedikçe, muayene ve kabul işlemleri 
yapılamaz.  

b- Muayene ve kabul komisyonları, yetkili 
makam tarafından, biri başkan olmak üzere 
en az üç (3) kişiden oluşturulur.  

c- Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde, 
muayene ve kabul komisyonundan ayrı 
olarak, kontrol teşkilatı oluşturulur. Kontrol 
teşkilatında görev yapan kişi, aynı işin 
muayene ve kabul komisyonunda 
görevlendirilemez.  

d- Kontrol teşkilatları ile muayene ve kabul 
komisyonları, görevlerini yerine getirirken, 
idari ve teknik şartnamede yer alan 
hususları dikkate almalıdırlar.  

24.16. Hizmet alım yoluyla 
çalıştırılmakta olan işçilerin; maaş ve 
SSK prim ödemeleri, yemek, yol ve giyim 
gibi özlük haklarının, yüklenici 
tarafından şartname hükümlerine uygun 
olarak, yerine getirilip getirilmediği, 
hastane idaresi tarafından kontrol 
edilmekte midir? (Hizmet Alımları Genel 
Şartnamesi; Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 2008/42 Sayılı Genelgesi; 
Hastanenin ilgili ihaleye ilişkin idari ve 
teknik şartnamesi)  
AÇIKLAMA: Alım yoluyla çalıştırılmakta 
olan işçilerin; maaş ve sigorta prim 
ödemeleri, yemek, yol ve giyim gibi özlük 
haklarının, yüklenici tarafından şartname 
hükümlerine uygun olarak, yerine getirilip 
getirilmediği, şartnamelerde yer alan 
hükümler paralelinde, kontrol teşkilatı 
tarafından kontrol edilmelidir.  
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25. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
FAALİYETLERİ 

BU BÖLÜMDE YER ALAN KRİTERLER 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANELERİNDE SORGULANACAKTIR. 

25.1. Hastanede Eğitim Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş 
mudur? (YTKİY Md. 21) 
AÇIKLAMA: Eğitim hastanelerinde 
baştabiple birlikte genel dal yataklı tedavi 
kurumlarında 5, özel dal tedavi kurumları 
ile yataksız kurumlarda 3 şeften oluşan 
Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
kurulur. Kurum amiri kurulun başkanıdır. 
Üyeler arasından bir başkan yardımcısı 
seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde 
yardımcısı ona vekâlet eder. Ayrıca aynı 
sayıda yedek üye de seçilir. Asil ve yedek 
üyeler kurumda mevcut şef ve şef 
yardımcıları tarafından gizli oyla seçilir. 
Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Tekrar 
seçilebilirler. 

 

25.2. Uzmanlık eğitimi gören (asistan) 
nöbetlerinde ilgili mevzuat hükümlerine 
uyuluyor mu? (YTKİY Md. 46; SEGM’nin 
2011/33 sayılı Genelgesi) 
AÇIKLAMA:  Kurumda üçten fazla asistan 
bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi 
görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabip 
düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler 
nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan 
uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki 

uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir 
dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti 
tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler 
nöbetine girerler. 

Asistanlara hiçbir zaman uzman nöbeti 
tutturulamaz. 

 

Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi 
gören bulunduğu takdirde, bunlar sıra ile 
servis nöbeti tutarlar. Servis nöbetini servis 
şefi düzenler. Bu düzenlemede genel 
uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz 
önünde bulundurulur. 

Asistanlara blok şeklinde veya günaşırı 
nöbet tutturulmamalı, nöbet programları, 
hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak 
şekilde düzenlenmelidir. Tutulan nöbet 
karşılığında izin kullandırılamayan hallerde, 
nöbet ücretleri en geç müteakip ayın 15’ine 
kadar ödenmelidir. 

25.3. Asistanlar tarafından, ilgili 
uzmanların nezareti olmaksızın 
“uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren 
işlemlerin yapılmaması” kuralına 
uyuluyor mu? (TDHUEY Md. 5; 
THGM’nin 2011/19 sayılı Genelgesi) 
AÇIKLAMA: 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre 
sadece tabipler (diş tedavileri için diş 
tabipleri) genel olarak hastaları muayene ve 
tedavi hakkını haiz bulunmaktadır. Yani, 
tabiplerin kişiye müdahalesini hukuka 
uygun kılan sebepler, Devlet otoritesi 
tarafından verilen diploma ile 
yetkilendirilmiş olması, kişinin rızasının 
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bulunması ve tedavi amacına yönelik 
olmasıdır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 8 
inci maddesi uyarınca, her hangi bir 
uzmanlık dalında meslek icrasında 
bulunabilmek ve mütehassıs unvanını 
kullanabilmek için uzmanlık belgesine sahip 
olunması gerekmektedir. Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde de, 
uzmanlık belgesine sahip olmayanların, 
hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve 
yetkisini kullanamayacakları hükme 
bağlanmıştır. 

Asistanlar tarafından, ilgili uzmanların 
nezareti olmaksızın uzmanlık bilgi ve 
becerisi gerektiren işlemler yapması 
yukarıda belirtilen Anayasa, kanun ve 
yönetmelik hükümlerine göre hukuka aykırı 
bulunduğu gibi hizmetin mahiyeti ve hasta 
güvenliği bakımından da kabul edilemez 
niteliktedir. 

25.4. Hastanede uzmanlık eğitimi, 
eğitim sorumluları tarafından 
verilmekte midir? (TDHUY Md. 13) 
AÇIKLAMA: Tıpta ve diş hekimliğinde 
uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı 
olan eğitim sorumluları tarafından verilir.  

Tıpta uzmanlık eğitiminden, eğitim ve 
araştırma hastanelerinde klinik ve 
laboratuar şefi, şef yardımcısı ve kadro 
unvanına bakılmaksızın profesör ve 
doçentler sorumludur. 

Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda 
uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri, eğitim sorumluları nezaretinde 
uzmanlık eğitiminde görev alır. 

 

25.5. Uzmanlık belgelerinin 
düzenlenebilmesi için gerekli evrak en 
geç 15 gün içinde Bakanlığa 
gönderilmekte midir? (TDHUY Md. 35) 
AÇIKLAMA: Uzmanlık eğitimini bitirme 
sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için 
gerekli olan belgelerle birlikte en geç on beş 
gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler 
veya ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa 
gönderilir. Uzmanlık eğitimini bitirme 
sınavında başarılı olanların uzmanlık 
belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil 
edilir. 

25.6. Asistanların bağımsız olarak 
yaptıkları iş ve işlemler klinik hizmet 
puan ortalaması ve hastane hizmet 
ortalaması hesabına dâhil edilmekte 
midir? (SEGM’nin 2011/33 sayılı 
Genelgesi) 
AÇIKLAMA: Asistanlar, uzmanlık bilgi ve 
becerisi gerektiren iş ve işlemleri klinik şefi, 
klinik şef yardımcısı, başasistan veya uzman 
tabiplerin gözetiminde ve nezaretinde 
yapmaktadırlar. Bundan dolayı bu 
işlemlerin kayıtlarının nezaret eden ilgili 
uzmanlar adına yapılması gerekmektedir. 
Ancak uzmanlık bilgi ve becerisi 
gerektirmeyen ve genel olarak tabiplerin ve 
bu kapsamda asistanların yaptıkları iş ve 
işlemlerin başka kişiler adına kayıtlara 
geçirilmeyip, klinik hizmet puan ortalaması 
ve hastane hizmet ortalaması hesabına dâhil 
edilmesi gerekmektedir. 

KLİNİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ SORULAR 
KLİNK ARAŞTIRMA YAPILAN 
HASTANELERDE SORGULANACAKTIR.  

25.7. Hastanede klinik araştırma 
yapılabilmesi için gerekli asgari şartlar 
sağlanmış mıdır? (KAHY Md. 15) 
AÇIKLAMA: Klinik araştırmalar 
gönüllülerin emniyetini sağlamaya ve 
araştırmanın sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde 
acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve 
araştırmanın niteliğine uygun personel, 
teçhizat ve laboratuar imkânlarına sahip 
olan hastanelerde yapılabilir. 
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Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik 
çalışmaları, acil müdahale yapılabilmesine 
elverişli imkânlara sahip sağlık kurum ve 
kuruluşlarında yapılabilir. 

Sorumlu araştırmacı hasta emniyeti 
açısından gerekli şartların ve tedbirlerin 
sağlanması amacıyla, başka kurumlardan 
uygun nitelikleri haiz yardımcı 
araştırmacıları araştırma ekibine dahil 
edebilir ve bunu başvuru formunda belirtir. 

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu esas 
alınarak klinik araştırma yapılacak yerler 
asgari olarak; 

a) Araştırmanın niteliğine göre gerekli ve 
yeterli personel ve donanıma, 

b) Araştırılan ürünün niteliğine göre ürünün 
saklanması ve dağıtılması için gerekli yer ve 
imkânlara, 

c) Acil müdahale gerekebilecek durumlar da 
dâhil olmak üzere gönüllü için uygun bakım 
hizmeti verecek imkân ve donanıma, 

ç) Gönüllünün gerektiğinde daha ileri bir 
sağlık kuruluşuna nakledilebilmesini 
mümkün kılacak yeterli imkân ve donanıma, 

d) Araştırmanın tamamlanmasından sonra 
klinik araştırmaya ve gönüllülere ait bilgi ve 
belgeleri İyi Klinik Uygulamaları 
Kılavuzunda öngörülen sürede muhafaza 
edebilecek yeterli imkan ve donanıma sahip 
olmak zorundadır. 

 

25.8. Hastanede yapılan araştırmalar 
için gerekli başvuru ve izin prosedürleri 
tamamlanmış mıdır? (KAHY Md. 17) 
AÇIKLAMA: Araştırma başvuru ve izin 
süreci şu aşamalardan oluşur: 

(1) Araştırma başvuru dosyası, İyi Klinik 
Uygulamaları Kılavuzu ve ilgili diğer 
kılavuzlar çerçevesinde, Bakanlığın internet 
sayfasındaki ilgili başvuru formu 
doldurularak hazırlanır. 

(2) Araştırma başvurusu, araştırmanın 
destekleyicisi veya destekleyicinin 
görevlendirdiği sözleşmeli araştırma 
kuruluşu tarafından İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğüne yapılır. 

(3) Ön inceleme süreci; 

a) Bakanlık, araştırma başvurusunun şekli 
olarak mevzuata uygunluğunu ön 
incelemeden geçirir; ön inceleme süresi en 
fazla on beş gündür. 

b) Ön inceleme sırasında başvuru 
dosyasında eksiklik ve/veya düzeltilmesi 
gereken hususlar tespit edilirse bu durum 
destekleyiciye bildirilir ve ön inceleme 
süresi durdurulur. 

c) Destekleyici gerekli düzeltmeleri yapıp 
eksiklikleri giderdikten sonra Bakanlığa 
tekrar başvurur ve ön inceleme süresi 
kaldığı yerden devam ettirilir. 

ç) Destekleyici, toplam altmış gün içerisinde 
belirtilen hususları yerine getirip Bakanlığa 
başvurmamış ise araştırma başvurusu 
reddedilir. 

d) Destekleyici, Bakanlığın belirttiği 
hususların tümünün veya bir kısmının 
gereğini yerine getirmemiş ise söz konusu 
husus/hususlar ikinci kez destekleyiciye 
bildirilir ve ön inceleme süresi yine 
durdurulur. Bildirilen husus/hususların 
gereği yine yerine getirilmemiş ise başvuru 
reddedilir. 

(4) Etik onay süreci; 
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a) Ön incelemeden geçen başvuru dosyası 
ilgili Etik Kurula sunulur. 

b) İlgili Etik Kurul, başvuru dosyalarını 
usulüne uygun olarak ve en fazla otuz gün 
içerisinde değerlendirir. 

c) Etik Kurul başvurunun değerlendirilmesi 
sırasında özel uzmanlık bilgisi gerektiren 
bir durum tespit ederse; bilimsel tavsiye 
kararı almak amacıyla konunun uzmanı 
veya uzmanlarından yararlanabilir. 

ç) Etik onay alan başvuru Bakanlık izni için 
değerlendirilmek üzere İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Genel 
Müdürlüğe yönlendirilir; etik onay 
alamayan başvurular ise gerekçesi ile 
birlikte başvuru sahibine bildirilir. 

(5) Bakanlık izni süreci; 

a) İlgili Genel Müdürlük, etik onay almış 
başvuru dosyasını Bakanlık izni için en fazla 
otuz gün içerisinde değerlendirir. 

b) İlgili Genel Müdürlük, araştırmaya 
katılacak gönüllülerin bu araştırmadan 
zarar görmesi veya ölümü halinde ortaya 
çıkacak zararı telafi edecek tedbirlerin 
yeterliliğini ve destekleyicinin 
sorumluluklarını belirleyen sigorta 
kapsamını, çalışmaya katılacak gönüllü ve 
araştırmacıların araştırmaya iştiraki 
nedeniyle ortaya çıkabilecek masrafın 
uygunluğuna ilişkin bütçeyi değerlendirir. 

c) İlgili Genel Müdürlük, araştırmanın 
yürütülmesine dair olumsuz bir karar 
vermişse bunu gerekçeli olarak 
destekleyiciye bildirir. Destekleyici bir 
kereye mahsus olmak üzere kararda 
belirtilen hususlarda gerekli değişiklikleri 
yaparak tekrar başvuruda bulunabilir veya 
karara gerekçeli olarak itiraz edebilir. Genel 
Müdürlükçe talep edilen değişiklikler yerine 
getirilmediğinde veya bu konuda kabul 
edilebilir bir gerekçe sunulamaması halinde 
araştırma reddedilir. 

(6) Genetik olarak modifiye edilmiş 
organizma taşıyan ürünler ile somatik hücre 
tedavisi veya gen tedavisi içeren ürünler 

kullanılarak yürütülecek araştırmalarda 
Bakanlık izni için belirlenen otuz günlük 
süreye ilave olarak otuz günlük bir süre 
daha eklenebilir. Ancak araştırma konusuna 
bağlı olarak Bakanlık dışından uzman 
görüşünün alınmasına veya ayrıntılı 
incelemelere ihtiyaç duyulması halinde bu 
süreye ayrıca doksan günlük bir süre 
eklenebilir. 

25.9. Klinik araştırmaların başlatılması 
için gerekli izinler beklenmekte midir? 
(KAHY Md. 19) 
AÇIKLAMA: Etik Kurulun onay verdiği bir 
klinik araştırma, ilaç klinik araştırmaları ve 
yeni bir tıbbi cihazın denenmesi çalışmaları 
için İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün; 
endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle 
yapılacak araştırmalar, ileri tedavi edici 
tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar; 
tedavi amaçlı deneme kapsamındaki klinik 
araştırmalar, genetik materyalle yapılacak 
klinik araştırmalar, yeni bir cerrahi metot 
araştırması, kök hücre nakli araştırması, 
doku ve organ nakli araştırması için Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün izni 
alındıktan sonra başlatılabilir. 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında gönüllü 
güvenliği üzerinde veya protokol gereği olan 
belgelerin yorumunda önemli değişiklikler 
yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu protokol 
değişikliği destekleyici tarafından 
onaylanmak üzere ilgili Genel Müdürlüğe 
bildirilir. Genel Müdürlük bu değişiklikleri 
otuz beş gün içerisinde değerlendirerek 
uygun bulduklarını onaylar. 
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25.10. Klinik araştırmalarda 
gönüllülerin korunmasına yönelik genel 
esaslara uyulmakta mıdır? (KAHY Md. 5) 

 

AÇIKLAMA: Gönüllüler üzerinde araştırma 
yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar aranır: 

a) Araştırmadan beklenen bilimsel faydalar 
ve kamu menfaati, araştırmaya iştirak 
edecek gönüllü sağlığından veya sağlığı 
bakımından ortaya çıkabilecek muhtemel 
risklerden ve diğer kişilik haklarından daha 
üstün tutulamaz. Elde edilecek faydaların 
araştırmadan doğması muhtemel risklerden 
daha fazla olduğuna ilgili Etik Kurulca 
kanaat getirilmesi halinde, kişilik hakları 
gözetilerek gönüllü oluru alınması kaydıyla 
ilgili Etik Kurulun onayı ve gerekli olanlar 
için Bakanlık izni alındıktan sonra araştırma 
başlatılabilir. Araştırma ancak bu şartların 
devamı halinde yürütülür. 

b) Çocuklar, gebeler, loğusa ve emziren 
kadınlar ile kısıtlılar üzerinde klinik 
araştırma yapılamaz. Ancak çocuklarda, 
hamilelik, loğusalık ve emzirme 
dönemlerinde ve kısıtlılık durumunda; 
gönüllüler yönünden araştırmadan 
doğrudan fayda sağlanacağı umuluyor ve 
araştırma gönüllü sağlığı açısından 
öngörülebilir ciddi bir risk taşımıyor ise, 
gönüllü oluru ile birlikte ilgili Etik Kurulun 
ve Bakanlığın izni alınmak suretiyle 
araştırmaya izin verilebilir. 

c) Gönüllü haklarına ve etik kurallara saygı 
gösterilir. 

ç) Araştırmaya iştirak etmek üzere gönüllü 
olmak isteyen kişi veya yasal temsilcisi, 
araştırmaya başlanılmadan önce; 
araştırmanın amacı, metodolojisi, beklenen 
yararları, öngörülebilir riskleri, zorlukları, 
kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri 
bakımından uygun olmayan yönleri ve 
araştırmanın yapılacağı ve devam 
ettirileceği şartlar, hangi kişisel verilerin 
işleneceği, işlenme amaçları, bu verilerin 
hangi süreyle saklanacağı ve kimlere 
açıklanacağı, ilgilinin hakları konusunda 
ayrıntılı bir biçimde ve anlayabileceği 
şekilde bilgilendirilir. 

d) Gönüllünün serbest iradesi ile 
araştırmaya dahil edileceğine dair oluru 
alınır ve bu durum (ç) bendinde yer alan 
bilgilendirmeye yönelik hususları kapsayan 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ile 
belgelenir. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 
Formu iki nüsha halinde düzenlenir. Bu 
nüshalardan biri imza karşılığında 
gönüllüye verilir, biri araştırma ana 
dosyasına konulur, diğeri ise araştırmacıda 
kalır. 

e) Araştırma acıyı, rahatsızlığı, korkuyu, 
hastanın hastalığı ve yaşı ile ilgili herhangi 
bir riski mümkün olan en alt düzeye 
indirecek biçimde tasarlanır. Çocuklar, 
gebeler, loğusa ve emziren kadınlar ile kısıtlı 
gönüllülerin iştirak ettiği araştırmalarda, 
risk ve hastalığa bağlı ilerleme safhaları 
hakkında gönüllü veya yasal temsilcisi özel 
bir biçimde uyarılır ve bu durum 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ile 
belgelendirilir. 

f) Gönüllünün, kendi sağlığı ve araştırmanın 
gidişatı hakkında istediği zaman bilgi 
alabilmesi ve bu amaçla irtibat kurabilmesi 
için araştırma ekibinden en az bir kişi 
görevlendirilir. 

g) Gönüllü, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, 
kendi rızasıyla, istediği zaman araştırmadan 
ayrılabilir, kendisiyle ilgili tutulan kişisel 
veriler hakkında bilgi talep edebilir, bu 
verilerin silinmesini veya düzeltilmesini 
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talep edebilir ve bundan dolayı sonraki tıbbi 
takibi ve tedavisi esnasında mevcut 
haklarından herhangi bir kayba uğratılamaz. 

ğ) Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin 
araştırmaya iştiraki veya devamının 
sağlanması için destekleyici tarafından 
herhangi bir ikna edici teşvik veya mali 
teklifte bulunulamaz. Ancak gönüllülerin 
araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak 
masraflar araştırma bütçesinde belirtilir ve 
bu bütçeden karşılanır.( 

h) Gönüllüye ait germ hücrelerinin genetik 
kimliğinde bozulmaya yol açacak hiçbir 
araştırma yapılamaz. 

ı) Gönüllünün hastalığının gerektirdiği 
durumlarda Bakanlığın vereceği izinler 
dışında gönüllüler aynı anda birden fazla 
araştırmaya iştirak edemez. 

i) Araştırmaya iştirak eden gönüllünün tıbbi 
takip ve tedavisi ile ilgili kararlar, bunların 
gerekli kıldığı mesleki nitelikleri haiz hekim 
veya diş hekimine aittir. 

j) Araştırma sonucunda elde edilecek 
bilgilerin yayımlanması durumunda da 
gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz. 

25.11. Klinik araştırmalarda 
gönüllülerin olurunun alınmasında 
gerekli hususlara riayet edilmekte 
midir? (KAHY Md. 6) 
AÇIKLAMA: Araştırmalara iştirak edecek 
gönüllülerin olurlarının alınmasında 
aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Araştırma ile ilgili olarak yeterince ve 
anlayabileceği şekilde bilgilendirilmesinden 
sonra yazılı olarak oluru alınır ve bu durum 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ile 
belgelendirilir. Tanığa ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda, araştırma ile ilgisi bulunanlar 
tanıklık yapamaz. 

b) Araştırmaların bir parçası olarak 
gönüllüden alınan numunede genetik 
araştırma yapılacağı ya da sperm veya ovum 
gibi germ hücreleri alınacağı takdirde, 

gönüllüden her çalışma için ayrı bir olur 
alınır. 

c) Gönüllünün olur verememesi durumunda 
yasal temsilcisi yetkilidir.  

ç) Gönüllüden hukuka veya ahlaka aykırı 
şekilde olur alınamaz. 

25.12. Çocuklar üzerinde yapılan klinik 
araştırmalarda uyulması gerekli 
hususlara riayet edilmekte midir? 
(KAHY Md. 7) 
AÇIKLAMA: Çocuklar üzerinde araştırma 
yapılamaz. Ancak araştırma konusunun 
doğrudan çocukları ilgilendirdiği veya 
sadece çocuklarda incelenebilir klinik bir 
durum olduğu veya yetişkin kişiler üzerinde 
yapılmış araştırmalar sonucu elde edilmiş 
verilerin çocuklarda da geçerliliğinin 
kanıtlanmasının zorunlu olduğu 
durumlarda, araştırma gönüllü sağlığı 
açısından öngörülebilir ciddi bir risk 
taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere 
doğrudan bir fayda sağlayacağı umuluyor 
ise, gönüllülerin korunmasına yönelik genel 
hususlar da dikkate alınmak suretiyle 
aşağıdaki çerçevede çocuklar üzerinde 
araştırma yapılmasına izin verilebilir: 

a) Çocuk kendisine verilen bilgi hakkında 
değerlendirme yapabilecek ve bu konuda 
bir kanaate varabilecek kapasitede ise, 
araştırmaya iştirak etmeyi reddetmesi veya 
araştırmanın herhangi bir safhasında 
araştırmadan çekilme yönünde istekte 
bulunması durumunda araştırmadan 
çıkarılır. 

b) Usulüne uygun bilgilendirildikten yasal 
temsilcinin sonra yazılı olarak oluru alınır. 
Yasal temsilci yazılı olarak verdiği oluru, 
araştırma çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz 
bir etkiye neden olmasa da istediği zaman 
geri alabilir. 

c) İlgili Etik Kurul, araştırmayla ilgili klinik, 
etik ve psikososyal problemler konusunda 
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir 
hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol 
bu yönde değerlendirilir. 
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ç) Çocuklarda yapılacak klinik araştırmalar 
için çocukların araştırmaya iştiraki ile 
ortaya çıkacak zorunlu masrafların 
karşılanması dışında herhangi ikna edici bir 
teşvik veya mali yönden önerilerde 
bulunulamaz. 

25.13. Gebeler, loğusalar ve emziren 
kadınlar üzerinde yapılan klinik 
araştırmalarda uyulması gerekli 
hususlara riayet edilmekte midir? 
(KAHY Md. 8) 
AÇIKLAMA: Gebeler, loğusalar ve emziren 
kadınlar üzerinde araştırma yapılamaz. 
Ancak araştırma konusunun doğrudan gebe, 
loğusa veya emziren kadınları ilgilendirmesi 
veya sadece gebe, loğusa veya emziren 
kadınlarda incelenebilir klinik bir durum 
olması durumunda, araştırma gönüllü 
sağlığı açısından öngörülebilir ciddi bir risk 
taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere 
doğrudan bir fayda sağlayacağı umuluyor 
ise, gönüllülerin korunmasına yönelik genel 
hususlar da dikkate alınmak suretiyle 
aşağıdaki çerçevede gebeler, loğusalar ve 
emziren kadınlar üzerinde araştırma 
yapılmasına izin verilebilir: 

a) Gebe, loğusa veya emziren kadınlar, 
araştırmaya iştirak etmeyi reddetmeleri 
veya araştırmanın herhangi bir safhasında 
araştırmadan çekilme yönünde istekte 
bulunmaları durumunda araştırmadan 
çıkarılır. 

b) Araştırılacak ürünün gebeler, loğusalar 
ve emziren kadınlar üzerinde bilinen 
herhangi bir riskinin olmadığı konusunda 
genel tıbbi bir kanaatin bulunması veya 
araştırılan ürünün gebe, loğusa veya 
emziren kadına sağlayacağı faydaların bu 
üründen kaynaklanacak risklerden daha 
fazla olması gerekir. 

 

25.14. Kısıtlılar üzerinde yapılan klinik 
araştırmalarda uyulması gerekli 
hususlara riayet edilmekte midir? 
(KAHY Md. 9) 
AÇIKLAMA: Yoğun bakımdaki hastalar, 
askeri görevini yapan er ve erbaşlar dahil 
olmak üzere 22/11/2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ila 408 
inci maddelerinde tanımlanan kısıtlılık 
halleri kapsamındaki kişiler üzerinde 
araştırma yapılamaz. Ancak araştırma 
konusunun doğrudan kısıtlıları ilgilendiren 
ya da sadece kısıtlılarda incelenebilir bir 
durum olması halinde veya kısıtlının 
hastalığıyla ilgili mevcut tedavi 
seçeneklerinin tamamen tüketildiği 
durumlarda, araştırma kısıtlı sağlığı 
açısından öngörülebilir ciddi bir risk 
taşımıyor ve araştırmanın kısıtlılara 
doğrudan bir fayda sağlayacağı umuluyor 
ise,  gönüllülerin korunmasına yönelik genel 
hususlar da dikkate alınmak suretiyle, 
aşağıdaki çerçevede kısıtlılar üzerinde 
araştırma yapılmasına izin verilebilir: 

a) Kısıtlı ve/veya yasal temsilcisi usulüne 
uygun olarak bilgilendirildikten sonra yasal 
temsilcinin yazılı oluru alınır. 

b) Kısıtlı, kendisine verilen bilgi hakkında 
değerlendirme yaparak bu konuda kanaate 
varabilme kapasitesine sahip ise, 
araştırmaya iştirak etmeyi reddetmesi 
durumu veya araştırmanın herhangi bir 
safhasında araştırmadan çekilme yönündeki 
isteği dikkate alınır ve araştırmadan 
çıkarılır. 

c) Araştırılacak ürünün kısıtlılar üzerinde 
bilinen herhangi bir riskinin olmadığı 
konusunda genel tıbbi bir kanaatin 
bulunması veya araştırılan ürünün kısıtlıya 
sağlayacağı faydaların bu üründen 
kaynaklanacak risklerden daha fazla olması 
gerekir. 

ç) Kısıtlılarda yapılacak klinik araştırmalar 
için kısıtlıların araştırmaya iştiraki ile 
ortaya çıkacak zorunlu masrafların 
karşılanması dışında herhangi ikna edici bir 
teşvik veya mali yönden önerilerde 
bulunulamaz. 



 

25. BÖLÜM       EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

 
S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı  T e f t i ş  K u r u l u  B a ş k a n l ı ğ ı   

H a s t a n e  D e n e t i m  R e h b e r i   
              Sayfa 116 

25.15. Klinik araştırmalar, uygun bir 
ekiple yürütülmekte midir? (KAHY Md. 
20) 
AÇIKLAMA: Klinik araştırmalar; klinisyen 
tıp doktoru veya diş hekimi bir sorumlu 
araştırmacının başkanlığında, araştırmanın 
niteliğine uygun bir ekiple yürütülür. 
Sorumlu araştırmacının, araştırma konusu 
ile ilgili uzmanlığını veya doktorasını 
tamamlamış olması gerekir.  

Faz I İlaç Klinik Çalışmaları (Araştırma 
ürününün farmakokinetik özelliklerinin, 
toksisitesinin, biyoyararlanımının ve vücut 
fonksiyonlarına etkisinin tespit edilebilmesi 
için, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine 
göre seçilmiş yeterli sayıda sağlıklı gönüllüye 
veya onkoloji çalışmalarında olduğu gibi 
sağlıklı gönüllülerde çalışılmasına imkan 
olmayan durumlarda hasta gönüllülere 
uygulanmak suretiyle denendiği klinik 
araştırma safhası) sağlıklı gönüllülerde, tıp 
doktoru bir farmakolog tarafından 
yürütülür. Onkoloji ile ilgili Faz I ilaç klinik 
çalışmaları ise hasta gönüllüler üzerinde, bir 
onkolog ve tıp doktoru bir farmakolog 
tarafından yürütülür. 

25.16. Klinik araştırmanın 
başlatılmama, tamamlanmadan 
durdurulma veya bitirilme durumlarıyla 
ilgili olarak, Bakanlığa zamanında bilgi 
verilmekte midir? (KAHY Md. 20) 
AÇIKLAMA: Araştırma Bakanlıkça izin 
verilmesine rağmen başvuru dosyasında 
belirtilen tarihte başlatılamamış ise 
başlatılamama sebepleri on beş gün 
içerisinde ilgili Etik Kurula ve ilgili Genel 
Müdürlüğe bildirilir. Araştırma 
başlatıldıktan sonra tamamlanmadan 
durdurulmuş ise; sebepleri ile birlikte 
durdurma kararı, çalışmaya alınmış olan 
gönüllülerin tedavisinin idamesine ilişkin 
tedbirleri içeren bilgi yazısı da eklenerek 
ilgili Etik Kurula ve ilgili Genel Müdürlüğe 
bildirilir. Koordinatör veya sorumlu 
araştırmacı, araştırmanın bitmesinden 
itibaren doksan gün içerisinde araştırmanın 
sonlandığını hem ilgili Etik Kurula hem de 
ilgili Genel Müdürlüğe bildirmek 
zorundadır. 

25.17. Advers olay ve ciddi advers olay 
bildirimleri usulüne uygun olarak 
yapılmakta mıdır? (KAHY Md. 25-27) 

 

AÇIKLAMA: Advers olay: Uygulanan tedavi 
ile nedensellik ilişkisi olsun veya olmasın 
ortaya çıkan istenmeyen tüm tıbbi olaylar. 

Ciddi advers olay veya etki: Ölüme, hayati 
tehlikeye, hastaneye yatmaya veya 
hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı 
veya önemli bir sakatlığa veya maluliyete, 
doğumsal anomaliye veya kusura neden 
olan advers olay veya etki. 

Protokolde veya araştırma broşüründe 
belirtilen veya araştırma sırasında ortaya 
çıkan ve hemen rapor edilmesi gerekli 
görülmeyen advers olaylar protokolde 
belirtilen sürelerde ilgili Genel Müdürlüğe 
rapor edilir. 

Ciddi advers olayların tamamı araştırmacı 
tarafından destekleyiciye acil olarak, 
ayrıntılı rapor ise sekiz gün içerisinde ilgili 
Genel Müdürlüğe bildirilir. Acil raporda ve 
bunu izleyen diğer raporlarda çalışmaya 
iştirak eden gönüllüler için tek bir kod 
numarası kullanılır. 

Güvenlik değerlendirmeleri için kritik 
olarak tanımlanmış advers olaylar ve/veya 
laboratuvar bulguları, protokolde belirtilen 
süre ve şekilde derhal destekleyiciye rapor 
edilir. 

Araştırmacı, araştırmaya iştirak eden 
gönüllülerden birinin ölümü durumunda 
destekleyiciye, ilgili Genel Müdürlüğe 
istenilen her türlü ek bilgiyi sunar. 

Destekleyici, araştırmacı veya araştırmacılar 
tarafından kendisine rapor edilen advers 
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olaylara ait tüm kayıtları ayrıntılı olarak 
tutar. Bu kayıtlar talep edildiği takdirde ilgili 
Genel Müdürlüğe sunulur. 

Araştırmanın destekleyicisi, araştırma 
sırasında ölümle neticelenmiş veya hayatı 
tehdit edici, şüpheli, beklenmeyen ciddi 
advers etkiler hakkında; söz konusu 
bilgilerin kendisine ulaşmasından itibaren 
ilgili Genel Müdürlüğün çalışmadığı resmi 
tatiller hariç 48 saat içerisinde ilgili Genel 
Müdürlüğü bilgilendirir. Bu vakalar 
hakkındaki ek bilgileri içeren izleme 
raporlarını, kendisine ulaşmasından 
itibaren sekiz gün içerisinde aynı yere iletir. 

Diğer beklenmeyen ciddi advers etkilerin 
tamamı, ilgili Genel Müdürlüğe ve ilgili Etik 
Kurula destekleyici tarafından, ilk bilginin 
edinilmesini takiben on beş gün içerisinde 
bildirilir. Destekleyici ayrıca tüm 
araştırmacıları bilgilendirir. 

Destekleyici, görülen şüpheli ciddi advers 
etkilerin tamamının listesini, gönüllü 
güvenliği ile ilgili bilgileri de içerecek 
biçimde yılda bir kez, İyi Klinik 
Uygulamaları Kılavuzu ekinde yer alan ara 
rapor formu ile birlikte, ilgili Etik Kurulun 
görüşünü alarak ilgili Genel Müdürlüğe 
bildirir. Genel Müdürlük veya Etik Kurul 
gerekli gördükleri durumlarda veya kısa 
süreli araştırmalarda daha kısa sürede de 
rapor isteyebilirler. 

25.18. Araştırma kayıtları usulüne 
uygun olarak saklanmakta mıdır? (KAHY 
Md. 29) 
AÇIKLAMA: Araştırma ile ilgili kayıtların 
tamamı destekleyici ve araştırmacı 
tarafından düzenli olarak tutulur ve 
araştırmanın tamamlanmasından sonra en 
az on yıl süre ile saklanır. Temel belgeler, 
talep halinde yetkili makamın görüşüne 
kolayca sunulmasını sağlayacak şekilde 
arşivlenir. 

Araştırma ile ilgili verilerin veya belgelerin 
herhangi bir sebeple devri halinde; durum 
Bakanlığa bildirilir, veri veya belgelerin yeni 
sahibi bunların tümünün muhafazasından 
ve arşivlenmesinden sorumludur. 

Araştırma ile ilgili belgelerin gizliliği esastır. 
Bu belgeler ancak hukuken yetkili kişilerin 
veya mercilerin talebi halinde yetkili kişilere 
sunulur. 

 

 

BUNDAN SONRAKİ KRİTERLER TIPTA VE 
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ 
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 
OLUŞTURULMASI GEREKEN VE 
ELEKTRONİK AĞ ORTAMINDA ÇALIŞMASI 
ÖN GÖRÜLEN “UZMANLIK EĞİTİMİ TAKİP 
SİSTEMİ (UETS)”NİN FAALİYETE 
GEÇMESİNDEN SONRA 
SORGULANACAKTIR. 

Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki 
unsurlardan oluşur.  

a) Çekirdek eğitim müfredatı  

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı  

c) Uzmanlık eğitimi karnesi 

ç) Birim sorumlusu kanaati 

d) Tez çalışmasının takibi 

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati  

f) Uzmanlık eğitimi süresi  

g) Denetim formu 

25.19. Uzmanlık eğitimi veren klinikler 
tarafından genişletilmiş eğitim 
müfredatı hazırlanmış mıdır? (TDHUY 
Md. 25) 
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AÇIKLAMA: Çekirdek eğitim müfredatı: 
Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması 
gereken asgari eğitim ve öğretimi ifade eder. 
Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının 
değerlendirme sonuçlarına dayanır. 
Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve 
hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari 
bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik 
eğitim etkinliklerini içerir. Tıpta Uzmanlık 
Kurulu tarafından hazırlanır ya da 
hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda 
güncellenerek elektronik ağ ortamında 
ilan edilir. 

Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim 
için çekirdek eğitim müfredatını da içeren 
ve o birime özgü eğitim ve öğretimi ifade 
eder. Uzmanlık eğitimi veren birimler 
(kurumların, belirli bir uzmanlık dalında 
uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim 
dalı, klinik veya laboratuvarları) tarafından 
hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula 
bildirilir ve elektronik ağ ortamında ilan 
edilir. 

 

25.20. Uzmanlık eğitimi karnesi usulüne 
uygun olarak hazırlanarak süresi içinde 
Bakanlığa bildirilmekte midir? (TDHUY 
Md. 25) 
AÇIKLAMA: Uzmanlık eğitimi karnesi: 
Uzmanlık eğitimi veren klinikler, eğitime 
başlayan her uzmanlık öğrencisi için 
genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir 
karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim 
ve uygulamaların çekirdek eğitim 
müfredatına ait olan kısmının uzmanlık 
eğitimi süresi içerisinde tamamlanması 
zorunludur. Uzmanlık eğitimi veren 
klinikler, hazırladıkları karneleri her yılın 
Eylül ayının ilk iki haftası içinde Kurula 
bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ 
ortamında ulaşılabilecek şekilde uzmanlık 
eğitimi takip sistemine koyar. Bu karneye 

uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve 
pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi 
tarafından işlenir ve eğitim sorumlusu ve 
birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim 
karnesi kurum amirleri tarafından altı ayda 
bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi 
içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini 
tamamlayanlara kurum tarafından eğitim 
karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler 
takip sistemi içinde uzmanlık eğitimini 
tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında 
saklanmaya devam edilir. 

25.21. Birim sorumluları uzmanlık 
öğrencileri ile ilgili kanaatlerini UETS’ye 
kaydedip kurum amirine onaylatmakta 
mıdır? (TDHUY Md. 25) 
AÇIKLAMA: Birim sorumlusu kanaati: 
Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık 
öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma, 
araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek 
ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini 
uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedip 
kurum amirlerine onaylatır. Uzmanlık 
eğitiminin altı aylık değerlendirme 
devresinin birden fazla birim sorumlusu 
yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında 
en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu 
yapar. Bu değerlendirme sonucunda 
olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar 
kurum amiri tarafından yazılı olarak 
uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan 
uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı 
kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde 
belirlenen başka bir kurumdaki eğitim 
birimi ile Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim 
biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu 
alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne 
olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi 
kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş 
sınavına girip uzmanlık eğitimine 
başlayanlar hakkında 23 üncü madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

25.22. Tez danışmanları tarafından tez 
çalışmalarının takibi yapılmakta mıdır? 
(TDHUY Md. 25) 
AÇIKLAMA: Tez çalışmasının takibi: Tez 
çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda 
bir değerlendirilir ve eğitim takip 
sistemindeki ilgili kısma işlenir. 
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25.23. Uzmanlık öğrencileri eğitim 
sorumluları hakkındaki kanaatlerini 
yıllık olarak UETS’ye kaydetmekte 
midir? (TDHUY Md. 25) 
AÇIKLAMA: Uzmanlık öğrencisi kanaati: 
Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve 
eğitim sorumlularını yıllık olarak nitelik ve 
nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık 
eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu 
değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim 
sorumlularının bilgi, beceri ve 
davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu 
değerlendirmelerin akademik kurulda 
görüşülmesini sağlar. 

25.24. Uzmanlık eğitimi süreleri 
UETS’ye işlenmekte midir? (TDHUY Md. 
25) 
AÇIKLAMA: Uzmanlık eğitimi süresi: 
Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler 
nedeniyle fiilen uzmanlık eğitiminde 
geçmeyen sürelerin takip edilebilmesi 
amacıyla, kurum amirleri uzmanlık 
öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık 
eğitimi takip sistemindeki ilgili alana 
işlenmesini sağlar. 
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KURUM VERİMLİLİK VE HİZMET GÖSTERGELERİ 

1- Yatak Doluluk Oranı(%): Yıl içerisinde hastane yataklarının ne oranda hasta tarafından kul-
lanıldığını gösterir. 

           Yatılan Gün Sayısı 

Yatak Doluluk Oranı = ------------------------------- X 100 

           Yatak Sayısı X 365 

 
Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Planında, 2014 yılı için ülke genelinde ulaşılmak istenen hedef 
%75 olarak belirlenmiştir. 
 
Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

2- Yatak Devir Hızı: Belirli bir sürede yatak başına düşen ortalama hasta sayısını ifade eder. 

 

       Yatan Hasta Sayısı 

Yatak Devir Hızı = ----------------------- 

                              Yatak Sayısı 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

3- Ortalama Kalış Günü Sayısı: Bir hastanın hastanede ortalama kaç gün kaldığını gösteren 
parametredir. 

          Yatılan Gün Sayısı 

Ortalama Kalış Günü =  ------------------------------------- 

                                             Taburcu + Ölen Hasta Sayısı 

Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Planında, 2014 yılı için ulaşılmak istenen hedef 4 (dört) günün 
altı  olarak belirlenmiştir.   
 
Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

4 - Acil Poliklinik Oranı (%) :Belirli bir dönemde yapılan acil poliklinik sayısının, toplam polik-
linik sayısının ne kadarını oluşturduğunu yüzde oran olarak gösterir. 

 

     Acil Poliklinik sayısı 

Acil Poliklinik Oranı =------------------------------------  X 100 

                                             Toplam Poliklinik Sayısı 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

5 - Yatan Hasta Oranı (%) : Belirli bir dönemde yatan hasta sayısının, poliklinik sayısına yüzde 
oranını ifade eder. 
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                      Yatan Hasta Sayısı 

Yatan Hasta Oranı = ------------------------------ X 100 

                                       Poliklinik Sayısı 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

 

                    Acilden Sevk Edilen Hasta Sayısı 

6- Acilden Sevk Oranı = ----------------------------------------------  X  100 

                    Acil Poliklinik Sayısı 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

 

                                             Sevk Edilen Hasta Sayısı 

7 -  Genel Sevk Oranı =---------------------------------------------- X 100 

                  Toplam Poliklinik Sayısı 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

8 –Sezaryen Oranı= Sezaryen Olanların Sayısı /İlgili Dönemdeki Toplam Canlı ve Ölü Doğum 
Sayısı 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise söz konusu oranın % 10-15’in üzerinde olmaması tavsiye 
edilmektedir.  

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

9 -  Toplam Giderin Toplam Gelire Oranı = Toplam Gider /Toplam Gelir 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 

 

10-  Toplam Borcun Toplam Gelire Oranı= Toplam Borç/Toplam Gelir 

Yıllar itibariyle trend analizi yapılabilir. 
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