






















BİRİMİ: Medikal Sarf Depo 
 
GÖREV ADI: 

Medikal Sarf Depo-Cerrahi Alet Depo- 
Taşınır Kayıt Yetkilisi-Materyovijilans Sorumlusu 

AMİR VE ÜST AMİRLER: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü, Başhekim 
GÖREV DEVRİ: Amirin görevlendireceği bir memur 
YETKİ DEVRİ: Amirin görevlendireceği bir memur 

 
 
 
 
 

 
GÖREV AMACI: 

TKY; Hasta ve çalışanlar için kullanılan ve tüketime çıkarılan, 

sarf niteliğindeki tıbbi malzemeler, tüketim malzemeleri ve 

dayanıklı taşınır niteliğinde olan cerrahi el aletleri ile ilgili 

işlemleri yürütmek. 
Materyovijilans   Sorumlusu  olarak;   Tıbbi   Cihazlar  Uyarı 

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca 

olumsuz  olay  bildirimlerini  Türkiye  İlaç  ve  Tıbbi  Cihaz 

Kurumu’na  bildirmek,  olumsuz  olayları  izlemek,  olaylarla 

ilgili  işlemleri,  hastaların  ve  kullanıcıların  sağlığının  ve 

güvenliğinin  korunması  için  planlanan  ya  da  uygulanan 

faaliyetleri takip etmek.  
 
SORUMLULUK VE İLİŞKİLER: 

İlgili  mevzuatlar  doğrultusunda  faaliyetlerini  yürütmekten 

sorumludur.   Acil   servis,   yataklı   servisler,   ameliyathane, 

enfeksiyon kontrol komitesi, röntgen birimi ve polikliniklerle 

ile ilişkilidir.  
 
DİKEY-YATAY KOORDİNASYON VE 

ENTEGRASYON NOKTALARI 

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü,  Başhekim. Medikal sarf deposu olan tüm birimler ile 

hasta ve çalışanlar için kullanılan ve tüketime çıkarılan, sarf 

niteliğindeki  tıbbi  malzemelerin  kullanıldığı  tüm  birimler 

entegrasyon noktalarıdır. 
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR, YETKİLER 

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fiş 

(TİF) ve depo kaydı düzenlenen, Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından tanımlanmış ilgili 

depoları kapsamında takip edilmesi uygun görülen ürünlerin bilgilerinin Malzeme Kaynakları Yönetim 

(MKYS)  üzerinden veri girişlerinin yapılması, kayıt altına alınması. 
Tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınır niteliğinde olan cerrahi el aletleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülm 
Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak; Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine 

teslim eder, ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve 
cetvelleri düzenleyerek bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı 

sorumludur. 
Materyovijilans Sorumlusu Olarak Görev Yetki Ve Sorumluluklar: 
“ Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca olumsuz olay 

bildirimlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirmek, 
Olumsuz olay kapsamına girmeyen olaylarla ilgili olumsuz olay bildiriminde bulunmamak, 
Olumsuz olay bildirimleri yapılırken olumsuz olay tutanağını eksiksiz olarak doldurularak Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na göndermek, 
Olumsuz olay tutanağı ile birlikte ilgili hasta epikriz raporunun, olaya ait varsa hasta görüntülerinin, 

 
 
 

sonuçlarının ve bilgilerinin (MR, BT, Röntgen vb.)eklenmesini sağlamak, 

Olumsuz olaya neden olan ya da olması muhtemel olan cihazların depo stokları ile birlikte muhafaza 
edilmesini sağlamak, 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sitesinde “tıbbi cihaz” sekmesinde yer alan “Uyarı 

Raporları” başlıklı alan ile “Güvensiz Ürünler” başlıklı alanlarda yayınlanan duyuruları düzenli 

olarak takip etmek
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Söz konusu duyurularda belirtilen düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde üretici/ithalatçı 

firmalar ile işbirliği içinde olmak, 
“Türkiye  İlaç  ve  Tıbbi  Cihaz  Kurumu”  tarafından  firmalardan   istenen  ve  olumsuz  olayın 

sonuçlandırılması için gereken bilgi ve belgelerin temini konusunda firmalara yardımcı olmak, 
Bildirim  sorumlusu olarak kişisel ve iletişim bilgilerini güncellemek 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETİK İLKELER: TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için 

Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve  

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri 

kapsamaktadır. 

  

 İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 

verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra 

yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla 

ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer 

yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak 

tutulmamalıdır.  

 

Tüm çalışanların olumsuz olay bildirimi konusunda bilgilendirilmesi, “ Tıbbi Cihazlar 

Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca sorumluluklarını 

yerine getirmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasında görev almak, 
Olumsuz olayları izlemek ve aynı tip diğer cihazlarda meydana gelmemesi için önlemler 

alınmasına yardımcı olmak, 

Olumsuz olayların değerlendirme sürecini hızlandırıp; hastaların, kullanıcıların ve diğer 

kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması için alınan gerekli önlemleri takip etmek, 
Yetkili otoriteler, üreticiler ve sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi alış verişini 

sağlayarak en kısa sürede düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde görev almak.
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