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İlaç – Tıbbi Malzeme Çalışma Yönergesi Değişiklik : Üniversitemiz Senatosunun 04.09.2014 tarih 
ve 16 sayılı tıplantısında alınan karar gereği yapılan değişiklikler. 
 
 
 

T.C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
İLAÇ-TIBBİ MALZEME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 - (1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hizmetlerin 
devamlılığını sağlamak için gerekli olan ilaç ve tıbbi malzemelerin kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere göre teminini sağlamak, kayıt altına almak, depolamak, etkin ve verimli 
kullanılması için plan ve stratejiler oluşturmaktır. 
Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
İlaç-Tıbbi Malzeme Kurulunun organizasyonunu, çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. 
Dayanak 
MADDE 3 - (1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 
13. maddesi. 
Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir: 
a)Başhemşire Yardımcısı: Başhemşire'ye bağlı olarak Merkez'de görevlendirilen kişiyi, 

b)Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet 
sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi, 

c)Hastane Müdürü: Rektörlüğün Hastane Müdürü kadrosunda olan ve Hastane Başmüdürüne 
bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi, 

ç)Hastane Müdür Yardımcısı: Hastane Müdür Yardımcısı olarak Merkez'de görevlendirilen 
kişiyi, 
d) İlaç-Tıbbi Malzeme: Merkezimizde ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar için 
kullanılan tıbbi sarf malzemeleri, 
e)Kurul: İlaç-Tıbbi Malzeme Kurulunu, 
f)Merkez Müdürü (Başhekim): Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürünü, 



g)Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Erciyes Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını, 

ğ) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü, 
h) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 
ifade eder. 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurulun Teşekkülü, Çalışma Şekli, Yetki ve Sorumlulukları 

Kurulun Teşekkülü 
MADDE 5 - (1) Kurul, Merkez Müdürü’nün görevlendireceği bir Merkez Müdür Yardımcısı 
başkanlığında bir hastane müdürü, bir hastane müdür yardımcısı, baş eczacı, ve bir  
başhemşire yardımcısından oluşur. 
(2) Kurul üyelerinin süresi üç yıldır. Mazeretsiz olarak kurul toplantısına üst üste üç 
kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyelerden herhangi birisinin görevden ayrılması 
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır. Üyelik süresini 
tamamlayan, herhangi bir neden ile üyelik özelliklerini yitiren, üyelikten ayrılmak isteyen ve 
bu isteği Merkez Müdürü tarafından onaylanan üyenin yerine yeni üye görevlendirme aynı 
yöntem ile yapılır. 
Çalışma Şekli 
MADDE 6 - (1) Kurul dört ayda bir toplanır. Kurul başkanı gerekli görürse olağanüstü 
toplantı yapabilir. 
(2) Kurul toplantıları üye sayısının en az yarısından bir fazla üye sayısıyla yapılabilir. 
Toplantı kararları oy çokluğuyla alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift oy olarak 
sayılır. Alınan kararlar Merkez Müdürü’nün onayına sunulur. 
Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 7 - (1) Hastane hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gerekli olan ilaç-tıbbi 
malzeme ihtiyaçlarının tespit edilerek en az maliyetle yeterli miktarda stok bulundurularak 
malzemelerin zamanında temini için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 
(2) Temin edilen ilaç-tıbbi malzemelerin hastalara etkin, verimli ve doğru biçimde 
kullanımını sağlamak ve denetlemek. 
(3) İlaç-tıbbi malzeme kayıtlarının ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esas ve usullere 
göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak. 
(4) Bölümlerden gelen ilaç-tıbbi malzeme taleplerine ilişkin istekleri değerlendirmek ve 
karara bağlamak. 
(5) İlaç-tıbbi malzemelere ilişkin görüş, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve bu şikayetler 
doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 
(6) İlaç-tıbbi malzemelerin yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere 
karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 
(7) Kullanımda bulunan ilaç-tıbbi malzemeleri bulundukları yerde kontrol etmek. 
(8) İlaç-tıbbi malzemelerin bulunduğu mekanların standartlara uygun hale getirilmesi ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni depoların oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak ve 
Merkez Müdürlüğüne sunmak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öngörülemeyen Durumlar, Yürürlük, Yürütme 

Öngörülemeyen Durumlar 
MADDE 8 - (1) Yönergenin uygulanmasında ve burada söz edilmeyen, öngörülemeyen 



durumlarda karar organı Merkez Müdürlüğüdür. 
Yürürlük 
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge esasları, Erciyes Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 10 - (1) Bu Yönergenin hükümlerini Rektör yürütür. 


