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TARİH   

KRİTER E H K YORUMLAR YAPILACAK İŞ 

BİNA GENEL DEĞERLENDİRME 
Bina iç-dış boyası düzgün mü?      

Bahçeler düzenli ve temiz mi?      

Bina kapı ve camları sağlam mı?      

Projektör ve aydınlatmalar ile çalışır durumda 
mı? 

     

Hastane dışı yönlendirme ve tabelalar yeterli 
ve sağlam mı? 

     

Asansörler çalışır durumda mı?      

Hastane içi yönlendirmeler ve bilgilendirme 
tabelaları yeterli ve sağlam mı? 

     

Telefon santrali sorunsuz çalışır durumda mı?      

Elektrik sistemi sorunsuz çalışır durumda mı?      

Su depoları uygun durumda mı?      

Jenaratörler çalışır durumda mı?      

Bilgisayar sayısı ve bağlantı sistemi yeterlimi, 
herhangi bir arıza var mı?  

     

Otomasyon sistemi sorunsuz çalışıyor mu?      

Hastaneye ait motorlu taşıtlar çalışır durumda 
mı, bakımları yapılıyor mu ? 

     

Hastane genelinde kullanılan ofis mobilyaları 
kullanıma uygun mu sağlam durumda mı ? 

     

HASTANE GÜVENLİĞİ 
Hastane giriş-çıkış kapıları kontrolü sağlanıyor 
mu? 

     

Kamera sistemi çalışır durumda mı? Kamera 
izleme yapılıyor kayıtları tutuluyor mu? 

     

Yangın söndürme tüpleri tam ve kullanıma 
hazır durumda mı?Erişimleri kolay mı? 
Bakımları yapılmış mı? 

      

Yangın merdiveni sağlam ve kullanıma hazır 
durumda mı?Kapısı açık mı?Güvenliği 
sağlanıyor mu? 

     

Yangın merdiveni çıkışları açık ve kaçışı 
engellemeyecek şekilde hazır durumda 
mı?Kapıları açıp kapama yönünden serbest 
mi? 

     

Acil durum eylem planları ve listeleri mevcut ve 
erişimi kolay mı? Güvenlik personeli bilgi ve 
eğitimli mi? 

     

Acil durum teçhizat ve malzemeleri eksiksiz ve 
kullanıma hazırmı? 

     

Acil durum kaçış yollarının ve merdivenlerin 
aydınlatması sağlanmış mı? Kullanıma hazır 
durumda mı? 

     

Acil çıkış yönlendirmeleri yeterli ve 
ışıklandırılmış mı? 

     

TEKNİK ALTYAPI 
İklimlendirme ve havalandırma sistemi çalışır 
durumda mı? 

     

İklimlendirme ve havalandırma sistemi 
periyodik bakımları yapılıyor mu? 

     

Elektrik Panosu sağlam çalışır durumda mı?     
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KRİTER E H K YORUMLAR YAPILACAK İŞ 
Kablo, priz ve lambalarda arıza durumu var 
mı? 

     

Su depoları dolu mu?Su seviye takibi,bakım ve 
su analizleri düzenli yapılıyor mu? 

     

Hidraforlar ve pompalar çalışır durumda mı?      

Kazan çalışır durumda mı?      

Patlak, akar durumda herhangi bir boru veya  
tesisat var mı? 

     

Kalorifer sisteminde arıza durumu var mı?      

Brüler çalışır durumda mı?      

Kazan dairesinde gerekli emniyet tedbirleri 
alınmış mı? 

     

Tuvalet ve banyolarda herhangi bir arıza 
durumu var mı? 

     

Olası arıza durumlarına zamanında ve yeterli 
müdahele yapılabiliniyor mu?Arıza kayıtları 
tutuluyor mu?  

     

Teknik depoda malzemeler düzenli 
mi?Kayıtlar düzenli ve eksiksiz tutuluyor 
mu?Malzeme stok takibi düzenli yapılıyor mu? 

     

Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımları 
düzenli yapılıyor; kayıtları düzenli tutuluyor 
mu? 

     

TEMİZLİK 
Hastane genelinde temizlik düzenli yapılıyor 
mu?Aksaklık var mı? 

     

Birim bazında temizlik çizelgeleri mevcut 
mu?Kayıtlar düzenli tutuluyor mu?  

     

Temizlik planları mevcut mu?Uygulanıyor mu?      

Temizlik elemanlarının standart formaları ve 
yaka kartları mevcut mu? 

     

Temizlik malzemeleri belirlenen özellik ve 
miktarlarda karşılanıyor mu?Kontrolleri 
yapılıyor mu? 

     

Yeterli sayı ve özellikte çöp ve atık kovaları 
mevcut mu? 

     

Atık toplama, taşıma işlemleri prosedür ve 
talimatlara göre yapılıyor mu? Tıbbi Atık 
Envanteri ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu? 

     

Atık mahallerinin düzen ve  temizliği yapılıyor 
mu? 

     

Tıbbi atık toplama, taşıma ve boşaltma işlemi 
talimatlara uygun yapılıyor mu?Görevli 
personel uygun donanım ve eğitime sahip mi? 

     

Tıbbi atık kovaları ve konteynırları  uygun ve 
yeterli sayıda mı? Etkin kullanılıyor mu? 

     

Atık poşet ve kovaları ayrımı yapılmış mı?Etkin 
kullanım mevcut mu? 

     

Kirli ve temiz arabaları ayrılmış ve yeterli 
sayıda mı?Talimatlara uygun kullanılıyor mu? 

     

YEMEKHANE 
Görevli personel eldiven, bone, maske 
kullanıyor mu?  

     

Görevli personel sağlık taramaları düzenli 
yapılıyor; kayıtları tutuluyor mu? 
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KRİTER E H K YORUMLAR YAPILACAK İŞ 
Yemekle ilgili personel şikayeti var mı?Anket  
yapılıyor mu? 

     

Yemekhane ve temiz ve düzenli mi?      

Bulaşıkhane temiz ve hijyen kuralları 
uygulanıyor mu? 

     

Yemekhanede kullanılan malzeme yeterli ve 
temiz mi? 

     

HASTA GÜVENLİĞİ 
İlaç verirken hastanın alerjik reaksiyonu olup 
olmadığı kontrol ediyor mu? 

     

Verilen ilaçlar ve tetkikler kayıt altına alınıyor 
mu? 

     

Hasta bilgileri rahatlıkla elde ediliyor mu?      

Hasta bilgileri düzgün arşivleniyor mu?      

LABARATUVARLAR 
Genel temizlik ve düzen sağlanmış mı?      

Yanıcı kimyasallar için gerekli güvenlik 
tedbirleri alınmış mı? 

     

Kabul-red kriterleri tanımlanmış mı? 
Uygulanıyor mu? 

     

  Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon 
talimatları uygulanıyor mu? 

     

  Kimyasal atıklar için gerekli güvenlik tedbirleri 
uygulanıyor mu? 

     

Cihazların bakım ve kalibrasyonları düzenli 
yapılıyor mu? 

     

Yangın yönünden gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmış mı? 

     

Depoların planları mevcut mu? Koşulları 
uygun mu? 

     

SERVİSLER 
Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı 
hasta başı paneli var mı, varsa var olan çalışır 
durumda mı? 

     

Hasta odalarında engelliler için gerekli 
düzenlemeler yapılmış mı? 

     

Her hasta odasında tuvalet ve banyo mevcut 
mu? 

     

Tuvalet/banyoların temizliği ve temizlik 
takipleri yapılıyor mu? 

     

Kliniklerin genel temizlik ve düzeni sağlanmış 
mı? 

     

POLİKLİNİKLER 
Polikliniklerde engelli hastalar için gerekli 
düzenlemeler mevcut ve yeterli mi? 
(Rampalar, asansör, tuvaletler vb.) 

     

Polikliniklerde yeterli bekleme koltuğu mevcut 
mu? 

     

Poliklinik çalışma saatleri asılmış mı? 
Uygulanıyor mu? 

     

Polikliniklerde yönlendirme ve bilgilendirme 
tabelaları yeterli mi? 

     

Emzirme Odası temiz ve düzenli mi? Kapı 
isimliği ve yönlendirme işaretleri yeterli mi? 
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KRİTER E H K YORUMLAR YAPILACAK İŞ 
Polikliniklerin genel temizlik ve düzeni 
sağlanmış mı? 

     

Tuvaletlerin temizliği ve temizlik takipleri 
yapılıyor mu? 
 

     

DEPOLAR 
Depo koşulları uygun mu? Genel temizlik ve 
düzeni sağlanmış mı? 

     

Depo planları mevcut mu? Yerleştirme plan 
doğrultusunda yapılmış mı? 

     

Etiketleme yapılmış mı?      

Depo giriş-çıkış kontrolleri yapılıyor; kayıtları 
düzenli tutuluyor mu? 

     

Miad takibi yapılıyor mu?      

Depolardaki buzdolaplarının ısı takipleri 
yapılıyor ve kayıtları düzenli tutuluyor mu? 

     

Yangın, su basması gibi durumlara karşı 
gerekli tedbirler alınmış mı? 

     

E: Evet                        H: Hayır                          K: Kısmen                                             
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