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Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- Yeni Yayımlandı 0 

04.03.2004 İçerik ve Form    
Değişikliği Yapildı 

1 

05.10.2005 

 

08.03.2006 

İçerik ve Form 
Değişikliği Yapıldı 

İçerik Değişikliği  

yapıldı 

2 

 

                  3 

 09.12.2008  İçerik Değişikliği  Yapıldı         4 

 11.02.2012        İçerik Değişikliği Yapıldı         5 

       17.11.2014  İçerik Değişikliği Yapıldı         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI Biyolog 

              İMZA  

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ Başhekim 

              İMZA  

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL Kalite Yönetim Temsilcisi 

              İMZA  
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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı laboratuvardaki malzemelerin, temini ve 
muhafazası için izlenecek yolun belirlenmesi ve standardizasyonun 
sağlanmasıdır. 

2. KAPSAM: Bu prosedür, laboratuvar ve ayniyat birimi çalışanlarını kapsar. 

3. PROSEDÜR AKIŞI: 

  3.1. Laboratuvar Malzemelerinin Temini; 

      3.1.1. Laboratuvardaki tüm kullanıcıların kendi sorumlu oldukları cihazlar için,  
laboratuvar içindeki gerekli malzemeler; kendileri tarafından takip edilir.    

     3.1.2.Laboratuvarda bulunan cihazlarla ilgili kullanılacak stok  malzemeler, 
ODTÜ SRM ana deposunda bulunan Laboratuvara ayrılmış bölümde  
muhafaza edilir.  

     3.1.3.Her eleman sorumlu olduğu cihazla ilgili malzemelerin laboratuvardaki 
mevcut miktarını, gerekli gördüğü hallerde sayımını yaparak takip eder.  

     3.1.4.laboratuvar çalışanları gerekli dumularda ana depodaki malzemelerin 
listelerini bilgisayarda kayıtlı olan “Ayniyat Lab Depo Kit Stok Takip” 
programından alır ve bu malzemerin miktarına bakarak laboratuvarın ihtiyacı 
kadarını depodan ister. 

     3.1.5.Laboratuvar  çalışanları, laboratuvar içinde ihtiyaç duyulan malzemeleri 

belirleyerek bilgisayardan  ” Malzeme İstem Belgesini’ ne kaydeder. Her hafta 
belirlenen bir günde, ana depodaki görevlilere teslim eder ve aynı gün içinde ya 
da bir sonraki gün ,ana depo  istenen malzemeleri laboratuvara gönderir. 

     3.1.6.Laboratuvar içindeki genel sarf malzemeler ise  (temizlik maddeleri, 
dezenfektanlar,tuvalet kağıtları…vs.) laboratuvar çalışanlarının talebi 
doğrultusunda belirlenerek  görevlendirilen bir çalışan tarafından listelenir ve bu 
liste ayniyat birimine gönderilir. 

     3.1.7.Genel sarf malzemeleri her hafta belirlenen günde Malzeme İstem 
Belgesi ile ana depodan temin edilir.  
 

  3.2. Laboratuvar Malzemelerinin Muhafazası; 
       Laboratuvara  ait stok  malzemeler esas olarak ODTÜ SRM ana 
deposunda bulunur, kullanılan  malzemeler de, laboratuvar içindeki büyük 
buzdolaplarında muhafaza edilir. Oda sıcaklığında saklanması gereken kit ve 
malzemeler de her cihazın altında bulunan kendine ait gözlerde saklanır. 

    3.2.1. Biyokimya malzemeleri 

          3.2.1.1. Reaktifler: Biyokimya reaktiflerinin bir kısmı 2-8 c’de bir kısmıda 
oda sıcaklığında muhafaza edilir. Buzdolabında olması gerekenler 
laboratuvardaki buzdolaplarında (günlük kullanılanlar içerdeki küçük 
buzdolaplarında hiç açılmamış olan kutularda laboratuvar deposundaki büyük 
buzdolaplarında) muhafaza edilir. Oda sıcaklığında kalması gerekenler cihazın 
yanında bulunan çekmece ve dolaplarda muhafaza edilir. Ayrıca (-18 C ) da 
saklanması gereken kitlerde, Laboratuvar içindeki dipfirizlerde muhafaza edilir. 

          3.2.1.2. Sarf malzeme: Dispossible olanlar direk bulundukları kutular 
içerisinde kuru bir yerde saklanır. Dönüşümlü kullanılanlar ise gerekli temizlik 
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veya sterilizasyon yapıldıktan sonra kuru bir şekilde kullanımı kolay olabilecek 
yerlere konur. 

   3.2.2.Mikrobiyoloji Malzemeleri: 

          3.2.2.1. Reaktifler: Reaktiflerin hepsi buzdolabında (2-8c) saklanmalıdır. 
Bunun için laboratuvar deposundaki büyük buzdolapları kullanılır. 

          3.2.2.2. Sarf Malzemeler: Steril olanlar da dahil olmak üzere kuru ve 
serin yerlerde oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. 

          3.2.2.3. Tamkan Sayım Cihazı Malzemeleri: Tam kan solüsyonları 
kutular halinde oda sıcaklığında muhafaza edilirler. 

          3.2.2.4. Diğer Test Malzemeleri ve Sarf Malzeme: Bazı ufak testlerin 
(manuel çalışılan testler Brucella VDRL) kitleri buzdolabında saklanır. 

          3.2.2.5. Sarf malzemeleri: (kan alım tüpleri, enjektörler sedim tüpleri vs.) 
oda sıcaklığında karanlıkta saklanır.  

 3.3. Laboratuvar Malzemelerinin Muhafazasının Kontrolü: 

Değişik sıcaklıklarda muhafaza edilen çeşitli laboratuvar malzemelerinin 
muhafazasının uygunluğunun kontrolü, çalışanlar tarafından, kalibrasyonlu 
termometrelerin kullanımı ile sağlanmaktadır. (Sıcaklık kontrolü Ayniyat 
otomatik sistem) 

 

 


