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Özetçe 
Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) hastanelerde kullanlan 
tbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerin sterilizasyonunu 
gerçekleştiren ve bu hizmetleri bir kalite yönetim sistemi ve 
izlenebilirlik dahilinde vermesi planlanan birimlerdir. Orta ve 
büyük ölçekli hastanelerde gerçekleştirilen sterilizasyon 
işlemlerinin saysnn fazla olmas, beraberinde kritik öneme 
sahip sterilizasyon işleminin veriminin azalmasna sebep 
olabilmektedir. Bu çalşmada orta ölçekli bir hastane temel 
alnarak bir MSÜ’nin yaps klinik mühendislik birimi ile 
eşgüdümlü çalşacak biçimde planlanmas önerilmektedir. 
MSÜ’lerin mimari yaps, bölümleri, personeli, işlemlerin 
monitörizasyonu, validasyon ve kalite çevrimlerine detayl 
biçimde değinilmiştir. Ayrca klinik mühendislik birimleri 
tarafndan görevlendirilecek biyomedikal mühendis ve 
teknikerlerinin sterilizasyon sürecinin teknik verimliliğine 
yapacaklar katklar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, 
sterilizasyon, monitorizasyon, validasyon. 
 

Abstract 
Central Sterilization Unit (CSU) are the units that performs 
sterilization of  medical devices, instruments and consumables 
which used in hospitals  and these units are planned to provide 
services within a quality management system and traceability. 
The numbers of sterilization procedures are carried out in 
medium and large scale hospitals, this situation can lead to 
reduced efficiency of the sterilization process have become 
critical. In this study, using a medium scale hospital as base, 
planning to work in coordination with the clinical engineering 
unit the structure of a central sterilization unit that 
coordinated to work with clinical engineering unit is 
recommended. The following issues are discussed in detail: 
architecture of the CSU, departments, staff, process of 
monitoring, validation and quality cycles. In addition, 

contributions to the technical efficiency of the sterilization 
process from biomedical engineers and technicians which are 
appointed by the clinical engineering units were examined. 

Keywords — Central Sterilization Unit, sterilization, 
monitorisation, validation. 
 

1. Giriş 
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ), hastanede tan ve tedavi 
amacyla kullanlan ve hastane içi döngüsünde yeniden 
kullanm için sterilizasyon gerektiren malzemelerin gerekli 
işlemleri gördükleri ünite olarak tanmlanabilir [1].  
 Sterilizasyon işlemlerinin tek bir merkezde toplanmas 
sterilizasyonun düzenli, sağlkl takibi, çalşma güvenliği, 
nitelikli eleman yetiştirilmesi, devamllğn sağlanmas ve fiyat 
etkinlik ilişkisi açsndan önemlidir.  
 İdeal olarak kurulan bir MSÜ, zaman içinde ameliyat 
tekniklerinin gelişmesi ve çeşitli özelliklere ve yapya sahip 
malzemelerin kullanma girmesiyle yetersiz kalabilmektedir. 
Bu gelişmelere ayak uyduracak kapasite artrmlarnda mimari 
alan önemli bir rol üstlenmektedir. Bütün bu nedenler göz 
önüne alnarak mimari yap, malzeme seçimi ve tercih edilen 
teknolojik gelişmelere adapte olabilecek özelliklerde 
olmaldr. 
 Mimari yapnn oluşturulmasnda sterilizasyon tipleri 
seçiminin yannda yatak kapasitesi, yatan hasta profili, yaplan 
ameliyat says ve tipi gibi unsurlar da göz önünde 
bulundurulmaldr [2]. 
 Bu çalşmada orta büyüklükte bir hastaneye ait merkezi 
sterilizasyon ünitesinin planlamasyla ilgili biyomedikal – 
klinik mühendislik çözümleri ele alnmştr. Hastanelerdeki 
hasta ve personel sağlğna yönelik sterilizasyon yönetimi 
çalşmalar, merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunmas 
gereken bölümler, personel, monitorizasyon ve validasyon 
çalşmalar göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 
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2. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Bölümleri 

Merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane,çamaşrhane, 
malzeme deposu, terzihanenin bulunduğu alanda tüm 
bölümlerle sk bir malzeme alşverişine uygun olmaldr. 
Duvar, döşeme, tavan enfeksiyon kaynağ oluşturmayacak, 
kullanma engel oluşturmayacak uygun malzemeden imal 
edilmelidir. Aydnlatma işin rahat yaplabileceği, detaylarn 
gözden kaçrlmayacağ tarzda bol olmaldr [2]. Merkezi 
Sterilizasyon Üniteleri; kirli, temiz, steril ve destek alanlardan 
oluşacak şekilde dizayn edilmelidir[3]. Ünite içerisinde 
yönlendirme levhalar ve acil çkş işaretleri asl olmaldr. Bu 
kullanm alanlarnn büyüklüklerinin ve görevlendirilecek 
personel saysnn belirlenmesinde, hizmet verdiği yatak 
says, poliklinik says, ameliyathane oda says, günlük 
yaplan ameliyat says, hizmet verdiği birimlerin yoğunluğu 
ile verdiği hizmet süresi gibi kriterler göz önünde 
bulundurulmaldr [4]. 

2.1. Kirli Alan (Malzeme kabul, Ykama ve Temizlik 
Alan) 

Yeniden kullanlabilir aletler, malzemeler, teçhizat ve 
arabalarn kabul edildiği, snflandrldğ, temizlendiği ve 
dekontamine edildiği alandr [5]. Kirli malzeme depolama 
alanndan kirli alana aktarlan malzemenin kritik olmayan, yar 
kritik ve kritik olmak üzere üç kategoride ayrştrlmas yaplr. 
Kritik olmayan ve yar kritik malzemeler kirli alanda 
dezenfekte edildikten sonra tekrar kullanlacağ kliniğe geri 
yönlendirilir. Kirli alanda, mikrobiyal ve partikül kaynakl 
yüksek düzeyde kirlilik olabileceği için çevredeki kirleticilerin 
kontrol edilmesi ve bu alann düzenli olarak temizliği / 
dezenfeksiyonu gereklidir. Ayrca, kirli alan, fiziksel olarak 
işlem bölümünün diğer alanlarndan ayrlmal ve girişi ayr bir 
servis koridorundan olmaldr [6]. Bu alanda çok amaçl 
lavabo tezgâhlar, kabul edilen kirli malzemenin ayklanma 
işlemine uygun tezgâhlar, ykama makineleri (fiziki yapya 
uygun tek veya çift kapl), ultrasonik ykayclar, hava su 
tabancalar, kayt sistemi ve sarf malzemeleri için depolama 
alan, el ykama lavabosu bulunmaldr.  

2.2. Temiz Alan (Kontrol/muayene ve paketleme alan) 

Manuel, ultrasonik ve ykayc dezenfektörlerde ykanan 
malzemelerin kontrol ve bakmlarnn, sterilizasyon için 
paketleme işlemlerinin yapldğ, steril olmak üzere 
paketlenmiş malzemelerin depolandğ alan kapsar [7]. Bu 
işlemleri yapmaya uygun aydnlatma, tezgâh, şkl ayakl 
büyüteçlerin, tamir-bakm ürünleri bulunmaldr. Temiz alanda 
tercihen tel rafl depolama dolaplar bulunmaldr. Ayn 
zamanda bu alanda uygulanacak sterilizasyon yöntemine 
uygun paketleme malzemesi ve alanlar bulunmaldr. Ayrca 
buhar sterilizatörler, düşük s sterilizatörleri bulunmaldr. 
Etilen oksit sterilizatörleri ayr bölmeli mekanlarda (cam 
bölme önerilir) ve özel havalandrlmas, gaz kontrol 
detektörleri ve oluşabilecek kaçak durumlarna acil 
müdahaleye uygun olarak planlanmas gerekmektedir. 
 Temiz alanda uygulanan sterilizasyon yöntemine uygun 
olan biyolojik ya da kimyasal indikatörler gerekli kritik 
parametreleri kontrol edebilecek nitelikte olmaldr. İndikatör 
sonuçlar on-line olarak klinik mühendislik birimince takip 
edilmelidir. 

 Bölüm sorumlu odas, çalşanlarn kullanacaklar dinlenme 
ve seminer odas temiz alan veya destek alan içerisinde yer 
almaldr. 

2.3. Steril Alan (Steril Depolama Alan) 

Steril malzemelerin kullancya teslim edilmeden önce 
depolandğ alandr. Steril depolama alan, sterilizasyon 
alanna bitişik ve tercihen tek işlevi steril ve temiz 
malzemelerin saklanmas olan ayr, kapal ve girişi 
snrlandrlmş bir bölümde bulunmaldr [7].  
 Havalandrma sistemi, havann steril saklama alanndan 
pozitif basnçla dşar akşn sağlayacak şekilde 
tasarlanmaldr. Hava kaçağn engelleyici kap sistemleri 
bulunmaldr. Steril malzeme depolarnda malzeme raflar 
yerden 20-30 cm yukarda, tavandan 15cm aşağda hava 
sirkülasyon için duvardan 5cm önde olmaldr [8]. Yangn 
emniyeti için yangn musluklar ulaşlabilir mesafede 
olmaldr. 
 Depolama, kullanlan ambalajlama malzemeleri ve 
sistemlerine, ambalajlanmş cihazlarn türlerine ve sağlk 
kuruluşunda kullanlan taşma usullerine göre gruplandrlarak 
yerleştirilmelidir.  

2.4. Destek Alanlar 

MSÜ dahilinde işlemlerin başarl bir şekilde yürütülebilmesi 
için diğer baz destek alanlar bulunmaldr [8]. Bunlardan 
bazlar şu şekilde özetlenebilir; 
 Temizlik Malzemelerini Depolama Alan: Bu alan 
dekontaminasyon alan ve temiz alanlarn her birinin kendi 
temizlik maddelerinin ve benzerlerinin depolanabileceği 
alandr. 
 Çamaşr (Tekstil) İşlem Alan: Yeniden kullanlabilir 
tekstil malzemelerinin muayene edildiği, yamandğ, 
katlandğ ve paketlere konulduğu alanlardr, ünite içinde 
bulunabileceği gibi çok yakn komşuluğunda bulunmas uygun 
alanlardr. Teçhizat ve Araba Bekletme Alan: Depolamadan 
veya dağtmdan önce temiz tbbi teçhizat ve arabalarn 
tutulduğu alandr. 
 Teçhizat Depolama Alan: Temiz tbbi teçhizatn, ilgili 
ksma verilmesine kadar depolandğ alan. Bu alan, merkezi 
bölümde veya dağtm sistemindeki başka bir yerde olabilir.  
 İdari Alan: Bölüm şefi ve destek personeli için ofis alan. 

3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli 

İdeal bir MSÜ, hastanenin bütün gereksinimlerini karşlayacak 
bir üst yapnn hizmet edebilmesine olanak sağlayacak alt 
yapdan oluşmasnn sağlanmas için eşgüdüm içerisinde 
çalşan bir ekip tarafndan kontrol edilmelidir. Bu ekip 
içerisinde biyomedikal mühendisi, biyomedikal teknikleri, 
elektrik – elektronik teknikeri gibi teknik hizmet snf 
personelin yannda hastane yönetimi ile koordineyi sağlayacak 
işletmeci (idareci), sterilizasyon yönetimi ve klinikler ile 
eşgüdümlü çalşacak hemşire ya da doktor gibi bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri izleyip göz önünde bulundurabilecek 
elemanlardan oluşmaldr. Alet ve komplike cihaz 
problemlerinin annda çözümlenebilmesi için Klinik 
Mühendislik birimi tarafndan bu ünitede sorumlu bir 
biyomedikal teknisyeni ya da mühendisi görevlendirilmelidir. 
MSÜ'de çalşan personel mutlaka oryantasyon eğitimi ya da 
hizmet içi eğitim almaldr.  
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4. Monitorizasyon 

Sterilizasyon işleminin her bir aşamasnn doğru yapldğndan 
emin olmak için yaplan işlemlere monitorizasyon denir. Her 
bir basamağn test edildiğine dair süreci incelemek için 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontroller olmak üzere üç temel 
yöntem kullanlmaktadr.  
 Fiziksel kontrol: Fiziksel kontrol cihaz üzerindeki 
göstergelerin sterilizasyon işlemi srasndaki takibini 
içermektedir. Sterilizasyon haznesinin koşullar hakknda bilgi 
vermektedirler. Bu bilgiler kayt sistemine dahil edilmektedir. 
Cihaz zamanla duyarllğn yitirdiğinden ve yprandklarndan 
periyodik bakm ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmaldr.  
Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için de klinik mühendislik 
birimi ve destek hizmetleri ile eşgüdüm içerisinde bulunmak 
gerekmektedir. 
 Kimyasal kontrol: Kimyasal kontrolü gerçekleştirmek için 
ISO 11140 standard ile belirlenen kimyasal indikatörler 
kullanlr. Kimyasal indikatörlerin kullanlma amac; yanlş 
ambalajlama, sterilizatörün yanlş yüklenmesi veya sterilizatör 
arzalarndan kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon 
hatalarnn belirlenmesidir. 
 Kimyasal test sonuçlar mikrobiyolojik sterilite göstergesi 
olarak alglanmamal, sterilizasyon işleminin aranan 
parametrelerinin tam olarak uygulandğnn göstergesi olarak 
kabul edilmelidir. 
 Biyolojik kontrol: Biyolojik kontrol, sterilizasyon 
hakknda direkt bilgi vererek, sterilizasyon işleminin biyolojik 
ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadğn gerçek 
göstergesidir. ISO 11138 standard ile belirlenen biyolojik 
indikatörler içerisinde, sterilizasyona en dayankl olduğu 
bilinen bakteri sporlar kullanlmaktadr. Sterilizatörün kapak, 
köşeler ve vakum çkşlar gibi sterilizasyon işleminin en zor 
gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilmektedir. 
 Etkin sterilizasyon işleminin yapldğnn kant olarak 
yaplan testlerin dokümante edilmesi gerekmektedir. 
Kaytlarn düzenli tutulmas, ayrntl olmas ve arşivlenmesi 
üzerine titiz çalşlmaldr. Bu nedenle merkezi sterilizasyon 
yönetiminde elektronik kayt tutma sistemleri büyük bir öneme 
sahiptir. Bu sistemler sterilizasyon işlemlerinde hatalarn 
azaltlmasn sağlayarak personelin sterilizasyon bilgilerini 
değerlendirilmesini kolaylaştrmaktadr. Elektronik kayt 
tutma sistemleri, sterilizasyon işleyişini düzenlediği gibi 
herhangi bir hukuksal durum karşsnda savunucu rol 
oynamaktadrlar. 

5. Validasyon 

Validasyonun amac, sterilizasyon işlemlerinde önceden 
belirlenen koşullarn sağladğn gösteren verinin elde 
edilmesi, verilerin kaydedilmesi, yorumlanmas ve dökümante 
edilmesi ve de kantlanmasdr.  
 Bir sterilizasyon işleminin validasyonunda kalite 
yönetiminin kurulmas (Installation qualification - IQ), 
işlemsel kalitelendirme (Operationalqualification - OQ) ve 
performans kalitelendirme (Performancequalification - PQ) 
olmak üzere üç farkl adm bulunur [5]. 
 Kalitenin Yönetiminin Kurulmas: Sterilizasyon 
validasyonunu sağlamann en önemli unsuru bir kalite yönetim 
sistemi dahilinde hizmet üretmektir. ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi hastane bünyesinde uygulandğ gibi sterilizasyon 
merkezi için de uygulanmas gereken bir kalite çevrimidir [9]. 
Ayrca süreçte kullanlacak sterilizatörlerin izlenebilir olmas 

gerekmektedir. Yeni sterilizatör kurulumunda sterilizatörün 
şartnamedeki özelliklerine uygun çalşp çalşmadğ testleri 
yer almaktadr.Spesifikasyonlarn seçimi daha sonra steril 
edilecek ürünler için yeterli bir işlem sağlamak adna çok 
önemlidir.Hastane sterilizatörleri için EN 285 standardna 
uygun olarak imal edilmiş bir sterilizatör kullanlmaldr. 
Kullanlan tüm sterilizasyon sistemleri merkezi yazlm ile 
takip edilerek sterilizasyon süresi, sterilizasyona tabi olan tbbi 
envanterin tutulmas, sterilizasyon istatistiği, izlenebilirlik 
raporlamas,  cerrahi aletlerin sterilizasyon saysnn tutulmas, 
MSÜ personel raporlamas gibi işlemler mümkün 
olabilmektedir. Özellikle böyle bir yazlm ile kalite yönetim 
sisteminin işletilmesi uzaktan erişime de imkan vermelidir. 
Böylelikle klinik mühendislik birimi tarafndan kullanlan 
sterilizasyon cihazlarnn takibi de teknik açdan mümkün 
olabilecektir. 
 İşlemsel Kalitelendirme: İşlemsel kalitelendirme 
sterilizatörün bütün gerekli unsurlarla (soğutucu su, buhar, 
elektrik v.b. gibi) doğru çalşp çalşmadğndan emin olmay 
sağlamaktadr. İşlemsel kalitelendirme testleri EN 285 ve EN 
13060 standartlarna göre uygulanmaktadr.  
 Performans kalitelendirme: Sterilizatör kendi 
spesifikasyonlarna uygun çalştğnda, bütün ürünlerin steril 
edildiğine dair kesin bir sonuç elde edilememektedir. 
Performans kalitelendirme testleri sterilizasyon işleminden 
çkan bütün ürünlerin EN 285 standardna göre steril olduğunu 
sağlamaldr. Bunu sağlamak için, spesifik testlerle ürünleri 
kullanma göndermek için; kimyasal ve biyolojik indikatörleri 
doğru yerde, spesifik işlem canlandrma cihazlar (PCD) ile ve 
bazen ürünlerin kötü durumda gözlenmesi için biyolojik 
indikatör süspansiyonlar ile sterilizasyondan sonra biyolojik 
takiple değerlendirilmelidir. 

6. Sonuçlar 

Hastaneler için olmazsa olmaz olan sterilizasyon ünitelerinin 
büyüklüğü ve mimar tasarm, hastanelerin yatak 
kapasitesinden yatan hastalarn profillerine, yaplan ameliyat 
saysndan tipine ve hatta hastanenin ziyaretçi says gibi pek 
çok faktöre bağl olarak değişebilmektedir. Mimari tasarm 
aşamasnda mutlaka teknolojik yenilik ve gelişmelere ayak 
uydurmaya elverişli bir plan hazrlanmasna gayret edilmelidir. 
Kendi özelliği ve özerkliği içinde hem kendi çalşanlar hem 
de hastane idarecilerinin ve diğer çalşanlarn önemle ve 
özenle yaplanmasna ve işleyişine katk sağlayacağ bu 
ünitelerin, hastane planlamasnn hemen hemen ilk yaplacak 
yerlerinden biri olduğu unutulmamaldr. Orta büyüklükte bir 
hastane de Klinik Mühendislik birimi teknik desteği ile birlikte 
çalşmas planlanan bir MSÜ’nün birimleri şekil 1’de 
görülmektedir. İdari alanda sterilizasyon yönetimi yazlmnn 
işletimi, kalite dokümantasyonu, teknik ve idari personelin 
bulunduğu bölümler bulunmaldr. Mutlaka kullanlan 
sterilizasyon cihazlarnn periyodik bakm ve 
kalibrasyonlarnn yönetimi klinik mühendisliği birimince 
takip edilmeli ve cihazlarn teknik işletiminden bir 
biyomedikal mühendisi sorumlu olmaldr. Ayrca 
kullanlmas son derece önemli olan sterilizasyon yazlm ile 
sterilizasyona tabi tutulan tbbi alet ve cihazlarn izlenmesi de 
mümkün olacaktr. Biyomedikal mühendisi araclğyla teknik 
olarak değerlendirilecek bu veriler sterilizasyona tabi olan alet 
ve sistemlerin yaşam döngülerinin klinik mühendislik 
birimince takip edilmesini sağlayacaktr. Özetle MSÜ’lerin 
işletilmesinde klinik mühendislik takibi ve izlenebilirliği son 
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derece önemli olup idari alan içerisindeki kurgu ile mümkün 
olmaktadr. Ayrca kirli, steril ve temiz alanlarda birbirleri ile 
bölümleraras geçiş koridoru ile bağlanmal ve geçişler kamera 
ve saysal sayclar araclğyla takip edilmelidir (Şekil 1). 

 
MSÜ’ye getirilecek teknolojik yenilikler, hizmet orannn 
artmas, personel saysndaki artş,teknik müdahalelerin 
yaplabilmesi gibi süreçler içinde destek alanlar MSÜ 
yapsna mutlaka eklenmelidir.  Sterilizasyonu tamamlanmş 
malzemelerin bekletilmesi içinde mutlaka steril malzeme 
deposu MSÜ içerisinde tanmlanmaldr. Burada alan kontrolü 
sağlanarak malzemelerin uygun scaklk ve nem koşullarnda 
saklanmas son derece önemlidir. Bu bölümün takibi de yine 
klinik mühendislik birimince on-line olarak 
gerçekleştirilmelidir. Meydana gelebilecek sorunlara acil 
müdahale edilebilmesi için de klinik mühendislik birimince 
atanacak teknik personelin kurulacak alarm sistemini 24 saat 
takip etmesi ve soruna acil müdahale etmesi  gerekmektedir. 
 Hastanelerin sterilizasyon işlemlerini kendi bünyesinde 
oluşturduğu merkezi sterilizasyon birimlerinde 
gerçekleştirmeleri enfeksiyonlarn önlenmesinde zaman 
tasarrufu sağlarken ayn zamanda ciddi ekonomik tasarruflarn 
sağlanmasna da katk oluşturmaktadr. Ayrca kullanlan sarf 
malzeme, paketleme materyalleri, sterilizasyon kontrol 
ürünleri, dekontaminasyon ve alet dezenfektanlar gibi 
malzeme ve materyallerin her hastanede farkl 
uygulamalarnn olduğu ve standardizasyona gidilmesi 
gerektiği görülmektedir. Hastanelerde kullanlan sterilizasyon 
gerektiren tüm aletler ciddi enfeksiyon riskleri taşmaktadrlar. 
Bu riskleri en aza indirmek için sterilizasyon yönetiminin son 
derece kontrollü ve standartlara uygun gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Sterilizasyon hizmetlerinin ulusal ve 
uluslararas standartlarda yürütülebilmesi, cerrahi el aletlerinin 
gerektiği gibi tekrar kullanma hazrlanarak bu alanda oluşan 
aksaklklarn en aza indirilmesi için ihtiyaç duyulan eksik 
cerrahi aletlerin kiralama yöntemiyle karşlanmas ya da dş 
hizmet alm ile sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi 
gerekmektedir.  Sterilizasyon hizmetlerinin kalite çevriminde 
izlenebilirliğinde uygulanmas önerilen döngü şekil 2’de 
görülmektedir.  

 Burada MSÜ’ye gelen malzemeler yazlm sistemine 
girilerek teslim alnmaldr. Takibe alnan malzemeler kirli 
depolama alanna gelerek ayrştrlr. Buradan ykama ve 
dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilerek uygulanacak 

sterilizasyon tipine göre paketlenir ve etiketlenir.  
Sterilizasyon işleminden sonra da steril alanda on-line takip 
edilerek depolanr. 

 
 

Şekil 2 : MSÜ’lerde işlem döngüsü 
 
 Daha sonra ilgili birimin temsilcisine yazlma girilerek 
teslim edilir (Şekil 2). Bu çevrim kalite yönetimi ve 
izlenebilirlik açsndan son derece önemlidir. Hastanenin 
kapasitesi artsa bile büyümeye dayal sorunlar bu sayede 
engellenecektir. 
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