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AYNİYAT DEPO



2

AD.1 : Ayniyat depolarında Demirbaş Varlık Yönetimi (DVYS) olarak
kullanılan yazılımlar, Kayıt Tescil Sistemi (KTS)’nde aktif mi?

AYNİYAT DEPO
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AD.1.1 : Ayniyat demirbaş depolarında MKYS’ye entegre olarak kullanılan
yazılımlar, KTS Demirbaş Varlık Yönetim Sistemi’nde belirtilen aktif DVYS
firmalarından olmalıdır.

https://kayittescil.saglik.gov.tr/ web adresinin diğer yazılım firmaları kısmından Demirbaş Varlık Yönetim

Sistemi (DVYS) sekmesi seçilerek ilgili yazılımın Aktif DVYS Listesi’nde olup olmadığı kontrol edilir.

https://kayittescil.saglik.gov.tr/
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AD.2 :Ayniyat depolarında yapılan işlemlerin taşınır işlem fişleri,
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi'nden alınıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.2.1 : Ayniyat depolarında yapılan ve muhasebe birimlerine gönderilmesi
gereken (giriş, devir, hurda vb.) işlemlere ait taşınır işlem fişleri MKYS'den
alınmış olmalı, teslim eden ve alan kısımları imzalı olarak dosyalanmalıdır.

Ayniyat tüketim - demirbaş 

depolarında yapılan ve 

muhasebeleştirilmesi gereken taşınır 

işlem fişlerinin, MKYS sisteminden 

alınması ve imzalı olarak 

dosyalanması gerekmektedir.

Satınalma giriş fişlerinin teslim eden 

kısmı, ilgili firma yetkilisi tarafından 

imzalanamıyor ise, muayene ve kabul 

komisyonu başkanı tarafından 

imzalanmış olmalıdır.
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AD.3 : Ayniyat depolarında yapılan hurdaya ayırma veya kullanılamaz
hale gelme/yok olma işlemleri yönetmeliklere uygun yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.3.1 : Yapılacak her hurdaya ayırma veya kullanılamaz hale gelme/yok
olma işlemi ve komisyon kurulması için, sağlık tesisi yöneticisinden onay
alınmış olmalıdır.

Ekonomik ömrünü 

tamamlamış veya 

tamamlamadığı 

halde teknik ve 

fiziki nedenlerle 

kullanılmasında 

yarar görülmeyen 

taşınırlar, harcama 

yetkilisinin onayına 

istinaden komisyon 

tarafından 

değerlendirilir. 
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AD.3.2 : İşlem ve taşınır türüne göre tutanak, teknik rapor ve durum tespit
raporu düzenlenmiş olmalıdır.

Komisyonca 

hurdaya 

ayrılmasına 

karar verilen 

taşınırlar 

için durum 

tespit raporu 

düzenlenmiş 

olmalıdır.
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AD.3.3 : Kayıttan düşme teklif onay tutanakları komisyon tarafından
imzalanmış ve ilgili harcama yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.

Durum tespit 

raporuna 

istinaden, kayıttan 

düşme teklif onay 

tutanağı komisyon 

tarafından 

imzalanır ve 

harcama yetkilisi 

onayına sunulur.



10

AD.3.4 : Hurdaların teslimi için tür ve niteliğine göre; Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK), Milli Emlak Müdürlüğü, Valilik,
Kaymakamlık veya Darphane gibi kuruluşlara resmi yazı yazılmış olmalıdır.

Hurda taşınırların teslim 

alınması için, Makina ve 

Kimya Endüstrisi 

Kurumu (MKEK) veya 

Milli Emlak 

Müdürlüğü'ne müracaat 

edilir. MKEK ve Milli 

Emlak Müdürlüğü 

tarafından altı ay içinde 

teslim alınmayan 

hurdaların satışı, 2886 

Devlet İhale Kanunu’na 

göre yapılabilir.
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AD.3.5 : Düzenlenen taşınır işlem fişlerinin, teslim eden ve teslim alan
kısımları imzalı olmalıdır.

‘‘Hurdaya Ayırma’’ 

işlemi ile taşınır 

işlem fişi 

düzenlenerek 

kayıtlardan 

çıkartılan hurdaları 

teslim alan kurum 

ya da firma 

yetkilisine, taşınır 

işlem fişinin teslim 

alan kısmı 

imzalattırılır.
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AD.3.6 : Teslim alan görevliler tarafından düzenlenmiş hurda teslim tutanağı
ve hurda miktarını belirten kantar tartı fişi bulunmalıdır.

Hurdaları 

teslim alan 

yetkili 

tarafından 

düzenlenmiş 

hurda teslim 

tutanağı ve 

hurda 

miktarını 

belirtir kantar 

tartı fişi 

alınmalıdır. 
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AD.3.7 : Ekonomik değeri olmayan, teknik, sağlık, güvenlik gibi nedenlerle
imha edilen taşınırlara ait, komisyon tarafından düzenlenmiş imha tutanağı
bulunmalıdır.

Ekonomik değeri 

olmadığı için satışı 

mümkün olmayan 

hurdalar, harcama 

yetkilisi onayıyla 

oluşturulacak 

komisyonun 

gözetiminde uzman 

kişiler tarafından 

yapılır. Bu işleme 

ilişkin ayrıca bir imha 

tutanağı düzenlenir.
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AD.3.8 : Hurdaya ayırma veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemi
genel bütçe kaynaklı ise; kayıttan düşme teklif onay tutanağı ve taşınır işlem
fişi üst yazı ekinde ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne, döner sermaye
kaynaklı ise; kayıttan düşme teklif onay tutanağı, taşınır işlem fişi ve
amortisman çıkış belgesi, muhasebe işlem fişi ekinde ilgili saymanlığa
gönderilmiş olmalıdır.
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AD.3.9 : Hurda teslimi gerçekleşmeden muhasebe işlem fişi düzenlenmemiş
ve ilgili belgeler muhasebe birimlerine (saymanlık-defterdarlık)
gönderilmemiş olmalıdır.

İlgili yıl içinde 

hurdaların tesliminin 

gerçekleşemeyebileceği 

düşünülerek  muhasebe 

işlem fişi 

düzenlenmemeli, ilgili 

belgeler muhasebe 

birimlerine 

gönderilmemelidir. 



16

AD.4 : Ayniyat depolarına girişi yapılacak taşınırların muayene ve
kabul komisyonlarında, taşınır kayıt yetkilisi bulunuyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.4.1 : Ayniyat depolarına (tüketim-demirbaş) girişi yapılacak taşınırların
muayene ve kabul komisyonlarında, ayniyat depolarından sorumlu taşınır
kayıt yetkilisi üye olarak bulunmalıdır.

Mal alımlarında bir başkan, biri 

işin uzmanı olmak üzere en az üç 

veya daha fazla tek sayıda kişiden 

oluşan muayene ve kabul 

komisyonları kurulur. Ayniyat 

tüketim ve demirbaş depolarına 

girişi yapılacak taşınırların 

muayene kabul işlemlerinde, 

ayniyat depolarından sorumlu 

taşınır kayıt yetkilisi komisyon 

üyesi olarak bulunmalıdır.
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AD.5 : MKYS/Depo Tanımlama İşlemleri ekranında tanımlı taşınır
kayıt yetkililerinin göreve başlama ve ayrılış tarihleri girilmiş mi?

AYNİYAT DEPO
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AD.5.1 : Sağlık tesisinin tüm depolarında görevli taşınır kayıt yetkililerinin,
depo tanımlama işlemleri ekranındaki göreve başlama ve görevden ayrılış
tarihleri il konsolide yetkilisi tarafından girilmiş olmalıdır.

Sağlık tesisleri tarafından, taşınır kayıt yetkililerinin göreve başlayış ya da

ayrılışları İl Sağlık Müdürlüklerine mutlaka bildirilmelidir. MKYS’de depo adı

açma, göreve yeni başlayan yada görevden ayrılan taşınır kayıt yetkililerinin

kullanıcı ve depo rol işlemleri, il konsolide yetkilisi tarafından yapılmaktadır.
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AD.6 : Sağlık tesisinin tüm depolarında yeni göreve başlayan taşınır
kayıt yetkililerine verilen eğitimlere yönelik; eğitim planı, içeriği ve
katılımcılar hakkında dokümanlar mevcut mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.6.1 : Sağlık tesisinin
tüm depolarında (ayniyat,
biyomedikal, medikal
vb.) ilgili yıl içinde yeni
görevlendirilen taşınır
kayıt yetkililerine, göreve
başlayış tarihinden
itibaren 1 ay içinde il
konsolide yetkilisi veya
yardımcısı tarafından
ilgili eğitimler verilmiş
olmalıdır.

Sağlık tesisinin tüm depolarında yeni görevlendirilen taşınır

kayıt yetkililerine; ilgili sistemler hakkındaki eğitimler, il

konsolide yetkilisi veya yardımcısı tarafından düzenli olarak

verilmelidir.
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AD.6.2 : Düzenlenecek
eğitime dair; eğitimin
yeri, zamanı, içeriği,
eğitime katılacak kişiler
vb. bilgilerin yer aldığı
resmi yazı, il konsolide
yetkilisi veya yardımcısı
tarafından yeni
görevlendirilen taşınır
kayıt yetkililerinin
bulunduğu sağlık
tesislerine yazılmış
olmalıdır.

Yapılacak eğitime dair sağlık tesislerine yazılmış, eğitimin 

yeri, zamanı, içeriği, eğitime katılacak kişiler hakkında 

bilgilerin yer aldığı resmi görevlendirme yazısı bulunmalıdır.
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AD.6.3 Düzenlenen eğitimlere ait; sunumlar, dokümanlar, eğitimi veren ve
eğitimi alan katılımcılara ait kayıtlar bulunmalıdır.

Eğitimlere  

ait sunum   

ve kayıtlar 

bulunmalıdır.
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AD.7 : Ayniyat depolarının yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve
iletişim kanalları belirlenmiş mi?

AYNİYAT DEPO
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AD.7.1 Ayniyat depolarının yönetimine ilişkin oluşturulacak organizasyon
şemasında; sağlık tesisi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı (Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğü - Strateji Geliştirme Başkanlığı) iletişim
kanalları belirlenmiş olmalıdır.

Gerekli durumlarda 

konu ve soruna göre 

iletişime geçeceği 

birimlere ait 

bilgilerin (telefon-

mail vb.) yer aldığı 

bir organizasyon 

yapısı dokümante 

edilmiş olmalıdır.
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AD.8 : Sağlık tesisinin tüm depolarında yapılan bağış ve yardım
işlemleri, ilgili yönetmeliğe göre yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.8.1 : Sağlık tesisine yapılacak bağışlar için; bağış yapacak kişinin
yazdığı ve bağışın niteliğini belirten dilekçesi olmalıdır.

Bağış yapacak 

kişinin hastane 

yöneticiliğine 

yazdığı, yapacağı 

bağışın nitelik ve 

miktarını belirten 

şahsi dilekçesi, 

evrak biriminden 

geçirilerek 

ayniyat taşınır 

depoya 

gönderilmelidir.
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AD.8.2 : Dilekçeye istinaden, bağışın kabul edildiğine dair başhekimin onay
yazısı olmalıdır.

Dilekçe ilgi 

tutularak, MKYS 

giriş kaydı için 

başhekimden onay 

alınmalıdır. Onay 

yazısına alınan 

tarih/sayı giriş 

işleminin dayanağı 

kabul edilir.



29

AD.8.3 : Bağışın tutar ve miktarını belirten belge yok ise, sıfır tutarlı giriş
yapılmayıp değer tespit komisyonu tarafından tutarlar belirlenmiş olmalıdır.

Yapılan bağışın fiyatını 

belirten belge (fatura 

vb.) yok ise, sıfır (0) 

tutarlı giriş yapılmayıp 

en az 3 veya daha fazla 

tek sayıda kişiden 

oluşan değer tespit 

komisyonu tarafından 

taşınırların tutarı 

belirlenmiş olmalıdır. 
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AD.8.4 : Bağış ve yardım işlemi genel bütçe girişli ise taşınır işlem fişi üst
yazı ekinde, döner sermaye girişli ise muhasebe işlem fişi ekinde ilgili
muhasebe birimine gönderilmiş olmalıdır.

‘‘Bağış ve Yardım’’ 

işlemi ile kayıtlara 

alınan ve 3 nüsha 

düzenlenen taşınır 

işlem fişlerinin bir 

nüshası genel bütçe 

girişli ise üst yazı 

ekinde, döner sermaye 

girişli ise muhasebe 

işlem fişi ekinde ilgili 

muhasebe birimine 

gönderilmelidir. 
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AD.8.5 : Taşınır işlem fişlerinin 1 nüshası üst yazı ile bağış ve yardımı
yapana gönderilmiş olmalıdır.

Taşınır işlem 

fişlerinin bir 

nüshası da 

teşekkür amaçlı 

üst yazı ekinde 

bağış ve yardımı 

yapana gönderilir.
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AD.9 : Sağlık tesisinin tüm depolarında yapılan tüketimlerin onaylı çıkış
bildirimleri, ilgili dönemlerde muhasebe birimlerine gönderiliyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.9.1 : Tüm depolara ait döner sermaye tüketim çıkış bildirimleri taşınır
kontrol yetkilisi onayından sonra, 1’er aylık dönemlerde ayın altısına kadar
muhasebe işlem fişi ekinde ilgili saymanlığa gönderilmiş olmalıdır.

1’er aylık 

dönemlerde, taşınır 

kontrol yetkilisi 

onayından sonra 

muhasebe işlem  

fişi ekinde ayın 

altısına kadar ilgili 

saymanlığa 

gönderilmelidir. 
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AD.9.2 : Tüm depolara ait genel bütçe tüketim çıkış bildirimleri taşınır
kontrol yetkilisi onayından sonra, 3’er aylık dönemlerde ayın altısına kadar
üst yazı ile ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilmiş olmalıdır.

3’er aylık 

(mart/haziran/eylül 

/aralık sonu) 

dönemlerde taşınır 

kontrol yetkilisi 

onayından sonra     

üst yazı ile ayın 

altısına kadar ilgili 

defterdarlık veya 

malmüdürlüğü’ne 

gönderilmelidir.
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AD.10 : Ayniyat demirbaş depolarda kişi veya ortak kullanıma verilen
dayanıklı taşınırların, kullanıma verme (zimmet) işlemleri güncel olarak
yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.10.1 : Dayanıklı taşınırlar kullanıma verildiği alandaki birim sorumluları
veya kullanıcılarına zimmetlenmiş olmalıdır.

Kullanıma 

verilmediği için 

depoda pasif durumda 

bekleyen taşınırlar 

zimmetsiz olmalı, 

kullanıma verilenler 

ise, kullanım 

alanındaki birim 

sorumluları ve 

kullanıcıları haricinde 

müdür, müdür yard., 

taşınır kayıt yetkilisi      

vb. kişilere 

zimmetlenmemelidir.
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AD.10.2 : Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar için iki nüsha taşınır teslim
belgesi düzenlenmeli, karşılıklı imzalandıktan sonra bir nüshası dosyada
diğer nüshası da zimmet sahibinde bulunmalıdır.

TKY’nin zimmet 

dosyasındaki belgeler ile acil, 

görüntüleme, servis vb. 

alanların sorumlularındaki 

taşınır teslim belgeleri 

(zimmet fişi) karşılaştırılmalı, 

MKYS’deki kişi kullanıma 

verme (zimmet) bilgileri ile 

zimmet sahiplerine verilen 

teslim belgelerindeki bilgiler 

uyumlu olmalıdır.
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AD.10.3 : Kişi veya ortak kullanıma verilen dayanıklı taşınırların kullanıma
verme (zimmet) işlemleri, MKYS'de %90 oranı üzerinde güncel olarak
yapılmış olmalıdır.
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AD.11 : Tüm depolarda yapılan işlemlerin (giriş, çıkış vb.) MKYS/TDMS
ve MKYS/KBS MYS hesap uyumlulukları sağlanıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.11.1 : Saymanlıklara bildirimi yapılan döner sermaye hesaplarının, aylık
olarak MKYS/TDMS hesap uyumluluğu sağlanmış olmalıdır.

Gözlem öncesi bakanlığın belirleyeceği tarih aralığı (en az 1 ay öncesi) dikkate alınarak ve 150.03 taşınır

kodu (hastabaşı tüketim) tolere edilerek diğer kodlardaki MKYS/TDMS hesap uyumlulukları karşılaştırılır.
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AD.11.2 : Defterdarlık veya mal müdürlüğü'ne bildirimi yapılan genel bütçe
hesaplarının, üçer aylık dönemlerde MKYS/KBS-MYS hesap uyumluluğu
sağlanmış olmalıdır.

TÜM SAĞLIK TESİSLERİNDE 

MUAF TUTULACAKTIR.
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AD.12 : Yılsonu taşınır mal yönetim hesabı için, gerekli cetvel ve
belgeler onaylı olarak düzenlenmiş mi?

AYNİYAT DEPO
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AD.12.1 : Döner sermaye ve genel bütçe taşınır mal yönetim hesabı için; yılsonu
sayımına ilişkin sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi
taşınır mal yönetim hesabı cetveli ve yılsonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır
işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak onaylı olarak hazırlanmış olmalıdır.

Taşınır Mal Yönetim Hesabı;

- Yılsonu sayımına ilişkin sayım tutanağı,

- Taşınır sayım ve döküm cetveli,

- Harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli,

- Yılsonu en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra

numarasını gösterir tutanaktan oluşur.

Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından sayım kurulunca onaylanan taşınır

sayım ve döküm cetveline dayanılarak harcama birimi taşınır mal

yönetim hesabı cetveli düzenlenir. Taşınır kontrol yetkilisi tarafından

imzalanan cetveller muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe

kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetvellerin ekine taşınır sayım ve

döküm cetveli ile varsa sayımda bulunan noksan ve/veya fazla

bulunanların çıkış ve/veya girişine ilişkin Tif’ler harcama yetkilisine

sunulur. Harcama yetkilisince, harcama birimi taşınır mal yönetim

hesabı cetvelinin taşınır sayım ve döküm cetveline uygunluğu

görüldükten sonra onaylanır. 1 nüshası İl Konsolide Yetkilisine

teslim edilir.
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AD.13 : Sağlık tesisinin tüm depolarında, ambarlar arası devir işlemleri
farklarının kontrolü yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.13.1 : Tüm depolarda (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) yapılan
ambarlar arası devir çıkış ve giriş işlemlerinde, taşınır kodu, miktar ve tutar
farkı olmamalıdır.
İlgili ambarlara devredilmesi 

ya da diğer ambarlardan 

devri yapılan taşınırların 

uygun depolara girişinin 

yapılması gerekmektedir. 

Devredilmesi gereken 

taşınırlar ‘‘Devir-Ambarlar 

Arası Devir’’ çıkış işlemi ile 

ilgili ambarına gönderilir. 

Devri yapılan taşınırlar ise 

yeni ambarına ‘‘Devir-

Ambarlar Arası Devir’’ giriş 

işlemi ile kod, miktar ve tutar 

değiştirilmeden alınır
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AD.14 : Sağlık tesisinin tüm depolarında, düzeltme işlemleri farklarının
kontrolü yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO
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AD.14.1 : Tüm depolarda (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) yapılan
düzeltme çıkış ve giriş işlemlerinde, istisnai durumlar dışında tutar ve miktar
farkı olmamalıdır.

Pasif kodlarda kayıtlı taşınırlar       

ile daha önceden girişi yapılmış 

taşınırın kodu, birim fiyatı veya 

miktarı sehven hatalı olarak 

kaydedilmiş ise; hataya ilişkin 

hususlar belirtilerek harcama 

yetkilisinden alınan onaya istinaden, 

“Düzeltme” çıkış işlemi ile 

kayıtlardan çıkartılarak, aktif taşınır 

kodu, miktar ve tutar ile 

“Düzeltme” giriş işlemi yapılarak 

yeniden kayıtlara alınır.
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AD.14.2 : Taşınırların 2. düzey hesap kodunda, fiyat veya miktarında yapılan
düzeltme işlemlerine ait taşınır işlem fişleri; genel bütçe kaynaklı ise üst yazı
ile, döner sermaye kaynaklı ise amortisman çıkış belgesi ve muhasebe işlem
fişi ile birlikte ilgili muhasebe birimine gönderilmiş olmalıdır.

Muhasebe kayıtlarını etkileyen 

düzeltme işlemlerine ait taşınır işlem 

fişleri genel bütçe kaynaklı ise üst yazı 

ile, döner sermaye kaynaklı ise, 

amortisman çıkış belgesi ve muhasebe 

işlem fişi (MİF) ile birlikte ilgili 

muhasebe birimine gönderilir.  2. 

düzey hesap kodu, fiyat ve miktar da 

değişiklik yapılmadı ise, taşınır işlem 

fişlerinin muhasebe birimine 

gönderilmesine gerek yoktur. 
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AD.15 : Sağlık tesisinin tüm depolarında stoğu eksiye düşen
malzemelerin kontrolü yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO



50

AD.15.1 : Tüm depolarda (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) yapılan
işlemler sonucunda, eksi stoğa düşen malzeme bulunmamalıdır.



51

AD.16 : Sağlık tesisinin tüm depolarında yapılan giriş işlemlerinin,
MKYS'de depo kayıtları oluşturulmuş mu?

AYNİYAT DEPO



52

AD.16.1 : Tüm depolarda (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) yapılan giriş
işlemlerinde, taşınırların stoğa yansıması için depo kayıtları oluşturulmuş
olmalıdır.



53

AD.17 : MKYS'de kayıtlı miktarlar ile depodaki fiili stoklar birbiri ile
uyumlu mu?

AYNİYAT DEPO



54

AD.17.1 : MKYS ayniyat depolarında kayıtlı stok miktarları ile ayniyat
depolardaki filli stok miktarları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Depo sorumluları; belli 

dönemlerde depolarında 

sayım işlemlerini 

gerçekleştirerek, belirlenen 

noksan ve fazlalıklar için 

gerekli işlemleri yaparak 

MKYS’de kayıtlı stok      

ile fiili stok sayılarını      

eşit hale getirmek 

zorundadır. Örneklem usulü 

seçilen 5 taşınırın MKYS 

ile depo fiili stok miktarları 

uyumlu olmalıdır.



55

AD.18 : Özellikli sağlık araçlarındaki tıbbı donanımların, kayıtlara
alınması için gerekli düzeltme işlemleri yapılmış mı?

AYNİYAT DEPO



56

AD.18.1 : Düzeltme işlemleri ve değer tespit komisyonu kurulması için
sağlık tesisi yöneticisinden onay alınmış olmalıdır.

Özellikli sağlık araçlarındaki 

tıbbi donanımların kayıt 

altına alınması gerekmektedir.   

Bu bağlamda taşıtlar ile 

biyomedikal dayanıklı 

taşınırların, sağlık tesisi 

başhekiminden düzeltme 

işlemleri ve değer tespit 

komisyonu kurulması için 

alınacak onaydan sonra, ayrı 

ayrı kayıt altına alınmalıdır.



57

AD.18.2 : Değer tespit komisyonu tarafından tıbbi donanımların tutarları,
edinim yılları dikkate alınarak belirlenmiş olmalıdır.

Daha önceden tek 

kalemde girişi 

yapılan özellikli 

sağlık araçlarındaki 

tıbbi donanımların, 

komisyon marifeti ile 

edinim yılları dikkate 

alınarak değerleri 

belirlenmelidir.



58

AD.18.3 : Tıbbi donanımların, düzeltme giriş işlemi ile belirlenen tutar
kadar biyomedikal depoya kaydı yapılmış olmalıdır.



59

AD.18.4 : Sağlık aracı düzeltme çıkış işlemi ile kayıtlardan çıkartıldıktan
sonra, girişi yapılan tıbbi donanımların tutarı kadar aracın daha önceki
kayıtlı bedelinden düşüm yapılarak, düzeltme giriş işlemi ile ayniyat
demirbaş depoda yeniden kayıt altına alınmış olmalıdır.



60

AD.18.5 Yapılan işleme ait taşınır işlem fişleri genel bütçe kaynaklı ise üst
yazı ile, döner sermaye kaynaklı ise amortisman çıkış belgesi ve muhasebe
işlem fişi ile birlikte ilgili muhasebe birimine gönderilmiş olmalıdır.



61

AD.19 :Sağlık tesisi bünyesinde kullanılan taşıtların Ulaşım Araçları
Ekranına veri girişleri yapılıyor mu?

AYNİYAT DEPO



62

AD.19.1 : Ayniyat demirbaş depoda kayıtlı araçların, MKYS/Ulaşım
Araçları/Demirbaş Ekranı'na veri girişleri yapılmış olmalıdır.



63

AD.19.2 : Ulaşım Araçları/Demirbaş Ekranı/Detay Bilgileri ekranında aracın
durumu (Faal/Faal Değil/Hurdaya Ayırma/Devredildi) ve faal değil ise
çalışmama nedeni (Elektrik/Mekanik/Yakıt Arızası/Kaza Durumu/İklim
Şartları/Personel Eksikliği/Muayene Sorunu) belirtilmiş olmalıdır.

Demirbaş araçların MKYS Ulaşım Araçları ekranına; araç bilgileri ve teknik özelliklerinin girişinin yapılmış olması

gerekmektedir. Aracın durumu (Faal/Faal Değil/Hurdaya Ayırma/Devredildi) olarak detay bilgileri ekranında

belirtilmiş olmalıdır.



64

AD.19.3 : Hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen araçların, MKYS/Ulaşım
Araçları/Hizmet Alım Ekranı'na veri girişleri yapılmış ve ihale detay bilgileri
girilmiş olmalıdır.

Hizmet ve taşıma amaçlı kiralanan araçların MKYS Ulaşım

Araçları ekranına; ruhsat ve hizmet alımı sözleşme bilgilerine

uygun olarak, araç bilgileri ve teknik özelliklerinin girişinin

yapılmış olması gerekmektedir.



65

AD.19.4 : Maliye Bakanlığı Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)’ne
genel bütçe ve döner sermaye kaynaklı araçların girişini yapacak personel
görevlendirilmiş ve defterdarlık/malmüdürlüğünden TBS giriş şifresi alınmış
olmalıdır.

Kamu Taşıtları 

Yönetim Bilgi 

Sistemi (TBS)’ne 

veri girişi için 

görevlendirilen 

personele, ilgili 

defterdarlık  ya da 

malmüdürlüğünden 

kullanıcı şifresi 

alınmış olmalıdır.



66

AD.19.5 MKYS/Ulaşım araçları ekranına girişi yapılmış demirbaş ve hizmet
alımı araç verileri ile Maliye Bakanlığı Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi
Sistemi (TBS) verileri uyumlu olmalıdır.

MKYS/ Ulaşım 

Araçları ekranındaki 

veriler ile girişi 

yapılmış demirbaş 

ve hizmet aracı 

verileri ile Kamu 

Taşıtları Yönetim 

Bilgi Sistemi’ndeki 

(TBS) veriler 

uyumlu olmalıdır. 



67

AD.20 : Ayniyat dayanaklı taşınır depoda kayıtlı olan ancak, ayniyat
dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin depo devirleri
yapılmış mı?

AYNİYAT DEMİRBAŞ 
DEPO

BİYOMEDİKAL 
DEPO

MEDİKAL          
DEPO

AYNİYAT DEPO



68

AD.20.1 : Ayniyat dayanıklı taşınır depoda kayıtlı olan ancak, şuan ayniyat
dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri
yapılmış ve diğer depolardan devredilen malzemelerin taşınır kodları
düzeltilmiş olmalıdır.



69

AD.20.1 :



70

AD.21 : Ayniyat dayanıklı taşınırların üzerinde, taşınır bilgilerini
gösteren etiketler mevcut mu?

AYNİYAT DEPO



71

AD.21.1 : Ayniyat dayanıklı taşınırlara; taşınırın adı, sicil veya künye
numaralarını gösteren güncel etiketler %90 oranının üzerinde yapıştırılmış
ve etiket bilgileri güncel olmalıdır.

Ayniyat demirbaş depo 

envanterinde kayıtlı bulunan 

ve taşınır teslim belgesi 

(zimmet fişi) ile kullanıma 

verilen taşınırların üzerinde, 

MKYS’de kayıtlı malzeme 

adı, sicil veya künye 

numaralarını gösteren güncel 

etiketler %90 oranının 

üzerinde mevcut olmalıdır.



72

AD.22 : Ayniyat depo alanları uygun fiziki koşullara sahip mi?

AYNİYAT DEPO



73

AD.22.1 : Duvar ve tavanlar boyanmış, zeminler temiz, borular (atık su,
kalorifer vb.) yalıtılmış olmalıdır.



74

AD.22.2 : Malzemelerin duvar ve zemin ile teması bulunmamalı, raf
sistemleri devrilmeye karşı sabitlenmiş olmalıdır.



75

AD.22.3 : Haşerelere karşı önlemler alınmalı ve düzenli olarak ilaçlanmalıdır.



76

AD.22.4 : Hastane ihtiyacını karşılayacak yeterliliğe sahip olmalıdır.



77

AD.22.5 Malzeme yerleşim listesi ve raf krokisi bulunmalı, güncel liste ve
krokiye göre raflar etiketlenmiş olmalıdır.



78

AD.23 : Depoların güvenliği için, gerekli önlemler alınmış mı?

AYNİYAT DEPO



79

AD.23.1 : Hırsızlığa karşı (kamera, demir parmaklık vb.) gerekli tedbirler
alınmış olmalıdır.



80

AD.23.2 : Yangın tehlikesine karşı (yangın söndürme sistemi, yangın tüpleri
vb.) gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.



81

AD.23.3 : Su basması ve sel felaketlerine karşı (logar, bariyer, tahliye kanalı
vb.) gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.



82

AD.23.4 : Elektriğe bağlı yaşanacak tehlikelere karşı, priz ve anahtarlar
kırık, kablolar açıkta olmamalıdır.



83

Teşekkür ederiz..


