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BD.1 Biyomedikal depolarında yapılan işlemlerin taşınır işlem fişleri, Malzeme Kaynakları Yönetim
Sistemi’ nden alınıyor mu?

BD.1.1. Biyomedikal depolarında yapılan (giriş, çıkış, devir, hurda, zimmet vb.) işlemlerin taşınır işlem fişleri MKYS' den alınmış
olmalı, teslim eden ve alan kısımları imzalı olarak dosyalanmalıdır.

Biyomedikal Depo



BD.2 Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkilileri mevzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi?

BD.2.1. Görevlendirilen Biyomedikal Depo Taşınır kayıt Yetkilileri teknik hizmetler sınıfından olmalıdır. (A1 genel, A2 genel ve B grubu
sağlık tesisleri için geçerlidir.)

.

Biyomedikal Depo

Biyomedikal (Tüketim / Dayanıklı) Depo TKY:

Her iki depo içinde tercihen Biyomedikal Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni,

Elektrik-Elektronik Mühendisi/Teknikeri/ Teknisyeni, Elektrik Haberleşme

Mühendisi / Teknikeri /Teknisyeni, Tıp Mühendisliği, Tıp Elektroniği bölümü

mezunları olmalıdır.



BD.3 Sağlık tesisinin biyomedikal depolarında yeni göreve başlayan taşınır kayıt yetkililerine verilen
eğitimlere yönelik; eğitim planı, içeriği ve katılımcılar hakkında dokümanlar mevcut mu?

BD.3.1. İlgili yıl içinde yeni görevlendirilen biyomedikal depo taşınır kayıt yetkililerine, depo yetkileri tanımlanma tarihinden itibaren 1
ay içinde İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından biyomedikal dayanıklı taşınır sınıflandırma (tür,
tanım, taşınır kod gibi) ve klinik mühendislik ekranlarının kullanımına yönelik biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik ilgili eğitimler
verilmelidir.

Biyomedikal Depo



BD.3.2. Düzenlenecek eğitimlere dair; eğitimin yeri, zamanı, içeriği, eğitime katılacak kişiler vb. bilgilerin yer aldığı resmi yazı, İl Sağlık
Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından yeni görevlendirilen biyomedikal depo taşınır kayıt yetkililerinin
bulunduğu sağlık tesislerine yazılmış olmalıdır.

BD.3.3. Düzenlenen eğitimlere ait; sunumlar, dökümanlar, eğitimi veren ve eğitimi alan katılımcılara ait kayıtlar bulunmalıdır.

Biyomedikal Depo



Online eğitim düzenleyecek illerimiz için dikkat edilmesi gereken hususlar:

Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı eğitimleri online olarak planlayabilirsiniz.

Mümkünse online eğitim linklerinin belirtilerek eğitim yazısının hazırlanması.

Eğitim sunumları dışında yapılan online eğitimin video kaydının alınması.

Video kaydı alırken sunum başlangıcında ve bitişinde katılımcı sayısının gözükeceği şekilde kaydın
alınması gerekmektedir.

Eğitimin 1 ay içerisinde olması yerine yıl içerisinde verilmesi yeterli olacaktır.

Biyomedikal Depo



BD.4 Biyomedikal depolarının yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş
mi?

BD.4.1. Biyomedikal 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.

Biyomedikal Depo



BD.5 İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ve biyomedikal
dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu mu?

BD.5.1. İstatistik birimi tarafından TSİM Uygulama Rehberi'nde belirtildiği şekilde kaydedilen (heke ayrılmış ya da tamamen kullanım
dışında olduğundan hek işlemi başlatılmış cihazlar dışındaki) biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile MKYS' deki (aktif ve pasif toplam)
biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır. (MKYS'de cihazın durumu hek sürecinde olanların verileri
TSİM sayılarına dahil edilmeyecektir).
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MKYS 
AKTİF 
CİHAZ 
SAYISI

MKYS 
PASİF 
CİHAZ 
SAYISI

TSİM 
KAYITLI 
CİHAZ 
SAYISI

TSİM üzerinden girilen cihaz sayısı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan TSİM uygulama rehberinde belirtildiği
gibi “Hastanede bulunan tüm cihaz bilgileri (Ameliyathane dahil) bu alanlara girilmelidir. Ancak heke ayrılmış ya da tamamen
kullanım dışında olduğundan hek işlemi başlatılmış cihazların veri girişleri yapılmamalıdır. MKYS’de ise cihazların aktif, pasif ve
arızada olma durumları takip edilir, ancak tüm hepsi depo kayıtlarında mevcuttur.



Biyomedikal Depo

TSİM ve MKYS cihaz sayılarının kontrolünde
tablodaki TSİM cihaz başlıklarından en az 3 (üç)
tanesi örneklem olarak kontrol edilecektir.
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1 2
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3



BD.6 Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak
biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı?

BD.6.1. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde
olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış ve diğer depolardan devredilen malzemelerin taşınır kodları düzeltilmiş
olmalıdır).
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BD.6.2. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır.
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BD.7 Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı mevcut mu?

BD.7.1. Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanım yeri bilgisi “Özellikli Sağlık Aracı" olmalıdır.
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BD.8 Biyomedikal dayanıklı taşınır depolarında yapılan H.E.K veya kullanılamaz hale gelme/yok olma
işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor mu?

BD.8.1. Sağlık tesisi yöneticisinden, yapılacak her hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemleri ve komisyon kurulması için
onay alınmış olmalıdır.

BD.8.2. H.E.K veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemleri için hazırlanan teknik raporda biyomedikal dayanıklı taşınırların künye
numaraları belirtilmelidir.

BD.8.3. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların hurda, enkaz ve köhne (H.E.K.) süreçlerinde “Biyomedikal Teknik Servis ve Hurda
İşlemlerinde Parasal Limitler” talimatına uygun hareket edilmelidir.

BD.8.4. Kayıttan düşme teklif onay tutanakları komisyon tarafından imzalanmış ve limitler dahilinde ilgili harcama yetkilisi tarafından
onaylanmış olmalıdır.

BD.8.5. Hurdaya ayrılmış taşınırların teslim alınması için, MKE veya Milli Emlak Müdürlüğü'ne resmi yazı yazılmış olmalıdır.

Biyomedikal Depo

Sene başında toplu bir onay alınarak komisyon kurulup işlem yapılmaması her hurda veya kullanılmaz hale gelme/yok
olma işlemi öncesinde komisyonun kurulması



BD.8.6. Düzenlenen taşınır işlem fişlerinin, teslim eden ve teslim alan kısımları imzalı olmalıdır.

BD.8.7. Hurdaları teslim alan görevliler tarafından düzenlenmiş teslim tutanağı ve hurda miktarını belirten kantar tartı fişi bulunmalıdır.

BD.8.9. Hurda teslimi gerçekleşmeden muhasebe işlem fişi düzenlenmemiş ve ilgili belgeler muhasebe birimlerine (saymanlık-
defterdarlık) gönderilmemiş olmamalıdır.
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KOMİSYON 
ONAYI

TEKNİK 
RAPOR

MKE veya 
Milli Emlak

TAŞINIR 
İŞLEM FİŞİ



Biyomedikal Depo

• Sağlık Tesisi H.E.K sürecini başlatarak 
ilgili evrakları İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
gönderir.

• İl Sağlık Müdürlüğü , Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’ na üst yazı yazar. Strateji 
Geliştirme Başkanlığı teknik 
değerlendirme için KHGM ile iletişime 
geçer.

• Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 
tarafından görevlendirilen teknik 
personel yerinde değerlendirme yapar. 
Rapor Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 
iletilir.
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Biyomedikal teknik servis ve HEK süreçlerinde parasal limitler



Biyomedikal Depo



BD.9 Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu?

BD.9.1. Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır.

Biyomedikal Depo

Döner sermaye 
bütçe türü seçilerek 

267-01 
taşınır kodundaki 

yazılımlar listelenir.



BD.9.1. Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır.

Biyomedikal Depo

TDMS Ekranlarındaki 267.01 hesap kodu altındaki kayıtlı yazılımlar listelendikten sonra MKYS kayıtları ile karşılaştırılır.



BD.9.2. Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında kaydı olmalıdır.

Biyomedikal Depo



Sağlık tesislerinde mal olarak edinilen, süreli olmayan, lisansı ömür boyu satın alınan yazılımların (bilgi yönetim sistemleri, cihaz
yazılımları, PACS, Office programları gibi) Biyomedikal Depolarda biyomedikal tanımlarına uygun olarak malzeme kaydı yapılır.

Ayrıca yararlanma süresi belli olup tek seferlik ödemesi yapılan yazılımlarda 267 hesap kodunda takip edilmelidir. Yararlanma süresi
belli olanlar sürenin bitiminde, yararlanma süresi belli olmayanlar 5 inci yılın sonunda 267 hesabına alacak, 268 Birikmiş Amortismanlar
Hesabına borç kaydedilir (muhasebe aşamasında).

MKYS de 267-01 koduna kaydedilen bu malzemelerin ödemelerinin de TDMS 267.01 “Bilgisayar Yazılımları” hesap kodundan yapılması
gerekmektedir. Bu yazılımların satın alma işlemleri ve depo kayıtlarının doğru şekilde yapılıp yapılmadığı ilgili dönemin iş zekası ve
TDMS verileri karşılaştırılarak kontrol edilebilir.

Biyomedikal Depo

Sağlık Bakanlığı 
Malzeme 

Kaynakları 
Yönetim Sistemi 

(MKYS)

TEK Düzen 
Muhasebe Sistemi 

(TDMS)



Hizmet alımı yapılan veya belirli bir kullanım süresine bağlı olarak alımı yapılan ve ödemesi «aylık» olarak hak ediş faturası
düzenlenerek aylık periyotlarda ödenen yazılımların Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında veri girişi yapılmalıdır.

Hizmet alımı yapılan bu yazılımların satın alma işlemleri ve veri girişlerinin doğru şekilde yapılıp yapılmadığı ilgili dönemin Dayanıklı
Taşınır Hizmet Alım Ekranı veri girişleri ve TDMS Hesap planının detay kodunda yer alan ve ödemesi yapılan yazılım alımları verileri
karşılaştırılarak kontrol edilecektir.
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03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları: Kurumların bilgi

işlemle ilgili yazılım, donanım, işletme gibi her türlü ihtiyacının

bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması halinde

ödenecek tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.

Örnek ödemeler: 740…03-01 için HBYS

740…03-02 için KMBYS 

740…03-03 için hizmet sözleşmesi yapılan

YBBYS

03.5.5.10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları

Kiralaması Giderleri: Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri (hardware), 

yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile yazılım (software) kiraları bu

bölüme gider kaydedilecektir.

Örnek ödemeler: 740…05.10 için süreli/kiralık alınan Office, C++ vb



BD.10 Biyomedikal tüketim malzemesi istem belgelerinde istenilen malzemenin tanımı ve kullanılacağı
taşınıra ait künye bilgisi mevcut mu?

BD.10.1. Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen ve/veya matbu formdaki istem
belgelerinde malzemenin kullanılacağı dayanıklı taşınım ait künye bilgisinin doldurulacağı alan bulunmalıdır ve bu alan istem yapan
personel tarafından doldurulmuş olmalıdır.

BD.10.2. İstem belgesinde bulunan malzeme tanımı MKYS Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olmalıdır.

Biyomedikal Depo



BD.11 Biyomedikal dayanıklı taşınırların ve tüketim malzemelerinin satın alma süreçlerinde kullanılan
tanımlamalar depo kayıtlarına uygun mu?

BD.11.1. Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen ve/veya matbu formdaki istem
belgelerinde malzemenin kullanılacağı dayanıklı taşınım ait künye bilgisinin doldurulacağı alan bulunmalıdır ve bu alan istem yapan
personel tarafından doldurulmuş olmalıdır.

BD.11.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait sözleşmelerde (idari veya teknik şartnamede), tıbbi cihaz
kapsamındaki malzemelerin TİTUBB / ÜTS kayıtlarının olması ile ilgili madde bulunmalıdır.

Biyomedikal Depo

• Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki 2021/1 sayılı Genelgesinin maddesinde; "Tıbbi

cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar,

sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB/ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda

beyan edilecektir.«

• Tedarikçisi tarafından UBB Kapsam Dışı olduğu belirtilen malzemeler olması durumunda; 19.03.2021 tarihli ve

2021/1 sayılı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu genelgenin 2.3 maddesi gereğince satın

alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

Kurumundan görüş alınarak Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir.



BD.12 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına
uygun mu?

BD.12.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır.

BD.12.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait faturalarda TİTUBB / ÜTS barkod bilgisi bulunmalı, barkod bilgisi
ile biyomedikal depo kayıtlarındaki cihaz bilgileri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Biyomedikal Depo

2021/1 sayılı “Tıbbi Cihazlarla
İlgili Mal ve Hizmet Alımı
İşlemleri” konulu genelgenin 2.3
maddesi gereğince satın alma
süreci tamamlanmadan
malzemenin imalatçı veya
ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumundan
görüş alınarak Genel
Müdürlüğümüze bilgi
verilecektir.



BD.13 Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS “Malzeme İşlemleri”
modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri yapılıyor mu?

BD.13.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar teknik hizmet kapsamında sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS “Malzeme İşlemleri”
modülünden emanet çıkışı yapılmalı, emanet çıkışı yapılan dayanıklı taşınıra ait çıkış TİF’i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan
tarafından imzalanmalıdır.

Biyomedikal Depo

 Biyomedikal dayanıklı taşınırların teknik hizmet (bakım, onarım,

ölçümleme gibi) uygulanması amacıyla sağlık tesisi dışına

çıkarılması için biyomedikal dayanıklı taşınır depo sorumlusu

tarafından emanet çıkış işlemi TİF’i (taşınır işlem fişi)

düzenlenmelidir.

 Düzenlenen taşınır işlem fişi sonrasında cihaz firmaya teslim edilir.

Biyomedikal depo tarafından emanet çıkışı yapılan cihazın bilgileri

(künye numarası vb.) Klinik Mühendislik Hizmet Birimine

bildirilmelidir.



BD.13 Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS “Malzeme İşlemleri”
modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri yapılıyor mu?

BD.13.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar teknik hizmet kapsamında sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS “Malzeme İşlemleri”
modülünden emanet çıkışı yapılmalı, emanet çıkışı yapılan dayanıklı taşınıra ait çıkış TİF’i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan
tarafından imzalanmalıdır.

Biyomedikal Depo

 Biyomedikal dayanıklı taşınırların teknik hizmet (bakım, onarım,

ölçümleme gibi) uygulanması amacıyla sağlık tesisi dışına

çıkarılması için biyomedikal dayanıklı taşınır depo sorumlusu

tarafından emanet çıkış işlemi TİF’i (taşınır işlem fişi)

düzenlenmelidir.

 Düzenlenen taşınır işlem fişi sonrasında cihaz firmaya teslim edilir.

Biyomedikal depo tarafından emanet çıkışı yapılan cihazın bilgileri

(künye numarası vb.) Klinik Mühendislik Hizmet Birimine

bildirilmelidir.



BD.13.2. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisine geri iade edildiğinde, MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet iade
işlemi yapılmalı, emanet iade işlemi yapılan taşınıra ait giriş TİF’i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır.

Biyomedikal Depo

 Biyomedikal dayanıklı taşınırların teknik hizmet (bakım,

onarım, ölçümleme gibi) uygulanması amacıyla sağlık

tesisi dışına çıkarılması ve tekrar sağlık tesisine iade

edilmesinde işlem kullanılmalıdır.



BD.14 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılan iş ve işlemler “PGD ve
Olumsuz Olay Bildirim Talimatına” uygun yapılıyor mu?

BD.14.1. Biyomedikal Depo kapsamındaki tıbbi cihaz ve tüketim malzemeleriyle ilgili olumsuz olayların takibi için Biyomedikal
Materyovijilans Sorumlusu görevlendirilmiş olmalı ve Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu tarafından cihaz kullanıcılarına
materyovijilans alanında eğitim verilmelidir.

BD.14.2. Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu tarafından cihaz kullanıcılarına materyovijilans alanında verilen eğitimin içeriği
hakkında dokümanlar bulunmalı, katılımcıların kayıtları olmalıdır.

Biyomedikal Depo



Görevlendirilen personele dair bilgiler tibbicihazuyari@titck.gov.tr adresine gönderilmelidir. Ayrıca, ilgili personel ÜTS’de sağlık tesisinin yetkili
kullanıcısı (başhekim ve/veya başhekim yardımcıları) tarafından Tıbbi Cihaz Vijilans (Uyarı) Sorumlusu olarak yetkilendirilmelidir. Tıbbi cihaz
uyarı (materyovijilans) sorumlusunun değişmesi durumunda yeni görevlendirilen persenole dair bilgiler tibbicihazuyari@titck.gov.tr adresine
gönderilmelidir.

Raporlama yapılması gereken bir olay meydana geldiği zaman, olaya tanık olan uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar bu olayı bir tutanak ile
Hastane Tıbbi Cihaz Uyarı (Materyovijilans) Sorumlusuna bildirilmelidir.

Tutanakta ilgili cihazın markası, modeli, imalatçı ve/veya ithalatçı bilgisi, barkod/seri/lot numaraları ve yaşanan olayın detaylı anlatımı bulunur.
Yanıt gelene kadar cihaz uygun koşullar altında muhafaza edilir. Bu koşullar cihaz katalogunda yer alan saklama koşul ve ortamlarına uygun bir
ortam olarak belirlenmelidir. Tibbi Cihaz Uyarı (Materyovijilans) Sorumlusu kendisine bildirilen olumsuz olayı ÜTS aracılığıyla Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumuna ivedilikle bildirmelidir.

ÜTS’de Uyarı Raporu İşlemleri sekmesi altında yer alan Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Rapor İşlemleri bölümünden Olumsuz Olay Raporu
oluşturulmalı ve oluşturulan rapora; olaya tanık olan uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar tarafından hazırlanan tutanak, olumsuz olay yaşanan
ürüne ve etiketine ait fotoğraflar, ürünün alımına ilişkin fatura fotokopisi ve bulunuyor ise ürünün satın almasında idarece kullanılan teknik
şartname eklenmelidir. ÜTS’nin kullanılamadığı durumlarda https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/109 adresinde yer alan “Sağlık Kuruluşları
Olumsuz Olay Bildirim Formu” doldurularak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesindeki Tıbbi Cihaz Denetim Daire Başkanlığı’na resmi
yazıyla ve/veya tibbicihazuyari@titck.gov.tr adresine e-posta göndermek suretiyle bildirilebilir. Yazıya/E-postaya olaya tanık olan
uygulayıcılar/operatörler ve kullanıcılar tarafından hazırlanan tutanak, olumsuz olay yaşanan ürüne ve etiketine ait fotoğraflar, ürünün alımına
ilişkin fatura fotokopisi ve bulunuyor ise ürünün satın almasında idarece kullanılan teknik şartname de ayrıca eklenmelidir. Tüm bunlar ile birlikte,
ÜTS aracılığıyla bildirim önem arz etmekte olup yazıyla/e-postayla bildirimin sadece ÜTS’nin kullanılamadığı durumlarda kullanılması
gerekmektedir.

Biyomedikal Depo

mailto:tibbicihazuyari@titck.gov.tr
mailto:tibbicihazuyari@titck.gov.tr
https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/109


Biyomedikal Depo



BD.15 Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamında kişi veya ortak kullanıma verilen demirbaşların
taşınır teslim belgesi (zimmet fişi) mevcut mu?

BD.15.1. Dayanıklı taşınırlar kullanıma verildiği alandaki birim sorumluları veya kullanıcılarına zimmetlenmiş olmalıdır.

BD.15.2. Kullanıma verilen biyomedikal dayanıklı taşınırlar için iki nüsha taşınır teslim belgesi düzenlenmeli, karşılıklı imzalandıktan
sonra bir nüshası dosyada diğer nüshası da zimmet sahibinde bulunmalıdır.

Biyomedikal Depo

Zimmetsiz Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar

• Genel Müdürlüğümüz tarafından 24.07.2019 tarih ve 97782978

barkod sayılı resmi yazı ile:

• İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesislerinde demirbaş

biyomedikal cihaz envanterine ilişkin; arızalı/pasif konumda,

depoda ve zimmetsiz cihazlar olduğu incelemeler sonucunda tespit

edilmiş ve 81 İl Sağlık Müdürlüğüne düzeltilmesi üzere

gönderilmiştir.



BD.15.3. Kişi veya ortak kullanıma verilen biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanıma verme (zimmet) işlemleri, MKYS'de %90 oranı
üzerinde güncel olarak yapılmış olmalıdır.

Biyomedikal Depo



BD.15.4. Kullanım yeri bilgisi "evde sağlık" olan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için Kullanıma Verme - Hasta Evde Bakım işlem
türüyle yapılmış Taşınır Teslim Belgesi (zimmet fişi) düzenlenmiş olmalıdır.

Biyomedikal Depo



BD.16 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alınan biyomedikal dayanıklı
taşınırların MKYS giriş işlemleri uygun mu?

BD.16.1. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alınan biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS giriş işlem türü
“Devir- Hudut Sahillerinden Devir” olmalıdır.

Biyomedikal Depo



BD.17 Merkezi izne tabi olan tıbbi cihazların sağlık tesisleri arasındaki devir işlemlerinde gerekli
izinler alınmış mı?

BD.17.1. Merkezi izne tabi olan tıbbi cihazların başka sağlık tesislerine il içi /il dışı devir işlemlerinde Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı’ ndan izin alınmalıdır.

Biyomedikal Depo

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet

Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından merkezi izne tabi olan tıbbi

cihaz listeleri yayınlanmaktadır. Bu kapsamda ekli listede olan tıbbi

cihazların ihtiyaç gerekliliğinin tek bir elden sistemli olarak

değerlendirilebilmesi, illerde gereksiz cihaz temininin engellenmesi ve atıl

kapasitesi oluşumunun minimum indirilmesi amacıyla gerekli izinlerin

alınması gerekmektedir.



BD.17 Merkezi izne tabi olan tıbbi cihazların sağlık tesisleri arasındaki devir işlemlerinde gerekli
izinler alınmış mı?

BD.17.1. Merkezi izne tabi olan tıbbi cihazların başka sağlık tesislerine il içi /il dışı devir işlemlerinde Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı’ ndan izin alınmalıdır.

Biyomedikal Depo

Yazıya istinaden ilgi (b) yazı ekindeki merkezi izne tabi cihazların il içinde
devir talepleri İl Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilecek olup il dışı
devirlerde merkezi izne tabi cihaz olması durumunda Kamu Hastaneleri
Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi
Başkanlığı’ndan izin alınmalıdır.



BD.18 Şehir hastanelerinde Ek-13 kapsamındaki tıbbi ekipmanların kabule esas şartnamede belirtilen
aksesuar ve sarfları ile teslim alınmış olmalıdır ?

BD.18.1. Sözleşme ve Ek-13 kapsamında listelenen, kabulü yapılmış tıbbi ekipmanların şartnamede belirtilen sayıda aksesuar ve sarfları
teslim tutanağı düzenlenerek İdare tarafından teslim alınmış olmalıdır.

Biyomedikal Depo

Kabule Esas Ek-13 Şartnameleri ile nihai Ek-13 listesinde belirtilen
miktarlara bağlı olarak, biyomedikal dayanıklı taşınır adetine uygun miktar
ve şartnamede belirtilen özelliklerde biyomedikal tüketim malzemeleri
İdareye teslim edildiğine dair tutanak / teslim formu düzenlenmelidir.



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİM


