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1. MALİKİ OLUNAN (DEMİRBAŞ) BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRIN KAYIT ALTINA ALINMASI 

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem 

Fişi (TİF) ve depo kaydı düzenlenen, Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından biyomedikal 

dayanıklı taşınır depoları kapsamında takip edilmesi uygun görülen ürünlerin künye bilgileri 

Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı 

üzerinden girilir. 

Bu veri girişleri, Genel Sekreterliklerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan Klinik 

Mühendislik Hizmetler Birimlerinin koordinasyonu ve sorumluluğunda gerçekleştirilir. Tercihen, 

bu veri girişlerinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından, ikinci bir iş adımı 

gözetmeksizin yapılması önerilmektedir. İş yükü ve iş gücü açısından yetersiz Klinik Mühendislik 

Hizmetleri Birimleri olması durumunda ise veri girişini yapacak personelin biyomedikal cihazları 

tanıyan, deneyimli veya ilgili alanda eğitim almış personel olması tercih edilmelidir. 

Veri girişleri için cihazların üzerinden veri elde edilmesi, sadece bilgisayar sistemleri üzerinden 

rastgele veri girişi yapılmaması gerekmektedir. Bu tür uygunsuz işlemler veri giriş oranını 

arttırmasına rağmen veri doğruluğunda düşüşe sebep olmaktadır. 

2. HİZMET ALIMI YOLUYLA EDİNİLEN BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRIN KAYIT ALTINA ALINMASI 

Sağlık Tesislerinin öz kaynakları (biyomedikal donanım, insan kaynağı gibi) ile sunmasının 

mümkün veya uygun olmadığı durumlarda, hizmet alımı yolu ile tedarik edilen klinik hizmetlerin 

(radyoterapi, radyografi, laboratuvar, fizik tedavi, sterilizasyon gibi) sunumu sırasında kullanılan 

biyomedikal dayanıklı taşınırlar MKYS’nin Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranı üzerinden 

tanımlanır. Bu veri girişleri ile sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal donanımların 

ürün güvenliği ve izlenebilirliği ile özellikli sağlık hizmetlerinin ve yatırımların planlanması 

sağlanabilecektir.   

Bu veri girişleri, Genel Sekreterliklerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan Klinik 

Mühendislik Hizmetleri Birimlerinin koordinasyonu ve sorumluluğunda gerçekleştirilir. Tercihen, 

bu veri girişlerinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından, ikinci bir iş adımı 

gözetmeksizin yapılması önerilmektedir. İş yükü ve iş gücü açısından yetersiz Klinik Mühendislik 

Hizmetleri Birimleri olması durumunda ise veri girişini yapacak personelin biyomedikal cihazları 

tanıyan, deneyimli veya ilgili alanda eğitim almış personel olması tercih edilmelidir. 

Tercihen, klinik hizmet alımlarının sözleşme aşamasında bu hizmet kapsamında kullanılacak olan 

tüm envanter bilgisi talep edilmelidir. Tüm bu hizmet alımları kapsamında kullanılan veya 

kullanılacak olan biyomedikal donanımlardan sorumlu bir kurum personelinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Örneğin; bir hemodiyaliz hizmetinin alınması durumunda Hemodiyaliz Sistemi, bağlı bulunan su 

arıtma sistemi, hasta bilgilerinin ediniminde kullanılan terazi / baskül gibi o hizmet alımının 

gereği olan tüm donanımlar tanımlanmalıdır. 
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3. KARE KOD (QR) ETİKETLEME İŞLEMLERİ 

Birinci ve İkinci maddelerin gereklerinin yerine getirilmesi sonucunda MKYS maliki olunan ve 

hizmet alımı yoluyla edinilen her donanım için, benzersiz yani birbirini tekrarlamayan, birer 

künye numarası atamaktadır. Bu künye numarasına bağlı olarak bir internet adresi 

tanımlanmaktadır. Bu internet adresinde ise ilgili ekranlarda girmiş olduğunuz veriler, her an 

güncel ve değiştirilebilir formatta görüntülenebilmektedir. Bu künye numarasına bağlı üretilen 

internet adresi kare kod (QR Code) vasıtasıyla ulaşılabilir kılınmaktadır. 

Bu kare kodların ve künye numaralarının yer aldığı etiketler, özellikli etiket kağıtları ve yazıcıları 

ile basılabileceği gibi, lazer yazıcılar ile standart kağıtlara baskı alınıp üzerine şeffaf yapıştırıcı 

(sticker) yapıştırarak da sabitlenebilir. Ancak; barkod yazıcılar ile bu baskının alınması mümkün 

değildir. 

Basılacak olan her etiket MKYS tarafından üretilen künye numarası ve kare kodu içermelidir. 

Genel Sekreterlik ve bağlı Sağlık Tesislerinin özel olarak tasarladıkları ve kullandıkları farklı 

etiketler (kalibrasyon etiketleri, envanter etiketleri, demirbaş sicil etiketleri, servis etiketleri gibi) 

bu kapsamda değerlendirilemez. Farklı adreslemeler ve bağlantılar ile ilgili internet adresi ve 

künye numarasına erişim sağlanmamalı, tek noktadan ve standart olarak ilgili künye numarası ve 

kare kodların bulunduğu etiketler demirbaş ve hizmet alımı tüm biyomedikal dayanıklı taşınırlara 

iliştirilmeli, yapıştırılmalıdır. 

4. YAZILIM VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI 

267-01 Taşınır Hesap Kodu ve 267.01. Hesap Planı Bütçe Kodunda takip edilen tüm yazılım ve 

bilgi yönetim sistemleri 2014 yılı Ocak ayı itibariyle Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depoları 

kapsamında kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 

Bu kayıtlar sadece 2014 yılı itibariyle tedarik edilen ürünler için geçerlidir. Tedarik süreci 2014 yılı 

öncesinde başlamış ancak alım işi tamamlanmamış ürünler de bu kayıt işlemine tabiidir. Ancak 

2014 yılı öncesinde alım süreci tamamlanmış, sözleşmesi imzalanmış ürünler kayıt altına 

alınmayacaktır. 

Lisans alımı ile edinilen ürünler dayanıklı taşınır kapsamında mal alımı olarak Biyomedikal 

Dayanıklı Taşınır Deposunda kayıt altına alınacaktır.  Bu ürünlerin takibi için TİF düzenlenecek, 

depo kaydı oluşturulacak ancak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yılsonu hesaplarına 

yansıtılmayacaktır. Tedarik süreci sonunda maliki olunan bu yazılımların kullanım süresi sınırlı 

olamaz. Örneğin, bir işletim sistemi versiyonu eski olsa bile  hali hazırda herhangi bir bilgisayarda 

kurulabilir ve kullanılabilir. Depo kaydı oluşturulan bu ürünlerin de birinci madde kapsamında 

künye bilgilerine yönelik veri girişi gerçekleştirilmelidir. 

Lisans kiralama ve hizmet alımı ile edinilen ürünler ise sınırlı kullanım süresine sahiptir. Bu 

ürünlere depo kaydı açılamaz. Bu ürünler ikinci madde kapsamında kayıt altına alınır.  
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5. ÖZELLİKLİ SAĞLIK ARAÇLARINDAKİ BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRIN KAYIT ALTINA ALINMASI 

Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesisleri bünyesindeki özellikli sağlık araçlarında (hasta nakil 

ambulansı, acil müdahale ambulansı, evde sağlık aracı gibi) bulunan biyomedikal depo 

kapsamındaki ürünlerin MKYS üzerinde ayrı ayrı kaydedilmesi ve etiketlenmesi gerekmektedir. 

Yeni alınması planlanan sağlık araçlarında taşıt bedeli ile taşıt içi biyomedikal dayanıklı 

taşınırların bedelleri MKYS kayıtlarına uygun biçimde ayrı ayrı yazılmalıdır.  

Mevcut sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların kaydı ise iki yol ile 

gerçekleştirilebilir. İlk olarak, tedarikçiden proforma fatura talep edilir. Bu proforma faturada iç 

donanım ve taşıt bilgileri ayrı ayrı beyan edilmelidir. Ancak tedarikçiden tekrar bir fatura 

kesilmesi istenmez, sadece proforma talebinde bulunulabilir. Farklı sebeplerden dolayı 

tedarikçiden bu verinin alınamaması durumunda ise, Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre Fiyat Tespit Komisyonu kurularak taşıt ve biyomedikal donanımların fiyatları 

emsallerine göre belirlenerek tutanak altına alınır. Yapılan bu işlemde Taşınır Mal Yönetmeliği 

esas alınır. 

Mevcut araçlar için tedarikçiden edinilen proforma veya fiyat tespit komisyonunun tutanakları 

esas alınarak ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi mevcut sağlık aracını Düzeltme Çıkışı işlem türü 

ile çıkar ve Düzeltme Girişi ile her bir biyomedikal donanım ve sağlık aracının kaydını ayrı ayrı 

gerçekleştirerek ilk üç maddenin gereklerini biyomedikal donanımlar için uygular. 

Yeni alınacak olan araçlar için ise Malzeme Giriş ekranında her biri ayrı ayrı kaydedilerek TİF 

oluşturulur. 

 

6. SİSTEM VEYA PAKET OLARAK TEDARİK EDİLEN BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRLARIN KAYIT 

ALTINA ALINMASI 

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığının yürütmüş olduğu sınıflandırma çalışmalarında sistem ve 

ünite olarak tanımlanan biyomedikal dayanıklı taşınırlar kendi ürün bileşenleri dışında başka 

hiçbir biyomedikal, ayniyat veya medikal depo ürünü ile birlikte kayıt altına alınmamalıdır. Bu 

gibi durumlar yaklaşık maliyet hesaplamalarında ve yatırım planlamalarında hatalara sebep 

olmaktadır. 

 Örneğin, otoanalizörler ile birlikte hiçbir medikal sarf bedeli cihaz bedeline 

yansıtılmamalıdır. 

 Örneğin, endoskopi sistemleri ile birlikte hiçbir sarf veya ekstra ürün cihaz bedeline 

yansıtılmamalıdır. 

 Örneğin, gama kamera sistemleri ile birlikte otomatik enjeksiyon cihazları tek ürün 

olarak kayıt altına alınmamalıdır. 
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Daha öncesinde bu şekilde, birden fazla ürünün tek bir ürün olarak depo kaydının yapıldığı 

durumlarda ise beşinci maddede belirtilen sağlık araçlarında uygulanan proforma veya fiyat 

tespit komisyonları marifetiyle ayrı ayrı kaydedilmek üzere düzeltmelerin yapılması 

gerekmektedir. 

Tüm satın alma ve malzeme talep süreçlerinde MKYS’de kullanılan ve Stok Takip ve Analiz Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülen sınıflandırma çalışmaları esas alınmalıdır. Malzeme talep ve satın 

alma süreçlerinde MKYS’ deki tanımlamaların kullanılması ise faturalandırma ve TİF kayıtları bir 

birini karşılayabilecektir. Tüm süreçlerde aynı terminolojinin kullanılması ve kayıtlarının buna 

göre yapılması gerekmektedir. 

7. AYNİYAT DEPOSU KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİ 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar için hazırlanan künye bilgilerinin girilmesi ve kare kod ile takip 

edilmesine yönelik uygulamalar, zorunlu olmamakla beraber ayniyat dayanıklı taşınır depoları 

için de kullanılabilir kılınmıştır. 

8. KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İLE BİYOMEDİKAL DEPO YÖNETİMİ ARASINDAKİ İŞ TANIMI 

FARKI 

Kurum Başkanlığımıza bağlı tüm Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinde, Mali 

Hizmetler Başkanlarına bağlı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimlerinin kurulması, yeterli nicelik 

(sayı) ve nitelikte insan kaynağının sağlanması esastır. Ancak; Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık 

Tesislerinde bu birimlerin kurulması Harcama Yetkililerinin inisiyatifindedir. 

Bu Birimlerin görev ve sorumlulukları 19 Haziran 2013 tarih ve 3161 sayılı genel yazı ile 

tanımlanmıştır. Özetle, Genel Sekreterlik ve bağlı Sağlık Tesislerinin teknik hizmet ve görüş 

gerektiren çalışmalarında uygulama ve bilgi sunmakla yükümlüdür. Buna göre, Sağlık Tesislerinde 

bulunan Biyomedikal Depoların ihtiyacı olan teknik bilgi ve uzman görüşü Klinik Mühendislik 

Hizmetleri Birimi tarafından sağlanabilir. Ancak; Taşınır Mal Yönetmeliğinde İl Konsolide 

Görevlisinin ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin görev ve sorumluluk alanlarına müdahale 

edemez. Bu alanlarda gerek görülmesi halinde sadece bilgi sunabilir. Örneğin, edinilen bir 

biyomedikal dayanıklı taşınırın adlandırılması, bakım-onarım kapsamında kullanılacak olan 

tüketim malzemelerine yönelik bilgi Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminden edinilebilir.  

Biyomedikal Depo sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin görev ve sorumlulukları ise 

Taşınır Mal Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Buna göre; Sağlık Tesislerinde bulunana Biyomedikal 

Depo TKKY Stok Takip ve Analiz Dairesi’nin üç farklı iş tanımında Genel Sekreterlik ile bağlı 

kılınabilir. 

a. Taşınır Mal Yönetmeliğinin gerekleri doğrultusunda yıl Sonu işlemleri ve depo 

yönetimi için İl Konsolide Görevlileri, 

b. Biyomedikal Ürün Tanımlama, muayene kabul, Malzeme Giriş ve Malzeme İşlemleri 

doğrultusunda doğru veri girişi için Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri, 

c. Stok Takip ve Yönetimi için Stok Uzmanları ile irtibat kurulabilir. 
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Ancak; Harcama Yetkilisinin uygun görmesi halinde bu görev ve iş paylaşımı değiştirilebilir. 

9. BİYOMEDİKAL TEKNİK HİZMETLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI 

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem 

Fişi (TİF) ve depo kaydı düzenlenen, Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından biyomedikal 

dayanıklı taşınır depoları kapsamında takip edilmesi uygun görülen ürünlere yönelik edinilen 

teknik hizmetler MKYS’nin Biyomedikal Teknik Yönetimi Ekranı üzerinden girilir. Bu veri girişleri 

sadece kurum dışı kaynaklardan tedarik edilen, faturalandırılan hizmetleri kapsar. Kurum içi 

kaynaklar ile faturalandırılmadan verilen hizmetleri kapsamaz. 

Biyomedikal Teknik Hizmetler kapsamında altı ana hizmet alanı mevcuttur. Bunlar; 

a. Bakım, 

b. Onarım, 

c. Ölçümleme – Metroloji, 

d. Yenileme – Yükseltme, 

e. Kurulum – Söküm, 

f. Bilgi Yönetim. 

Bu altı temel hizmet türü farklı ölçütlerde (periyodik, arıza sonrası, yedek parça dahil, personel 

dahil gibi) farklı kombinasyonlarda tedarik edilebilir.  

Bu veri girişleri, Genel Sekreterliklerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan Klinik 

Mühendislik Hizmetler Birimlerinin koordinasyonu ve sorumluluğunda gerçekleştirilir. 

Tercihen, bu veri girişlerinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından, ikinci bir iş adımı 

gözetmeksizin yapılması önerilmektedir. 

Biyomedikal Teknik Hizmetlere yönelik tedarikçilerin düzenlemiş olduğu faturalarda hizmet 

bedeli veya değiştirilen yedek parça bilgisi yer alabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Taşınır Mal 

Yönetmeliğine göre kurum dışından edinilen hizmet kapsamında değiştirilen parçalara TİF 

kesilemez, depo kaydı oluşturulamaz. Bu değişim işlemlerinde kesilen fatura bedelleri 

Biyomedikal Teknik Hizmet Bedeli olarak MKYS’nin Biyomedikal Teknik Yönetimi Ekranı 

üzerinden gerçekleştirilmelidir. Asansör, merdiven, otomatik kapı gibi biyomedikal nitelikli 

olmayan dayanıklı taşınırlara uygulanan teknik hizmetler bu veri girişlerine tabii değildir. 

Yedek parçanın dışarıdan tedarik edilerek, kurumun sözleşmeli, kadrolu veya hizmet alımı 

personeli tarafından değiştirilmesi durumunda bu yedek parçalara TİF düzenlenerek depo kaydı 

uygulanır. 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Deposunda kayıtlı olmayan hiçbir ürüne biyomedikal teknik hizmet 

uygulanamaz. 
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Medikal Depo

İlaç Deposu
Cerrahi Alet 

Deposu

Cerrahi Alet 
Tüketim Deposu

Cerrahi Alet 
Demirbaş Deposu

Laboratuvar 
Deposu

Tıbbi Sarf Deposu

Biyomedikal Depo

Biyomedikal 
Dayanıklı Taşınır 

Deposu

Biyomedikal 
Tüketim Deposu

Ayniyat Depo

Ayniyat Dayanıklı 
Taşınır Deposu

Ayniyat Tüketim 
Deposu

Unutulmamalıdır ki, Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlara uygulanan teknik hizmet bedelleri 

470.06.16.02 bütçe hesap kodunun ilgili alt düzeyinden karşılanmalıdır. MKYS’de gerçekleştirilen 

veri girişleri ile TDMS bütçe borç tutarları birbirini doğrulamalıdır. 

10. MEDİKAL VE BİYOMEDİKAL DEPO ÜRÜNLERİNİ BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLER 

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sınıflandırma çalışmaları sonucunda 17 

Ocak 2014 Tarih ve 5451 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları konulu genel yazı ile birlikte Sağlık 

Tesislerindeki depolar üç türe ayrılmıştır. Bunlar; 

a. Medikal Depo 

b. Biyomedikal Depo 

c. Ayniyat Depo 

Ürünlerin sınıflandırılması ile depo ayrımlarına esas olmak üzere, bir ürünün 

değerlendirilmesinde aşağıdaki kural setleri aranarak iş akışı uygulanır. (Bakınız, Sınıflandırma 

Algoritması) 

Biyomedikal Depo kapsamında bazı cihazlar teknik özellikleri sebebi ile tüketim niteliğinde kayıt 

altına alınabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu ürünlerin tüketime verilmesi ile 

izlenebilirlik dışı bırakılması sebebi ile biyomedikal tüketim deposunda kayıt altına alınan 

cihazlara biyomedikal teknik servis (bakım-onarım-kalibrasyon gibi) uygulanamaz, herhangi bir 

yedek parça, aksesuar, sarf çıkışı yapılamaz. 

11. TANIMLAMA TALEPLERİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKENLER 

Sağlık Tesislerindeki malzemeler 17 Ocak 2014 Tarih ve 5451 sayılı TKKY Depo Sorumluluk Alanları 

konulu yazı gereğince üç farklı depo türünde takip edilmektedir. 

 

 

 

 

 

Medikal Depo kapsamında takip edilmesi öngörülen bir ürünün tanımlama talebi için aşağıdaki 

bilgilerin tanim.medikal@saglik.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla iletilmesi 

gerekmektedir. Bu bilgiler; 

mailto:tanim.medikal@saglik.gov.tr


MALZEME TANIMLAMALARI VE VERİ GİRİŞLERİ HAKKINDA 

AÇIKLAMA VE HATIRLATMALAR 

Sayfa 7 / 8 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 

I. Medikal Malzeme UBB Bilgisi, 

II. Medikal Malzeme Adı, 

III. İlaç barkodu,  

IV. İlaç adı, 

V. (Varsa) SUT kodu ve SUT Tanımı, 

VI. (Varsa) Teknik Şartnamesi. 

Biyomedikal Depo kapsamında takip edilmesi öngörülen bir ürünün tanımlama talebi için 

aşağıdaki bilgilerin tanim.biyomedikal@saglik.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla iletilmesi 

gerekmektedir. 

Biyomedikal Tüketim Depo’da, yeni bir malzeme tanımlanması talebi için aşağıdaki bilgileri 

gönderiniz. Bu kapsamda talep edilen ürünlere benzer bir tanımlama var ise benzer 

tanımlamaları referans alarak bu tanımlamalarda yer alan bilgilerin tarafımıza iletilmesi ve / veya 

aşağıdaki bilgilerin sırasıyla bildirilmesi, 

I. Talep Edilen Ürünün kullanılacağı Biyomedikal Tanım bilgisi, 

II. Talep Edilen Ürünün kullanım sayısı (çok kullanımlık, tek kullanımlık, 10 kullanımlık gibi), 

III. (Varsa) Talep edilen ürünün teknik özellikleri (muhteviyatı – fiziksel özellikleri - içeriği – 

boyutu – yapı malzemesi), 

IV. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait teknik şartname, 

V. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait katalog, 

VI. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait UBB, 

VII. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait fotoğraf. 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo’da, mevcut bir biyomedikal tanım üzerinden marka, kullanım 

yeri, klinik branş tanımlama talebi için aşağıdaki bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir. 

I. İlgili Biyomedikal Tanım, 

II. Talep Edilen Markaya Ait İnternet Adresi (linki), 

III. Talep Edilen Kullanım Yeri, 

IV. Talep Edilen Klinik Branş. 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo’da, yeni bir biyomedikal tanım / kod açılması talebi için 

aşağıdaki bilgileri gönderilmesi gerekmektedir. 

I. Talep Edilen Ürüne Ait İnternet Adresi (linki), 

II. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait teknik şartname, 

III. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait katalog, 

IV. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait UBB, 

V. (Varsa) İlgili Dayanıklı Taşınır’a ait fotoğraf. 

 

Tanımlama taleplerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

mailto:tanim.biyomedikal@saglik.gov.tr


MALZEME TANIMLAMALARI VE VERİ GİRİŞLERİ HAKKINDA 

AÇIKLAMA VE HATIRLATMALAR 

Sayfa 8 / 8 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 

I. Taleplerinizin mümkün olduğu kadar resmi kurum elektronik posta adreslerinden 

gönderilmelidir. 

II. Telefon ile herhangi bir talepte bulunulmamalı, sadece elektronik posta yoluyla talep 

edilmelidir, 

III. Biyomedikal Depo malzeme ve marka tanımlamaları Genel Sekreterlikler bünyesindeki 

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından konsolide edilerek gönderilmelidir. 
 

12. İLGİLİ DEPODA BULUNMAYAN MALZEME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

Malzemelerin farklı depo türlerinde takip edilmesi gerekirken sistem değişikliği veya sehven 

yapılan yanlış uygulamalar sebebi ile ilgili olmayan depo türlerinde kayıtlı olması durumu mevcut 

kayıtları ve iş yükü planlamalarında hatalara sebep olabilmektedir. Bu şekilde oluşan dört temel 

durum tespit edilmiştir. 

I. Biyomedikal Nitelikli bir ürün Ayniyat Deposunda kayıtlı görünüyor ise; örneğin bir aspiratör 

cihazı “255-01-05-04 HASTA KOMİDİNLERİ VE ETAJERLERİ” taşınır kodunda kaydedilmiş ve 

açıklamasına aspiratör olduğu beyan edilmiştir. Bu durumda taşınır “Düzeltme Çıkışı” ile çıkılır 

, Düzeltme Girişi ile doğru taşınır kodunda Malzeme Girişi yapılarak Saymanlığa bildirilir. Daha 

sonra “Ambarlar Arası Devir” ile Ayniyat Deposundan Biyomedikal Deposuna aktarılır. 

II. Ayniyat Nitelikli bir ürün Biyomedikal Deposunda kayıtlı görünüyor ise; örneğin serum askısı 

“253-03-05-01-91 ASKILAR” taşınır kodunda kaydedilmiştir. Bu durumda ise taşınır “Düzeltme 

Çıkışı” ile çıkılır, “Düzeltme Girişi” ile doğru taşınır kodunda Malzeme Girişi yapılarak 

Saymanlığa bildirilir. Daha sonra “Ambarlar Arası Devir” ile Biyomedikal Deposundan Ayniyat 

Deposuna aktarılır. 

III. Medikal nitelikli bir ürün Biyomedikal Deposunda kayıtlı görünüyor ise; örneğin bir abeslang 

“253-03-05-01-86 ABESLANGLAR” taşınır kodunda kaydedilmiştir.  Bu durumda ise taşınır 

“Düzeltme Çıkışı” ile çıkılır, “Düzeltme Girişi” ile doğru taşınır kodunda Malzeme Girişi 

yapılarak Saymanlığa bildirilir. Tüketim niteliğinde bir malzeme ise tüketim çıkışı yapılarak 

depodan çıkışı gerçekleştirilir. Dayanıklı taşınır niteliğinde bir malzeme ise “Ambarlar Arası 

Devir” ile Biyomedikal Deposundan Medikal Depoya aktarılır. 

IV. “Ambarlar Arası Devir” ile doğru depolarda kayıtları aktarılan ürünlere eğer “Düzeltme Çıkış” 

ve “Düzeltme Giriş” işlemleri yapılmadı ise taşınır kodları değişmeyecektir. Ürünlerin depo 

türlerinin malzeme taşınır kodlarına bağlı olarak otomatik olarak atanması sebebi ile eski 

kodlardaki bazı ürünler yanlış depo türleri ile eşleşebilmektedir. Bu tür durumlarda, tüketim 

malzemelerinde malzemelerin tüketilmesi ve herhangi bir işlemin yapılmaması, ancak 

dayanıklı taşınırlarda ise muhakkak “Düzeltme Çıkış” ve “Düzeltme Giriş” işlemi yapılmalıdır. 

 


