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Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama 

Merkezlerinin Kurulması

2016 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek

Bina Yerleşkesinde fizibilite çalışması yapılmıştır. Alan tasarımı

ve mimari proje üzerinde çalışılmıştır.

19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Hastane Eczacılığı Eğitim ve

Uygulama Merkezi Teknik Şartname Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştayda merkezde yer alacak hastane eczacılığı teknolojileri,

donanım ve teçhizat konularında ihtiyaç listeleri belirlenerek,

teknik şartname hazırlığı ile merkezde yürütülecek faaliyetlere

ilişkin usul ve esaslar hakkında mevzuat oluşturulması için

çalışma yapılmıştır.

Merkezin açılması amacı ile tüm fizibilite, maliyet ve teknik

şartname çalışmaları tamamlandıktan sonra satın alma sürecine

ilişkin gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi planlanmaktadır. 2017

yılında Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama Merkezinin

kurulması hedeflenmektedir.
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Hastane Eczanelerinde Tıbbi Cihaz Yönetimi 

Lisans Seçmeli Ders Programı

Lisans düzeyinde eğitim gören eczacı adaylarının hastane

eczanelerinde tıbbi cihaz yönetimine ilişkin bilgi düzeyinin

artırılması, bu sayede hastane eczacılığı alanına yönelecek olan

öğrencilerin vizyoner bir bakış kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından gönderilen

AKTS Kriterlerine uygun olarak 14 hastalık ders programı

planlanmıştır. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar

Döneminde dersin verilmesi üzere YÖK başvurusu yapılmıştır.
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Acilde En Çok Kullanılan 20 İlacın Atık Yönetimine 

İlişkin Çalışma Yapılması

Sağlık tesislerinde ilaçlarla ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve

kurallar doğrultusunda güvenli ve standartlara uygun olarak ilaç

atık yönetiminin uygulanması amaçlanmaktadır. İlaç tedavilerinde

yarım doz ilaç uygulaması yapılması halinde arta kalan doz

yönetiminin yapılması, stabilite süresi sona eren veya uygulama

sonrasında hemen imha edilmesi gereken ilaçların imha

prosedürlerinin belirlenmesi, özel imha koşulları olan ilaçlar

hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması ile standart olarak

ilaçlarda atık yönetiminin uygulanması için Çevre Bakanlığı

tarafından yayımlanan mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışma

yapılması planlanmaktadır.
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Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi

2017-2021 Eylem Planı kapsamında ve tasarruf tedbirleri

doğrultusunda; Sağlık tesislerinde özellikle kronik hastalığa

sahip hastalara polikliniklerde birden fazla hekim tarafından

düzenlenen çoklu reçetelerin incelenmesi, ilaç

duplikasyonlarının, etkileşimlerinin önlenmesi, akılcı ilaç

kullanımı ilkeleri doğrultusunda hastaların bilgilendirilmesi ve

hekimlere danışmanlık hizmeti sunması üzere eczacıların

görevlendirilerek Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi

(AİKDM) açılması amaçlanmaktadır. TİTCK Akılcı İlaç

Kullanımı Daire Başkanlığı koordinasyonunda AİKDM'lerin

Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin mevzuat çalışması

yürütülmektedir. Konuya ilişkin planlama yapılması ve ilgili

mevzuat hakkında çalışma yapılması üzere 11-14 Temmuz 2016

tarihleri arasında İlaç Danışma Merkezleri Çalıştayı yapılmıştır.

Akabinde mevzuat çalışmalarına devam edilmiştir. Standardize

bir oda tasarımı yapılmasına karar verilmiş olup, tasarım

çalışması tamamlanmıştır.
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Ambalaj Yönetmeliğinde Yapılması İstenen Değişiklikler 

Sağlık tesislerinde Kalite Standartları gereği yeniden etiketlenen

ilaçların (yüksek riskli ilaçlar, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi

ilaçlar) üretim bandında etiketli olarak basımının sağlanması,

görünüşü-okunuşu benzer ilaçların karışmasının önlenmesi ve

birim ambalaj formunun küçültülmesi/büyütülmesi gereken

ilaçlar hakkında yasal düzenleme yapılması üzere başvuruda

bulunulması amaçlanmıştır. Yeniden etiketlenen ilaçların üretim

bandında birim ambalaj üzerine gerekli ibarelerin basımının

sağlanması, görünüşü-okunuşu benzer ilaçların karışmasının

önlenmesi ve birim ambalaj formunun küçültülmesi/büyütülmesi

gereken ilaçlar hakkında çalışma yapılarak ilgili otoriteye görüş

sunulmuştur.
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Antineoplastik İlaçlara İlişkin Stabilite Kılavuzu

Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitelerinde kullanılmadan kalan ilaç

dozu israfının önlenmesi, maliyet etkin ve güvenli ilaç

uygulamalarının yapılması amacıyla yarım kalan ilaç dozlarının

stabilitesi ve saklama koşulları hakkında bilgi sunulması

hedeflenmiştir. Yarım kalan doz yönetimin güvenli ve maliyet

etkin yapılması için ilaç kısa ürün bilgisi, literatür taraması ve

güvenilir veri tabanlarında yer alan ilaç stabilite bilgilerinin

derlenerek kılavuz halinde hazırlanması ve kurumumuz web

sitesinde erişime açık hale getirilmesi, yeni bilgiler ışığında belirli

periyotlarla revize edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

2016 yılında ‘Antineoplastik İlaçların Stabilite Kılavuzu’

hazırlanıp, web sayfamızda yayınlanmıştır. İş Zekası-Karar

Destek Sistemine entegre edilerek kullanıma sunulmuştur.

(http://www.tkhk.gov.tr/KBY/4/6667_antineoplastik-ilac-)

2017 yılı içerisinde ATC gruplarına göre ilaçların stabilite

kılavuzlarının hazırlanıp, bilgilendirmelerin yapılarak web

sayfamızda yayınlanması planlanmaktadır.
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Bilimsel İnteraktif İlaç Bilgi Kaynakları aracılığı ile 

Bilimsel Çalışmalar Yapılması

İlaç, hasta ve çalışan güvenliği sağlamak amacıyla yapılan

çalışmalarda ilaç bilgi kaynağı kullanılması ve çıktıların saha ile

paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. İlaçların güvenli

kullanımlarını sağlamak üzere çalışma yapılarak (ilaç etkileşimi,

geçimsizlik, antidot kullanımı vb.) sahaya sunulması

planlanmaktadır.
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Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Eczacılık Hizmetleri 

Akreditasyon Çalışmaları

Sağlık tesislerimizde eczacılık hizmetlerinin sistemli ve doğru

olarak yürütülebilmesi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinin

akreditasyonuna ilişkin çalışmalarının yürütülmesi

amaçlanmaktadır. 2015-17 sayılı Genelge doğrultusunda sağlık

tesislerimizde kullanılan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinin

(SBYS) akreditasyonu sürecinde Eczacılık Hizmetleri Modülünün

yetkinlik değerlendirmesi çalışmalarının yürütülmesi

planlanmaktadır. 19-25 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen

Eczacılık Hizmetleri Standart Talimatlar Çalıştayı'nda SBYS

Eczacılık Modülünde olması gereken kriterler belirlenmiş ve

Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne

iletilmiştir. Başvuruda bulunan firmaların değerlendirmeleri

belirlenen kriterler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2017 yılı içerisinde modülde yer alması gereken kriterlerle ilgili

revizyon yapılacaktır.
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Eczacılık Hizmetleri Standardizasyon Çalışmaları

Sağlık tesislerinde sunulan eczacılık hizmetlerinin standardize

edilerek farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve ülke

genelinde standart eczacılık hizmeti sunulması amaçlanmıştır.

Uygun Yönetmelikler, mevzuatlar ve rehberler doğrultusunda

Eczacılık Hizmetlerinin ve Medikal Depo çalışmalarının

kesintisiz, standart ve uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla

talimat ve prosedürlerin hazırlanması üzere konu başlıkları

belirlenmiş, hastane eczacılarından oluşturulan çalışma grupları

tarafından her konu başlığının talimat olarak hazırlanması

planlanmıştır. 19-25 Şubat 2016 tarihleri arasında "Eczacılık

Hizmetleri Standart Talimatlar Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Hazırlanan talimatlar 21.03.2016 tarihinde yayımlanmış ve saha

görüşleri alınmıştır. Değerlendirme sürecinin ardından

09.04.2016 tarihinde kullanıma sunulmuştur.

(http://www.tkhk.gov.tr/4833_eczacilik-hizmetleri)

İlgili talimatlar verimlilik kriterlerine eklenerek, yapılan

uygulamalar hakkında saha gözlemi yapılmıştır. 2016 yılı

içerisinde hazırlanan talimatlar 2017 yılı içerisinde prosedüre

çevrilerek revize edilecektir.
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İlaç Yönetim Sistemi Çalışmaları

İlaç stok yönetiminin ve hasta başı ilaç hazırlama koşullarının

iyileştirilmesi, ilaç güvenliğinin sağlanması adına pilot

uygulamalar yapılarak ilaç yönetim sistemlerinin kurulması için

gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. 2015 yılı içerisinde

yapılan çalışmalar sonucunda HIMMS 7 almaya aday olan İzmir

Tire Devlet Hastanesi pilot olarak seçilmiştir. İzmir İli Güney

Bölgesi KHB Genel Sekreterliği Stok Yönetim Birimi ile

koordineli olarak teknik şartname hazırlanmıştır. Alım süreci

tamamlanarak ilgili sağlık tesisinde sistem kurulumu

gerçekleştirilmiştir. İkinci pilot hastane olarak seçilen Bursa

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 25.10.2016

tarihinde yerinde değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Hizmet

alımı teknik şartnamesi hazırlanması üzere çalışmalara

başlanmıştır. Antalya KHB Genel Sekreterliği'ne bağlı sağlık

tesislerinde ilaç yönetim sistemi kurulmasına yönelik fizibilite

çalışması yapılmaktadır. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'nde hizmet alımı yapılmasına yönelik teknik

şartnamenin hazırlanması ve alım sürecinin başlatılması

planlanmaktadır.
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İlaç Yönetimiyle İlgili Uygun Algoritmaların Hazırlanması ve 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerine (SBYS) Entegre Edilmesi

Hastane Eczacılığı alanında sunulan sağlık hizmetinin daha etkin

ve verimli sunulabilmesi üzere ilaçların yönetimi için

algoritmaların oluşturulması ve SBYS sistemlerine entegre

edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. SUT hükümleri

doğrultusunda bazı ilaçların sağlık tesislerinde yönetiminin

sağlanması için algoritmaların oluşturulması ve SBYS

sistemlerine entegre edilmesi üzere bilgilendirme yapılması

planlanmaktadır. Bu nedenle, İnsan Albumini ve Antibiyotik

Kullanımı konusunda hazırlanan algoritmaların SBYS’ye entegre

edilerek ilaç güvenliği ve akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda

fayda sağlanması hedeflenmektedir.

02.09.2016 tarihinde Human Albumin için HBYS uyarısıyla ilgili

algoritma hazırlandı ve resmi yazı sahaya duyuruldu.

(http://www.tkhk.gov.tr/6517_insan-albumin-kullan)
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Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemlerinin Karşılaştırılması

Ülkemizde kullanılan manuel, yarı-tam otomatik ve robotik

kemoterapi ilaç hazırlama sistemlerinin incelenerek, genel grup

başlığı altında 50 kriter üzerinden karşılaştırılması ve ünitelerde

cihaza bağımlı olmaksızın olması gereken azami standartların

belirlenmesi amaçlanmıştır. Sistemleri incelemek üzere 50 kriter

belirlenerek 0-1-2 skorlama sistemi ile skorlanmıştır. Çalışma

poster haline getirilerek Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne

sunulmuştur. Poster çalışması Ağustos 2016'da tamamlanmış

olup, 13 Ekim 2016 tarihinde European Association of Hospital

Pharmacists (EAHP) Kongresi'ne gönderilmiştir.
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Verimlilik Gözlemi Kapsamında Klinik Mühendislik, Eczacılık,

Medikal Depo, Ayniyat Depo, Biyomedikal Depo Boyutlarına

Yönelik Rehberin Revize Edilmesi ve Ekiplere Eğitim Verilmesi

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde verimlilik ve kalite

çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmek, kaynakları israf

etmeden, etkin, etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu

sağlamak ve sürekli iyileştirmek amaçlanmaktadır. Verimlilik

gözlemlerinde görev alacak gözlemcilere ve sağlık

tesislerimizdeki personellere destek olması amacıyla rehberler

hazırlanmıştır. Bu rehberler soru farklılıklarından dolayı

Hastaneler Rehberi, Kadın Doğum Hastaneleri Rehberi, Ruh Ve

Sinir Hastalıkları Hastaneleri Rehberi ve Ağız Ve Diş Sağlığı

Hastaneleri Rehberi olarak düzenlenmiştir. Gereksinimler ve yeni

düzenlemeler doğrultusunda rehberlerin revize edilmesi

planlanmaktadır. 18.04.2016 tarihinde Verimlilik Gözlemcisi

Yerinde Değerlendirme Rehberi revize edilerek yayımlanmıştır.

(http://www.tkhk.gov.tr/DB/19/4836_verimlilik-yerinde-d)

11–15 Nisan 2016 tarihinde Yerinde Değerlendirme Verimlilik

Soruları Revizyonu Eğitimi gerçekleştirilmiştir.



16

Yarım Doz İlaç Yönetimi Çalışmaları

İlaçların kullanımından sonra arta kalan dozlarının yönetiminin

yapılması, sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi, mali fayda

sağlanması, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması

amaçlanmaktadır. Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık

tesislerimizde kalan yarım dozu imha edilen ilaçların takibi ve

istatistiki veriye dökülmesine ilişkin yapılan analiz sonucunda

yarım kalan doz yönetiminin yapılabilmesi için aseptik ilaç

hazırlama ünitesi kurulması gereken sağlık tesislerinin

belirlenmesi amaçlanmaktadır. 01.01.2015 tarihinden itibaren

Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerimizde yarım kalan

ilaç dozlarının istatistikleri tutulmaktadır. 2016 yılı içerisinde veri

analizi yapılmış olup, aseptik ilaç hazırlama ünitesi kurulması

üzere pilot olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

seçilmiştir.

Pilot olarak seçilen Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile

koordineli olarak çalışma yürütülmektedir. 2017 yılı içerisinde

ünitenin kurulması planlanmaktadır.
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Yılın Hastane Eczacısı Proje Yarışması

Dantotsu yalın yönetim modeli ışığında, Yılın Hastane Eczacısı

Proje Yarışması ile Hastane Eczacılığında yapılan iyi

uygulamaları yaygınlaştırmak ve farkındalık sağlamak

amaçlanmıştır.

Yılın Hastane Eczacısı 3. Proje Yarışması duyurusu 29 Eylül

2016 tarihinde yapılmıştır. Proje yarışmasına 31 aday proje

katılmıştır. Proje Konuları tasarruf tedbirlerine uygun olarak ilaç

ve tıbbi sarf malzeme kullanımı, yalın stok yönetimi ve DUR

Programına ilişkin faaliyetler üst başlıkları altında belirlenmiştir.

Yılın Hastane Eczacısı Proje Yarışması sonuçlarının Aralık 2016

tarihinde açıklanması planlanmaktadır.



2014 yılı itibari ile cerrahi el aletlerinin tekil terminoloji ile

takibinin sağlanabilmesi amacıyla, Yeni Cerrahi Alet

Sınıflandırma Tanımlarının MKYS işlemlerinde kullanılması

zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çalışma ile; MKYS’de yapılacak tüm analizlerde(stok takibi,

fiyat analizi vb.) Taşınır Malzeme Kodu yerine Sınıflandırma

Kodu ve Sınıflandırma Tanımı kullanılmaya başlanmış olup,

aynı tanımı seçilmiş iki malzemenin fiyatları eşdeğer kabul

edilerek yaklaşık maliyet bilgisine esas olması sağlanmıştır .

Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerinden e-posta ve

telefon yoluyla gelen talepler doğrultusunda yeni cerrahi alet

tanımları MKYS ‘ye eklenmektedir.
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Cerrahi Alet Sınıflandırma Çalışmaları



2014 yılı itibari ile sağlık tesislerinde laboratuvar sarf

malzemelerinin terminoloji birliği içinde kayıt ve takibinin

yapılabilmesi amacıyla, Yeni Laboratuvar Malzeme

Sınıflandırma Tanımlarının MKYS işlemlerinde kullanılması

zorunluluğu getirilmiştir. Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık

tesislerinden e-posta ve telefon yoluyla gelen talepler

doğrultusunda yeni Laboratuvar Malzemesi tanımları MKYS ‘ye

eklenmektedir.
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Laboratuvar Malzemeleri  Sınıflandırılması 

Çalışmaları



Sağlık Tesislerinde Tıbbi Sarf Malzemelerin terminoloji birliği

içerisinde kayıt ve takibinin yapılabilmesi için 2014 yılı itibariyle

Yeni Tıbbi Sarf Malzeme Sınıflandırma Tanımlarının MKYS

işlemlerinde kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çalışma ile; MKYS’de yapılacak tüm analizlerde (stok takibi,

fiyat analizi vb.) Taşınır Malzeme Kodu yerine Sınıflandırma

Kodu ve Sınıflandırma Tanımı kullanılmaya başlanmış olup,

aynı tanımı seçilmiş iki malzemenin fiyatları eşdeğer kabul

edilerek yaklaşık maliyet bilgisine esas olması sağlanmıştır.

Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı Sağlık Tesislerinden e-posta ve

telefon yoluyla gelen talepler doğrultusunda yeni Tıbbi Sarf

Malzemesi tanımları MKYS ‘ye eklenmektedir.

3- 6 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul ‘da Kurum Merkez

Teşkilat personelleri, paydaş kurum katılımcıları ve Kamu

Hastane Birliklerinden görevlendirilen uzman doktor ve

eczacıların katılımıyla Medikal Ürün Sınıflandırma ve Yönetim

Sisteminin Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
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Tıbbi Sarf Malzeme Sınıflandırılması Çalışmaları



Sağlık Tesisi stok kartlarında ilaçların Ticari Marka adı üzerinden

değil Jenerik isimlerine göre takiplerinin yapılabilmesi, tekil

tanımlarına göre ihale listelerinin hazırlanabilmesi için MKYS

(Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) de kayıtlı ilaçlara ait

barkodlara (yaklaşık 13.300 Adet) Jenerik Kodu verilmiş, İlaç

Ticari İsimleri, Firma Bilgileri ,ATC Bilgileri, İthal-İmal Bilgileri

düzenlenmiştir.

Sisteme piyasaya yeni giren barkodlar eklenmekte olup, ayrıca

Genel Sekreterliklerimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerinden ve yine

MKYS kullanıcısı olan Halk Sağlığı Kurumundan e-posta ve

telefon ile gelen talepler doğrultusunda liste sürekli olarak

güncellenmektedir.
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Satın Almaya Esas Jenerik İlaç Sınıflandırma Çalışmaları



Klinik Mühendislik, Eczacılık, Medikal Depo, Ayniyat Depo,

Biyomedikal Depo kapsamında denetim mekanizmasının

işlerliğinin sağlanması amacıyla, Verimlilik Gözlemi kapsamında

birliklerimize bağlı sağlık tesislerine ziyaretler yapıldı.
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Verimlilik Gözlemi Kapsamında 

Sağlık Tesislerinin Ziyaret Edilmesi



Merkezi alıma konu edilmesi düşünülen, muadili olmayan ve

kurumlarımızda toplam ilaç tüketimin yaklaşık %80 ini teşkil

eden orijinal antineoplastik ilaçlarla ilgili analizler yapılıp,

Genel Sekreterliklerden sağlık tesisi bazında 12 aylık ihtiyaç

talepleri toplanmıştır.
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Antineoplastik İlaçların Merkezi Satın Almaya Konu 

Edilmesi Hususunda Analiz Çalışması Yapıldı.



TİTCK ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve ülkemizde üretilen

veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin

üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip

edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesinin

hedeflendiği ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'ne paydaş Kurum olarak

katılım sağlanmıştır.

ÜTS’de kullanılacak ortak terminoloji için mevcut sınıflandırma

sistemimiz TİTCK ile paylaşılmıştır. ÜTS (Ürün Takip Sistemi )

Projesi 2. ve 3. Çalıştayı, Eskişehir ve İstanbul'da Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TKHK, TÜBİTAK, ilgili kamu

kurumları ve sektörün geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Projesine Paydaş Olarak Katılım 

Sağlanması



İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi üreten yazılım üreticilerine

uygunluk ve yeterliliklerinin değerlendirilerek tespit edilmesi

amaçlanmaktadır. 31.03.2016 tarihinde Daire Başkanlığımız web

sitesinde yayınlanan İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) iş

akışı, evrak takip ve İBYS uygunluk değerlendirme kılavuzuna

göre başvuru yapan firmaların değerlendirmeleri yapılarak Sağlık

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığına bilgi verilmektedir.
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İBYS (İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi) 

Uygunluk Değerlendirmeleri



26

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara Ait 

Sürecin Takibi

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerindeki Kronik Hepatit C

tedavisinde kullanılacak ilaçların hastaya sunulmasına kadar

geçen süreç takip edilmektedir.

Haziran 2016 tarih ve 29746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

SUT gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren Kronik Hepatit

C'de kullanılan ilaçlar SGK tarafından dağıtılarak bağlı sağlık

tesisi eczanelerinden hastalara ulaştırılmaya başlanmıştır. Bu

süreçte SGK tarafından önerilen illerde dağıtım yapılacak sağlık

tesisleri ve sorumlu kişiler belirlenerek koordinasyon

sağlanmıştır.
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2015 Yılı Genel Bütçe ve Döner Sermaye Taşınır Kesin Hesap 

Çalışması 

MKYS 'de 150,253,254,255 hesap kodunda bulunan geçen yıldan

devreden , yıl içi giren ,yıl içi çıkışı yapılan ve ertesi yıla

devredecek malzemelerin ölçülebilir tutarlarının (MKYS/KBS) ve

(MKYS/TDMS) analizi yapılmıştır.

.
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Sağlık Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır 

Muhasebe Kayıtlarının Analizi Çalıştayı

11-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumu Merkez İdari ve Teknik Personeli, Kamu

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri, Türkiye Halk Sağlığı

Kurumu ve İl Sağlık Müdürlüklerini kapsayan Sağlık

Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır Muhasebe Kayıtlarının

Analizi Çalıştayı yapılmıştır.



29

667 Sayılı KHK Gereği Devir Alınan Özel Sağlık 

Tesislerinin Tüm Taşınırlarının Devir İşlemlerinin 

Gerçekleştirilmesi

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin

Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri gereğince

Kurumumuza devir edilen Özel Sağlık tesislerinin Kamu

Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri bünyesindeki sağlık

tesislerinin çatısı altında ek bina olarak faaliyetine devam

etmesine karar verilen ve kiralık durumda olup tekrar açılmaması

uygun bulunan merkezlerdeki tüm sarf ve dayanıklı taşınırların

fiziksel olarak teslim alınması, taşınması ve ilgili depolara

kayıtlarının yapılması işlemleri yürütülmüştür.
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669 Sayılı KHK Gereği Devir Alınan Asker Hastanelerinin 

Tüm Devir İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Tedbirler Alınması ve

Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmündeki Kararname

gereği, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri

ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile

asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile

Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları Kamu

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine bağlı Hastane veya ek

bina olarak faaliyet vermeye başlamıştır. Sağlık tesisleri içindeki

tüm sarf ve dayanıklı taşınırların sayım ve tespitleri yapılarak

MKYS’ye entegrasyonu sağlanmıştır.
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KMBYS Uygunluk Değerlendirmeleri 

Sağlık tesislerinde klinik mühendislik alanında kullanılan

yazılımların MKYS ile entegre çalışabilmesi şartını sağlamak için

başvuran yazılım firmalarına, belirlenen kriterler doğrultusunda

değerlendirmeler yapılmaktadır. Uygunluk sağlayan firmalar için

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne teknik görüş verilerek

kullanıma açılması sağlanmaktadır.
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Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzunun 

2016 yılı Revizyonu Yayınlanmıştır

2015 yılı itibariyle sağlık tesislerinin test, kontrol ve kalibrasyon

süreçlerinde kullanılmak üzere hazırlanan rehber, mevcut

yönetmelik ve sahanın ihtiyaçları doğrultusunda revize edilerek

2016 yılında güncel hali yayınlanmıştır.
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15-19 Şubat Klinik Mühendislik Hizmetleri Standart 

Talimat Hazırlama ve Veri Doğruluğu Çalıştayı

Sağlık tesislerinde biyomedikal depo kapsamında kaydı tutulan

tıbbi cihaz verilerinin analizi 89 Kamu Hastane Birlikleri Klinik

Mühendislik Birim Sorumlularıyla paylaşılarak yapılmıştır. Hatalı

verilerin düzeltilmesi için analizi yapılan illere bilgilendirme

sağlanmıştır.

Verimlilik Gözlemlerinin Biyomedikal Depo ve Klinik

Mühendislik boyutlarında yer alan ve sağlık tesislerinde

uygulanması istenen talimatları standartlaştırmak amacıyla

çalışma grupları oluşturulmuş, elde edilen talimatlar konsolide

edilerek 89 Kamu Hastaneleri Birliği için yayınlanmıştır.
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SİP (Sanayi İşbirliği Programı) Kapsamında Yerli Üretime 

Konu Olacak Tıbbi Cihazların Veri Analizleri 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde

yürütülen Sanayi İşbirliği Programı (SİP) çerçevesinde yerli

üretimi planlanan cihazlar için Kamu Hastaneleri Kurumunda

kullanımda olan cihazların stok, teknik hizmet, satın alma ve

tüketim malzemelerinin maliyet analizleri yapılmıştır.

SİP konusuna ilişkin toplantılara katılım sağlanmış ve görüş

verilerek kamu hastanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda

yönlendirmeler yapılmıştır.
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Mersin Şehir Hastanesi Açılışı Öncesi 

Envanter Sayımı

Mersin Şehir Hastanesi’nin hizmete açılacak olması sebebiyle

hizmete kapatılacak olan Mersin Devlet Hastanesi ve Mersin

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin tüm

biyomedikal ve Ayniyat Dayanıklı taşınırların envanterinin

sayımı 02-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmış ve

raporlanması sağlanmıştır.
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SGK Geri Ödemesi Yapılan İade Kapsamındaki Cihazların 

Kurumumuza Devri Çalışmaları

SGK tarafından sigorta kapsamında hastalara verilen ve geri

ödemesi yapılan tıbbi cihazların Kurumumuza devredilmesi ve

sağlık tesisi aracılığıyla hizmet verilmesi amacıyla 12 tıbbi

cihazın SUT-maliyet ve protokol yazımı çalışmaları yapılmıştır.

Ulusal KMYS (Klinik Mühendislik Yönetim Sistemi) 

Yazılımı Çalışmaları

Genel Sekreterlikler ve sağlık tesislerimizde klinik mühendislik

süreçlerinin ihtiyaçlara yönelik yürütülmesi amacıyla Dünya

Bankası Projesi kapsamında yapılması planlanan Klinik

Mühendislik Yönetim Sistemi yazılımı için ihale hazırlıkları

yürütülmektedir.
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TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’den Sağlık Tesislerinde 

Kullanılması Planlanan Standartların Temini

Sağlık bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde kullanılması planlanan

standartların temini için protokol oluşturulmuş, 89 Kamu

Hastaneleri Birliği’ndeki sorumlu kişiler ile paylaşımı için web

ara yüzü tasarlanmış ve yayınlanmıştır.

Biyomedikal Sınıflandırma Sisteminin Sektör 

Temsilcileri İle Paylaşılması

Kurumumuz sağlık tesislerinde biyomedikal depo yönetiminde

kullanılan biyomedikal sınıflandırma sistemi sektör temsilcileri

ile paylaşılarak sistemin geliştirilmesine yönelik çalışalar

başlatılmıştır.
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MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) 

Yeni Ekran Tasarımlarının Geliştirilmesi

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında yer alan

birimlerin sahip oldukları kaynakların (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf

malzemeleri ve demirbaş) verimli kullanımı ve güncel olarak

takibi amacıyla, mevcut ekranlar üzerinde ihtiyaç olan

düzenlemeler yapılmıştır.

• Hesap Düzeltme Ekranı

• Fiş Listeleme Ekranı

• Enerji takip modülünün 2016 için TEP (Ton Eşdeğer Petrol

Hesaplama) değerlerini de hesaplayacak biçimde

düzenlenmesi

• Malzeme Girişleri ekranında malzemelerin detay bilgilerinin

girilmesi ile ilgili çalışmalar

• Malzeme Girişleri ekranında 667 ve 669 KHK ile ilgili

düzenlemeler
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Stok Koordinasyon Programı

Stok Koordinasyon Programı'nın revize edilmesi ve kullanıcıların

programdan daha etkin yararlanması amacıyla, uygulama

üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak, uygulama ile ilgili

kullanıcı desteği sağlanmıştır.
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Performans Takip Formu Güncellemeleri

Sağlık tesislerinin 3 aylık periyot ile dönemlik belirlenen sorular

ile denetlenmesi üzerine oluşturulan Performans Takip Formu

üzerinde uygulama içerisine yönetim paneli eklenmiş ve

raporlama sistemi değiştirilerek gerekli güncellemeler yapılmıştır.
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Tedarik Paylaşım Platformu

Büyük ölçekli genel sekreterliklerin özellikle ihalesini yapamayan

diğer genel sekreterlikler ile malzeme paylaşımının sağlanması

amacıyla web tabanlı bir uygulama tasarımına başlanmıştır.

http://sbu2.saglik.gov.tr/Tpp
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Kamu Hastanelerinde Eczacı İnsan Kaynağı Platformu

Kamu hastanelerinde görev yapan eczacıların kişisel bilgileri,

eğitim bilgileri, kariyer bilgileri ve yetkinlikleri, çalışma alanları

ve birikimleri, yürüttükleri projeler ve benzeri konularda bilgi

havuzu oluşturmak amacıyla, görevli personellerin ilgili bilgileri

girebileceği web tabanlı bir uygulama geliştirilerek uygulama

kullanıma açılmıştır.

http://sbu2.saglik.gov.tr/eczaik
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Kamu Hastanelerinde Klinik Mühendislik 

İnsan Kaynağı Platformu

Kamu hastanelerinde klinik mühendislik alanında görev yapan

kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, kariyer bilgileri ve yetkinlikleri,

çalışma alanları ve birikimleri, yürüttükleri projeler ve benzeri

konularda bilgi havuzu oluşturmak amacıyla görevli personellerin

ilgili bilgileri girebileceği web tabanlı bir uygulama geliştirilerek

kullanıma açıldı.

http://sbu2.saglik.gov.tr/kmik
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MKYS Android Mobil Zimmet Uygulaması

Zimmet işlemlerinin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi

amacıyla Android platformu için mobil uygulama geliştirildi.

Geliştirilen uygulama ile ilgili sahadan geri dönüşler alınarak

gerekli güncellemeler yapıldı. Uygulama ile ilgili kullanım

kılavuzu hazırlanarak Kasım ayında düzenlenen Sağlık

Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır Muhasebe Kayıtlarının

Analizi çalıştayında uygulamanın sunumu yapılarak genel

kullanıma açılmıştır.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mkysstok.zim

met&hl=tr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mkysstok.zimmet&hl=tr
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MKYS Biyomedikal Cihaz Android

Mobil Sorgulama Uygulaması

Biyomedikal cihaz bilgilerinin mobil uygulama üzerinden

erişilebilmesi için Android platformu için mobil uygulama

geliştirildi. Uygulama ile ilgili kullanım kılavuzu hazırlanarak

Kasım ayında düzenlenen Sağlık Tesislerindeki Mevcut Depo ve

Taşınır Muhasebe Kayıtlarının Analizi çalıştayında uygulamanın

sunumu yapılarak genel kullanıma açılmıştır. Uygulama sadece

klinik mühendislik sorgulama yetkilerine sahip personel

tarafından kullanılabilmektedir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gca.com.stokanaliz

&hl=tr

https://play.google.com/store/apps/details?id=gca.com.stokanaliz&hl=tr


MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 YILI 
FAALİYET RAPORU
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Stok Yönetim Birimi
Stok Bilgi Sistemleri Birimi

Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi

Hastane Eczacılığı Hizmetleri 
Yönetim Birimi

Klinik Mühendislik Hizmetleri
Yönetim Birimi
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Tıbbi Cihaz Envanter, Teknik Hizmet ve İnsan 

Kaynağı Analizi

İdari, mali ve teknik kararlar alabilmek amacı ile üst

yöneticilere analiz tabloları sunmak amacıyla ;

• Demirbaş donanımların yüzdesel aktif-pasif-arızalı

durum dağılımı,

• Bakım - onarım sözleşme kapsamındaki durum dağılımı,

teknik hizmet sözleşme kapsamındaki durum dağılımı,

• Yedek parça/aksesuar tüketim ve teknik hizmet maliyet

toplamlarının donanımın satın alma maliyetine oransal

dağılımı,

• Kurum bazlı künye bilgisi girilen biyomedikal tanım

sayısı/biyomedikal depo fiili stok miktarı,

• TDMS teknik hizmet bedeli/MKYS teknik hizmet bedeli,

• MR, Tomografi, Ultrason, EKO, Doppler ve EKG

cihazlarının 2012 öncesi, 2012, 2013, 2014 yılları

demirbaş alım miktarları ve alım tutarları ile hizmet alım

miktarları,

• Biyomedikal teknik hizmet ve TKKY insan kaynağı

konularında analizler yapıldı.
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Tıbbi Cihaz Envanter Doğruluğu Analizi

Veri eşleştirme oranlarının %90 civarında olması üzerine

eşleştirilen verilerin doğruluğunu incelemek amacıyla İş Zekası-

KDS’den alınan veriler incelenerek yanlış bilgi içeren kayıtlar

incelendi.

?
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Tıbbi Cihaz Fiyat-Performans Analizi

Yerli tıbbi cihaz sektörünün ithal cihazlarla olan fiyat-

performans analizlerini incelemek amacıyla defibrilatör

cihazı örnek alınarak teknik servis yeterliliği, garanti

kapsamları, çalışma teknolojisi, kullanıcı alışkanlıkları, yedek

parça sarf aksesuar çeşitliliği ve fiyatları üzerinden

karşılaştırma çalışması yapıldı.
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Cihaz Terkini Çalışmalarına Tıbbi Cihaz Perspektifi

Genel sekreterlik harcama yetkilisinin HEK'e ayırma sınırını aşan

biyomedikal dayanıklı taşınırların HEK işlemlerini kontrol altına

almak amacıyla İzmir ilinde Doğrusal Hızlandırıcı' nın, Sinop

ilinde Açık MR Cihazı' nın ve Kocaeli ilinde Cobalt-60 Cihazı' nın

kayıttan düşürülmesi ile ilgili talep, Biyomedikal Dayanıklı Taşınır

HEK' e Ayırma İş Akışı referans alınarak incelendi.
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Verimlilik Gözlemci Eğitimi

Klinik Mühendislik, Eczacılık, Medikal Depo, Ayniyat Depo,

Biyomedikal Depo boyutlarında denetim faaliyetlerinde görev

alacak gözlemci personelin eğitiminin sağlanması amacıyla

Afyonkarahisar ilinde Sağlık Tesislerinin Yerinde

Değerlendirme ve Birlik Gözlemci Eğitimi düzenlendi.
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Yerli Tıbbi Cihaz Sektörü Buluşması

Yerli tıbbi cihaz temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün

yaşadığı sorunları öğrenmek ve çözüm önerileri sunmak

amacıyla MEDİKÜM'ün organize ettiği ve Samsun'da yapılan

"Yerli Tıbbi Cihaz Sektörünün Bugünü ve Geleceği" konulu

konferansa katılım sağlandı.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1qMuBnKTKAhUEVxoKHeTMAmsQjRwIBw&url=https://medikum55.wordpress.com/2011/04/24/medikum/&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNFImxi7RmKH217i9nOYPtpdOnikCQ&ust=1452686216830074
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Klinik Mühendislik Konusunda Akademik Farkındalık

Biyomedikal Mühendisliği konusunda eğitim veren

üniversitelerin de bulunduğu kongrede Kamuda Klinik

Mühendislik Faaliyetlerini anlatmak ve akademik farkındalık

yaratmak amacıyla Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği

tarafından düzenlenen TIPTEKNO15'te "Klinik Mühendislik

Hizmetlerinde Gelinen Nokta ve Gelecek Dönem Faaliyet Planı"

konulu özel oturum seminerinde akademik camiaya bilgilendirme

yapıldı.
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Eczacılık Hizmetleri, Klinik Mühendislik Hizmetleri, Stok 
Yönetimi ve Taşınır İşlemleri Mevzuatı Oryantasyon Eğitimi

Genel sekreterlik ve sağlık tesislerinde göreve yeni başlamış ve

unvanı Eczacı, Biyomedikal Mühendisi ve Biyomedikal

Teknikeri olan personele; görev ve sorumluluk alanları ile ilgili

bilgi vermek amacıyla Antalya ilinde oryantasyon eğitimi

düzenlendi.
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Sağlık Bilgi Sistemleri Ortak Çalışması

MKYS’yi temsil etmek ve KMBYS hakkında bilgilendirme

yapmak amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

tarafından Antalya'da düzenlenen Hastane Bilgi Yönetim

Sistemleri ve Veri Gönderimi Çalıştayına katılım sağlandı.
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ÜTS Paydaşlığı Çerçevesinde Çalıştay Katılımı

Tıbbi cihazların takip edilmesi konusunda kurumumuzun

yürüttüğü çalışmalar sebebiyle paydaş olunarak görüş vermek ve

katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen Ürün Takip

Sistemi Projesi 3. Çalıştayına katılım sağlandı.
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Klinik Mühendislik Hizmetleri 1. Eğitim Sempozyumu

Sağlık tesislerimizde klinik mühendislik görev ve sorumluluk

alanında çalışanların, paydaşların, akademisyenlerin ve sektör

temsilcilerinin buluştuğu sempozyumda meslekî yeterliliği artırıcı

eğitimlerin yanı sıra sektör problemleri, yasal düzenlemeler, klinik

mühendisliğin geleceği ve envanter yönetim stratejilerinin

tartışıldığı ortak akıl toplantılarına da yer verilmiştir.
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Tıbbi Cihaz Sektör Paydaşlarıyla Buluşma

Tıbbi cihaz sektör paydaşları ile buluşmak ve kurumsal tanıtım

yapmak amacıyla EXPOMED 2015 fuarına katılım sağlayan tıbbi

cihaz sektör paydaşlarıyla sınıflandırma, tüketim malzemesi

analizi, eğitim gibi alanlarda görüş alışverişinde bulunularak

Klinik Mühendislik Yönetim Birimi faaliyetleri revize edildi.
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Temel Tıbbi Cihaz Kılavuzu

Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlı tesislerinde tıbbi cihazlarla

ilgilenen tüm personelin tıbbi cihazlara ilişkin teknik bilgilerini

artırmak amacıyla merkezi satın alma kapsamında bulunan tıbbi

cihazlara ait kullanım alanı, çalışma prensibi ve görsellerinin

bulunduğu Temel Tıbbi Cihaz Kılavuzu hazırlanmıştır.
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Eğitim Materyali Hazırlama

Lisans eğitiminde kullanılmak üzere Klinik Mühendislik görev ve

sorumluluk alanlarında eğitim dokümanının İletişim ve Cihaz

Yönetim Sistemleri bölümü Klinik Mühendislik Yönetim Birimi

tarafından hazırlanmıştır.
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Klinik Mühendislik Yerinde Değerlendirme Toplantısı

Biyomedikal Depo TKKY'leri ve Klinik Mühendislik hizmet

personellerinin tıbbi cihazlara ilişkin teknik bilgilerini artırmak,

Klinik Mühendislik Ekranlarının aktif kullanılabilirliğini

sağlamak ve malzeme işlemlerine ilişkin bilgi vermek amacıyla

Antalya, Isparta, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Bingöl illerinde

Biyomedikal Depo TKKY'leri ve Klinik Mühendislik Hizmet

Personellerinin katılımıyla eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların Malzeme Girişi 

Sırasında UBB Zorunluluğu

Sağlık Tesislerinde teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan tıbbi

cihazların UBB kaydı olmaksızın temin edilmesini engellemek

amacıyla MKYS Malzeme Girişleri ekranında biyomedikal

dayanıklı taşınırların depo giriş kaydı yapılırken UBB numarası

girme zorunluluğu getirilmiştir.
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Stok ve Taşınır Mal Yönetimi, Hastane Eczacılığı ve Klinik 

Mühendislik Hizmetlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Rehber

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı'na ait görev ve

sorumluluk alanlarını kapsayan personel nitelikleri ve çalışma

alanlarını düzenleyen mevzuat oluşturmak amacıyla Kamu

Hastaneleri Birliklerinde Stok ve Taşınır Yönetimi, Hastane

Eczacılığı ve Klinik Mühendislik Hizmetlerine ilişkin usul ve

esaslar hakkında uygulama rehberi hazırlandı.
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Verimlilik Gözlemi Kapsamında Sağlık Tesisi Ziyaretleri

Klinik Mühendislik, Eczacılık, Medikal Depo, Ayniyat Depo,

Biyomedikal Depo kapsamında denetim mekanizmasının

işlerliğinin sağlanması amacıyla 77 Genel Sekreterlikte verimlilik

gözlem faaliyetlerinde bulunuldu.
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Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri Uygunluk 

Değerlendirme Süreci

Klinik Mühendislik Hizmetleri görev ve sorumluluk alanlarında

kullanılan yazılımlara ait özellikleri belirlemek ve standardize

etmek amacıyla KMBYS uygunluk değerlendirme süreci

şekillendirildi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile

ortak bir yapı geliştirildi. Başvuruda bulunan firmalarla ilgili evrak

takip listesi ve KMBYS iş akış şeması oluşturuldu.
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Hastane Eczacılığı Hizmetleri 1. Eğitim Sempozyumu

Hastane eczacılığı alanındaki yeni gelişmeler hakkında akademik

ve teknik konularda hastane eczacılarına bilgi verilmesi ile

eczacılık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunumunun

sağlanması, ilaç ve tıbbi ürünlerle ilgili diğer sağlık çalışanlarına

destek sağlanması, hastalara en iyi ve güvenli sağlık hizmeti

sunulması amacıyla eğitim konuları ve eğitimciler belirlenerek,

eğitim organizasyonu düzenlendi ve bu eğitimlere devam edilmesi

planlandı.
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İnsan Kaynakları Planlama Ve İstihdam Geliştirme 

Daire Başkanlığı İle Eczacı İstihdamı Ve  İş Yükü 

Analizlerinin Yapılarak PDC Çalışmalarının 

Hazırlanması

Hastane eczacılığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli

sunulabilmesi için iş yükü analizlerinin yapılarak sağlık

tesislerimize gerekli sayıda eczacının atanması

amaçlanmaktadır.

Sağlık tesislerimizde iş yükü analizleri yapılarak, gerekli sayıda

eczacının atanması için PDC çalışmaları yapıldı.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_0L3kr6TKAhXMVxoKHZ-bCvYQjRwIBw&url=http://www.talentassets.com/content/hrg/MSD.htm&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNHbxM7JNq556mJyeYBieOHOhN7fCQ&ust=1452691500867396
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İlaç Yönetim Sistemlerinin Kurulması

İlaç stok yönetiminin ve hasta başı ilaç hazırlama koşullarının

iyileştirilmesi, ilaç güvenliğinin sağlanması amacı ile pilot

uygulamalar yapılarak ilaç yönetim sistemlerinin kurulması için

gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.

Kurumumuzda konuyla ilgili olarak toplantılar düzenlenmiş ve

aday hastanelerin durumları incelenmiştir.

Fiziki koşullar ve diğer etmenler göz önünde bulundurularak pilot

hastane seçilmiş, çalışmalara pilot hastane üzerinden devam

edilmiştir.

İlgili firmalarla görüşme yapılarak seçilen pilot hastaneye (Tire

Devlet Hastanesi) yönelik proje çalışması yapılması istenmiştir.

Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen teknik şartname

incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak alım süreci başlatılmıştır.



69

İyi Hastane Eczacılığı Uygulaması Yarışması

Hastane Eczacılığında yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak

amaçlanmıştır. 2015 yılı içinde yarışma duyurusu üzerine

başvuran 49 proje üzerinden akademik seçim kurulu üyeleri

tarafından değerlendirme ve derecelendirme yapılmıştır.

18.12.2015 tarihinde ilk 15’e giren projeler açıklanıp, ilk 3

projenin sunumları eğitim sempozyumunda sunularak plaketleri

verilmiştir.
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Genel Bütçe ve Döner Sermaye Taşınır Kesin Hesap

150,253,254,255 hesap kodunda bulunan malzemelerin MKYS 'de

geçen yıldan devreden yıl içi giren ile yıl içi çıkışı yapılan ve ertesi

yıla devredecek malzemelerin ölçülebilir tutarlarının (MKYS/KBS)

ve (MKYS/TDMS) analizi yapılmıştır.

İlk defa 28.02.2015 tarihinde beklenenden 3 ay önce

tamamlanmıştır.
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Araç Takip Sistemi

Taşınır envanterinde kayıtlı araçlar ile hizmet satın aldığımız

araçların kontrolü, analizi ve ölçülebilir duruma gelmesi için

takibini yapmak, MKYS Ayniyat Depo Taşıt envanter takibi

çalışmalarını yürütmek, acil, idari ve nakil olmak üzere araç

türlerini belirlemek, hizmet satın alma ile satın alınan araçların

sayısını karşılaştırmak ve KHB ortalama oranlarını çalışmak

amacıyla Nisan 2015 döneminde Araç Takip Sistemi

geliştirilmiştir.
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Araç Talep Değerlendirme

Kurumumuzca edinilecek taşıtların cinsi, adedi, kullanım yeri,

finansman kaynağını gösteren 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Bütçe

Kanunu’na bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilen araçların satın

alma, hibe yönetim sürecini koordine etmek, yönetmek, satın alma,

hibe vb. veri girişlerinin kontrolünü sağlamak, kullanım türlerine

göre ihtiyaçları değerlendirmek, istatistik çıkarmak, plan ve

programını yapmak, doğru dağılımını sağlamak ve yönetmek üzere

komisyon kurulmuştur.

Komisyon 2015’te 4 kez toplanmıştır.
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Genel Kurmay Başkanlığı ile Protokol Yapılması

İlaç/tıbbi sarf gibi malzemelerin sınıflandırma listeleri, alımı,

bedelli/bedelsiz devri ile çift yönlü aktarımını, malzeme işbirliği

protokolü ile veri paylaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal

bütçe aktarımı ile satın alma sürecine mevzuat desteği verilmiştir.
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Hesap Kontrol Ekranı

Veri doğruluğunu sağlamak, hatalı hesap kodlarını tespit etmek.

TDMS verilerini güncel olarak alarak detay kod bazında

karşılaştırmak, varsa alt hesap kodu hatasını bulup düzeltmek

amacıyla Hesap Kontrol Ekranı tasarlanmıştır.
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Zimmet Alma Ekranı

MKYS’de görünmeyen, kapanan depolarda zimmet iadesi

yapılamayan personelin üzerinde olan veya olmayan zimmetleri

iade almak, ayrılış yapan personellerin üzerinde olmayan zimmet

hareketlerinin kontrolünü ve doğruluğunu sağlamak amacıyla

Zimmet Alma Ekranı tasarlanmıştır.
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Stok Analiz Çalışmaları

Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi

Yönergesi uyarınca Kriter Grubu 'Mali', Gösterge Kodu 'M07'

olan Stok Düzeyi Parametresine göre Stok düzeyi 60 günü aşan

Genel Sekreterlikleri belirlemek, konu hakkında ilgililere

farkındalık yaratmak, yerinde ya da merkezden gerekli eğitim ve

bilgilendirmeleri yapmak amaçlanmıştır.

2015 Mayıs ayında Stok Düzeyi 90 günü aşan 13 Genel

Sekreterlik belirlenmiş olup, durum bir yazı ile ilgili Genel

Sekreterliklere bildirilmiştir.

Durumun gerekçeleriyle birlikte detaylı bir rapor hazırlanarak

tarafımıza bildirilmesi istenmiştir.
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Müzekkere Gereğinin İfası

Stok Yönetim Birimi ile ilgili Hukuk Müşavirliği'nden gelen

müzekkerelere cevap hazırlanmıştır.

Stok Yönetim Birimi ile ilgili Hukuk Müşavirliği'nden gelen

müzekkerelere cevap hazırlanması amacı ile müzekkere ekinde yer

alan ve davaya konu edilen tıbbi malzemelerin talep edilen yıllara

ait rayiç bedelleri "MKYS Fiyat Sorgulama" modülünden

sorgulanmakta ve müzekkere cevapları hazırlanmaktadır.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXmpSnu6TKAhVL7hoKHY8rALAQjRwIBw&url=http://www.bilbay.av.tr/&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNEtOoh1tBGAN1swPvVXxd02XB88SQ&ust=1452694613792225
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Antineoplastik İlaçların Merkezi Satın Almaya Konu 

Edilmesi Hususunda Analiz Çalışması

Merkezi alıma konu edilmesi düşünülen, muadili olmayan ve

tüketimin yaklaşık %80’inini teşkil eden antineoplastik ilaçlarla

ilgili analiz çalışması amaçlanmıştır.

Bahse konu ilaçlara ilişkin analizler yapılıp, Genel

Sekreterliklerden sağlık tesisi bazında 12 aylık ihtiyaç talepleri

toplanmış, konsolide edilerek Satın Alma Daire Başkanlığına

bildirilmiştir.
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Üniversitelere Bedelsiz Devir Edilecek İlaç Ve Tıbbi 

Sarf Malzeme Çalışması

Üniversitelere Bedelsiz Devir Edilecek ilaç ve tıbbi sarf

malzemeler hakkında ihtiyaç fazlası ve stok fazlası stok miktarları

çalışması yapılması amaçlanmıştır.

Üniversitelere Bedelsiz Devir Edilecek ilaç ve tıbbi sarf

malzemeler hakkında ihtiyaç fazlası ve stok fazlası stok miktarları

çalışmaları yapılmış, konu ile ilgili Genel sekreterliklerle ve Ünv.

Hastaneleri ile toplantılar yapılmış, veriler toplanmıştır.

Talep eden Üniversitelerle talebi karşılayabilecek KHB’ler

arasında izlenecek işlem akışı ve protokol örneği oluşturulmuş

olup, koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.
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MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) Yeni

Ekran Tasarımları ve Geliştirmeleri

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında yer alan

birimlerin sahip oldukları kaynakların (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf

malzemeleri ve demirbaş) verimli kullanımı ve güncel olarak

takibi amaçlanmıştır.

Malzeme giriş ve çıkışlarının aynı anda listelenebileceği ekran

yapılmıştır.

Dayanıklı taşınır ekranına stokta olan, olmayan ve depo bilgisi

eklenmiştir.

Zimmet ekranı yapılmıştır.

Araçlarla ilgili çalışma yapılmıştır.

Mevcut ekranlar üzerinde ihtiyaç olan düzenlemeler yapılmıştır.

6 Eylül 2015 tarihindeki Stratejik Plan İç Kontrol Genel Bütçe /

Döner Sermaye Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimine

birimimizden konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.

18-23 Ekim 2015 Antalya Oryantasyon Eğitimi kapsamında

uygulama ile ilgili eğitim verilmiştir.

7-12 Aralık 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen Klinik

Mühendislik Hizmetleri 1.Eğitim Sempozyumu kapsamında

MKYS ile ilgili eğitim verilmiştir.
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İş-zekası Kılavuzunun Hazırlanması ve Yeni Analiz Ekran

Tasarımları

MKYS veri tabanlı KDS (Karar Destek Sistemi) İş Zekası

Modülünün, Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri ve

tüm MKYS kullanıcıları tarafından yapılan analizlerde daha etkin

kullanılması amaçlanmıştır.

2015 yılı itibari ile KDS (Karar Destek Sistemi) İş Zekası

Modülünün” mevcut ekranları düzenlenmiş, yeni analiz ekranları

eklenmiştir.

Yeni yapılan ekranlar; Hizmet Alımı Cihazları Sorgulama,

Hastane Antibiyotik Tüketim Listesi ve L01 Antineoplastik

Ajanlar Stok Sorgulama ekranlarıdır.

Birlik Analiz ve Kurum Analiz ekranlarına 2015 yılı eklenmiş ve

diğer ekranlarda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan MKYS/İş Zekası-Karar

Destek Sistemi Analiz Kılavuzu revize edilerek uygulama ve

portal üzerinde yayınlanmıştır.
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İhtiyaç Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerinde ihtiyaçların

(mal ve malzemelerin) sınıflandırılmış listelerden yararlanarak

doğru olarak belirlenmesi ,taleplerin toplanması ,birlik düzeyinde

değerlendirilmesi ,satın alma birimine taleplerin gönderilmesi ve

satın alınan ürünlerin tedarikçiye siparişlerinin çekilmesi

süreçlerini kapsayan bir sistemle etkin stok yönetimini sağlamak

amaçlanmıştır.

2015 yılında Ankara 2. ve 3.Bölge KHB, Denizli KHB, Kütahya

KHB, Hatay KHB, Antalya KHB, Artvin KHB, Gümüşhane

KHB, Mersin KHB, Konya KHB, Sakarya KHB, Tunceli KHB,

Şanlıurfa KHB, Aksaray KHB, Karaman KHB, Kırıkkale KHB,

Batman KHB de çalışmalara katılmıştır.

Bu illere de sistem hakkında eğitim verilmiştir.
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Stok Koordinasyon Programı

Stok Koordinasyon Programı'nın revize edilmesi ve kullanıcıların

programdan daha etkin yararlanması amaçlanmıştır.

Stok Koordinasyon Programı üzerinde gerekli güncellemeler

yapılmıştır. Stok Koordinasyon Programı Giriş Ekranı MKYS

Portal ile entegre hale getirilmiştir.

Stok Koordinasyon Programı hakkında bilgilendirme ve eğitim

amaçlı hazırlanan Stok Koordinasyon Programı Kullanım

Kılavuzu revize edilerek uygulama ve portal üzerinde

yayınlanmıştır.

18-23 Ekim 2015 Antalya Oryantasyon Eğitimi kapsamında

uygulama ile ilgili eğitim verilmiştir.
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MKYS Portal

MKYS ve entegre uygulamalara ulaşımı kolaylaştırmak,

uygulamalar ile ilgili duyuru ve dökümanların takibini tek bir

noktadan sağlanması ve kullanıcıların daha etkin bilgilendirilmesi

amaçlanmıştır.

Kullanıcıların uygulamalar ile ilgili duyuru, doküman ve iletişim

bilgilerine ulaşabilecekleri bölümler hazırlanmıştır.

Uygulamalara Portal üzerinden tekrar kullanıcı girişi yapmaksızın

erişim sağlayabileceği tek bir noktadan giriş sistemi

hazırlanmıştır.

Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili bilgilendirme amaçlı bir katalog

sayfası hazırlanmıştır.

Ayniyat, biyomedikal ve medikal malzemelerin görsel içeriğinin

oluşturulması amacı ile resim yükleme ve düzenleme sayfası

hazırlanmıştır.

Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin duyurularına

ve etkinlik kapsamında oluşturulan içeriklere erişim

sağlanabileceği etkinlik oluşturma, düzenleme ve sergileme

sayfaları hazırlanmıştır.

18-23 Ekim 2015 Antalya Oryantasyon Eğitimi kapsamında

uygulama ile ilgili eğitim verilmiştir.
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Kamu Hastanelerinde Yenilikçi Yönetim Modelinin

Geliştirilmesi Proje Yönetimi

Kamu Hastaneleri Kurumu adına hazırlanan, 10 alt fazdan oluşan

Dünya Bankası destekli projenin yürütülmesi hedeflemiştir.

4 farklı Daire Başkanlığının yer aldığı, 10 alt fazdan oluşan Kamu

Hastanelerinde Yenilikçi Yönetim Modelinin Geliştirilmesine

yönelik hazırlanan proje yönetim planının, bütçe ve kaynak

planlarının, iş dağılım ağaçlarının Dünya Bankası ve Bakanlık

bünyesinde onay süreci tamamlanmıştır.

Tüm projenin genel idari ve satın alma süreçleri Makam Oluru ve

Yetki Devirleri ile Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülmeye

devam etmektedir.

Bu süreçlerde Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje

Yönetim Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam

edilmektedir.
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Klinik Mühendislik Eğitim ve Uygulama Merkezlerinin

Kurulması Proje Faz Yönetimi

Sağlık tesislerinde klinik mühendislik faaliyetlerinde görev alacak

insan kaynağının yönetim ve teknik hizmetleri alanlarında

geliştirilebileceği 8 eğitim merkezinin kurulmasına yönelik Dünya

Bankası destekli proje fazının yürütülmesi amaçlanmıştır.

Sağlık tesislerinde tıbbi cihazların ihtiyaç analiz, tedarik, klinik

alan tasarımı, bilgi yönetimi, işletme ve işletme sonrası süreçleri

içerisinde gerçekleştirilecek hizmet standardizasyonunun

sağlanarak uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikasyon

modeliyle nitelikli insan kaynağının uygulamalı eğitimler ile

yetiştirilmesi amacıyla 8 eğitim merkezinin kurulmasına yönelik

hazırlanan proje yönetim planının Dünya Bankası ve Bakanlık

bünyesinde onay süreci tamamlanmıştır.

Proje Yönetim Planına uygun olarak gerekli iş paketleri

kapsamında danışmanlık, eğitim ve organizasyon ile hizmet

alımlarına yönelik satın alma süreçleri devam etmektedir.

Bu süreçte Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje Yönetim

Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.
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Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinin

Kurulması Proje Faz Yönetimi

Sağlık tesislerinde hastane eczacılığı faaliyetleri ile klinik eczacılık

hizmetlerinde görev alacak insan kaynağının yönetim ve teknik

hizmetleri alanlarında geliştirilebileceği 3 eğitim merkezinin

kurulmasına yönelik Dünya Bankası destekli proje fazının

yürütülmesi hedeflenmiştir.

Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin ihtiyaç analiz,

tedarik, stok, lojistik, kullanım ve kullanım sonrası süreçleri ile ilaç

hazırlama ve ilaç yönetim süreçlerinin standardizasyonunun

sağlanarak uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikasyon

modeliyle nitelikli insan kaynağının uygulamalı eğitimler ile

yetiştirilmesi amacıyla 3 eğitim merkezinin kurulmasına yönelik

hazırlanan proje yönetim planının Dünya Bankası ve Bakanlık

bünyesinde onay süreci tamamlanmıştır.

Proje Yönetim Planına uygun olarak gerekli iş paketleri

kapsamında danışmanlık, eğitim ve organizasyon ile hizmet

alımlarına yönelik satın alma süreçleri devam etmektedir.

Bu süreçte Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje Yönetim

Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.
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İhtiyaç Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Faz Yönetimi

Sağlık tesislerinde kullanılan taşınırların tedarik zinciri içerisinde

etkin kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla tüm alt sistemlerle

entegre çalışabilen yazılım sisteminin Kuruma kazandırılmasına

yönelik Dünya Bankası destekli proje fazının yürütülmesi

hedeflenmiştir.

Sağlık tesislerinde taşınırların (ilaç, tıbbi sarf, cihaz gibi) ihtiyaç

analizinden stok yönetimine, lojistik yönetiminden tedarik

süreçlerinin yönetimine kadar oluşan tedarik zincirinde kullanılan

tüm alt yazılım sistemleri ile entegre çalışabilen, tedarikçinin kendi

ürün listesinde kritik stok ve lojistik takibi yapabileceği yazılım ve

süreç geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje yönetim planının

Dünya Bankası ve Bakanlık bünyesinde onay süreci

tamamlanmıştır.

Proje Yönetim Planına uygun olarak gerekli iş paketleri

kapsamında danışmanlık, eğitim ve organizasyon ile hizmet

alımlarına yönelik satın alma süreçleri devam etmektedir.

Bu süreçte Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje Yönetim

Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.
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Sınıflandırma Sisteminin Geliştirilmesi Proje

Faz Yönetimi

Sağlık tesislerinde kullanılan taşınırların tekil terminoloji ile takip

edilmesi amacıyla hali hazırda kullanılan adlandırma ve

sınıflandırma sisteminin geliştirilmesine yönelik Dünya Bankası

destekli proje fazının yürütülmesi hedeflenmiştir.

Taşınırların (ilaç, tıbbi sarf, cerrahi alet, biyomedikal gibi) Sağlık

tesislerindeki yaşam döngüsü içerisinde tekil terminoloji ile takip

edilmesi amacıyla oluşturulan sınıflandırma ve adlandırma

sisteminin alan uzmanları tarafından iyileştirilerek bir

standardizasyona kavuşturulmasına yönelik hazırlanan proje

yönetim planının Dünya Bankası ve Bakanlık bünyesinde onay

süreci tamamlanmıştır.

Proje Yönetim Planına uygun olarak gerekli iş paketleri

kapsamında danışmanlık hizmet alımlarına yönelik satın alma

süreçleri devam etmektedir.

Bu süreçte Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje Yönetim

Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.
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Yalın Stok Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Faz Yönetimi

Sağlık tesislerinde taşınır yönetiminde kullanılan sistemler ve

harcanan iş gücünün bürokrasi ve mevzuatlar çerçevesinde israf

noktalarının tespit edilerek iyileştirilmesine yönelik Dünya Bankası

destekli proje fazının yürütülmesi hedeflenmiştir.

Stok yönetimi kapsamında meydana gelen kaynak israfı, iş gücü ve

zaman tüketimlerinin yalın yönetim teknikleri (kaizen, spagetti

chart, 6 sigma gibi) ile analiz edilerek israf noktalarının tespit

edilerek iyileştirilmesi, depoların fiziki şartlarının elverişsizliği

sebebi ile oluşan kaynak israfının önlenmesi amacıyla asgari fiziki

şartların belirlenerek depoların belgelendirilmesine yönelik

hazırlanan proje yönetim planının Dünya Bankası ve Bakanlık

bünyesinde onay süreci tamamlanmıştır.

Proje Yönetim Planına uygun olarak gerekli iş paketleri

kapsamında danışmanlık hizmet alımlarına yönelik satın alma

süreçleri devam etmektedir.

Bu süreçte Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğü ve Proje Yönetim

Destek Birimi ile koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir.



MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI 
FAALİYET RAPORU
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Stok Yönetim Birimi
Stok Bilgi Sistemleri Birimi

Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi

Hastane Eczacılığı Hizmetleri 
Yönetim Birimi

Klinik Mühendislik Hizmetleri
Yönetim Birimi



 Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerimizde bulunan stokların

daha iyi ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir

duruma getirilmesi amacıyla, MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim

Sistemi) altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında tüm depolar ayrılmıştır.

 Medikal Depo (İlaç Depo, Tıbbi Sarf Depo, Cerrahi Alet Depo,

Laboratuvar Depo),

 Biyomedikal Depo (Biyomedikal Tüketim Depo, Biyomedikal

Dayanıklı Taşınır Depo)

 Ayniyat Depo (Ayniyat Tüketim Depo, Ayniyat Dayanıklı Taşınır

Depo)

Depoları İlgi Alanlarına Göre Ayırdık
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 Taşınırların 17 Ocak 2014 tarihli yazımız ile belirlenen yeni depo

sorumluluk alanlarına göre doğru depo türlerine aktarılmasını sağladık.

Doğru Depo Türlerine Aktarılmasını Sağladık
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 Asgari standartları karşılayamayan depo koşullarında muhafaza edilen

ilaç ve medikal malzemelerin; ilaç, ürün ve hasta güvenliğinin ön plana

çıktığı koşullarda depolanması ve lojistiğinin sağlaması amacıyla Depo

Fiziki Koşulları Standartlarının Geliştirilmesi çalışmasını başlattık.

Depo Fiziki Koşulları Standartlarının Geliştirilmesi 

Çalışmasını Başlattık
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 Sağlık tesislerinde tıbbi sarf malzemelerin terminoloji birliği içerisinde

kayıt ve takibinin yapılabilmesi amacıyla Tıbbi Sarf Malzemeleri

sınıflandırdık.

 Tüm ürünler ortak terminoloji ile takip edilmektedir.

Örn; i.v.kanül / branül / anjioket / intraket yerine tek bir tanım

kullanılmaktadır.

 2014 Aralık ayı itibari ile Tıbbi Sarf Malzeme listesinde 29 adet Klinik

Branş, 331 çeşit Kullanım Yeri, 427 çeşit Kullanım Amacı, 858 adet

Malzeme Cinsi ve yaklaşık olarak 35000 adet Malzeme Adı

tanımlanmıştır.

Tıbbi Sarf Malzemeleri Sınıflandırdık
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 Sağlık tesislerinde cerrahi aletlerin terminoloji birliği içinde kayıt ve

takibinin yapılabilmesi amacıyla Cerrahi Alet Sınıflandırma

çalışmalarını başlattık.

 2014 Aralık ayı itibariyle Cerrahi Alet Sınıflandırma listesinde 60

Malzeme cinsi ve 588 Cerrahi alet ismi tanımlanmıştır.

Cerrahi Alet Sınıflandırma Çalışmalarını Başlattık
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Sağlık tesislerinde laboratuvar malzemelerinin terminoloji birliği içinde

kayıt ve takibinin yapılabilmesi amacıyla Laboratuvar Sarf

Malzemelerini sınıflandırdık.

 2014 Aralık ayı itibariyle Laboratuvar Sarf Sınıflandırma listesinde 51

Malzeme Cinsi ve 1625 Malzeme tanımı gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvar Malzemelerini Sınıflandırdık
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Sağlık tesisi stok kartlarında ilaçların Ticari Marka adı üzerinden değil

Jenerik isimlerine göre takiplerinin yapılabilmesi, stok düzeylerine göre

ihale listelerinin hazırlanabilmesi amacıyla satın almaya esas jenerik

ilaçları sınıflandırdık.

MKYS’de kayıtlı ilaçlara ait barkodlara (yaklaşık 12.000 Adet) Jenerik

Kodu verilmiş, İlaç Ticari İsimleri, Firma Bilgileri, ATC Bilgileri, İthal-

İmal Bilgileri düzenlemiştir.

Satın Almaya Esas Jenerik İlaçları Sınıflandırdık
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 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara uygulanacak test, kontrol, kalibrasyon

faaliyetlerini yerine getirecek kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve

ilgili alan uzmanı personelin eğitimine yönelik standardizasyon,

yetkilendirme ve denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla biyomedikal

yetki gruplarını sınıflandırdık.

 Tüm biyomedikal dayanıklı taşınırlar 22 yetki grubuna ayrılmıştır.

Biyomedikal Yetki Gruplarını Sınıflandırdık
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 Sağlık tesislerinde terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla ilgili

makale, üretici bilgileri, katalog, UBB kayıtları ve teknik çizimler

incelenerek MKYS’de Biyomedikal Dayanıklı Taşınırları

Sınıflandırma Çalışması tamamlanmıştır.

 2014 Aralık ayı itibariyle 295 biyomedikal tür ve 2103 biyomedikal

tanımlama gerçekleştirilmiştir.

Biyomedikal Cihazları Sınıflandırdık
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 Ürün performans karneleri ile marka bazlı yatırım planlamalarının ve

karar destek sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla biyomedikal cihazların

marka takibini gerçekleştirdik.

 2014 Aralık ayı itibariyle 3603 marka tanımlanmıştır.

Biyomedikal Cihazların Marka Takibini Gerçekleştirdik
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 Sağlık tesisleri ve özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal

nitelikli dayanıklı taşınırların her birine özel birer kimlik numarası verdik

ve kare kod takip sistemi ile donanımların dinamik izlenebilirliğini

sağladık.

Donanımların Dinamik İzlenebilirliğini Sağladık
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 Demirbaş niteliğindeki cihazlara bağlı tüketilen yedek parça, sarf,

aksesuar, kit gibi malzemelerin cihaza bağlı tüketim çıkış kontrol yapısının

geliştirilmesi amacıyla yedek parça, sarf, aksesuar sınıflandırması

yaptık ve takip ettik.

 2014 Aralık ayı itibariyle 5.150 kalem yedek parça-aksesuar-sarf ve kitin

MKYS Tüketim çıkışlarının cihaz künye numarası üzerinden takibine

başlanmıştır.

Yedek Parça, Sarf, Aksesuar Sınıflandırması Yaptık 

ve Takip Ettik
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Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinde tedarik edilen yazılımları

sınıflandırdık, takibine yönelik veri bankasını oluşturduk ve stratejilerin

belirlenmesi amacıyla 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar bütçe

hesap kodu ile MKYS’de kayıt altına aldık.

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap kodunda takip edilen

yazılımların her türlü hareketinin (giriş, çıkış, amortisman ve tükenme

payı) takibini sağladık.

Yazılımları Sınıflandırdık ve Takip Ettik
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 Medikal, ilaç, biyomedikal kapsamda geliştirilen ve uygulanan

sınıflandırmanın ulusal standart olarak yayınlanması ve fikri mülkiyetinin

açık hale getirilmesi amacıyla TSE’ne Sınıflandırma Standardı

başvurusu yaptık.

TSE’ne Sınıflandırma Standardı Başvurusunda Bulunduk
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 TİTCK ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve ülkemizde üretilen veya

ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından,

satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı

sağlayacak bir sistemin geliştirilmesinin hedeflendiği ÜTS (Ürün Takip

Sistemi) ‘ne paydaş Kurum olarak destek verdik.

 ÜTS‘nin sağlık tesislerinde klinik mühendislik, eczacılık, bilgi işlem ve

depo yönetimi boyutlarında uygulanabilir kılınması amacıyla sınıflandırma

çalışmaları başlığında görev aldık.
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Ürün Takip Sistemi Projesi’ne Paydaş Olduk



Hizmet alımı yolu ile edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırların

izlenebilir kılınması amacıyla Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Hizmet

Alımlarını sınıflandırdık ve takip ettik.

Farklı edinim yöntemleri ile sağlık hizmet sunumu amacıyla

kurumlarımız bünyesinde veya kurumlarımız dışında kullanılan

biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait teknik veriler hizmet türlerine göre

MKYS üzerinden sorumlu personel ve seri numarası bazında tanımlanarak,

her bir donanıma özel künye numarası / kare kod oluşturulmuştur.

Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarını Sınıflandırdık ve Takip Ettik
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 Stok kayıtlarında bulunan tıbbi cihazlara bağlı olarak uygulanan

bakım, onarım, kalibrasyon gibi teknik hizmetlere yönelik sözleşme ve

ödeme takibinin sağlanması amacıyla Biyomedikal Teknik Hizmetleri

sınıflandırdık ve takip ettik.

 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik edinilen ve faturalandırılan

tüm teknik hizmetler 6 ana hizmet türünde tüm varyasyonlarında

tanımlanarak MKYS‘nin bu hizmetlere yönelik ödeme emri

hazırlanabilecek altyapıya kavuşturulması sağlanmıştır..

Biyomedikal Teknik Hizmetleri Sınıflandırdık ve Takip Ettik
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 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara uygulanan kalibrasyon, muayene,

validasyon, test-deney faaliyetlerinin standardizasyonunun sağlanması

amacıyla Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzunu yayınladık.

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzunu Yayınladık
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 MKYS veri tabanlı KDS (Karar Destek Sistemi) İş Zekası Modülünün,

Genel Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri ve tüm MKYS

Kullanıcıları tarafından yapılan analizlerde daha etkin kullanılması

amacıyla İş Zekası Kılavuzu ve yeni analiz ekranlarının tasarımlarını

gerçekleştirdik.

İş Zekası Kılavuzu ve Yeni Analiz Ekranlarının 

Tasarımını Yaptık
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 Genel Sekreterliklerde çalışan Stok Uzmanları tarafından üç ayda bir

sağlık tesislerinde Medikal, Biyomedikal ve Ayniyat depo rollerinde

yapılan düzenlemelerin, uygulamaların, stok kayıtlarının veri

doğruluğunun yerinde değerlendirilmesi sağlanarak, verilerin WEB servis

aracılığıyla Daire Başkanlığımıza bildirilmesi amacıyla Performans Takip

Formları oluşturduk.

Performans Takip Formları Oluşturduk

111



 Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönergesi

uyarınca Kriter Grubu 'Mali', Gösterge Kodu 'M07' olan Stok Düzeyi

Parametresine göre Stok düzeyi 60 günü aşan Genel Sekreterlikleri

belirlemek, konu hakkında ilgililere farkındalık yaratmak, yerinde ya da

merkezden gerekli eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak amacıyla stok

analiz çalışmaları yaptık.

Stok Analiz Çalışmaları Yaptık
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 “Emanet” ve “Emanetten İade” :

Adli ve idari soruşturma kapsamında olan taşınırların Stok Düzey Gün

Sayısını ve karne notu verilerinde Stok Düzey Puanını etkilememesi

amacıyla, soruşturma veya kovuşturması tamamlanıncaya kadar her hangi

bir işlem (miad, hurda, devir, ihtiyaç/stok fazlası vb.) yapılmaksızın

muhafaza edilmesi için “Emanet” ile “Emanetten İade” işlem türü

eklenmiştir.

 “PGD-Çıkış” :

Hatalı Ürün Bildirimine konu edilmiş malzemelerin MKYS işlemleri ile

ilgili olarak PGD-Çıkış işlem türü düzenlenmiş, Kasım 2014 tarihinde

yayınlanan Piyasa Gözetim ve Denetimi Hakkında konulu yazı ile Genel

Sekreterliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerine duyurulmuştur.

MKYS Malzeme İşlemlerine 

Yeni İşlem Türleri Ekledik
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 Kurumumuz envanterinde kayıtlı sahip olduğumuz ve hizmet satın

aldığımız tüm taşıtlar (sağlık hizmetinde kullanılan özel amaçlı ve binek

taşıtlar ile iş makinaları) sınıflandırılarak, Künye (Aktif/Pasif) ID numarası

ile takibi, kontrolü, analizi, ölçülebilir duruma gelmesi amacıyla Araç

Takip Sistemi (ATS) modülü oluşturduk.

Araç Takip Sistemi (ATS) Modülü Oluşturduk
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 Kısmi doza konu (ampul, flakon, kullanıma hazır enjektör, kartuş)

ilaçların kullanımından sonra artan dozlarının imhasının veya kullanımının

standardize edilmesi, sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve mali

fayda sağlanması amacıyla Kısmi Doz İlaç Yönetimi ve Stabilite

Kılavuzu çalışmalarını tamamladık.

 Bu kılavuzda 787 çeşit etkin madde ve 1852 adet parenteral ilaç

değerlendirilmiş ve raporlanmıştır.

Kısmi Doz İlaç Yönetimi ve Stabilite Kılavuzu Hazırladık
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 Hastane Eczacılığında yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak

amacıyla İyi Hastane Eczacılığı Uygulaması Yarışması düzenledik.

 Akademik Seçim Kurulu oluşturarak, yaklaşık 100 proje sahibi eczacı

arasından Yılın Hastane Eczacısını seçtik.

İyi Hastane Eczacılığı Uygulaması Yarışması Düzenledik
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 Sağlık tesislerinde etkin birim doz ve stok yönetimi sağlamak amacıyla

ilaç yönetim teknolojilerinin sağlık tesislerinde uygulanması

hususunda incelemelerde bulunduk.

İlaç Yönetim Teknolojilerini İnceledik
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 İlaç kullanımının doğru ölçülebilmesi ve uluslararası bir standardın

oluşturulması amacıyla geliştirilen ATC/DDD sistemi ile ilaç kullanım

araştırmalarında yararlı olabilecek bir yöntem sağlayarak, ilaç tüketim

istatistiklerinin sunumuna ve karşılaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla

Akılcı Antibiyotik Tüketimi DDD Ekranı geliştirilerek TİTCK

kullanımına açılmıştır.

Akılcı Antibiyotik Tüketimi DDD Ekranı 

Oluşturduk
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 Genel Sekreterliklerimiz bünyesinde görev yapan Stok Yönetimi, İl

Konsolide ve Klinik Mühendislik Hizmetleri Sorumlularına Daire

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme

yapılması, karşılıklı olarak koordinasyon sağlanarak saha ile iletişimin

güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantıları

düzenledik.

Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantıları Düzenledik
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 Taşınır ve stok takibine yönelik Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde illerde görev yapan stok uzmanları, il konsolide sorumluları

ve TKKY (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine) uygulamalı olarak;

İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara, Yozgat, Diyarbakır, Mersin illeri

başta olmak üzere bölgesel eğitimler düzenlenmiştir.

Taşınır ve Stok Yönetimine Yönelik 

Bölgesel Eğitimler Düzenledik
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 Birlik bünyesinde çalışan Klinik Mühendislik Birimleri ve biyomedikal

personeline danışmanlık, teknik hizmet, eğitim organizasyonunun

sağlanması amacıyla Klinik Mühendislik Hizmetleri konusunda

bölgesel eğitimler düzenledik.

 2014 yılı sonu itibariyle 9 merkez il olmak üzere 30 Genel Sekreterlikte

eğitimler verilmiştir.

Klinik Mühendislik Hizmetlerine Yönelik Bölgesel Eğitimler 

Düzenledik

121



 Kurumumuz Kesin Hesap ve Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin

düzenlenmesi, 2014 yılı Amortisman Hesaplamalarının muhasebe ile

uyumluluğunun sağlanması, varsa eksik ve hatalarının tespit edilip

giderilmesi ve taşınırların 2015 yılına doğru, düzgün ve öngörülen süre

içinde devirlerinin sağlanması için altyapı çalışmalarının tamamlanması

amacıyla İl Konsolide Görevlileri Çalıştayı düzenlenmiştir.

İl Konsolide Görevlileri Çalıştayı Düzenledik
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