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BD.1 
Biyomedikal depolarında yapılan işlemlerin 

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

Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi’ nden alınıyor mu? 

 

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

 SBYS’ de yapılan ve entegrasyon ile MKYS’ ye gönderilen işlem hatalarını görebilmek, ayrıca denetim, 
 soruşturma,  bağlı muhasebe birimlerine hesap verme gibi aşamalarda SBYS veri ve evraklarının resmi 
 geçerliliği olmadığından,  biyomedikal depolarında yapılan tüm işlemlere ait taşınır işlem fişlerinin, MKYS 
 sisteminden alınması ve imzalı olarak dosyalanması gerekmektedir.  

 

 

  

TEMMUZ 2018 
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BD.2 
Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkilileri 

mevzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi?  



BD.2 : Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkilileri mevzuata uygun şekilde 
görevlendirilmiş mi?  
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BD.2.1.  Görevlendirilen Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkilileri teknik hizmetler sınıfından 
 olmalıdır. (A1 genel, A2 genel ve B grubu sağlık tesisleri için geçerlidir.) 

 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Biyomedikal (Tüketim / Dayanıklı) Depo TKY: 

Her iki depo içinde tercihen Biyomedikal 

Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni,  

Elektrik-Elektronik Mühendisi/Teknikeri/ 

Teknisyeni, Elektrik Haberleşme Mühendisi / 

Teknikeri /Teknisyeni, Tıp Mühendisliği, Tıp 

Elektroniği bölümü mezunları olmalıdır. 
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BD.3 
Taşınır kayıt yetkililerine verilen eğitimlere yönelik; 

eğitim planı, içeriği ve katılımcılar hakkında 
dokümanlar mevcut mu? 



BD.3.1.   Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkililerine İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik     
 Hizmetleri  Birimi tarafından biyomedikal dayanıklı taşınır sınıflandırma (tür, tanım, taşınır kod 
 gibi) ve biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik teknik bilgi verilmelidir. 

  

TEMMUZ 2018 Verimlilik Gözlemcileri Eğitimi, İzmir 7 

  

 
BD.3 : Taşınır kayıt yetkililerine verilen eğitimlere yönelik; eğitim planı, içeriği 
ve katılımcılar hakkında dokümanlar mevcut mu? 
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BD.3 : Taşınır kayıt yetkililerine verilen eğitimlere yönelik; eğitim planı, içeriği 
ve katılımcılar hakkında dokümanlar mevcut mu? 

BD.3.2. Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Yetkililerine İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik 
 Hizmetleri  Birimi tarafından klinik mühendislik ekranlarının kullanımına yönelik teknik bilgi 
 verilmelidir. 
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BD.3 : Taşınır kayıt yetkililerine verilen eğitimlere yönelik; eğitim planı, içeriği 
ve katılımcılar hakkında dokümanlar mevcut mu? 

  Biyomedikal dayanıklı taşınırların tanıtıldığı, biyomedikal depo taşınır kayıt yetkililerinin malzeme 

bilgisinin geliştirildiği teknik eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi tarafından 

yıllık plan içerisinde, periyodik olarak düzenlenmelidir.  

 

Klinik Mühendislik alanına özel kullanılan Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetim Ekranı, Teknik Hizmet 

Yönetim Ekranları hakkında ve Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranları hakkında da 

eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. 

 

Bu eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Birimi 

sorumlusu ya da çalışanları tarafından verilebilir. Eğitimler her bir Taşınır kayıt Yetkilisi’ ne yılda en az bir 

kere olmak üzere verilmelidir. Eğitimler mevzuat ve uygulamada yapılan güncellemelerde tekrar edilmelidir 

Biyomedikal  Depo 
Taşınır Kayıt Yetkilileri 

Bağlı 
Birimler 

Biyomedikal 
Mühendislik 
Hizmetleri 

Birimi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 
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BD.4 
İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı 

taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ve 
biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları 

birbiri ile uyumlu mu? 
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BD.4 : İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu 
veriler ve biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu mu? 

BD.4.1 .  İstatistik birimi tarafından  TSİM Uygulama Rehberi'nde belirtildiği şekilde kaydedilen (heke 
 ayrılmış ya  da tamamen kullanım dışında olduğundan hek işlemi başlatılmış cihazlar dışındaki) 
 biyomedikal dayanıklı  taşınırlar ile MKYS' deki (aktif ve pasif toplam) biyomedikal dayanıklı 
 taşınır depo kayıtları  birbiri ile uyumlu olmalıdır. (MKYS'de cihazın durumu hek sürecinde 
 olanların verileri TSİM sayılarına dahil edilmeyecektir)   

 

 

 

TSİM ve MKYS cihaz 

sayılarının kontrolünde 

tablodaki TSİM cihaz 

başlıklarından en az 3 (üç) 

tanesi örneklem olarak 

kontrol edilecektir: 
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BD.4 : İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu 
veriler ve biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu mu? 

BD.4.1 .  İstatistik birimi tarafından  TSİM Uygulama Rehberi'nde belirtildiği şekilde kaydedilen (heke 
 ayrılmış ya  da tamamen kullanım dışında olduğundan hek işlemi başlatılmış cihazlar dışındaki) 
 biyomedikal dayanıklı  taşınırlar ile MKYS' deki (aktif ve pasif toplam) biyomedikal dayanıklı 
 taşınır depo kayıtları  birbiri ile uyumlu olmalıdır. (MKYS'de cihazın durumu hek sürecinde 
 olanların verileri TSİM sayılarına dahil edilmeyecektir)   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

MKYS 
AKTİF 
CİHAZ 
SAYISI 

MKYS 
PASİF 
CİHAZ 
SAYISI 

TSİM 
KAYITLI 
CİHAZ 
SAYISI 
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BD.5 
Biyomedikal dayanıklı taşınır depo 

kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan 
ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde 

olmayan malzemelerin uygun depolara 
devirleri yapılmış mı? 
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BD.5 : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında 
kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan 
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? 

BD.5.1 . Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak 
 biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri 
 yapılmalıdır. 

BD.5.2. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak tüketim 
 malzemesi niteliğinde olan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır. 

 

  

 

2 1 



   

TEMMUZ 2018 Verimlilik Gözlemcileri Eğitimi, İzmir 15 

 
BD.5 : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında 
kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan 
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? 

BD.5.1 . Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak 
 biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri 
 yapılmalıdır. 

BD.5.2. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak tüketim 
 malzemesi niteliğinde olan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır. 

 

  

 

3 

4 
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BD.5 : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında 
kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan 
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? 

253-03-04 , 253-03-05, 253-03-06, 253-03-08, 255-01-05-01 kodları Biyomedikal Depo için Genel Bütçe ve Döner 
Sermaye kodları seçilerek İş Zekası üzerinden sorgu alınır. 

Sorgu listesine göre malzemelerin depo devirlerinin yapılıp yapılmadığı incelenir. 

Bir diğer yöntem MKYS Dayanıklı Taşınır Envanter Yöntemi Ekranı üzerinden aynı kodların sorgulanmasıdır: 
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BD.5 : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında 
kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan 
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? 
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BD.5 : Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında 
kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan 
malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? 

  

  

 

Değerlendirme Detayı 

Veri Girişi Tamamlanan 

Veri Girişi Eksik 

Veri Girişi Hatalı 

Klinik Mühendislik 

Birimlerince Yapılacak 

İşlemler 

İl Konsolide ve Taşınır 

Kayıt Yetkililerince 

Yapılacak işlemler 

Biyomedikal Tür/ Tanım 

veri eksikliği 

Düzeltme Giriş Çıkış 

İşlemleri 

Marka/Model bilgisi Pasif Kodundaki 

Malzemeler 

Edinim Yılı tutarlı 

olmayan veriler 

Ambarlararası Devir vb. 
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BD.6 
Özellikli sağlık araçlarında bulunan 

biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı 
mevcut mu? 
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BD.6 : Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların 
depo kaydı    mevcut mu? 

BD.6.1. Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanım yeri bilgisi
 “Özellikli Sağlık Aracı olmalıdır.”  

 Sağlık araçları 254-01 Karayolları Taşıtları Grubu altında kayıt altına alınmaktadır. Sağlık tesisinin depo 
 kayıtlarında özellikli sağlık araçlarının bulunup bulunmadığı bu kod üzerinden bakılabilir. Sağlık aracı 
 olmayan sağlık tesisleri bu sorudan muaf olacaktır. Eğer özellikli sağlık aracında kullanılan biyomedikal 
 dayanıklı taşınır var ise MKYS’de kullanım yeri “özellikli sağlık aracı” olarak kaydedilmiş olması 
 gerekmektedir. 
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BD.7 
Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan 

H.E.K ve Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  
işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor mu? 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

BD.7.1. H.E.K’e ayrılması işlemi Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların H.E.K’e Ayrılması Talimatına uygun 
 olarak yapılmalı, hazırlanan teknik raporda biyomedikal dayanıklı taşınırların künye numaraları 
 belirtilmelidir. 

BD.7.2.   Sağlık tesisi yöneticisinden, yapılacak her hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemleri 
 ve komisyon kurulması için onay alınmış olmalıdır.  

BD.7.3. Hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemi yapılacak taşınırlar için, durum tespit 
 raporu ile  kayıttan düşme teklif onay tutanakları düzenlenmiş, komisyon tarafından imzalanmış 
 ve harcama yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır. 

BD.7.4. Hurdaya ayrılmış taşınırların teslim alınması için, MKE veya Milli Emlak Müdürlüğü'ne resmi 
 yazı yazılmış olmalıdır.  

BD.7.5. Düzenlenen taşınır işlem fişlerinin, teslim eden ve teslim alan kısımları imzalı olmalıdır. 

BD.7.6.  Hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemi genel bütçe ise, kayıttan düşme teklif onay 
 tutanağı ve taşınır işlem fişi üst yazı ile ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne; döner sermaye 
 ise kayıttan düşme teklif onay tutanağı, taşınır işlem fişi ve amortisman çıkış belgesi  muhasebe 
 işlem fişi (MİF) ekinde ilgili saymanlığa gönderilmiş olmalıdır. 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

BD.7.1. H.E.K’e ayrılması işlemi Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların H.E.K’e Ayrılması Talimatına uygun 
 olarak yapılmalı, hazırlanan teknik raporda biyomedikal dayanıklı taşınırların künye numaraları 
 belirtilmelidir. 

    

TEKNİK 
RAPOR 

KOMİSYON 
ONAYI 

MKE veya 
Milli Emlak 

TAŞINIR 
İŞLEM FİŞİ 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

BD.7.2.   Sağlık tesisi yöneticisinden, yapılacak her hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemleri 
 ve komisyon kurulması için onay alınmış olmalıdır.  

BD.7.3. Hurda veya kullanılamaz hale gelme/yok olma işlemi yapılacak taşınırlar için, durum tespit 
 raporu ile  kayıttan düşme teklif onay tutanakları düzenlenmiş, komisyon tarafından imzalanmış 
 ve harcama yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır. 

BD.7.4. Hurdaya ayrılmış taşınırların teslim alınması için, MKE veya Milli Emlak Müdürlüğü'ne resmi 
 yazı yazılmış olmalıdır.  
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

    

Tek Kalemde 500.000 üstü olan tıbbi cihaz hek süreci Sağlık Bakanlığı ve Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik 
Yönetim Daire Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülmektedir. 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

    

Tek Kalemde 500.000 üstü olan tıbbi cihaz hek süreci , Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Tedarik Planlama, 
Stok ve Lojistik Yönetim Daire Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülmektedir. 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

    

Strateji Başkanlığı’na yazı sonrasında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 
tarafından yerinde değerlendirme yapmak için  görevlendirilen teknik personel, değerlerlendirme öncesinde cihaz ile 
ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü’nden aşağıdaki belgelerle ilgili hazırlık yapmasını talep eder. 

 

 

  

 

  

TEK KALEMDE  

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

500 BİN ÜSTÜ 
CİHAZDA 

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

H.E.K SÜRECİ 

• Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 
tarafından görevlendirilen teknik 
personel yerinde değerlendirme yapar. 
Rapor Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 
iletilir. 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

    

Strateji Başkanlığı’na yazı sonrasında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 
tarafından yerinde değerlendirme yapmak için  görevlendirilen teknik personel, değerlerlendirme öncesinde cihaz ile 
ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü’nden aşağıdaki belgelerle ilgili hazırlık yapmasını talep eder. 
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BD.7 : Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depolarında Yapılan H.E.K ve 
Kullanılamaz Hale Gelme/Yok Olma  işlemleri, yönetmeliklere uygun yapılıyor 
mu? 

    

Yerinde Değerlendirme yapılması sonucu Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Yerinde İnceleme Raporu doldurulur.  
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BD.8 
Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo 

kaydı mevcut mu? 
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BD.8 :Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu? 

BD.8.1. Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır. 

 267-01 Taşınır Kodu , Biyomedikal Depo türünde Genel Bütçe ve Döner Sermaye için sorgulama 
 alınır. 
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BD.8 : Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu? 

BD.8.1. Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır. 

 TDMS de 267-01 hesap kodundaki yazılımlar aşağıdaki gibi sorgulanır.  

 

 

 

 

  

1 
Sağlık tesisi TDMS 

Kullanıcı şifresiyle 

sisteme girilir. 

İlgili Sağlık Tesisi 

seçilir. 

2 
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BD.8 : Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu? 

BD.8.1. Satın alınan yazılımların 267-01 altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır. 

 TDMS de 267-01 hesap kodundaki yazılımlar aşağıdaki gibi sorgulanır.  

 

 

 

 

 

  

3 

4 

5 

TDMS 267-01 hesaplarıyla MKYS Depo kayıtlarının uyumluluğu kontrol edilir. 
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BD.8 : Sağlık Tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu? 

BD.8.2. Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım 
 Ekranında  kaydı olmalıdır. 
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BD.9 
Biyomedikal tüketim malzemesi istem 

belgelerinde istenilen malzemenin tanımı ve 
kullanılacağı taşınıra ait künye bilgisi mevcut 

mu? 
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BD.9.1.   Biyomedikal  tüketim  malzemesi  istemi  yapılırken,  yazılım  üzerinden  düzenlenen  ve/veya matbu  
 formdaki  istem belgelerinde malzemenin kullanılacağı dayanıklı taşınım ait künye bilgisinin 
 doldurulacağı alan bulunmalıdır ve bu alan istem yapan personel tarafından doldurulmuş olmalıdır.  

BD.9.2. İstem belgesinde bulunan malzeme tanımı MKYS Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Sınıflandırma 
 Sistemi ile uyumlu olmalıdır. 

  

 

 

 
BD.9 : Biyomedikal tüketim malzemesi istem belgelerinde istenilen malzemenin 
tanımı ve kullanılacağı taşınıra ait künye bilgisi mevcut mu? 
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BD.10 
Biyomedikal dayanıklı taşınırların ve tüketim 

malzemelerinin satın alma süreçlerinde kullanılan 
tanımlamalar depo kayıtlarına uygun mu? 
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BD.10 : Biyomedikal dayanıklı taşınırların ve tüketim malzemelerinin satın 
alma süreçlerinde kullanılan tanımlamalar depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.10.1. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin satın alma süreçlerinde kullanılan malzeme 
 isimleri ile MKYS tanımları aynı olmalıdır.   

BD.10.2. Biyomedikal  dayanıklı  taşınır  ve  tüketim  malzemelerine  ait  sözleşmelerde  (idari  veya  teknik  
 şartnamede),  tıbbi cihaz kapsamındaki malzemelerin TİTUBB / ÜTS kayıtlarının olması ile ilgili 
 madde bulunmalıdır. 

BD.10.3. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait sözleşmelerde (idari veya teknik 
  şartnamede) tıbbi cihaz kapsamındaki malzemelerin ilgili mevzuata atıf yapılarak kullanım amacı ile 
 ilgili madde bulunmalıdır.  

 Cihaz, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ nin 3. 
 maddesi  ‘o’ bendinde belirtildiği üzere tıbbi cihaz kapsamında olduğundan cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı 
 bulunmalıdır.  
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BD.10 : Biyomedikal dayanıklı taşınırların ve tüketim malzemelerinin satın 
alma süreçlerinde kullanılan tanımlamalar depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.10.1. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin satın alma süreçlerinde kullanılan malzeme 
 isimleri ile MKYS tanımları aynı olmalıdır.   

BD.10.2. Biyomedikal  dayanıklı  taşınır  ve  tüketim  malzemelerine  ait  sözleşmelerde  (idari  veya  teknik  
 şartnamede),  tıbbi cihaz kapsamındaki malzemelerin TİTUBB / ÜTS kayıtlarının olması ile ilgili 
 madde bulunmalıdır. 

BD.10.3. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait sözleşmelerde (idari veya teknik 
  şartnamede) tıbbi cihaz kapsamındaki malzemelerin ilgili mevzuata atıf yapılarak kullanım amacı ile 
 ilgili madde bulunmalıdır.  

  

 

 

 

Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve 

Hizmet Alımı İşlemleri 

GENELGE 2018/13 
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BD.11 
Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim 

malzemelerine ait fatura içeriği depo 
kayıtlarına uygun mu? 
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BD.11 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura 
içeriği depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.11.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun 
 olmalıdır.  

BD.11.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait faturalarda TİTUBB  / ÜTS barkod 
 bilgisi bulunmalı, barkod bilgisi ile  biyomedikal depo kayıtlarındaki cihaz bilgileri  birbiri ile 
 uyumlu olmalıdır. 
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BD.11 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura 
içeriği depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.11.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait faturalarda TİTUBB  / ÜTS barkod 
 bilgisi bulunmalı, barkod bilgisi ile  biyomedikal depo kayıtlarındaki cihaz bilgileri  birbiri ile 
 uyumlu olmalıdır. 
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BD.11 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura 
içeriği depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.11.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait faturalarda TİTUBB  / ÜTS barkod 
 bilgisi bulunmalı, barkod bilgisi ile  biyomedikal depo kayıtlarındaki cihaz bilgileri  birbiri ile 
 uyumlu olmalıdır. 
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BD.11 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura 
içeriği depo kayıtlarına uygun mu? 

  

BD.11.2. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait faturalarda TİTUBB  / ÜTS barkod 
 bilgisi bulunmalı, barkod bilgisi ile  biyomedikal depo kayıtlarındaki cihaz bilgileri  birbiri ile 
 uyumlu olmalıdır. 
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BD.12 
Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi 

dışına çıkarıldığında, MKYS “Malzeme 
İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve 

emanet iade işlemleri yapılıyor mu? 
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BD.12.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar teknik hizmet kapsamında sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS 
 “Malzeme  İşlemleri” modülünden emanet çıkışı yapılmalı, emanet çıkışı yapılan dayanıklı taşınıra 
 ait çıkış TİF’i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır.  

BD.12.2. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisine geri iade edildiğinde, MKYS “Malzeme İşlemleri” 
 modülünden emanet iade işlemi yapılmalı, emanet iade işlemi yapılan taşınıra ait giriş TİF’i dayanıklı 
 taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır. 

  

 

 

 

BD.12 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, 
MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri 
yapılıyor mu? 
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BD.12 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, 
MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri 
yapılıyor mu? 

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği 

(SUT) hükümlerine uygun olarak; 

Sağlık Kurulu Rapor, talep/istek Formu ( Hasta T.C, adı Soyadı, Adresi ve hasta yakını 

bilgileri vb.) ile depo talebi yapılır. 

 Depo işlem türü KULLANIMA VERME (HASTA EVDE BAKIM)   seçilir. 

Kullanıma Verme  Hasta Evde Bakım (zimmet) İşlemleri 
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BD.12 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, 
MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri 
yapılıyor mu? 

Çıkış yapılacak birim (Evde Sağlık Birimi) seçilir. Teslim edilecek kişi  kutucuğu   

Kişi Ekle sekmesi ile hasta veya yakını ismi manuel yazılır. 

Zimmet Tutanağı 
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BD.12 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, 
MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri 
yapılıyor mu? 

Zimmet yolu ile hastanın kullanımına tahsis edilir. 
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BD.12 : Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, 
MKYS “Malzeme İşlemleri” modülünden emanet çıkışı ve emanet iade işlemleri 
yapılıyor mu? 

Evde sağlık hizmetinin sonlanması ile birlikte evde sağlık hizmeti birimi devir teslim 

tutanağı düzenler. 

Hastaya tahsis edilen malzeme veya cihazları geri alır. 

Depo’ya iade eder. 

Zimmet işlemi tamamlanır. 

Zimmet İade Tutanağı 
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BD.13 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı 

Sistemine yönelik yapılan iş ve işlemler “PGD 
ve Olumsuz Olay Bildirim Talimatına” uygun 

yapılıyor mu? 
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BD.13.1. Biyomedikal Depo kapsamındaki tıbbi cihaz ve tüketim malzemeleriyle ilgili olumsuz olayların takibi 
 için Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu görevlendirilmiş olmalı ve Biyomedikal 
 Materyovijilans Sorumlusu tarafından cihaz kullanıcılarına materyovijilans alanında eğitim 
 verilmelidir. 

 
BD.13 : Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılan iş 
ve işlemler “PGD ve Olumsuz Olay Bildirim Talimatına” uygun yapılıyor mu? 

  

 

 

 

 

Biyomedikal Depo kapsamında takip edilen tıbbi cihazlar ve tıbbi 

cihazlara bağlı biyomedikal tüketim  malzemeleriyle ilgili olumsuz 

olayları takip etmesi için sağlık tesislerinde bir Biyomedikal 

Materyovijilans  sorumlusu görevlendirilmiş olmalıdır. Bu kişi 

biyomedikal depo kapsamındaki ürünlerin olumsuz olayları  takip 

sürecinden sorumludur. (medikal depo kapsamındaki ürünlerin 

olumsuz olay takip sürecinden sorumlu  değildir) 

 

 
Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo soru setinde geçen 

Materyovijilans sorumlusu tıbbı sarf malzemelerden 

sorumludur.  
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BD.13 : Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılan iş 
ve işlemler “PGD ve Olumsuz Olay Bildirim Talimatına” uygun yapılıyor mu? 

  

BD.13.2. Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu tarafından cihaz kullanıcılarına materyovijilans alanında 
 verilen eğitimin içeriği hakkında dokümanlar bulunmalı, katılımcıların kayıtları olmalıdır. 

BD.13.3. Biyomedikal Depolar kapsamında Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik 
 yapılacak  iş ve işlemlerle ilgili yazılı bir talimat mevcut olmalı, yapılan iş ve işlemler talimata uygun 
 yapılmalıdır.  
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BD.13 : Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılan iş 
ve işlemler “PGD ve Olumsuz Olay Bildirim Talimatına” uygun yapılıyor mu? 

  

BD.13.2. Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu tarafından cihaz kullanıcılarına materyovijilans alanında 
 verilen eğitimin içeriği hakkında dokümanlar bulunmalı, katılımcıların kayıtları olmalıdır. 

BD.13.3. Biyomedikal Depolar kapsamında Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uyarı Sistemine yönelik 
 yapılacak  iş ve işlemlerle ilgili yazılı bir talimat mevcut olmalı, yapılan iş ve işlemler talimata uygun 
 yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Cihazlarla ilgili 

Mal ve Hizmet Alımı 

İşlemleri GENELGE 

2018/13 
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BD.14 
Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamında 
kişi veya ortak kullanıma verilen demirbaşların 
taşınır teslim belgesi (zimmet fişi) mevcut mu? 
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BD.14 :Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamında kişi veya ortak kullanıma verilen 
demirbaşların taşınır teslim belgesi (zimmet fişi) mevcut mu? 

BD.14.1. Kişi veya ortak kullanıma verilen dayanıklı taşınırların kullanıma verme (zimmet) işlemleri güncel 
 olarak yapılmış olmalıdır. 

BD.14.2.  Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar için, iki nüsha taşınır teslim belgesi düzenlenmiş olmalı, 
 karşılıklı imzalandıktan sonra bir nüshası zimmet sahibine teslim edilmelidir. 
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BD.14 :Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamında kişi veya ortak kullanıma verilen 
demirbaşların taşınır teslim belgesi (zimmet fişi) mevcut mu? 

BD.14.3. Sağlık tesislerinde aktif olarak kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetleri yapılmış 
 olmalıdır.  

BD.14.4.  Kullanım yeri bilgisi “evde sağlık” olan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için Kullanıma Verme - 
 Hasta Evde Bakım işlem türüyle yapılmış Taşınır Teslim Belgesi (zimmet fişi) düzenlenmiş olmalıdır. 

 

 

  



  
 

BMM. Kemal Tolga ÇETİN 
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi DB 

Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 

e-posta: kemaltolga.cetin@saglik.gov.tr 
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