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Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların etkin
yönetimi, kaynakların verimli kullanımına yönelik envanterin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
(MKYS) Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi ve Hizmet Alımı Envanter Yönetimi Ekranları çalışma
durumu bilgileri üzerinden mantıksal değerlendirme kriterleri hazırlanarak atıl kapasite oluşturan
envanter tespit edilerek ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinde değerlendirilecektir. İlgi yazıda belirlenen
değerlendirme kriterleri güncellenerek atıl kapasite oluşturduğu tespit edilen envanter İş Zekası (KDS) ve
verimlilik.saglik.gov.tr üzerinden takip edilebilecektir.
MKYS Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi ve Hizmet Alımı Envanter Yönetimi Ekranları
çalışma durumu bilgileri Ek-1'de detaylı olarak açıklanmıştır. Demirbaş ve hizmet alım envanterin
çalışma durum bilgileri sağlık tesisleri tarafından MKYS üzerinden ve / veya Kayıt Tescil Sistemi
kapsamında entegrasyon yetkisi bulunan Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden güncel
tutulacaktır. çalışma durumu bilgileri üzerinden mantıksal değerlendirme kriterleri Ek-2'de
detaylandırılmışdır.
Konuyla ilgili olarak atıl kapasite oluşturduğu tespit edilen envanterin ihtiyaç duyulan sağlık
tesislerimizde kullanıma alınmasına yönelik iş ve işlemlerde merkezi planlama kapsamındaki tıbbi
cihazlara ilişkin Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığından uygun görüş
alınması esastır. Merkezi planlama kapsamında bulunmayan ve atıl kapasite oluşturduğu tespit edilen
envanterlerin devir işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecektir.
Biyomedikal dayanıklı taşınır ihtiyaçlarının satın alma işlemlerinden önce bahse konu sistemler
üzerinden ihtiyaç fazlası envanter kontrol edilerek karşılanacaktır. İhtiyaç tespit komisyon kararlarında
ihtiyaç fazlası envanterlerin ülke bazında kontrol edilerek gereksinimleri karşılayan envanterin
bulunmadığı tutanak altına alınmadan tedarik süreci gerçekleştirilmeyecektir.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların verimli kullanımına yönelik gerekli önlemlerin alınarak ihtiyaç
duyulması halinde öncelikle ulusal bazda ihtiyaç fazlası envanterin değerlendirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
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