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Bakanlığımız kamu kaynaklarının doğru planlanması, etkin yönetilmesi ve verimli
kullanılması amacıyla; biyomedikal depo kapsamında bulunan dayanıklı taşınırların envanter
bilgilerinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden eksiksiz girilmesinin
ve mevcut verilerin doğruluğunun sağlanmasının önemi Bakanlığımız tarafından her il için
ayrı yapılan çalışmalar ve yayınlanan talimatlar ile belirtilmiştir. Ayrıca konu hakkındaki
yazılarımız ve rehberler ile biyomedikal dayanıklı taşınırların envanter bilgisinin
oluşturulmasına yönelik bilgilendirmeler yapılarak bu süreçte gerek bölgesel gerekse il bazlı
yerinde eğitimler düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesislerinde demirbaş ve/veya
hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal cihaz envanterine ilişkin; veri giriş işlemleri
tamamlanmamış künye bilgileri (tür, tanım, marka, model, kullanım yeri, branş vb.) eksik,
veri doğruluğu sağlanmamış (taşınır kodu pasif, taşınır kaydı veya malzeme tanımı ile
biyomedikal tür-tanım uyumu eksik, edinim bedeli hatalı, edinim yılı üretim yılından küçük)
envanter bilgileri ek te yer almaktadır.
İl Sağlık Müdürlüğü/sağlık tesislerine ait bu veriler verimlilik.saglik.gov.tr adresi
üzerinden sağlık e-posta kullanıcı adı ve şifresiyle görüntülenebilmektedir. Hatalı/eksik
görülen verilerin incelenerek ivedilikle düzeltilmesi ve veri doğruluğunun sağlanması
gerekmektedir.
Buna göre; demirbaş ve/veya hizmet alım yoluyla sağlık hizmet sunumunda kullanılan
biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlara ilişkin kayıt işlemlerinin tam ve zamanında
gerçekleştirilmesini, bu hususta belirtilen sürede gereğini yerine getirmeyen veya eksik, hatalı
ve gerçeğe aykırı veri girişi yapan personelin ve idarecilerinin sorumluluğunun doğacağının
bilinmesini önemle rica ederim.
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