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Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde No:3 Bilkent Çankaya / ANKARA Bilgi için: Didem DÜNDAR

Telefon: Faks No: BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

e-Posta: didem.dundar@saglik.gov.tr İnternet Adresi: https://khgm.saglik.gov.tr/ Telefon No: (0 312) 565 03 65

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 80981279-809.99
Konu : Hemodiyaliz Cihazları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 25/04/2019 tarihli ve 80981279-809.99-568 sayılı yazı.

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) kapsamında “Tıbbi cihazların bakım ve
onarımlarında etkinliğin arttırılması” faaliyeti ile ilgili olarak Bakanlığımıza bağlı sağlık
tesislerinde yer alan Hemodiyaliz Cihazlarının bakım ve onarımları ile ilgili Tedarik
Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığına yapılan geri bildirimler tarafımızca
değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda,
1. Hemodiyaliz cihazları için gerekli olan birçok yedek parçanın sağlık tesisleri

bünyesinde ekonomik ömrünü doldurmuş olup hurdaya ayrılması planlanan ve ilgi
yazıda belirtilen parasal limitlere göre hurdaya ayrılan cihazlar üzerinden kaynak
geliştirme marifetiyle gerekli parçaların edinilebileceği, bulunamaması durumunda
yedek parça alımına çıkılmasının daha ekonomik olabileceği değerlendirilmiştir.

2. Hemodiyaliz cihazlarının iç hat temizliklerinin yapılmasını sağlayan
dezenfeksiyonun her işlem sonrası yapılmasının öncelikle hasta güvenliği ve
cihazda kalsiyum karbonata bağlı tıkanıkların önlenebilmesi açısından önemli
olduğu değerlendirilmektedir.

3. Uzun süre kullanılmayacak olan hemodiyaliz cihazları içerisinde su kalmamasına
ve transfer edilecek cihazların dik konumda taşınmasına dikkat edilmelidir.

4. Hemodiyaliz cihazının iç ve dış temizliği için kullanılan dezenfektanların yanlış
kullanımı cihaz parçalarının ömrünü kısaltabildiğinden dezenfektanların cihaz
kullanım kılavuzlarında belirtilen içeriğe sahip kimyasallarla ve oranlarda
yapılması önem arz etmektedir.

Söz konusu tasarruf faaliyetleri ile ilgili olarak cihazların etkin kullanımının ve bakım
onarımlarında etkinliğin arttırılabilmesi için yukarıda belirtilen maddelere dikkat edilmesi
hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri) Tasarruf Takip Ofisi

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 122672f4-1b05-4e5a-981c-530ff87688b4 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah.
6001. Cad. No:3 Çankaya/ANKARA Bilgi için: Caner Niyazi OKU

Telefon: Faks No: 0 312 565 03 66 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

e-Posta: caner.oku@saglik.gov.tr İnternet Adresi: http://khgm.saglik.gov.tr/DB/18# Telefon No: 0 312 565 0366

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 80981279-809.99
Konu : Biyomedikal Teknik Servis

İşlemlerinde Parasal Limitlerin
Yeniden Düzenlenmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 19/04/2019 tarihli ve 80981279-809.99-560 sayılı makam oluru.
b) 17/08/2018 tarihli ve 80981279-511.13-917 sayılı yazı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği
ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla; ekonomik ömrünü tamamlamış veya
tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması
imkânı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle,
kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması planlanan biyomedikal dayanıklı
taşınırlara hurda niteliği kazandırılmadan önce teknik kanaat raporu düzenlenmektedir ve bu
rapora istinaden kayıttan düşme iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Genel
Müdürlüğümüzün İlgi (b) yazı ile belirlediği parasal limitlere göre işlem başına 500.000 TL
(beş yüz bin TL) ve üstü edinim bedeline sahip dayanıklı taşınırların hurda niteliği
kazandırılmasına yönelik teknik kanaat raporları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda
düzenlenmektedir.

Aynı İlgi (b) yazı ile biyomedikal dayanıklı taşınırlara alınacak arıza onarım
hizmetlerinde de taşınır bedeli ve hizmet edinim bedeline göre limitler belirlenmiş olup
limitin üstündeki bedellerin değerlendirmesinin Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacağı
bildirilmiştir.

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Program (TGAP) kapsamında “Tıbbi cihazların bakım ve
onarımlarında etkinliğin arttırılması” faaliyetleri ve sağlık tesislerinin geri bildirimleri
doğrultusundan hareketle; İlgi (b) yazımız ile belirlenen 35.000 TL limiti yeniden
düzenlenmiştir.

Buna göre; arıza onarım hizmet alımlarında öncelikle biyomedikal dayanıklı taşınırın
edinim bedelinin 150.000 TL (yüz elli bin TL dahil) ve üzerinde olması durumu aranacaktır.
150.000 TL - 250.000 TL (250.000 TL hariç) arasındaki edinim bedeline sahip biyomedikal
dayanıklı taşınırların arızası durumunda, oluşturulan teknik rapora istinaden harcama
yetkilisinin onarım hizmeti alımı kararı vermesi durumunda, alınan karar Genel

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 122672f4-1b05-4e5a-981c-530ff87688b4 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah.
6001. Cad. No:3 Çankaya/ANKARA Bilgi için: Caner Niyazi OKU

Telefon: Faks No: 0 312 565 03 66 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

e-Posta: caner.oku@saglik.gov.tr İnternet Adresi: http://khgm.saglik.gov.tr/DB/18# Telefon No: 0 312 565 0366

Müdürlüğümüze bilgi olarak gönderilecektir.
Arıza tespit (keşif) hizmet bedeli hariç olmak üzere; işçilik ve parça bedeli esas alınarak

parasal limit yeniden düzenlenmiştir. Edinim bedeli 250.000 TL (yüz elli bin TL dahil) ve
üzerinde olan taşınırların arıza tespit hizmet bedeli hariç olmak üzere; kurum dışı hizmet alımı
yoluyla edinilecek arıza onarım hizmetlerine yönelik ilgili firmadan alınacak onarım hizmeti
(işçilik ve parça maliyetinin toplamı) teklif tutarının, taşınır edinim bedeline oranının en az
%40’ına tekabül eden tutarlar için Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak teknik
kanaat raporunun olumlu görüşüne istinaden hizmetin tedarik süreci tamamlanacaktır.
Dayanıklı taşınırlara alınacak teknik hizmetler için teklif tutarının taşınırın edinim bedeline
oranını hesaplamadan önce, taşınırın Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) edinim
bedelinin http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/enflasyon_anayeni.php internet adresinde
yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden
güncellenmesi ve %40 limiti değerlendirmesinin bu hesaplama sonucu ortaya çıkan bedele
göre yapılması önem arz etmektedir.

Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların hurda, enkaz ve köhne (H.E.K.) süreçleri ile
arıza onarım hizmetlerine ilişkin parasal limitlere riayet edilerek Ek'te yer alan algoritmalara
uygun olarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Uzm. Dr. Mustafa Sırrı

KOTANOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek:
1- Biyomedikal Taşınır HEK İş Akışı
2- Biyomedikal Onarım İş Akışı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri) Strateji Geliştirme Başkanlığı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 122672f4-1b05-4e5a-981c-530ff87688b4 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


