
 

 

 
 

 

1.0  AMAÇ 
Birliğimize bağlı sağlık tesisleri, demirbaşında bulunan demirbaş malzemelerin her kademedeki personelce 

korunmaları ve amacına uygun olarak kullanılmaları sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak ve ekonomik ömrünü doldurmuş tıbbi cihazların hurdaya ayrılmaları ile ilgili işleyişin 

bilinmesi amacı ile bu prosedür oluşturulmuştur. 

 

2.0 KAPSAM 
Sadece demirbaş olan ve demirbaş numarası ve künye numarası alan malzemeler ile ayniyatı kapsar. 

Kullanılamayacak durumda olan demirbaş malzemeler için ise aşağıda belirtildiği üzere işlem yapılması 

gerekmektedir. 

 

3.0 SORUMLULAR 
Bu prosedürün işleyişinden, Klinik mühendislik hizmetleri biriminden sorumlu Müdür yardımcısı, Klinik 

mühendislik hizmetleri birimin sorumlusu ve Klinik mühendislik hizmetleri birimi Taşınır Kayıt kontrol yetkilisi 

ile Biyomedikal Teknikeri Sorumlusudur. 

 

4.0 TANIMLAR 
K.M.H.B  : Klinik Mühendislik Hizmetler Birimi, 

Sor.           : Sorumlu, 

Mdr.         : Müdür, 

Yr.            : Yardımcı, 

TKKY      : Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, 

Tek.          : Tekniker, 

HEK         : Hurda- Eskimiş- Kullanılamaz, 

B.K.N.Z    : Bakınız, 

MKYS      : Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi. 
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CİHAZ 

 

    CİHAZ ÇALIŞIYOR 

 

 

Tıbbi Cihaz Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 

CİHAZ 

 

TIBBİ CİHAZ ARIZASI 

 

İlgili sağlık tesisinin demirbaş envanter listesinde kayıtlı 

tıbbi cihazın mekanik, elektronik, pnömatik, elektriksel, 

yazılımsal, kaza, doğal afet, kullanıcı hatası gibi 

durumlardan dolayı meydana gelen herhangi bir arıza 

oluşması. 

KULLANICI 

 

   YAZILI BAŞVURU 

 

 

Arıza ile ilgili cihazın bulunduğu birim sorumlusu 

tarafından yazılı veya herhangi bir program aracılığı ile 

K.M.H.B’ne arıza kaydı açılır. 

TEKNİK 

SORUMLU 

 

CİHAZIN TAMİRİ UYGUN 

                     MU? 

                                     

   EVET 

 

 

      TAMİR 

 PROSEDÜRÜ 

 

 

    HAYIR 

 

 

Yetkili firmasından, varsa ikinci bir firmadan cihaz için 

rapor istenir. 

1- Arıza kaydına istinaden Klinik Mühendislik Hizmetleri 

Birimi arıza durum tespiti ister, Tıbbi Cihazın onarımı 

mümkün ve maliyeti makul ise gerekli çalışmalar 

yapılıp arıza giderilme işlemleri uygfulanır. 

2- Cihaz onarılmıyor ise alt işleme geçilir. 

3- Cihazın onarımı mümkün ancak ekonomik değil ise alt 

işleme geçilir. 

 

 

TEKNİK 

SORUMLU 

 

TEKNİK GÖRÜŞ 

BİLDİRİLİR 

 

 

 

 

Arıza bildirimini alan K.M.H.B. cihazın arızasını tespit 

eder. HEK’e ayrılmasını gerektiren kriterler titizlikle 

incelenir. HEK FORMU doldurulur. 

HEK’E AYIRMA KRİTERLERİ 

1- Hasta ve bina güvenliği için tedbir unsuru taşıması, 

2-  Teşhis ve tedaviyi yanıltan sonuçlar vermesi, 

3- Teknolojik yetersizlik (yedek parça sorunu), 

4- Kronik arıza seyri ve tamirin cihazın performansını 

değiştirmemesi. 

5- Standartlarca güvenilirliğinin olmaması, 

6- Arıza ve bakım giderlerinin cihaza ait ilk alım 

değerinin %60’nı geçen maliyete ulaşması, 

7- Cihazın yapılan periyodik kalibrasyonlardan 

geçememesi, 

Cihaz onarım maliyet analizi yapılır. Onarım fiyatı HEK 

formuna eklenir. 

 

T.K.K.Y  

 

   ÜST YAZI BİLDİRİM 

 

 

Arızalı cihazlar HEK formu ve ekleri dosya halinde üst 

yazı ile K.M.H.B. ne bildirilir. 
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TEKNİK  

UZMAN 

 

       HEK RAPORU 

 

K.M.H.B. Biyomedikal Uzmanı cihazı yerinde görerek  

HEK’e ayrılması uygun görülen cihazın raporunu düzenler. 

T.K.K.Y.  

 

MKYS HEK 

İŞLEMLERİ 

 

 

HEK raporuna istinaden MKYS üzerinden kayıttan düşme 

teklif ve onay tutanağı düzenlenir. Bu tutanak parasal 

sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ (Sayı: 2014/1) 

uyarınca taşınır malların kayıttan çıkarılmasında; 6750 

TL’nin altındaki tutarlar için harcama yetkilisince 

imzalanır. Tebliğde yer alan tutarın üzerindeki meblağlar 

için 500.000 TL’ye kadar üst yönetici olarak İl Sağlık 

Müdürlüğü, bu meblağı da aşan işlemlerde müsteşarlık 

makamınca imza edilir. 

K.M.H.B.  

 

KAYNAK 

GELİŞTİRME 

 

 

HEK işlemi gerçekleştirilen cihazların kullanılabilir yedek 

parçaları biyomedikal dayanıklı taşınır depo sorumlusunca 

MKYS giriş kaydı gerçekleştirilir.  İl Sağlık Müdürlüğü 

K.M.H.B. bağlı sağlık tesislerinde arızalı cihazlara gerekli 

yedek parça teminini önce “kaynak geliştirme” kapsamında 

karşılar. 

T.K.K.Y. 

 

 

HURDA TASFİYE 

İŞLEMLERİ 

 

HEK’e ayrılan taşınırların tasfiyesi için  İl Sağlık 

Müdürlüğü’ne bildirim yapılır. 

            HAZIRLAYAN          KONTROL EDEN     YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


