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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) 09.04.2019 tarih ve 68524253-511.99-E.659 sayılı yazımız.
b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019/19 sayılı Genelgesi.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşların tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya
sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine
ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi
cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine ilişkin usul ve esaslara ait “Tıbbi Cihazlarla
İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu ilgi (b)’de kayıtlı 2019/19 sayılı Genelge
yayımlanmıştır.
Söz konusu Genelgenin Genel Hususlar başlıklı 1 inci maddesinin 1.5 inci maddesinde
“Planlama kapsamında bulunan tıbbi cihaz (Pet-CT, Linac, Tomoterapi, Cobalt 60,
Brakiterapi, Koroner Anjiyografi, Cyberknife) hizmet alımları ile ilgili İl görüşü Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün izin
yazısı olmadan tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımı işlemlerine başlanmayacak
ve izin yazısı ihale dosyalarında bulundurulacaktır. Diğer cihazlara ait hizmet alım talepleri
Bakanlığa gönderilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.
“Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar” konulu ilgi
(a) sayılı yazımız ile de Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz, mal ve
hizmet alımı ile tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama
birliğinin sağlanmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılmış ve bahsi geçen yazımızın
“Tıbbi Hizmet Alımları Planlaması” başlıklı C bölümünün 1 inci maddesinde “Kısıtlı bütçe
imkânlarının etkin ve verimli kullanılması, planlanması ve gelir-gider dengesinin
sağlanabilmesi amacıyla yazımız ekinde yer verilen EK-3 listesi dâhilindeki tüm tıbbi cihaz
hizmet ve tıbbi hizmet alımları için süre şartı aranmaksızın Genel Müdürlüğümüzden izin
alınacaktır….” hükmü yer almaktadır.
Bu doğrultuda, ilgi (b)’de kayıtlı Genelgenin tebliği sonrası oluşan tereddütlerin
giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından, ilgi (a) sayılı yazımızda Genel
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri için merkezi izne tabi tutulan tıbbi cihaz, mal ve hizmet
alımlarının yeniden bildirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu kapsamda; kısıtlı bütçe imkânlarının etkin ve verimli kullanılması, planlanması ve
gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ilişikte gönderilen "Merkezi İzne Tabi Tıbbi
Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi"nde yer verilen tüm tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi
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.
hizmet alımları için süre şartı aranmaksızın Genel Müdürlüğümüzden izin alınacaktır. Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce planlama kapsamına alınan tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi
hizmet alımları için gerekli olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü izni de Genel
Müdürlüğümüz aracılığı ile alınacak olup, bu kapsamdaki taleplerin Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ekli listede yer alan tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımlarında
Genel Müdürlüğümüzden izin alınması gerektiğinin ilgili tüm personele tebliği hususunda
gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

EK:
Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi (EK-3)
Dağıtım:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
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