
MEVCUT HASTANELERDEN ŞEHİR HASTANELERİNE MEFRUŞAT VE/VEYA TIBBİ EKİPMAN TAŞINMASI
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AçıklamaYapılacak İşlemler

Taşınması istenilen mefruşat ve/veya tıbbi ekipmanların
İl Sağlık Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan Komisyon 

marifetiyle belirlenmesi

YATIRIM DÖNEMİ
KHGM değerlendirmesi SYGM’ne 

gönderilmesi, SYGM tarafından Ek22 
değişiklik incelemesinin yapılarak 

şirkete bildirilmesi

İŞLETME DÖNEMİ
KHGM tarafından Ek22 değişiklik 
incelemesinin yapılarak şirkete 

bildirilmesi

Algoritma No: TASLAK Yayınlanma Tarihi: TASLAK Güncelleme Tarihi: 26.03.2019

*Harcama yetkilisi İl Sağlık Müdürü olup bu yetkisini 
devredemez.
*EK-13 listesinde bulunmayan yada bulunmakla 
birlikte miktar olarak yeterli olmayan mefruşat ve/
veya tıbbi ekipmanların listesi (Liste; cihazların güncel 
değerleri, amortisman süreleri, yıllık bakım onarım 
bedelleri, taşıma gerekçesi taşıma ve kurulum bedeli 
vb. bilgilerini içerir) hazırlanır ve komisyonca 
imzalanır.

Gerekirse şirket ile mefruşat ve/veya tıbbi ekipman 
listelerine son halinin verilmesi ve şirketin bu 

durumu kabul ettiğine dair beyan alınması

İl Sağlık Müdürlüğünce gönderilen Muvaffakat ve 
diğer belgeler KHGM tarafından değerlendirilmesi

*Komisyonca uygun görülen mefruşat ve/veya tıbbi 
ekipman listesi Bakanlığa gönderilmeden önce şirket 
ile muvaffakat süreci harcama yetkilisi olan il sağlık 
müdürlüğünce tamamlanır.

*KHGM Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı, taşınması planlanan mefruşat ve/veya 
tıbbi ekipman listelerini, ekli belgeleri ve 
muvaffakatın değerlendirilmesini KHGM Tıbbi Cihaz 
ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı 
ile birlikte yapar.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
şirketten yazılı olarak muvaffakat alınması için 

mefruşat ve/veya tıbbi ekipman listesinin şirkete 
bildirilmesi

Taşınması düşünülen mefruşat ve/veya tıbbi 
ekipman listelerinin, şirket beyanı ve diğer 

belgelerinin KHGM’ne yazılı olarak gönderilmesi

*İl Sağlık Müdürlüğü Muvaffakatı, KHGM Şehir 
Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığına 
gönderir. 

Şirket tarafından İdarenin değişiklik incelemesinin teyit 
edilmesi

İkinci Sayfada

*Ek-22 İkinci bölüm 3 ve 4 maddesi
*Şirket hizmet değişikliği tutarına itiraz ederse bu 
durumda Ek-17 Piyasa Testi süreci işletilir.

*Ek-22 İkinci bölüm 2 ve 6 maddesi
*Değişiklik incelemesi, taşınması planlanan mefruşat 
ve/veya tıbbi ekipman listelerinin ek-13'e eklenmesi, 
Ek14 kapsamında bakım onarım hizmetlerinin 
yapılması, sigorta, ilave hizmet bedelleri, taşınma, 
kurulum ve devreye alma masrafları, sorumluluklar, 
vb bilgileri içerir.
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AçıklamaYapılacak İşlemler

YATIRIM DÖNEMİ
SYGM tarafından hizmet değişikliğinin 

uygulanması için gerekli izinlerin alınması

İŞLETME DÖNEMİ
KHGM tarafından hizmet değişikliğinin 

uygulanması için gerekli izinlerin 
alınması

Algoritma No: TASLAK Yayınlanma Tarihi: TASLAK Güncelleme Tarihi: 26.03.2019

Son

*Bakım onarım ve ödemelere esas olmak üzere ek 
mutabakat hükümleri uygulanır.
*Taşıma, kurulum, devreye alınma ve testler için 
ek mutabakat hükümleri uygulanır.

Birinci Sayfadan

*Hazırlanan ek mutabakat Bakan onayına sunulur.

YATIRIM DÖNEMİ
Şirket ve SYGM arasında hizmet değişikliği 

hakkında hazırlanan ek mutabakatın 
imzalanması

İŞLETME DÖNEMİ
Şirket ve KHGM arasında hizmet 
değişikliği hakkında hazırlanan ek 

mutabakatın imzalanması

*Ek-22 İkinci bölüm 4.2 maddesi

YATIRIM DÖNEMİ
İmzalanan ek mutabakatın gereği için 

şirkete, müşavire ve SYGM’ye gönderilmesi

İŞLETME DÖNEMİ
İmzalanan ek mutabakatın gereği için 
şirkete ve İl Sağlık Müdürlüğüne, bilgi 

için SYGM’ye gönderilmesi


