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Sayı : E-36385208-949
Konu : EBRD Kaynaklı Tıbbi Cihaz Alımı

..............VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyacı olan tıbbi cihazların temini için Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Türkiye Covid-19 Ekipmanı Acil
Durum Müdahalesi Projesi İçin İmzalanan Kredi Anlaşması yapılmıştır. Bu proje kapsamında, ekte yer
alan tabloda bilgisi verilen tıbbi cihazlar EBRD mevzuatı kullanılarak temin edilmiştir.

Merkezi alım kapsamında alımı yapılan cihazların takibinin etkin bir şekilde yapılması, ihale
dokümanlarına kolay erişim, yükleniciler ile sağlık tesislerimiz arasında yaşanabilecek sorunlara erken
müdahale, yeni yapılacak alımlar için şartnamelerde gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi, garanti
sonrası bakım ve onarım hizmeti alımı, yedek parça temini ve sağlık tesislerimizden geri bildirim
alınması amacıyla Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması oluşturulmuştur.

Söz konusu uygulamaya, https://merkezitibbicihazgeribildirim.saglik.gov.tr/Login.aspx web
adresinden ve Genel Müdürlüğümüz Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığının ana
sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Uygulama, saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresine sahip olan tüm
personelimize hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Uygulamanın ana sayfasında yer alan e-posta
adresi kısmına “saglik.gov.tr” kullanıcı adı, şifre kısmına ise “saglik.gov.tr” şifre bilgisi girildikten sonra
uygulamaya erişim sağlanabilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından son yıllarda alımı yapılan tıbbi
cihazların üzerinde; işin adı, garanti süresi, idare ve yüklenici bilgilerinin bulunduğu leksan etikete yer
verilmektedir. Ayrıca etiket üzerinde bulunan karekod ile ihale dokümanlarına kolay erişim
sağlanabilmektedir.

Garantisi devam eden tıbbi cihazlara sağlık tesislerince bakım ve onarım hizmet alımı yapılması,
arızalanan cihaz/cihazlar için yedek parça temin edilirken sözleşme aşamasında yükleniciden alınan
yedek parça fiyat listesi varlığının unutularak kamu zararı oluşmasına sebebiyet verilmesi, yüklenicinin
garanti süresince periyodik bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi ve sağlık
tesisi tarafından gerekli takibin yapılamaması gibi olası risklerin de önüne geçebilmek adına, uygulama
hakkında ilgili tüm personele gerekli bilgilendirmenin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Alıma konu cihazlardan yer hazırlığı gerektirenler için işin teknik şartnamesinde ayrıntılı
tanımlama yapılmış ve belirlenen sağlık tesislerimizde bu hazırlıkların yapılması yüklenicinin
sorumluluğuna bırakılmıştır. Belirli teknik şartnamelerde “eklenebilir ve opsiyonel” özellikler
tanımlanmıştır. Yüklenici, eklenebilir ve opsiyonel özelliklerin yüklü olduğu tıbbi cihazları, ihale
dokümanında belirlenen sayıda ve yine belirlenen sağlık tesislerine teslim edecektir. Bazı lotlarda ise
işin teknik şartnamesinde tanımlanan özelliğin (donanımın/yazılım) sadece belirlenen sağlık tesislerine
teslim edilmesi istenmiştir. Tüm bu detaylara ihale dokümanında ayrıntılı olarak yer verilmiş ve ihale
dokümanları Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulamasında yayınlanmıştır.

Alıma konu tıbbi cihazlar için fiziki doküman gönderilmeyecek olup, muayene ve kabul işlemine
geçmeden önce ilgili komisyon tarafından adı geçen uygulamada bulunan ihale dokümanlarının detaylı
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olarak incelenmesi, kabul sonrası düzenlenecek muayene ve kabul raporunun (2 asıl) ve Taşınır Geçici
Alındısının (1 asıl) ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hasan ARSLAN
Bakan a.

Kamu Hastaneleri
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: EBRD Kaynaklı Tıbbi Cihaz Alım Tablosu (1 Sayfa)
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