
l,Nl, BiriE'fiYrtt9,klif cĞ*y€İİ, idari ş$ıüçqıp, şiidşnö tnca,rısı,,ihıle doküqıaüıan, ihalc
komisıoo görevlendiffie'pzı§ı gibİ r,ryqrlarıu çılraıalrusışı ghnat ,çımetıdlr{,l§ Basın İI,an Kurunıu G.çnel ivtiidiırrğğğ} Basm lhn Kurııtıu ş\ıbe Mııdürliiğ ilaa
seıvisi ve diğer kunııılaa Yapılağak iha:pışadaeı sistcm tt .rıoa* çrıufuıunılı,
olmalıdr.

4.16. fiıçIç ilanr düzr.tatıü ikııi ıptd iiqhn.ıffiçın ffiğhdrü gkar,tıtnthdt
4.17,| Velilik iıklcurıı, .lÇqmı*ınUt }4ilwı, Smniyg f,,irdiktrğü.lulolrut vo,diğer

bfuİnlğrl§ tppılaeakea*iYcttd.bıri ına_smı-iarı sistgn iizerh&nçıkırşImalıdır.
4i,İ8. İ,hılt.fg6işYor s§ü yğ yedok üyeigi sişt€rııE gifilrndi' vc gtiıtvleııdirne yü1ısı

siştçııı.ilzeriııdec çıkanlmüdıri
4.19; Doklhmao siıtış iŞltıiüĞri sistcm ıızgi@n y*pılıbitiı oinıhdn Doküınan şatın

alanlann İİstesi, d*ü.mın şıtış tııfönsğiııı.çiştcııı ğaiadaı çıtaıtılnsııdır.
4.20. Firııııa yasakhht sotguİeırıası ılştçm Şzçtin&p yçılmelür.
4.2l. Başınını alınü blgosi, ihelc öletİtnaahrtnın komisyona teşlim odildiğine dıir

tuhnık sisteıa üzerinden çıftarıirmlıdır.
4.22. halc tsklif zarfi uygıınluk konfrolü sbtem-tizEriıde yapılmalıdır. Varsa uygun

sayılmama gerekçe tutağ üretİlmeüdİr.
4.al. Bolge,konUol işloşııhri sistem ruerinfu yapılmalı vc belge kon&oJ tutanağ sisrem

üzgti_Ed€n ürc.üncIiılia
4"21. Tcklif biıiın,fyıta gğft.isgklifu"*E teidif ettiğl fi.yttkın h.ıye gcrççklştiıitgıol.idir.
4.25. Tektiflerİn otomük dc&rtğıdiıllııt€si sağlanızıılıdır. ?€klif edilen fiyat forıııu,

tcaaili forııı, teküf odileıı fi5ıatlar üstycli, euıiy,et y.rışma§ı sisteın üzerinde,n

çıknrtıtıtıalıür.
4.26. Eazt tııtaııafttann istğtlilere vetiiınecine daif futafişksişteın tia.riıdeııüreütmelidir.
427. Giincel iş dçnEyim hüaılan şisternüıarindeıı hosşlaaıp aıtııı*ğ yazdınlmıiıdn:
4.28. 'Doğeılerıdirmeye a}ııııınytak iş keldnlüfi şidom üıgia&n gertkçaicriyle

sifilffc§ine imknn verilmçiidu.
4.29i Değeıtenelirıneye aşas te&lif tıcdg.li ootveü, standar_t, ve icmalli ftırm çıkartılabilir

olmaldır_
4.30. Geıekçc}i koıııisyon karan sisteııı taraiindan otomatik hesaplıınabilmolidit.

Fiyatlarrn eşit çıkması dıırumu vt yaklaşık maliyetiu üzeıinitcki bklifler siştern

tarafiııdan kullanıeıltıra uyan olarak .bildirilnıçlidir.

43l. Fiyıtiann eşit çfug arrrg*rr* cn.ıvaıQiü iki tgklif sşhibi,aşsmdı ü4cğişiklik
yapılllıııasına irdreaı v9 ımclİdir.

4.32. tsütür tĞklifiçıin ıEddedilmesi tutaııığ sistem üzğfiıitlffi çikr$iınilıdır.
433.. Komisyon ,katat tuhağ şbndart, i§üoklİ tt iş kataalerine güre, çğşaf komisyon

kııratİaıını, alııundaıı ıozgoçiien ve ihaleyi kazaraııııy.an firmalan dair tutaııak

yazdaılabilir olınalıdır.
434. Komisyon krar kıtıaağı gerckçcsi, ihalc dosyoın.d*l biigiler dikkatç alınar,ak

§taudatt, fırtna bnzında ya da kalcnı bazıedı Şu.klı l«oııtlltıEsy_otılaıSe otomatft

iirçtilmelidir.
.1.35. Kesin|şoı ihale karan, iptal cditren ihah kararı fuaıpktın ürttilebilir olınahdır.

t36. Sözleşmeye davet raponı sistern ilzgriııd€n çıiaıtılınalıdır.
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437. §itr , ,sffifudca:*şç4r şrışıı_&, irgılagecüiıEdşııc aheinalıaır. §bariş,listesi,
,lpuıtş a*-tt t .Edi,$,Eİ,ı.t ınaşu Ş Ulılttgt tıpotİn çılanlıallh olaalıfu.

4.3t, Kacia vc gcçbiftğiıd tit,ibi sistç.ınüıpninüıt
439. İi,nlıısomıç formu gönderilmelidir.

4.{0. Kesiten fduralıılı ilgili a,kip yçılıbilir obşalıdır.
4,1l. Ke§in vg gçbi.çıdnat.takibi,sisteıa üzeiaila 14pıinılıdıt,,
ı.4l, bıb şiııee.h*H itirtz şfğtİ ptoire ,ürednüıü Yı$ılöbğiü olnılıdır. İtir,az

, §fuııcııdb gğrc trçnidtü'}ırı! tutao*hrının ilrühraĞ§İ'çctçĞvc lİstc veya ihıle

krailoiindr rnsırlğiı gprgkli değişiınteri otutıı* yapılınaiıdn

aAı:. .Doğerleiıdıitmgy€c* kılwıiçri değorlenılirmeyc csıs teklif bcdeli cetveli vc icmali

sistĞü ilzcrliıdoıı etğıEılıdr.
4,u. Awrajtı figbalg,ı, İçdcmltr ve kısmıla,rı gört eistan,otomatik teşit etlıclidİr.

Birinçi ve itclnci avantıjlı: finmalar.de tın ıvıntiih üftltf sshibi ııgr doğİŞikliği

yqpılebilir olmatıdr. Y.gkl.aşfk mıtiyet üprlndıki tğlr§fİş ilhığ,, eşlt,fiyatti

tokliflcr tııtıneğı si§teüı &irfind9Jı;çdwılıbitncffiiı,
4.+§, §isteü getttçİlı koıafolon kıraııt.obınatik üır*ııp.tidk; Bu kıgımdn otomatlk

gffikçe iİrctetch Ş.rrruı.r.* baİİgİ kılcrnlen& değerlendirme dış loldığ ve

geüekçeiğri gibl bilgilcri drogııtik oltışturroılıür,

1.46. ft*rırvno ür* trt*.g starfut, nstektİ ve § kılcı.nlerİne görc; çarşı.İ, ılımındın

vızgçilen knltmlçr rc ihatgyi tazınımıyuı frndır tüıilağı siŞtcın iizÇriııden

çıkınltbith ohnıtSır.
4.47. kesinlwıı ihale l«ıratı, §attn. ıtııaıı yc alıııımayaı kalerıılcr listcsi ve etiket

yazdırnıı işlemleri sigtem iize]ihd€o yapı,tıbil ir olınalüt.

{.4t. komiston tainırına itirazıar, itiraz sireteri gibi işleınkr sıstelİı §zerınden takip

..4?. ;ffiİhdıvet bıcroi sisrero tiaahdq ç,irrıısiıiı ol,f,ııdıı,

450. İtgili ihaıe usıİtrrc ııygın otarak itgili firnıelaıı y .6naİL şözleşme sisterı iİzerirdeıı

ıtııımıhilu.
{.5l. Muıycac İghıl işIotlhine İlişIğin görcvlg.dirüeçek muayene kabul, komisyon

başksnıvuüy-elorisistomiizeriiıdoh'şe9iliıicliür, * t. ı!:_
a.52. Muayeuc rauuı ışıçııııgino yğaetik ksbul lomi,syonu görcvlendiıme ya:zı§ı

' alınmalıdır.
4.53. lİ*r.r"'İ*reınlerinç yönelft r,ııatzerclçfin küul blçınlcgİ y,apılıneh ve ıffny€ıı€

ra,ponısistcmilzerind€oalnmılıdır,, _ r.__ı_ı__
4.5|. SisteıB iızrrind€n tğİıiaat takip İşleınleet vc yazıgıabn yıpılnıMr,

4.55; Sistem ür;;; iş ırtış ve eısİl§ iştcnİeri yıpılnblı vo geıtkli yazışrıalar

u**ıJıı, ,ırırjo. tş ,rt ş, olııt yazısı, iş ırtç bildirim ya^§ı, iş azalış olur

)razı§ı,ke.siıteminatyızı§ı,daıtrıga,.ı.,,,puluvctgisiyazısı,ekkesinrcminat
yazı6ıı gipriş tistçsı, sıpatışmexıiuıı ış bitirgıe tütıüa}ıan çıkarıılabilirolmalıdır,

{:56. İlıaleşl tımffiılaııryı dosyalar si§tcm g"*"** sonuç gö'ndcrrıc işbıni yapılmalıdır,

4.37. §GKlyı bağh atıınlııı bin İhalg işteuı dosyalaı soauç öectleti dosya içe,risinde

gönttuilmelidir.
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1.5L

4.§9;

{;60.

4,6l,

4,gı,,

5.

5;l.

5,ı.

5.ı.

5.ı.

5.§.

Taoınlınıu ihılo tt dEğtnfu EnÜE e_Jıı işSırlcd §ictem iizcrinden dg
ış6anılııe&,olır* İşrctfrutiü vg ıh*te @ıİırry. iti*ih uikomc aluılan, ihale
lisrcloril ihıtc şoauç- öüOtlçıi ıaporlan alıiımıiıdr-
'SİsEn; Sığ,lık &sisletinç bctirlerca liıaitlçr lçıesammü limiü aşılaıı dosyılatın
'Selcetsdikten oıııy elıaabttwok lİl"l, limit }ontol arı yüzl€f$ni bınndırmalıdır.
İhalc steçle.rl oşay şmıiarındae sqıırı dcvaıa. *bihdi. onıytanıııaınış
doryalatın aşıııatııı hıthnıoı taııftidit ii&,tphi|İr obhüt
Sism; Telclit €dl1,6 f{y*.htda her bfo, hrpr ,trh 1rilrBü ve Modula UBB
sorguhnalanıı iı@lı; talegıılorc aiı ö&rc hrysınmda otup olmadığı bitgisi
kuilanıcrya göıtcritçelidir. KsnıEııın i§tcklori doğnıltusunü sorgulaına
sonuçlanıın (Örn Muka, Model vb.) kıydeditmeıi sağlanmılıdır.
Ayrca .flıale doeyas.ından bağımsız otatak Üı'ılnırirma bitgisi girilerek (Ömeğin
Bı*od Ürin aa vb;} T[Tila-B/hnodula t ffi_ ıoggulaıtasıne yönctik bir aıı yüz
oiınılıdıt
Yıpılan tilm alın yöıtmlerfoıcait veıilet rqpof.lgı@Iı vğlra grafıt hazırlamalıdı,r.

DĞnuDA}i ALIı}ı u§tJLü si}BDç yöNnrüı{i GEnEı§lNiıtr ERi

4734 sayılı kamu ihılc taııunım 22.ııııddeniü tiia becıtleıinç uygua olarak doğrudan

alımlarm yapıhıası sağlıomab _dır,

yapılantüm aloğnı@ aümhn görğp.oıııyian",i@l GüIıG v6 sdın almı srı€çteriDi

göıecek b,it sgtın ılıEı.,,*r!og medŞm,oh.ıştuıqfoıkdıa
.Dofuıdm aiıııilann iki vcya tçk aşamıdan oluştııtukıasını imkin verilmelidir.

K.ullanıcmın sçimİne .bıığh otırak, yaklışılr malİya vc pıyasa fıyat araştırma§ının

diizenlcndiği ikili ışamı veyı sadcce piya§a fiyıt araştır.masının düzenlendiğ tek

aşamalı satn aluı §l€nl geıçeklştiriirelidit.
Doğnıdan teıınin kqp§aırıgdı; ihüyaç listesi, lüzııp ırügç.l|ğc§i, yd(bü ınaliyet

ce,tveli, piyasa fiyat afaşfrrrna hiüansğı, ffiy bebpsı, gödeşne gıbı otanakların

çılcanlmasını olbnak vşinb}idirr
22-f usulüne göreyetrlao ılmlarta iğili sfneç y6oetiııi hızırlanması gerehnchedir.

İıguı Wet serııis idatıo tgıafindan sığlanmreı dınıırnndı bağlı sağlü tesislerinde

hasta boşı.üınl*!a ilgili olıışı tıl4ıt*i ıveb strııis aıacılığıyla sisleme bildirilrnesi

şağtg'oatıdn Hasa baş alıınlaıll ilgıli §çt bomlın yryılüilir olmalıdır- Set

tanııtıltıay,apüat,ak.t*llırEkİıtEaızeEİtaçııçıııaıııönüacgeçİlmesisağlanmış
otıcıkhr. Hasta başı afuiıfuflı .flgİli tatobi$ eğmışırı_dan Ödeıııc emrİ kesilmesine

kadar gçen süıtçin tüıııi için siirçç yfuetiıg geİİıtfuilıaçsi gcttkmektedir- SüÇ
yonetiminde alımm hıngi adımda otdu,ğuatın göriiiebil,ınesi oğlanmalıdır. TaleP

sğık tesisindeıı program ,ara ytiztnden veya İlgili Web şervis idars tarafından

sağlanması durtımundı çreb seıvislcr aracıtğıyla alımı i§!sııç1ı sct bilgisi, hasta

uiigısı CI.C. Kimlik No ve Adı Soyadı bilgisi iıt), hıstı unı bilgisi vc aıneliyat

uııiııçrıyıc birlikte gtiıme§i vc;a $in6lıncsi sığlanar,ak sıtn drta birimine

geırr"s ,u şıtın almı,setvisi tar_afından gefçeklcşlirihü tsl€bjn ÇewimiÇi görühnesi

ilebiilikeotorntİk§attrı.ıılnıdosyısınıadşıhfrı(dosudınalımsİirecinin
bşlaıılmşı sağlanmılıdıt §ıtlh dma birihi geİĞ.kİi kontrolteri yaptıkıan sonİa satın
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almı §ürctini başlafrml*r, Sbrvİdcrdcq,}ryıhütıipHin siştpsı iber_indeü ayn bir
menü tizcıİn&n körtfol €ditebilme§i. rr üsplsrrc yöpılibiiınesi sağlınmalıdıı.
İstcnilOİgtnOı ,bunı:ilişkitı ı.qpor.8l,ıngH|ir olınalıüıı. İşlome alınan dofudan tanin
fulnş fu ibtll iŞlcıttltri. t*oloıne ş6z kgrusıı olduğıııde sistEmi kul}anacak
Perıotıcl tabp tİstc§İ iizerin&ın ilgiti hısdtın sıtm ıbıa-losyasıaa otğııatik olınk
Yönlendİriüm€lİ ve katdığ aşghgdın dĞr,an odllmdidiir. §.m dnı doıpsme i:lişkin
Üln1çüİmo&n öırcc Piyııa§y*araşa*mrııxı ggrc g§üdcli bfıtçe biote iştdıleri,
fiıEıa Elj|if,ğt'il ılndiffin §@ıı dĞüGü,l ili y.apıfoı}.dır. Yryıh ulıttiy4t
sdıltıctıDı gfue §€1 -küllanİÜ ıapon Dt[üEıtik gtaııt dtizçnlcmelidiı. Pfyssa
raŞtırması yapıtran nılreıaclçr ırasındm alımı y.apıünıyin malrcmelır için iptal
edilrne,imldıu ssğlııımılı vc kullaaıldı rıp(nıı otomctii, olralı malzemç bitgi§ini
aktanlınılıdıı §af,n dıaa dosyasım İlışkin roğrııeıı Btnin nlııh tuüıneğı otomatik
olarak dİiaıılenrelidir; Öaertıç omi belged üzetiırdcld anatitik btitçc
şınıfiandıımısıııı ilişkin Sın bütçc todlııı, kııf _tr]ısal rc'fouksiyoncl olmak üzcre ve
yansıtına hcrylan ü diktarc ıtıııarat otomıtik direnletıgıclidh.

5.6. Tılep edit@d( mılzcmclerin sisteo lullanıcısı tı@dan b€lli bir set altında
toplanabikrıesi sığlunıah ve oişuırıılau s€t talry yrytlacak sistçm iizetinden

çewimiçi göriilnelidiı
3.1. İlglU aogrudan eınin alrı ı§ulfrıc uygun olarar* SrlĞühğ yryıbsı toıgih edihmiş

ise ilgili firmılgta y6ıciik,siizleşme sistcıq ilmindenalıEnıldır.
5& Mııayene kabıd işlğmlĞrlnc ilişkin g§rcvlçtıdiıitğgpk .ınuayğıe kabul komisyoı

başkanı ve ütrıeltri ıisteın üruindeıı ıoçilmelidr.
§.9. Mııayene §tnıl ilşlcmlctkıc yönelik kabııİ tmıisyonu görcvleıdirme yııası

almmahdır.
§l0. Muıy.ene işlenterine yötctik oabarrıeierin kabul ibtcrııleri yapıl,rnatı ve muayene

r.aporü siste,rn,iırcriden alınınalıdır.
5;ll. Doğnıdan tğııin dınlın içiı bürl1 siıreçIerio El(AP'a göndcrmc işlcml

yapılmalıdir

5.12, §GK'ya bağ.h atımlır İçİn ıİoğrııdan teıırin dcyalan §oüuç özşrlori dosyı içerisinde
gösterilmeiidir.

5.13. §isbm; Sığlık tşislerine belirlenen l|-nıitlcr kıpşıumdı timiti 4ılan dosyalann

§claeüçrtiktcn onay ahntilccclr Pnğoa.q Teılıin İiııtit konüol ara YEzlednİ
bannüımılıör. Duğnüdı4 iemia stircçJeri onsy aşaınılrmdıı .sonra devaıı

olmalıdır.
5.ı4. Sistem; Tcklif çdŞlen fiyatlrda her bir kalsh içh TITIJBB vc Medula UBB

sorgularidannı. yaptııtı, lralcınlerç ait ödeme kapsıoındı olup otıııadığı bilgisi

kullanıcıyı göstorituıelidir. Krınımun İstçktcrİ, do.Fltusılndı sorgulaıın

sonuçlanoın (Örn lvtaılıa, Mlrd€l vb.) kıydcdilıacsi sa.ğlagıbfu.
5.ı5. Ayrıcı İhale doslıasındaıı tığımsız olarai Ürrııtrifatc bitg,tsi giribrek (Örtıegin

Barı(od, Üııın edı ü.) irrnJBB/Mafutı LJBB soreiulagıışına yönelik bir ara yüz

glmalıdu.
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5.16. Tamaınlınan dohıdaı temia {çsyı §lcmfui sisurn üzcri!&ode anamtnııü oınrai.
§aretlenıııtli vc doğru&n ffin &sy.ıhrırt itiş&in ralzmG .dınhn, d§ğnıdr
temin listel.ert goü_lıç öz*leti rapod.an:üıdıdıı

5;l7. Tüt §ahn ılma Biıiimt*_İncc ,alş9 cdİbıı, gitncttlotıe, nşorhma analla
kıŞ.{aşnnqp, gçafi'k,ııı işlıti.ştilçet Eotgışgılırın.ı.ır_ilerisagı.q**İd".

6. sİp*n§ YöıvETtİd GDnrı§İxİııııgxİ
6.1. Ktıllanıoı sisteın ğzerinden ı*lzleşas baklyesi bulıınan malzeme içia sipar§ talebi

oluştuıabiinıelidir. ' - --r--

6.2, §isteın; sipariŞ onny mtkanİanaşını açlltlşvEŞimşŞi ğİBarŞ onay ahşlşı *istcmde
ayaılanabilıııeli, i§_teğp buğlı otgfık gıritoa şryuişlcr; t*is y..f;*i[ bİffuriı_ıs yı de
Birlik Stok Y,öııstim Biriçıi ilgiii ck{aıı§ila dllwrdb.

6J. stok yönetim bfuimi siparişi değertcndiriıtan aylık tükeüm, yıllık tiikctim, dcpo
mevcuö1 birim fiyatı vb. bilgıteri söz konusu,trırrau görmelidir.

6,4. Değorlendİrmcyi bu vcrikır üzcriadcn yapnalı onay vğya reddcdçbilmelidir.
65. Sistcm; Ayn birekranllı sipqişleıe ait kalemie,riıaylık ve yıllü tiiketim trendlçrinin

izlenebi hnesine olanalı sığlama lıdır,
6;6; Haarlataıı siparişterc ait Firma sipariş fcrnian istsnildiği tatıdirde otomatik ıııait.

yoluyla iletilebilmeliür.
6j, §ağt* tcşislerinde hıhrlban s$arişleş Mğrkezi lhpo'biriminde biıteştirilebilmeli

ve tok sşaıiş formu ile iXğü fiımalrea gönderimi yıpılabitmelidir.

1.. M[rAyENEKA,B[JtştıtncİyÖnng.nıdGE§EıcıÜ*İuı,gnİ

73;.

Muğene kdbul tnodüiğnün s*ın ıbua çıoöllt ilt €obgç 9ıtş4ası gerekmektediı.
ttuılyene komisyoınu Mueyeoe ksuı modıü ilzerildisn asıl ve yedek üyeter
sşİhüek oltıştutmreı sağlınua,lıdır.
Konttul teşkilü§ kom§omıt[uayaıe kabul modülü üoinden asıl ve yedek üyeler
seçilerek olşturmısı *ğlanmalıdır.
Konttol rcşkihtı g6rcvlcndirrııe yazısı sistem llzeıiadğ donatik olaıak
oluşaınılınaiıdır.
Mıııyene, koıtıisyonu gE,rcvtendiraıe yıeısı §foteıa üzcda&n oüotnatik olarak
oluşHırulııdı vlı koaıisyon üyelerüae şqıil ilo biğilcndiilıE yryüa§ına itrıktn
sağlamaiıdır.

Muıyeoe tahıl raporıı, tıiıE ı§t .iş{ği iübııl tcklif belgesi, himct işleri l«abul

tııtanağ,ıillıiyğıe kabı{ Eodülü ğzerindta çıka,tılınüdır.
Muıyeno kabut modtiiil iizşrinc ek dosıa yŞl,lcnmeslne inkeı bnııımalıdır.
Muaycne kabul. nodütii iizcçinden şagn ılmşya ba.ğlı yapılacık mıııy.enelcr için
ihalc ka.yıt nuüartrı, işin ıdı, fıımı adı veıhın §lr-ü aıEEıa kitderinc göıç satın

almaya bağlr muayene kab_ul bilgilcrins,.çriıS.m şağlaoaalıür.
Muaycnc kabul modülü ttseriaden yap.lan ınuayenelerin .ileıııe dıırıımlannı
gösteren raporlar içeınııelidit.
Yapılan hizıııete ıit hakediş raporu uygulaop,tizerinden ürctilmeli vo ödeme eryıri

hakediş ıaponı ile entegre olacak şeHlde fizgılennelidir.

7.;l,

7.1,

7i,,

7,§.

7,6,

7.7.

7.t.

7.9.

7.ı0.
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7.1l. Muıltnc kabul ırıodütü üacnindçn yapdaı rıaİıencl€r:için g@.li ütar yazıLarı
haaıaımasına rç fırınalııa ınail ıtılmcıını olaraı( sağlama.hdır.

7.12, M.erkczi (lcpo birimi.t4ıafınca sipariş,edilen,birlĞşlrırlır$ §ipüşişbüüıı hbül.üııfuTIF
bİtgİsi otoıuıtilt ohştunılaız* MKY§ sişteminc göadüini sağteıı.ınalıdır.

7.13. Muıyenc Ktbul Eiriıni tılç cdilen günctlleme, ışFoitaıüa ınaliğ İqr§ıIaşşıını
gııfik ve -isatisıtikssl, &kilgıaülğh ırerilği,§qğIabrılfdü

8.

E.1.

8.2.

8J.
&4.

&5.

t.6.

8.7.

&8;

8*

8.ı0.
8.ıı.

t.ı2.
t.ı3.

t.l{.

8.ı§.

nııcniş vE TAgAiğüK §tTR,Ecl yöışuriııi GEREK§iNiıtııuni

Muayene kabulil yapgmış ve fatgız§ı kesilniş sözlşme kılenılerinin hıkedişi
ııy,gulamı iizorinden yıpılabitmelidir.
Hıkcdiş ilc ilgili ı(f§irtilğr (Gğlir vergipı, dtnga vs.ıgisi, IÖV nvtıfatı vb.)
otomatift olarak hecaptımtıilıneliğ.
Hd<od§, ilc ilgili raporlar rygıılamı {tıcrin*u tlrçtilcbitıualidh.
H*edişi yapıtaıı fanırdarın lahdd(fu şiıtam üzaindon yapılüilıneli vEkalemlerin
ilgili',bütçe kodhnndat hnrcamdarı. güncellsımelidiç.
ÖOeı,nc errri belgesi Ssteın üzeıinderı ,ç,,ılnınlı6iliaeli w gers.kü aktatımla,r
yapıhbitırıelidin
Talıaktuk Birimiııc tabp cdilon gfıac€llcrei-n@3m4 gıılia karşffirııa graffk
vc istaıisükseİ dokrnanbrın verileri sağlannılıdıı.
Müasebc; Kuumuu Finaıısal bilgi sisteni olarak bilanço usutü çalşnnlmalı, Temel
Mali tablotar ile (özel vö aıırıntılı bilançg, Eaet ve aynntılı gelir tablolan) ek mati
tülolan (§atışlann ı,nıl,iycü, forw nakit akımı tğ dağıüm tıbtosu ile öz kaynaktır
doğ$trı tab}osu) olom*ik olu$ıuıbüıne,lidir.
IIcc ışmada Mizao döHmhri üF]hU tı§tr§lara giiic, aliı4bitrpetidir. Taıih aratığı
yıL ry.kriçrleriae görc ınlzgıtfı,üömcı dcftalu oluştınıIabilmelidir.
,Mulrseb€ sistcıııi büÇe ito koısoiidç çalışmal1 ödeıı€k korıtrolü her aşamada
y.ıBıkıalıdır.
Müa*oç'- şistemi faılclı bülç tiirlerbe gthc dinarik.ohr,ak far.kh çalışabilınelidir.
Fırtiı şablon §oçen€kleri ite otomgiik ödcme cuirleri vo müasçbe fişIcri
hıar.lansbilınelfiir
Açılış ve bpanış fidcri otomıtikhaarlınmılıdt
§iheklilik ar*den (abq4e takip, faru_ı tıLip v6.) muhasebo işlenleriıin nüasebt
şablmlanna 4üğesı yryılobflneli ve i§tğıı'ldiğlndĞ şabtondan kullanımı
sağlımmalıdır
Hosap,planı sisteıııi; heın Tek diizgıı Mıfiasebç hernĞ Aııalitik ıııuhasebe sistemi
itLelerİni rzffiıde bınadır.ıbilmçlidir. i+csry planlan; Fiııan§al sistçıne (Bilanço,
gelir, mıliyct, Nazım t§sq,hr), Kıyıt editditlcri dcfrcı,lero, forıksiyonlanna göre

ta§nif Ğdilöilmeliiiir.
Özçllikli hosap,hrm takibi şisterıdc otouutik yapıhbihrclidir. (Avaas Hesapları
rakibi, hcsıplr atısı rıaüsuptaşmı işlem}Efi, Kirı İştenıleri, Kira Hcsapları abone
takip iştemtoi)
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9. EfnçEyöNgr.İllıs.İrcİGEfş§§İİ[İn..ş_8İ

9.ı. B.atç yıllü olııık hazrtıılmt, ünecti 2 yıl kşŞılştıtıualan yapılabilmeli ve

soaaki gğıĞcĞk 2 nl, için 1thnıini.,b[&ç ES@rı§ı dqdıütik oluşnııtılüilgrclidir.
trh Oider vc yatırım bti$obri olırık şnıffaığnlabilındidir,.

g,z. Bültçc,harekcttcri tııih atalığgıdı İzleneElrıgji, b,üçc tı?tı§.fğkİıl (eklemÇ,,c*sİlİıqÇ,

i.sl. Efu9ğ tttİffr, @neF, tditnıüşrİıG§,İĞ, ,İilÜİöütB,sİ§tsdıinc oğülıütik @"lTP
shtıınbdır. Er.wı rrcsf€ıleri nırsobe §ISEIıİIE .:otolııÜk .yansıımılıdıı.

get}nnsi biı rıinin batitli biı EürçĞ kıleniıdeki öd§neğin blokesi yetki

çerçcvesiüdb yıpılıüitre[dir.
g.4. lvlrıhasebe sistominds laıllınılaoak gcl.ir ve ğdcr hesaplannıfı bütçe vc yansıttııı

hesaplm kğşılıkkfl aomluabilınetidir,
.9.5. Brç oneylanan rıkuıtarının yasei ddk$mlşıt ot k yügıpşı yapı'lŞbilgıçliCir.

9.6. tsiriın içi ve birimlş atısı büts alüırıtıbn ilo Ek btltçe işteıçteri,yaplaüitrmc{idİr.
g.1. Sistcıain her ışııııasııdı rrn*ışebc şisÇıai iİc ontogıt olr.ık gelir gida büÇe

goçekleşrıo ottıılan izleaebitınelidir. Geıı9eHşrnc biria bazında ve konsQlİdc

otarak akip edilebilıirlidir,
ı.E Btİtçe sİstğnindc d€tı.ktft ğ§stır. §ı§tcİn gclir ve gider ğitçcteri nkamlannı her

aşaıııadı lıatol eEnğıi,, ıİG, rlı,ırı veımelidfo,

,.9. Biitşe sbr,ni; T.ok fi,zeıı iv{ubasc.bc §i§tadii,,ve A4lltİk bü.tçc sınıİtandırma sistemi

ile tısattarıııbitmdidıı. Hr btıçc tiüiminıü fd*ıı bısc ffil*i ile bütçe yapmasına

irk§n vetıııeltdir
9.ı0. Ödsnck+Bloke+Taıhhm+Earcamı+KulhııılabitrirıKatgı bütçe tutarlan tophl taştlı

bazında ve detaylı alınabilnelidir. Bütçe ve gierçekleşnç ratarılan anlık Ol.ir_at

izlenebilmelidir.
9.tı. Balsiırt kontrot sisteıni oünalı, taıııgilm iznİ *şwıdı bt$çe 6deııeklerİ kalanrnŞ

oksiyp Q,drırnşiııç izin v.edlnıçmdidir.

9.ı1 İhıi_e soııuçlaııp.sözlşme imzalaıitıhaıi §ğaıı ı'hle baanda kalerrı kalem bloke

hıtarlaqnm gcrçcklcşen sözteşnıe bedğlİ ile sisıcııt üzerindeıı güncellemesİnin

otogıatik yçıhası, ihab onaymda bloke çüilen bütçc tutlrlan serbcst bırakank

büçesine, iade. edil6psi, BÜçc birimine "Gincellcme Yepılmıştıf uyan§ının

veritucsi, bıınunla bifıiktc tüu yıpılan işlçnlerin ısaİİtlk bütçc sistemi ibılc omY

9.ı3. yıllıua y1yg. alun §krinde sonıaki yıVyılİar.o blolgstcrinin her iŞ iÇİn İleilİ

kılcEılerdğn blokpter_ininyapıtınısı geıelrrncl&öfu .

9.ı4. Yılba }aygh Mal ılımlarmda ihale baandı nEvtut yılrn tnıl çekİııı tutarlantın

dfiştııcıçlt sozlçşıııç bedeli bloketcrİnin giiırceitmosi, bırıtınla tıirlikte tıkiP eden

yılın stiz§ııp bcdclinden kalan bıkiy.cnin bloke dilrıcıi gerekınektedir.

9.ı5. İı,.ı. işı"rı.rı şıresrıda ffçnek vc bütçe kgatotü yapacak vc ihale sonrasinda

ödcnehtcn ilgili tunrı itşcrci pıogrsıtı vç çnlitft bltrye göıE t kiP "Pulidiı,Zllf
ve2ıtd ileyqpılm ıkmırı iıi*ln %lo kggmatlerİ oto@aiİ( olarak yapılnıalıdır.
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9,16. Ek @n§k gtişletı bütçEler üıeg ıkğrmlar; biitçĞ yönctıueliği vc yaymlanın
Şağlık B4k4dlıği btltçe. gığnsry. üişLh gerc§eyc göit çıiagtıııası goreken
rerp.rhıç haı§i gb$m iizetiııden çıkarÇltabitınelidir.

9;l7. B.üç'alo!İn müasctiıelWirilmğ§i, ,ödqncld€ıiş olııştıınıiması sistcm üzerindçn
Y4pı|ıbilmcliür.

9.ı8.

9.ı9.

9.2g,

9eL

9.22.

9.23.

Eütçclcrin alrn ,Sleri betütcrebilmclidir: DöDaf §eıiüıy-e ve Geael B§tçe
Uygıılğnatan ayn.uyn ohıü abp *ültrhetftl&.
Y"Pl|an tiiıq almlg ve bıı alırahıı ait btuttı:söfi&$nĞ. haroaırıa ııç kalan tuiar
vorİlÇri ıısulüne gö(e Ghıle ve doğııdı1 tefnir) hef bir bfoim igü ayn ayn ve tek bir
sefe,ıde toplu olaıak almıbllınelidit
.Mııhısebe npor|ırr dtınalı'T DM§ Bütçe Modilil-İiıale Rıporlan;İhale yönetiml,
sokrnclerine beıper ş6kitde, ihıie naddeei vo alırıı ti#nç görc yryıtan toplam
sözloŞme tuffiİrı w tıı toplğlt ıözl_tşqıç hıtrhnnılaı gt ş"H€wr. hırça:rnalan
içetir "İhde Gıııp,hrmı eöfe G€rcGkloşno Rqnrgıı yer ıimahdır.
Tüm aporlar her bii bkirrı için bİrigı adı attıadö a)trı ayrı, icmat şcklinde roplu
olrak ve "lıq)§iıı ıdı altıntiı tüm kurualannııcrilgrini içcrir şkilde alın$ilmetidir.
.Excel fomıatındakİ verilçrdc kr bir süaın tek bir başlık ile tanımhnrnatı,
birleştirilmiş hiicre kullanılmamalı ve her hüc,rcyc bir veri krşıl* gelecek şekilde
pivot table (öza ublQ çılşııe§ını uygıın şkildc ıbntbilnelidir.
Tüm ıapolarda ıar ıİ.e8 saınsel v.aİteııtc (par,sıl t_ıfiııi sücq kib, kunı vt.).binlik
tyııqq ondahksıyı ondt_lık,ryrıcı hı[üılinılıür.

9X,ü. Büfçç biriıIıi rlep ödi|ğn gfıncollcrae, m.porlım4 analiz, kaşılaştırma,
.grıfilt ve istıüstilçsel dokğımnlıno ırc.rilcti sağlawnıhür.

YÖN ETİcİ E KRANı, eEREKl§ıNİililJRİ

Sağhlt Tesisierinin yoğnluklanna göro siccmi hıttı$m oriııhf.ı vo huıgi-biıirıdc
hangi işler bekliyo bı,ıııın istoııildiğl zauıo gönİt$ilırieei.
Biltçe aşımı yapınaınılıdıE veya biot(çd€ b*leyen ödenekloçin listelgnrnosi
sağlanmalıdır.

iiaogi ınıIzcıno, hıngi tcsis taıafrndan, nc zaınaıL kimdeu haı.ıgi yönrcnte, ne

{$darı alındı gibi dotöylı tedarik isatisüğ ç*r.rl*ilmeli
§ığlık tesisla.inin giıncel depo ıheyeutlarr, rılkctimleri ve stok fazlılan
listelençbihcli
Yetki dcwi kıpsanııdı iiritaşutıi yapao sağlık tesislcri izlgaebilmtli

ı0.

10.ı.

ı0.2.

ı03.

ı0;l.

ıO-§

ı ı. KAil,AR DESTDK §İ§fEMLERİ v,E nAnonLAMALAR

ll.t. Sisteın; kuıum istcklerine gi,re dinurıü iaporlınalır olŞarıılmisıaa olanak

sağlaınılıdır. Raporlanı ıiracı eft bii y.acıh g€rçkinnodııı sihitbz yatdımıyla

tspor hazırhyıbilmcli, ,hızıflmm ıapoı §a$sads tetııag bir sınırlama

otnaıtlıdır.
ıı.2. Otııştunı,lın raporlu; Drel, Word, Pğf. Hd gibi bötün poptller formatlara

atıtıtılaüilınelidir.
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ıı3, RaPorlanıı si*eıııi; hrayıcı üzeriııdc,her .htgi bjrei bjbşrıı (ActivcyJava) ihtiyaç
duıamado çılışgıalı(!ç

ıı,4, R,aPoİ{,ği'ı §isıği,d;,Riryoı Fİvot, EEsüılbbffi'rğ Erıı[ süEg.tırıqıa gibi işı.«rıla için
tcil< bir ıreyits,s,ı_ıılı!ıt,}du. : ''9'---

ıı,§, RaPorlr; Yeıki hiieraşİsinc göre phşnuııd.ş. ÖınçğnT*ıik y.öaetim sikcbiade
Tosis,Yt*iİİsi; Eendi **iıd ilo ihili raf66n alöili*cn eyııı fgpo.nı birlik ye*ilisi
bütün.uitiğlöi üz§rindcn rlabıEelidır.

ıı.5. oıoştn tı*lryorlırınıil yotuylt sism fucrindcn gön&rilebilmeİidİ:.
lt,7, Yöncticilere YöneEk olara& +lnı,n* g§ncğlleıen İ" ,ğ, "rr"rrİ yapıtınalı; buıra yilzdo dıshboard, Pivot a.Ho.ve grafikler a},nı *ıa!dı lullaıılatlmaİOlr.

BılfulÇııcıı göıtcrgehr (İIıq Eaşoı gö§ğgesi} ilt ve Driıidown Ealükteti ile
kullanıci tek § ile detııya gidebitmetidir.

ll.t. Di,iııırıik otarak,tasarltıan'Dudıboııd'larda Birlik, Tesis, Dapr, Kııllaışcı tıazında
grıfitİet tasarlaırunılı, Dıill-Down ilzelliği ve KPl gostcrgcıcri btılunmalıdır.
Kuliıtııcı Dıi.ll-Dowıı ,ancılığyh ögçt vtridcıı &try ya dı detay vç.ıidçn özerc
ulıpbihüalidir.

l1.9. Rapöıiff Tcsise, Lullgııcıya blrlÇyaner* hazırtEnabilrıclidir.
11.10. RaPor Ekraa paramcheieri dhamiİ ohrak asarlanabilme[ aynca farklı bir

yazılııııı ihıiyaç duyıılmauıalıdır.
l1.1l. 8.qPor ekranındı fsr.klı filtrelsme özelliktefi olnalı, kullanıcı tekrc sorgtrılamaya

ihtipç duyı4ığp vcri üzçrinde farl<ü rılutlrelg,ile işlcın ppaüilınoiidit 
-

11.12. Pivot tablolr tasar,|8nabilmcli, koloıılst l§,tl§ıüı uraf:ııün ğgıuıizğ edleo-iluıeli"
sıralımıları diaaınik olıııik y.ryıbi|maü v3 }4ıpığt.d*biktilder} soıırdan kullaı*nak
,rıaure bıw e6ebİ|melidİr.

lt 13. §tsffim«İ tısinm eloaulannda hğrüıngi ,bir ütnılma ihiyıç ,duyıtıned*ıı hız
gösttrgıtui, beşarı gö§tergelcti tanımtanıbilmetidiı.

lı. MGIL I(ARAR I}E§TEK §İsTEıırIJ*İ

l2.L Şisicmde ytineticilero yönelik olarak hıat.lffian lar.§ dç$ek sistaded; cop
elefOnıftablçtltr.tle çatlşıtalıür. Eazırlıuıısıı Uygulanoh wcb browserda çalışan
uygulamatar duğit, Antlroid/lphone için geti$irilıaiş uygulaınalarolmalıdır.

l2.2. §istem; kullaıncı yetkisine göre tarih aralğnda siıroçlole ilgıli isatis§k
sağauıalıdır

l2..3, hatcyo ıit.bdkiycier, e4nc ait.mcıışııtdtrngıIat sryulıD$ilndidir.
ll.,|. Ço&ikn si.pııişkrizlcnebihreEdit

ı3. ENTEGRASYoN

l3.1. Bütiln uy,,gutıınılar biıbiriy.|e cntegrc çıtştıılılç. Tılo,bin dıışmasıacıu'- ödOıııe
evrakının oluŞEısı aşaüasını kafu faıldı,ıdıeslerc, 6*lı uygulamalara ftklı
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t3.2i

Inrllanıcılar ku$ıçltnalao ta.k ku$ıuşylı, tüffin ür$c.t göıebiliyor olnası
sağlamıalıdır.
Sı$ılt Ba*ıtilığı (üKY$1, Kbmu İhah K.ıırıımu (,EK+PI gibi }uııxrıtann
hazırllmış otduğu wöb scrvişlcr gibi seır..adah çıkacek ve,öıreedgıı $toıışiıizmeüerc
otograsyon işlenini eğlanıreı gEttkınekndir.
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ij B'ı§

lJYeb §crvb Eıtegrııyon i_(a3sltıi

l. Akış - Fattıra Sor_gulıQ} w_* sg.visil Aşğıdıki kit€rfofle fatışa §or_guliwıaıı yapıl ır.i. lvff(YS'DEo Ködu
b. Muıyeııe No
c. F.iımıAdı
d. Mııayeııe Bışlr1ı Taıüi
e. Mııaycne Bit§Tarihi
i. TcslinBaşğm;raıihi
g. TestimBiğTııüi

2, AhŞ - l-.AkıŞ da YÇılan sotgularıa §onucu bircrlcre uyaıı fauıralar aşçıdaki bitgileri
ve bıma bığtı dctay kalemlerinin dönmesi geıehıığkdiı.

ı. Yüklenici f,ırma fatııralD si
b. Bütçe Türii
G. Tğ&ıikTffi
Ğ Sre&HarehtTffi
e. ,dİım Y".öntcrni O,c,d ve e ınadd€larindç,MKYS deki ID ler ite döntilmesi

gsrtındftĞffr.)
f. Iı4ff§Dcpo trl
g. Muıyc.nclftbulNo
h. MuayebcTarihi
l, FitsııAdı
J, rirnı Vqgi Nıımar.aıı
k TaşınırlfuyıtKoatrol Yğtkili TC
l. Tcslin,Tıtiüi
m. Ts§linEdcııKişi TC
n. Teslim Alan TC
o. İhale KaytNumarası
p. iıuprtıııı
q. İrsüye No
r. İrsaliye Tarihi
8. Fıtıra No
t. Fatura Tarihi

ı,4 KYS
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Fattıra detıyluıdg şı.üd*i .bi.b.jbr ryq ğtre. §i{ttcı|[r:

IıO(YS It ülıEıbteöı
}ıiılz,mçDüoğı
MelzoınoşinıAü

ı
b.
G.

d.
e.

i
g.

ü.
l.

Açıkbnı
ID§i

KDV'OtaEı
Mebğııı€ 4lş Fiyıü
SonKuübnma Trıihi

3. AkıŞ Ytikleııtcl frnadag l{BYŞ ıry gıişi yapılan filumm Taşınr bıoro Fişi.ııdğ
bııhnu bilgiicrin yü&ı.dti ,fitmpyı gnCarlıntnln oİglrıı-.s, gaekmeJstıedir.
Gğnalçriıtde iutlanıt*ak ktit*lg şagdaüi. gb,İdin

ı Yüklcnici Firnıa F.ıbıı rE
b. TtF hhıınarası
c. TlFTaıüi
d. TlFTçlamTutırı
e" TlFToptaml{iktarı

4. AklŞ 3. .dkŞın başaolı olup olınaılrğının ccrabıapı d6wsi gpfelgne§edir. İşlcnin
başarılı ohbilnesi için todam ,tııtffii y....üül*lçl.fir_mıdııH fınıra futıfı ile tuiması
geraMktediı.

a llş 4. Aloşta söqdGrilca Ttr. qredm itş. iili€t§ dcH TlF lerin toplaaı ailır ve
rcphm ıniLtarhrınıa tı§ıffinlıüiısı gçrdüı*te&.

6; Al§Ş 5. Akışta yapllm tışla*ırmanın sonırcu y_uklcnbi ftrnı tarafindan kayıt altına
alır.rııası gerekmektedir.

7. Aicş Vörileı tarih aralıSada depo belinilerek MKYS ile yiiktsnici fır_ma,arasındaki
toplam ttıtar ve tophr Eilttr tutaşızhklın olaı fanırerın eoryıılanmaı
gerekmektedir. Sorgulamakritcrteri ışağıdalEi gibjrr.

ı. MKYS DçpoKodu
b. TIF BaşlarıaTari$
t. TIFBiüşTaçihi

0. Alğ, iı,ffry§ilo Şı.mıy.m fahırılına ccüryotarak dOtmeşl gorobktediı
ı. TE No
b. Ytftlenibi Top_lan Ttfiaıı
c. Yüklenici,Tophm Mikbrı
d. ttdKYS rolaa Tııtın
e. !y(VS Toplım Mitırn

MKY§
Miktır

2|


