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…………………VALİLİĞİNE 

(İl Sağlık Müdürlüğü) 

 

İlgi: a) 11.04.2011 tarih ve 3671 sayılı (2011/29 sıra nolu) Genelgemiz.  

b) 05.05.2011 tarih ve 10604 sayılı (2011/54 sıra nolu) Genelgemiz. 

c) 23.12.2011 tarih ve 14093 sayılı yazımız 

  

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını daha 

etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi 

(MKYS) üzerinden “Stok Takip ve Analiz” çalışmaları yapılmaktadır. 

İlgi (a) Genelgemizde ilaç, tıbbi sarf ve laboratuar malzemeleri başta olmak üzere tüm 

tüketim malzemelerinde azami üç ay stok bulundurulacağı duyurulmuş, ilgi (b) genelgemizde de  

ürün bazlı azami stok  miktarı uygulamasına geçilmiştir. 

Kurumlarımızın azami stok miktarını düzenleyen genelgelere aykırı olarak ihtiyacın 

üzerinde mal kabulü yapmaması ve bu anlamda stok ve firma borçlarını arttırmaması 

gerekmektedir. 

Kurumlarımızın mal kabul işlemleri ile stok ve ihtiyaç fazlası devirlere ilişkin uygulama 

esaslarını düzenleyen en son  ilgi (c) sayılı yazımızda da belirtildiği üzere; 

 5018 sayılı Kanunu’nun “Ertesi yıla geçen yüklenme” başlıklı 27 inci maddesinde yapılan 

düzenleme, çeşitli mal alımlarında izleyen yılın haziran ayını geçmeyecek şekilde yüklenme 

yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Söz konusu düzenlemenin kurumlarımızda uygulanmasının 

yaygınlaştırılması ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak 16/06/2009 tarihli ve 5873 

sayılı genel yazımızda geniş açıklamalara yer verilmiştir.  

Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesi idarelere, 

sözleşmelere hüküm koymak şartıyla sözleşmeye bağlanmış işlerde iş eksilişine gidilmesine 

imkân sağlamaktadır.  

Kurumlarımızın uygun stok seviyelerini yakalayabilmeleri ve stok maliyetlerini 

düşürebilmeleri için gerek ertesi yıla geçen yüklenme ile mal kabullerinin gelecek yılın ilk 6 ayına 

kaydırılması gerekse ihale mevzuatı uyarınca iş eksilişine gidilerek mal kabullerinin azaltılmasının 

sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda kurumlarca mal alımlarına ilişkin sözleşmeler ve stok 

durumu gözden geçirilerek 31.12.2011 tarihinden önce gerekli tedbirlerin ivedilikle sağlanması 

önem arz etmektedir. 

Konunun, Stok Koordinasyon Birimlerinin çalışmalarını da dikkate alacak şekilde İl 

Müdürlerimizce bizatihi takip edilmesi hususunda; 

Gereğini önemle rica ederim. 

                  

                                                                                                                  Memet ATASEVER 

            Bakan a. 

             Başkan 

DAĞITIM: 81 İl Valiliği 

EK: Kurum Listesi www.sgb.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
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