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REHBERİN AMACI, KAPSAMI, DAYANAK 

AMAÇ  

Bu düzenlemenin amacı, Kurumsal Performans Programı “Stratejik Amaç 3: Kamu sağlık 

tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak” ve 

“Hedef 1: Kaynakların etkin verimli ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak” 

gereği Kamu Hastaneleri Birliklerinde stok ve taşınır mal yönetimi, hastane eczacılığı ve klinik 

mühendislik hizmetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

KAPSAM 

Bu düzenleme Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun taşra teşkilatı olan Kamu Hastaneleri 

Birliklerinde yürütülen stok ve taşınır mal yönetimi, hastane eczacılığı ve klinik mühendislik 

hizmetlerini kapsar.  

 

DAYANAK 

Bu Usul ve Esaslar, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinin 1. fıkrasının b) ve ç) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
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GÖREV TANIMLARI 

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI STOK YÖNETİMİ BİRİMİ UZMANININ GÖREVLERİ  

Birliklerde görevlendirilen Stok Yönetim Birimi Sorumlusu Uzman(lar)ı; medikal depo 

yönetimi konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmalı ve güncel kişi bilgilerinin Kuruma bildirimi 

sağlanmalıdır. 

1. Stok Yönetiminden sorumlu uzman(lar), Taşınır Mal Yönetmeliği ve kurum tarafından 

yayımlanan alt mevzuatlar çerçevesinde iş ve işleyişleri yürütür.  

2. İhtiyaç Talep Komisyonunda görev alır. Rutin olarak kullanılan ürünlerin ihtiyaç talep 

listelerini oluşturur. 

3. Birliğe bağlı Sağlık Tesisleri arasında ve birlikler arasında gerçekleştirilecek stok 

devirlerini koordine eder. Hareket görmeyen medikal depo malzemelerinin takibini 

yürütür, birlik stok havuzunda tüketilemeyeceği kanaatine varılan malzemelerin diğer 

birliklere stok devrinin yapılması hususunda gerekli iş ve işlemleri yürütür. 

4. Birlik bünyesinde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarını öncelikle MKYS-Karar Destek 

Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analiz eder. 

5. Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerini takip eder 

ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlar, eğitim 

faaliyetleri düzenler. 

6. Sağlık Tesislerinde TKKY tarafından verilen siparişlerin takibini ve azami stok miktarını 

aşacak seviyede siparişlerin verilmesi halinde sipariş işlemleri sürecini yönetir. 

7. Sağlık Tesislerinde kurum tarafından medikal depo rolünde yapılan düzenlemeleri ve stok 

kayıtlarının veri doğruluğunu yerinde değerlendirir. 

8. Birlik stoğunda yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin, fiili stok durumu, miat bilgileri ve 

tüketimlerine ilişkin branş dağılımlarının takibini yapar. 

9. Hasta bazında ödenen medikal depo malzemelerinin stok çıkış miktarlarıyla, hasta 

faturalarına yansıyan miktarlarını karşılaştırarak fatura kaçaklarının önüne geçilmesini 

sağlar. (Örneğin; Kaspofungin Asetat etken maddesini içeren flakonun Mayıs ayı stok çıkış 

rakamı 100 ise, 100 adet faturaya yansımış ilaç beklenmektedir. Eğer 90 adedi fatura 

edilmişse hastane bazında faturalandırma sisteminde veya iade sisteminde bir sorun 

olduğu düşünülmeli, gerekli tedbir alınarak kamu zararı oluşması engellenmelidir.) 

10. Hasta başı ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar maliyetleri ve tüketimlerinin takibi, 

raporlanması ve maliyet kontrolüne dönük çalışmaların koordine edilmesini sağlar.  

11. Kurum tarafından belirlenen Medikal Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak 

Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar. 

12. Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere (Ek-1) uygun 

olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlar.  
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MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI İL  KONSOLİDE YETKİLİSİ  UZMANIN GÖREVLERİ  

Birliklerde görevlendirilen İl Konsolide Yetkilisi Uzmanı; bu görev öncesinde en az 3 yıl 

TKKY olarak görev yapmış, tercihen birlik düzeyinde taşınır mal hesap yönetimi konusunda 1 

yıl tecrübeli olmalı ve güncel kişi bilgilerinin Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

1. Birlik ve bağlı sağlık tesislerinin envanterinde bulunan taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliği 

ve Kurum tarafından yayımlanan alt mevzuatlar çerçevesinde mali işlemlerinin (hibe, 

hurda, bağış, satış, dönüşüm vb.) yürütülmesini sağlar. 

2. Birliğin taşınır hesaplarının muhasebe kayıtları ile uyumunu takip eder. 

3. Taşınır mevzuatı ve MKYS teknik kullanımı hakkında TKKY’ye eğitim ve danışmanlık 

hizmetini gerçekleştirir. 

4. Mali yıl sonlarında Birliğinin ve bağlı Sağlık Tesislerinin, İl Taşınır Hesap Cetvellerini 

hazırlar, Genel Sekreter’e (Harcama Yetkilisi) sunarak döner sermaye ve genel bütçe 

taşınır hesaplarını kapatır.  

5. TKKY isim listesini her ay sonunda Kuruma bildirir. Değişiklik söz konusu ise gerekçesi ile 

birlikte Kuruma sunar. Devir alan ve eden TKKY tarafından sayım yapılarak Ambar Devir 

Teslim Tutanaklarının imzalanmasını sağlar. 

6. TKKY’lerin depo rollerine göre MKYS üzerinden kullanıcı yetkilerini verir. 

7. Kurum tarafından belirlenen Ayniyat Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak 

Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar. 

8. Verimlilik Karnesi İzlem Ayniyat Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere (Ek-2) uygun 

olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlar.  

GENEL SEKRETERLİKTE ECZACILIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDEN SORUMLU ECZACI 

UZMANIN GÖREVLERİ  

Birliklerde görevlendirilen Eczacılık Hizmetleri Yönetimi Sorumlusu Uzmanı; hastane 

eczacılığında en az 3 yıl tecrübesi bulunan, tercihen alanında yüksek lisans/doktora yapmış 

eczacı olmalı ve güncel kişi bilgilerinin Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

1. Birliğe bağlı sağlık tesislerinde hastane eczacılığına ilişkin tüm iş ve işlemleri 

yürütülmesini ve birlik içi koordinasyonu sağlar.  

2. Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi, Parenteral Nütrisyon Dolum Ünitesi, Aseptik İlaç 

Hazırlama Ünitesi olan sağlık tesislerinde ilgili kişilere periyodik olarak hem ilaç hem 

çalışan güvenliğini de kapsayacak şekilde eğitim verir.  

3. İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, parenteral yoldan uygulanan ilaçlarda geçimsizlik, dar 

terapötik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nütrisyonel destek tedavisinde kullanılan 

ürünler vb. konularda eğitimlerin verilmesini sağlar. 

4. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin birliğe bağlı sağlık tesislerinde, hastane eczacılarıyla 

yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. 
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5. Birlik temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasında ve güncellenmesinde 

komite çalışmalarında yer alır. 

6. Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi malzeme depo koşullarının denetlenmesi ve gereği 

halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması üzere idareye rapor sunar. 

7. Sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçlara dair kayıtların düzenli tutulup 

tutulmadığını kontrol eder, düzensiz kayıt tutulduğunun tespiti halinde önlem alınması 

için hastane idaresine bildirir. 

8. Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin 

yapılıp yapılmadığını kontrol eder. 

9. Kalan ilaç dozlarının yönetimi hususunda, saklama koşullarıyla ilgili olarak sağlık 

tesislerine danışmanlık hizmeti sunar. 

10. Sağlık tesislerinde Human Albumin, EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) Onaylı 

Antibiyotikler, Enteral ve Parenteral Beslenme Solüsyonları vb. HBYS (Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi) ikaz algoritmalarının bulundurulmasını sağlar. 

11. Verimlilik Karnesi İzlem Eczacılık Hizmetleri Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere (Ek-3) 

uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlar.  

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BİRİMİ SORUMLUSU 

UZMANIN GÖREVLERİ  

Birliklerde görevlendirilen Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu; biyomedikal 

mühendisi/tekniker ünvanında veya tıbbi cihaz yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübeli 

elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve elektronik haberleşme mühendisi/tekniker 

ünvanında ya da rehberin yayınlanma tarihi öncesinde bu birimin sorumluluğunu en az 1 yıl 

yapmış bir personel olmalı ve güncel kişi bilgilerinin Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

1. Tıbbi Hizmetler Başkanlığının ilgili birimleri tarafından oluşturulan planların ve gerekli 

izinleri alınan biyomedikal dayanıklı taşınırların; tedarik süreçlerinde teknik şartnamelerin 

ve sözleşmelerin hazırlanmasında, muayene, kabul ve hizmeti ifa süreçlerinde teknik bilgi 

desteği sağlar. 

2. Biyomedikal dayanıklı taşınır, tüketim malzemeleri ve biyomedikal teknik hizmetlerin 

tedarik süreçlerinin tamamında (malzeme talep, şartname, sözleşme, fatura, muayene ve 

kabul, teknik servis raporlamaları, HEK gibi) terminoloji birliğinin sağlanması için ilgili 

birimler arası koordinasyonu sağlar. 

3. HEK’e ayrılan biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile kullanılamaz hale gelen biyomedikal 

tüketim malzemelerinin satış süreçlerinde teknik şartnamelerin, sözleşmelerin 

hazırlanmasında görev alır. 

4. TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından PGD (Piyasa Gözetim ve Denetimi) 

ile ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemelerine yönelik yapılması 

istenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 
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5. Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerini takip eder 

ve hastane idaresine durumu bildirerek farkındalık sağlar, eğitim faaliyetleri düzenler. 

6. Birliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan Biyomedikal Depo TKKY (Taşınır Kayıt Kontrol 

Yetkililerine) ve taşınırları kullanacak olan sağlık personeline görevi kapsamındaki 

taşınırlar ile ilgili eğitimlerin verilmesini ve gerekli hallerde teknik bilgi desteğini sağlar. 

7. Kurum tarafından belirlenen Biyomedikal Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak 

Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar. 

8. Verimlilik Karnesi İzlem Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Boyutuna (Ek-4) ve 

Biyomedikal Depo Yönetimi Boyutuna (Ek-5) ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık 

tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlar.  
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İHTİYAÇ YÖNETİM İŞLEMLERİ  

SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ YÖNETİM İŞLEMLERİ 

1. İhtiyaç planlama işlemleri için Genel Sekreterlik ile irtibatlı çalışmak üzere sağlık tesisleri 

bünyesinde Hastane Yöneticisi tarafından “İhtiyaç Tespit Komisyonları” kurulmalıdır.  

2. Bu komisyon Hastane Yöneticisi veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Başhekim, 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü veya bunları temsilen 

yardımcıları, TKKY ve ilgili teknik uzmandan oluşmalıdır.  

3. İhtiyaç Tespit Komisyonu; rutin olarak kullanılmayan, hizmet kapasitesindeki artış ve 

azalışlar, geri ödeme kuralları açısından uygunluk, ihtiyacın hizmet sunumu için gerekliliği 

gibi hususlarda değerlendirme yapılmasına gerek duyulan, sağlık tesisinin mali durumu ve 

ödeme dengesini etkileyecek ihtiyaçların değerlendirilmesi durumunda toplanmalıdır.  

4. İhtiyaç Tespit Komisyonu kararları, gerekçenin açıklandığı resmi belgeler ile kayıt altına 

alınarak, ihtiyaç sebebini gösteren verilerle desteklenmeli, fayda maliyet analizi ile Birlik 

İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonuna iletilmelidir. 

5. TKKY tarafından sağlık hizmetinin sunumunun aksamaması amacıyla, rutin olarak 

tüketilen ürünlerin (Ör.abeslang,eldiven) ihtiyaç planlaması; bir önceki yıl ve geçmiş yıllar 

içindeki tüketimler, mevcut stoklar ve alternatif temin yöntemleri göz önüne alınarak 

(bağış, diğer kurumlardan devir vb.) gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir. Belirlenen 

ihtiyaçlar Birlik Stok Yönetim Birimine iletilmelidir. 

GENEL SEKRETERLİK İHTİYAÇ YÖNETİM İŞLEMLERİ 

1. Birliğin malzeme alımlarına ilişkin ihtiyaç planlama çalışmalarını yürütmek üzere Genel 

Sekreter tarafından “İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonu” kurulmalıdır.  

2. Bu komisyon Genel Sekreter veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Tıbbi, İdari ve 

Mali Başkanlar veya bunları temsilen uzmanlar, stok yönetim birimi uzmanları ve sağlık 

tesislerinden görevlendirilen ilgili teknik üyelerden oluşmalıdır. 

3. İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonu; rutin olarak kullanılmayan, hizmet 

kapasitesindeki artış ve azalışlar, geri ödeme kuralları açısından uygunluk, ihtiyacın 

hizmet sunumu için gerekliliği gibi hususlarda değerlendirme yapılmasına gerek duyulan, 

birliğin mali durumu ve ödeme dengesini etkileyecek ihtiyaçların değerlendirmesi 

durumunda toplanmalıdır. 

4. Stok Yönetim Birimi tarafından sağlık hizmetinin sunumunun aksamaması amacıyla, rutin 

olarak tüketilen ürünlerin (Ör.abeslang,eldiven) ihtiyaç planlaması; bir önceki yıl ve 

geçmiş yıllar içindeki tüketimler, mevcut stoklar ve alternatif temin yöntemleri göz önüne 

alınarak (bağış, diğer kurumlardan devir vb.) gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir.  

5. İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonu veya Stok Yönetim Birimi tarafından hazırlanan 

İhtiyaç Talep Listeleri, satın alma birimine Stok Yönetim Birimi marifetiyle bildirilmelidir.  
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6. Satın alma işlemlerinin yetki devri ile bağlı sağlık tesislerine verilmesi halinde, Genel 

Sekreterlik ihtiyaç yönetim işlemlerini de ilgili sağlık tesisi İhtiyaç Tespit Komisyonuna 

veya TKKY’ye devredebilir. İhtiyaç Tespit Komisyonu veya TKKY tarafından hazırlanan 

İhtiyaç Talep Listeleri, sağlık tesisi satın alma birimine TKKY marifetiyle bildirilmelidir.  

7. İlaç teknik şartnamelerinde miat ile ilgili kriterler belirlenirken , azami stok miktarı ile 

çalışıldığı göz önünde bulundurularak; yüklenicinin üretim ve/veya ithalatından 

kaynaklanacak süreler dikkate alınmalıdır. (Ör. Miat süresi 24 ay olan ilacın, ithalat 

süreci 6 ayda tamamlanabiliyorsa; şartnameye 18 ay miatlı ürünün kabul edilebileceğinin 

yazılması) 

8. İlaç alımlarında 30.10.2014 tarih 595.9303 sayılı “MKYS İlaç İşlemleri” yazı gereği  ihale 

adetleri belirlenirken ilgili ilacın satın almaya esas ambalaj miktarı ve katları şeklinde 

alım adetlerinin belirlenmesine (Ör. A tabletin piyasada 24 ve 48 adetlik çeşitleri varsa, 

bu adet veya katları kadar alım adetlerinin belirlenmesi gibi)  ve ihalesi tamamlanmış 

olup sözleşmesi imzalanan ilaçlar ile ilgili olarak da, İş Eksiltişi/İş Artırımı  ile satın almaya 

esas ambalaj  miktarına uyumlu olacak şekilde fatura  girişlerinin yapılmasına dikkat 

edilmelidir.  

9. Yıllık ihtiyaçlar için yapılan ihalelerde olası durumlar göz önünde bulundurularak 

(ihtiyacın ortadan kalkması, tüketimin azalması vb.) 5018 sayılı kanunun 28. maddesi 

doğrultusunda “Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” başlıklı işlem tahsis edilmelidir. İlaç 

ve tıbbi cihaz teminine yönelik mal alımlarında gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde; 

kurum tarafından yayımlanan 06.02.2014 tarih 406 sayılı yazı gereğince hareket 

edilmelidir. 

10. Yıllık olarak yapılan taleplerde, satınalma tarafından sözleşme bitiş süresinin, yıl sonu 

olarak belirlenmesi stok fazlalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle satın almaya iletilen 

ihtiyaç talep miktarının süresi ile sözleşme başlangıç-bitişi arasındaki sürelerin uyumlu 

olması (Ör. ihtiyaç miktarı 12 ay olarak planlanan alımlarda sözleşme süresi de en az 12 

ay olmalıdır) talep edilmelidir.  

SİPARİŞ YÖNETİM İŞLEMLERİ 

1. Kurumumuz tarafından tüketim malzemeleri için belirlenen azami stok tutarı, aylık 

tüketim tutarına göre hesaplanmalıdır. Örneğin, aylık tüketim tutarı 1 Milyon TL olan bir 

sağlık tesisinin 60 günlük azami stok tutarı 2 Milyon TL olacaktır. Bu durumda stok 

yönetimi yapılırken 2 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde stok bulundurulmasına dikkat 

edilmelidir. 

2. Sağlık tesisinin mali durumu ve ödeme gün sayısı da göz önünde bulundurularak, TKKY 

tarafından tüketim malzemesi bulunan tüm depo rollerinde sipariş yönetimi 60 günlük 

azami tutara riayet edilerek yapılmalı, kalem bazında miktar olarak 60 gün yetecek kadar 

stoklama yapılması gerektiği anlaşılmamalıdır.  
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3. İlaç siparişleri ambalaj katları olacak şekilde çekilmeli, Hizmet Alımları ve Tedarik 

Düzenleme Daire Başkanlığı 5461.608 sayılı ve 16.07.2014 tarihli yazı gereğince parasal 

değeri ve miktarı çok küçük olan siparişlerin çekilmemesine ( Ör. siparişi çekilecek olan 

C tabletin ambalaj miktarı 30 adet ve 2 aylık tüketim miktarı 200 adet ise siparişin 30’un 

katı olan 180 veya 210 adet olarak çekilmesi gibi) dikkat edilmelidir. 

4. Birim fiyatları yüksek olan malzemelerde güvenlik ve mali durumu bozma riskleri, miat 

sorunu bulunan veya çabuk bozulan malzemelerde ise zayiat riskleri göz önüne alınarak 

sipariş yönetimi yapılmalıdır. Düzenlenen sipariş formlarında TKKY imzasının bulunması 

yeterlidir.  

5. Birlik Stok Yönetim Birimi, sağlık tesisi tarafından verilen siparişlerin azami stok miktarını 

aşıp aşmadığını takip etmekle yükümlüdür. Sağlık tesisinde sipariş işlemleri ile ilgili sorun 

yaşanması halinde geçici olarak, stok yönetim birimi tarafından sipariş işlemleri 

yapılabilir. Konu ile ilgili eksiklikler (Ör. eğitim, personel vb.) giderildikten sonra tekrar 

yetki sağlık tesisine verilmelidir. 

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ  

MERKEZİ ALIM YÖNTEMİ İLE  MUAYENE VE KABULÜ YAPILAN MALLARIN TAŞINIR KAYIT 

İŞLEMLERİ:  

1. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; alımı bir merkezden 

yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, alımı merkezden 

yapılan ve birden fazla birime doğrudan teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme, demirbaş gibi 

taşınırlar teslim alındıktan sonra yüklenici firma tarafından kurulumu gerçekleştirilir, 

muayene kabulü yapılır, 2 nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve 1 nüshası merkeze 

gönderilir.  

2. Alımı yapan merkez, geçici alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas 

olmak üzere TİF (Taşınır İşlem Fişi)düzenler.  

3. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına 

bağlanmalıdır. 

4. Alımı yapan merkez tarafından TİF girişi yapıldıktan sonra Devir-Diğer Birimlere Devir 

yoluyla bedelsiz çıkış işlem türü ile diğer ilgili birimlerin adına çıkış yapılır. 

5. Alımı merkezden yapılmış, muayene ve kabulü merkez tarafından yapılan taşınırlar için 

İlgili birimlere Devir-Diğer Birimlere Devir yoluyla çıkış yapılarak TİF düzenlenir. İlgili 

birimlerde çıkışa esas devir alınan giriş yoluyla giriş yapar ve TİF düzenlenir. 

Muhasebeleştirmek üzere düzenlenen TİF’in bir nüshası merkeze gönderilir. 

 

 



STOK VE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ, HASTANE ECZACILIĞI VE KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN 
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA REHBER 

 

YAYIN TARİHİ: TEMMUZ 2015 

REVİZYON NO:001 15 

GENEL SEKRETERLİK TARAFINDAN ALIMI VE MUAYENE KABULÜ YAPILAN MALLARIN 

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ:  

1. Birliğe bağlı sağlık tesislerince talep edilen ve Genel Sekreterlikçe alımı ile muayene ve 

kabulü yapılan malların taşınır işlemleri, Genel Sekreterlikte taşınır kayıt işlemlerinden 

sorumlu bir veya birden fazla Birlik Taşınır Ambarı sorumlusu TKKY tarafından 

yapılmalıdır.  

2. Genel Sekreterlikçe malın teslim edildiği Sağlık Tesisine Devir- Genel Sekreterlikten Bağlı 

Sağlık Tesisine Devir hareket türü ile taşınır işlem çıkış fişi düzenlenmelidir. 

3. Malzemeyi teslim alan sağlık tesisindeki TKKY tarafından Devir- Genel Sekreterlikten 

Bağlı Sağlık Tesisine Devir hareket türü ile devir alınarak taşınır işlem giriş fişi 

oluşturulmalıdır.  

SAĞLIK TESİSLERİNCE MUAYENE VE KABULÜNÜN YAPILMASI HALİNDE TAŞINIR KAYIT 

İŞLEMLERİ:  

1. Genel Sekreterlikçe veya sağlık tesislerince alımı gerçekleştirilen ve sağlık tesisleri 

tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılan malların taşınır işlemleri, Taşınır Mal 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesince yürütülmelidir. 

2. İhaleyi yapan idarece oluşturulan muayene ve kabul komisyonları tarafından işlemleri 

tamamlanmamış hiçbir mal kullanıma verilmemelidir. 

GEÇİCİ KABUL  

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde; “Muayene ve kabul 

işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü 

yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek (Ancak özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir 

dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin 

kabul şartı aranmaz)” şeklinde yer alan hükme istinaden, sonuç bazlı çalışılan laboratuvar 

kitleri, endoprotezler başta olmak üzere benzer nitelikteki taşınırlar, geçici kabul ile alınarak 

tüketime verilebilir ve belli bir dönem sonra kesin kabulleri yapılır. 

TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  

SERVİS/KLİNİK ÇIKIŞ  

1. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca doğrudan tüketime verilmeyen veya bir defa kullanımla 

tüketilemeyecek miktarda olan ürünlerin, ambar/depoda muhafaza edilmesi gerekmekte 

olup, bu kalemlere ilişkin toplu çıkış yapılmamalıdır. 

2. Ameliyathane, acil servis, yoğun bakım, doğum salonu, diyaliz servisi, laboratuvar, servis 

eczanesi ve radyoloji gibi birimlerin ilaç ve tıbbi sarf malzeme tüketim çıkışları en fazla 5 



STOK VE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ, HASTANE ECZACILIĞI VE KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN 
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA REHBER 

 

YAYIN TARİHİ: TEMMUZ 2015 

REVİZYON NO:001 16 

(beş) gün yetecek şekilde yapılmalı, mümkün olduğu kadar hasta bazlı tüketim esasınca 

çalışılmaya özen gösterilmelidir. 

3. Eğer 5 günden fazla çıkış yapılması gereken bir birim ise TKKY atanmalı ve ambarlar arası 

devir türü ile çıkış yapılmalıdır. 

GARANTİ VEYA SİGORTA  KAPSAMINDA ÇIKIŞ  

1. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Garanti veya sigorta 

taahhütnamesi kapsamında, yenisi ile değiştirilmek üzere yüklenicisine iade edilen 

taşınırlar; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır 

İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır” şeklinde yer alan hükme 

istinaden yapılacak işlemler, MKYS üzerinde “Garanti veya Sigorta Kapsamında Çıkış” 

kayıt türü ile kaydedilmelidir. 

2. İade edilerek yenisi alınan taşınır ise “Garanti veya Sigorta Kapsamında Giriş” kayıt türü 

ile giriş kaydedilmelidir. 

MİAT İŞLEMLERİ  

1. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu idaresi ile yüklenici 

arasında imzalanan mal alımına ilişkin sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya 

ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan 

taşınırlardan daha uzun miatlı olanlarla değiştirilenler, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay 

Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi 

kayıtlara alınır” şeklinde yer alan hükme istinaden değiştirilecek taşınırlar MKYS üzerinde 

“Miat Uzatımı Çıkış” işlem türü ile kayıttan düşülerek, çıkış birimi olarak iadenin yapıldığı 

ilgili firma adı seçilmelidir. 

2. İade edilen taşınır yerine alınan uzun miatlı taşınır ise “Miat Uzatımı Giriş” işlemi ile 

kayıtlara alınmalıdır.  

EMANET İŞLEMLERİ  

1. Sağlık tesisi envanterinde kayıtlı malzemelerin, herhangi bir sebepten dolayı kurum dışına 

çıkartılması söz konusu olduğunda MKYS-Malzeme İşlemleri Ekranı üzerinden “Emanet 

Çıkış” işlem türü ile çıkış yapılacak olup; düzenlenen TİF’in teslim eden ve teslim alan 

kısımları imzalanmalıdır.  

2. Yapılan uygulamalar sonrası sağlık tesisine geri getirilen taşınırlar için ise MKYS-Malzeme 

İşlemleri Ekranı üzerinden “Emanetten İade Al ” işlem türü ile iade alınmalıdır. 

3. Düzenlenen TİF’in teslim eden ve teslim alan kısımları imzalanmalıdır. 

4. Ayrıca dava konulu malzemeler için MKYS’de “Emanet” ve “Emanetten İade Al” işlem 

türü işleme konulmuş olup adli makamlarca yapılan soruşturma ve kovuşturma 

tamamlanıncaya kadar herhangi bir işlem yapılmadan muhafaza edilmesi, adli 
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makamlarca verilen karar neticesinde Taşınır Mal Yönetmeliği de dikkate alınarak işlem 

tesis edilmesi gerekmektedir. 

PGD (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ)  KAPSAMINDA MKYS ’DE  YAPILACAK İŞ VE 

İŞLEMLER  

Olumsuz Olay Bildirimi: Medikal ve Biyomedikal Depolarda takip edilen ürünlerin 

özellikleri ve/veya performansında herhangi bir hata veya bozulmanın, etiketleme veya 

kullanım kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak 

hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık 

durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumlarda TİTCK’ya bildirimi 

zorunludur. 

BİLDİRİM SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ İSE UYGULANACAK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ :   

1. Hatalı Ürün Bildirimi yapılacak malzemeler için öncelikle MKYS’de “Emanet Çıkış” işlem 

türü ile çıkış işlemi tesis edilmesi gerekmektedir.  

2. Emanete alınan ve hatalı ürün bildirimi yapılacak malzeme örnekleri TİTCK (Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Denetim Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı’na 

gönderilmelidir. Piyasa Gözetim ve Denetim mevzuatı gereği değerlendirilen örnekler 

hakkında “Uygunsuz” geri bildirimi alındığında MKYS’ de “PGD Çıkış” işlem türü ile stokta 

mevcut uygunsuz ürünlerin “FİRMA” ibaresi seçilerek satın alındığı tedarikçiye iadesi 

yapılmalı ve tamamının tahsil edilmesi için hukuki süreç başlatılmalıdır. 

3. TİTCK’ ya gönderilen ve incelenen örnekler hakkında “Uygundur” geri bildirimi alınması 

halinde ‘’Emanetten İade Al” işlemini takiben, gönderilen örneklerin stoktan düşürülmesi 

amacıya “PGD Çıkışı ” işlem türünde “TİTCK” ibaresi seçilmelidir.  

BİLDİRİM TİTCK TARAFINDAN YAPILMIŞ İSE UYGULANACAK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ:  

1. Hatalı Ürün ve Geri Toplatma Bildirimi TİTCK tarafından yapılmış ise; bildirime konu olan 

malzemeler için MKYS’de “PGD Çıkış” işlem türü ile stokta mevcut uygunsuz ürünlerin 

“FİRMA” ibaresi seçilerek satın alındığı tedarikçiye iadesi yapılmalı ve tamamının tahsil 

edilmesi için hukuki süreç başlatılmalıdır. 

2. Dayanak belgesinin tarih ve sayısı MKYS’ ye işlenmelidir. 

MALZEME DEVİR  İŞLEMLERİ  

1. Taşınırların devri, imha ve hurdaya ayrılması, satışı veya terkin işlemleri ile ilgili olarak, 

Maliye Bakanlığı tarafından en son yayımlanan “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında 

Genel Tebliğ” ve Kurumumuzca yayımlanan “Üst Yöneticilik Yetkisi Verilmesi” konulu 

makam oluruna göre işlem tesis edilmelidir.  

2. İhtiyaç fazlası malzemeler bedelsiz olarak devredilmelidir. Stok fazlası olan malzemeler 

ise bedelli veya bedelsiz olarak devredilebilir. 
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3. Taşınırlara ait yıllık ihtiyaç miktarları TKKY tarafından MKYS’de yer alan “Yıllık İhtiyaç 

Giriş İşlemleri Ekranı” üzerinden sisteme girilmelidir. İlaçlar için sistemde jeneriğe göre 

yıllık ihtiyaç otomatik olarak hesaplanmaktadır. MKYS’de yıllık ihtiyacı girilmeyen 

malzemelerin yıllık ihtiyaç miktarları sistem tarafından otomatik olarak 1 (bir) kabul 

edilmekte ve fiili stok, stok fazlası modülüne otomatik olarak yansıtılmaktadır.  

4. Genel Sekreterlikler ve bağlı Sağlık Tesisleri’nde ihtiyaca yönelik temin edildiği halde 

çeşitli nedenlerle kullanılamayan taşınırlar, ihtiyaç fazlası olarak MKYS ekranlarında ilgili 

alana kayıt edilmeli ve talep eden kurumlara bedelsiz olarak devir edilmelidir. 

5. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin devir işlemlerinin yönetiminden Stok Yönetim Birimi 

sorumludur. İhtiyaç duyulan malzemeler öncelikle Birlik Stok Havuzunda bulunan ihtiyaç 

fazlası, stok fazlası ve diğer ürün stoklarından karşılanmalıdır. Birlik dışından temin 

edilecek malzemeler ise maliyet unsurları dikkate alınarak devir alınmalıdır.  

6. Özellikle devlet hizmet yükümlülüğü pozisyonlarının yoğun olduğu kurumlarda 

hekimlerin görev süresi, tayin, istifa vb. hareketlilikleri göz önüne alınarak tedarik 

süreci yönetilmeli, azami stok miktarını aşmayacak periyotlarda satın alınmalıdır.  

7. Hekime özgü ve birlik içerisinde başka bir hekim tarafından kullanılması mümkün 

olmayan malzemelerin, tayin durumunda talep eden hekimin yeni görev yerine devri 

yapılmalıdır. 

8. Stok fazlası ve ihtiyaç fazlası taşınırların talep işlemleri sadece Stok Koordinasyon 

Programı üzerinden yapılacak olup; sağlık hizmeti sunumu için bir hastaya lazım 

olabilecek acil malzemelerin devrine engel teşkil edecek yazışma, protokol vb. 

işlemlerden kaçınılmalıdır. (Ör.acil antidot ihtiyacında devir işlemleri sonradan da 

yapılabilir.) Birliğe bağlı sağlık tesislerinden gelen talepler en geç 2 (iki) iş günü içinde, 

diğer birliklerden gelen talepler ise en geç 5 (beş) iş günü içerisinde cevaplandırılmalıdır. 

9. Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi amacıyla; aynı verilerin birden fazla 

sisteme, eşzamanlı olarak defalarca girilmemesi ve kurum tarafından belirlenmemiş 

formların kullanılmaması, ayrıca sosyal medyada kurumlarımıza ait bilgilerin ifşa edilerek 

devir işlemleri gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. 

10. Aynı Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesisleri arasında stok fazlası ürünler bedelli veya 

bedelsiz olarak devir edilmeli ve yapılan taleplere olumsuz cevap verilmemelidir.  

11. Farklı Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesisleri arasında stok fazlası ürünlerden yapılan 

taleplere olumsuz cevap verilmesi durumunda gerekçe resmi olarak kuruma 

bildirilmelidir. 

12. Yapılacak taşınır devirlerinde birim fiyat ve kargo maliyetleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kargo ücreti, devir almak için talepte bulunan hastane yönetimi 

tarafından karşılanmalı, bu amaçla kargo hizmetleri için sağlık tesisleri bütçelerinde pay 

ayırmalı veya iz bedeli konularak gerektiğinde aktarım yapılmalıdır.  
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13. Taşınırı gönderecek sağlık tesisi, taşınırı devir alacak sağlık tesisinin anlaşmalı kargo 

firması ile irtibata geçerek gönderime ilişkin sigortalı veya sigortasız proforma fatura 

almalı, talepte bulunan hastane yöneticiliğinin bu kargo bedeline ilişkin yazılı veya 

elektronik onayını aldıktan sonra gönderimi yapmalıdır. Talepte bulunan sağlık tesisi bu 

onaydan sonra talepten vazgeçme hakkına sahip değildir.  

14. Talepte bulunan sağlık tesisi tarafından talep aşamasında oluşacak değişiklikler, ihtiyacı 

karşılayacak olan hastane yöneticiliğine yazılı ve sözlü olarak bildirilmelidir. 

15. Sigortasız kargo onayı verildiği takdirde kargo ile taşıma sırasında meydana gelebilecek 

hasarlardan (Ör. soğuk zincirin kırılması) talepte bulunan sağlık tesisi sorumlu olmalıdır.  

16. Devredilen taşınırların eksik gönderilmesi halinde ikinci kez oluşacak kargo bedeli taşınırı 

eksik gönderen tarafa ait olmalıdır. 

17. Bakanlığımıza bağlı kurumlar arasında gerçekleşen bedelli veya bedelsiz devirlerde 

herhangi bir muayene ve kabul komisyonunun kurulmasına ve bu yönde işlem tesisine 

gerek bulunmamaktadır.  

18. Sözleşme süresi içerinde 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca iş eksilişi 

yapılmasına rağmen alınan, ancak mücbir sebeplerden dolayı kullanılamamasından 

oluşan stok fazlalarının devir edilmesi halinde; muayene ve kabul işlemleri ihaleyi yapan 

idare tarafından yapılarak kesin kabul işlemleri tamamlanmış olmalıdır.  

AYNI BİRLİK İÇİNDE SAĞLIK  TESİSLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MALZEME DEVİR  

HAREKETLERİ  

1. İhtiyaç fazlası malzemeler “Devir-İhtiyaç Fazlası Devir” işlem türü ile devredilmelidir. 

Azami Stok Miktarının üzerindeki malzemeler ise “Devir-Stok Fazlası Devir” işlem türü ile 

devredilmelidir. 

2. Birlik içi bedelli devir işlemlerinde, maliyetin üzerine kanuni kesintiler (SHÇEK, merkez 

payı, maliye kesintisi) ilave edilmeden faturalandırılmalıdır. 

3. Aynı Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinin stoklarında bulunmayan özellikle ilaç ve 

tıbbi sarf malzemeler; reçete düzenlenmek suretiyle serbest eczane veya medikal 

malzeme firmalarından hasta/hasta yakını tarafından temin edilmesi yerine, stok fazlası 

veya ihtiyaç fazlası olmasına bakılmaksızın Birlik Stok Havuzundan veya tüm alternatif 

satın alma yöntemleri ile karşılanmalı, buna rağmen ilaç/tıbbi sarf malzeme temin 

edilememesi halinde reçete düzenlenmelidir.  

4. Stok fazlası veya ihtiyaç fazlası olmadığı halde Birliğe bağlı herhangi bir sağlık tesisinin 

ihtiyacının karşılanması amacıyla Stok Yönetim Birimi tarafından devredilmesi uygun 

görülen malzemeler, ilgili tesise “Devir - Birlik İçi Sağlık Tesisine Devir” giriş ve çıkış işlem 

türü ile devredilmelidir.  
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FARKLI BİRLİKLER ARASINDAKİ  SAĞLIK TESİSLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

MALZEME DEVİRLERİ  

1. Yapılacak bedelli veya bedelsiz devirler için devreden ve devir alan Genel 

Sekreterlikler arasında bir kereye mahsus olmak üzere ilk devirle birlikte taşınır 

devrine ilişkin protokol düzenlemelidir. Hazırlanan protokoller bitim süresinden 1 

(bir) ay önce feshi yönünde karar alınmadıkça geçerliliğini koruyacaktır. 

2. Birlik dışı bedelli devir işlemlerinde maliyetin üzerine kanuni kesintiler (SHÇEK, 

merkez payı, maliye kesintisi) ilave edilerek faturalandırılmalıdır. 

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILACAK MALZEME 

DEVİRLERİ  

1. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar (TKHK-THSK- İl Sağlık Müd. vb.) 

arasında imzalanan protokoller çerçevesince yapılan malzeme devirleri ve MKYS 

üzerinde “Devir-Kurumlar Arası Devir” işlemi ile kaydedilmelidir. (Ör.salgın 

hastalıklarda kullanılan ilaçlar vb.) 

2. Sağlık Bakanlığı bağlı diğer kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmetlerde kullanılan 

laboratuvar tanı malzemesi, kırtasiye, yakıt, ilaç, aşı, tıbbi malzeme, sarf malzemesi 

gibi hizmete doğrudan etki eden ve stok olarak nitelendirilen malzemelerin çıkış 

işlemlerinde Tüketim Çıkışı değil Stok Fazlası Devir işlemi yapılmalıdır. (Ör. 112 Acil 

Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezleri vb.) 

3. Bakanlığımıza bağlı kurumlara bedelli devir işlemlerinde, maliyetin üzerine kanuni 

kesintiler (SHÇEK, merkez payı, maliye kesintisi) ilave edilerek faturalandırılmalıdır. 

DİĞER KAMU İDARELERİNE YAPILACAK MALZEME DEVİRLERİ  

1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesince diğer kamu idarelerine yapılacak 

devir işlemleri MKYS üzerinde “Devir-Diğer Kamu İdarelerine Devir” işlemi ile 

kaydedilmelidir. 

2. İhtiyaç fazlası olarak bildirildiği halde Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardan 3 

(üç) ay içinde talep gelmemesi halinde, öncelikle ödeme güçlüğü içinde olan ve sağlık 

güvencesi bulunmayan hastaların tedavisinde kullanılmak üzere, 5018 Sayılı Kanuna 

Ekli (I), (II), (III) ve (IV) No’lu cetvelde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz 

olarak devredilebilir. 

3. Diğer kamu idarelerine yapılacak malzeme devrilerinde kurum tarafından yayımlanan 

28.05.2013 tarihli 2013/06 nolu genelge d hükmü çerçevesince; fiyat btarifeleri ile 

fiyatları belrilenmiş olman malların devrinde fiyat tarifesi esas alınacak, fiyat 

tarifelerine tabi olmayan ve amortismana tabi olmayan malların devrinde maliyetin 

üzerine %10 ilave edilecerek faturalandırılacaktır. Fiyat tarifelerine tabi olmayan ve 
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amortismana tabi olan malların devrinde ise amortisman tutarları dikkate alınarak 

satış fiyatı belirlenecektir. 

4. Diğer kamu idarelerinde bulunmakla beraber, Bakanlığımız ve Genel Kurmay 

Başkanlığı-Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü konulu 

24.06.2015 tarih 1252 sayılı genel yazı ve ekleri hükümleri çerçevesince devir 

işlemleri gerçekleştirilmelidir. 

HURDA İŞLEMLERİ  

1. Araçlar hariç dayanıklı taşınırların hurda işlemlerinde ,Maliye Bakanlığı tarafından en 

son yayımlanan “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ” ve Kurumumuz 

tarafından yayımlanan “Üst Yöneticilik Yetkisi Verilmesi” konulu makam oluruna göre 

işlem tesis edilecektir.  

2. Parasal sınırlar içerindeki hurda işlemleri Genel Sekreterlik tarafından Taşınır Mal 

Yönetmeliği 28. Madde hükmü çerçevesinde yapılmalıdır. 

3. Parasal sınırın üzerinde ise hurda onayı talep edilen dayanıklı taşınırların; idari 

komisyon raporu, kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ile resmi olarak Kuruma 

bildirimi sağlanmalıdır. 

4. Genel bütçe ve döner sermaye kaydındaki hurdaya ayrılan dayanıklı taşınırların 

MKE’ne (Makine Kimya Enstitüsü) bildirimi sağlanmalıdır.  

5. MKE tarafından 5 ay içerinde teslim alınmayan hurdaların 2886 sayılı Kanun gereği 

satış işlemi gerçekleştirilmelidir. 

ARAÇ YÖNETİMİNDE HEK (HURDA,ENKAZ,KÖHNE),DEVİR, HİBE, DÖNÜŞÜM  İŞLEMLERİ  

ARAÇ HEK (HURDA ENKAZ KÖHNE)  İŞLEMLERİ  

1. Hurda onay işlemleri kurum tarafından yürütülür. Kurum tarafından onay 

verilmemesi halinde araç hurdaya ayrılamaz.  

2. Binek Araçların, ambulansların, hasta nakil araçlarının hurda işlemleri, 237 sayılı Taşıt 

Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. 

3. Hurdaya ayrılması talep edilen araçların; taşıt muayene ve kontrol raporu, idari 

komisyon raporu, kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve araç ruhsat fotokopisi ile 

resmi olarak Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

ARAÇ DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ 

4. Ambulans hizmeti verme özelliğini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlamış 

araçların, dönüşüm onay işlemleri Kurum tarafından yürütülür. Kurum tarafından 

onay verilmemesi halinde araç dönüşüm işlemi gerçekleştirilemez.  

1. 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil 

Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu ve 27 nci maddesi 
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hükümleri; ambulans uygunluk belgesi iptal edilmiş ve hizmet özelliğini kaybetmiş 

ambulansların yapılan tadilata ilişkin yetkili makine mühendisince düzenlenen TSE’ce 

tasdiklenmiş plan/proje ve teknik belgenin ibraz edilmesi halinde teknik belgesinde 

belirtilen cinsine göre hizmet aracına dönüştürülmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 

2. Dönüşüm onayı talep edilen araçların; teknik kanaat raporları ve araç ruhsat 

fotokopisi ile resmi olarak kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkartılan Karayolları 

Yönetmeliği, Araçların İmal ve Montajı hakkında yönetmelik ve Motorlu Araçlar ve 

Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğine göre; uygun projelendirilmesi ve projesine göre 

ambulans vasfından çıkartılarak hizmet aracına dönüştürülmesi kapsamında gerekli 

işlemlerin yapılmalı ve dönüşümü yapılan aracın ruhsatı yenilenmelidir. 

ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ  

1. Aynı Genel Sekreterlik içinde bulunan sağlık tesisleri dışında, tüm devir onay işlemleri 

Kurum tarafından yürütülür.  

2. Aynı Genel Sekreterlik içindeki sağlık tesisleri arasında araçların devri Genel 

Sekreterlik ve sağlık tesisi Hastane Yöneticiliği onayı ile gerçekleştirilebilir.  

3. Binek Araçların, Ambulansların, Hasta Nakil Araçlarının devir işlemleri Taşınır Mal 

Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.  

4. Devir onayı talep edilen araçların; ihtiyaç sahibi idarenin talep gerekçesi ve araç 

ruhsat fotokopisi ile resmi olarak Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

ARAÇ HİBE İŞLEMLERİ  

1. Hibe onay işlemleri Kurum tarafından yürütülür. Kurum tarafından onay verilmemesi 

halinde araç hibe alınamaz.  

2. Binek Araçların, Ambulansların, Hasta Nakil Araçlarının hibe yoluyla edinilmesi ile ilgili 

Bakanlar Kurulu kararı ve eki T Cetveli Listesine göre tahsis edilir.  

3. Hibe onayı talep edilen araçların; T cetvelindeki yeri, modeli, cinsi, hibe kaynağı, 

fatura bilgileri, aracın fotoğrafı, varsa araç ruhsat fotokopisi, varsa trafik sigortası, 

varsa kaza hasar kayıt bilgisi ile resmi olarak kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

ARAÇ SATIN ALMA İŞLEMLERİ  

1. Satın alma onay işlemleri Kurum tarafından yürütülür. Kurum tarafından onay 

verilmemesi halinde araç satın alınamaz.  

2. Binek Araçların, Ambulansların, Hasta Nakil Araçlarının satın alınması veya hibe 

yoluyla edinilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve eki T Cetveli Listesine göre tahsis 

edilir.  
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3. Satın alma onayı talep edilen araçların; T cetvelindeki yeri, modeli, cinsi, finans 

kaynağı ve kullanım amacı ile resmi olarak Kuruma bildirimi sağlanmalıdır. 

MKYS (MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) VERİ GÖNDERİMİ  

1. Sağlık tesislerinde hasta bazlı tüketim çıkışı yapan depolar (ADSM hariç) için MKYS-

HBYS entegrasyonunun bulunması ve veri gönderiminin en geç 3 (üç) gün içerisinde 

sağlanması gerekmektedir. 

2. Her bir depo rolü için (medikal/biyomedikal/ayniyat depo) sadece bir HBYS 

firmasından veri aktarımı sağlanabilir. Örneğin aynı sağlık tesisinde medikal depo rolü 

içerisindeki farklı depolar için yalnız bir HBYS firması veri aktarabilir. 

3. Malzeme girişlerinde; ilaç barkodu, UBB barkodu, UBB etiket adı, seri/Lot numarası, 

son kullanma tarihi, ölçü birimi, bilgilerinin faturada bulunması ve MKYS’ye doğru ve 

eksiksiz girilmesi önem arz etmektedir. 

4. 2010/11 nolu Genelgede yer alan “ Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin 

veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 

Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya 

isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı 

durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya 

bildirimi aranacaktır” hükmü gereğince mal ve muayene kabulünde tedarikçi bilgi 

doğrulama işlemi gerçekleştirilmelidir. 

5. Tıbbi sarf malzeme girişlerinde “MKYS Malzeme Tanımları”na göre doğru eşleştirme 

yapılması suretiyle MKYS’ye fatura girişi tamamlanmalıdır. 

6. Medikal depoda yapılan tüketim çıkışlarında tüketim çeşitlerine (yatan hasta, ayaktan 

hasta, günübirlik tedavi, protokol hizmeti, evde sağlık hizmeti) dikkat edilerek çıkış 

işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 

MKYS-TDMS UYUMU 

1. Döner Sermaye için MKYS-TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) uyumu esastır. 

2. Satın alma suretiyle ve diğer şekillerde (Devir/ Hibe/ Hurda vb.) edinilen taşınırların 

girişleri ile çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birer nüshası, düzenleme 

tarihini takip eden en geç 10 (on) gün içerisinde muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 

3. 150-İlk Madde ve Malzemeler hesabında izlenen Döner Sermaye Tüketim 

Malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Tüketim Çıkış Bildirim Listesi birer aylık 

dönemlerde muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 

4. Döner Sermaye için düzenlenen Tüketim Çıkış Bildirim Listesi en geç ertesi ayın 6 ıncı 

gününe (her ay) kadar muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 
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MKYS-KBS UYUMU 

1. Genel Bütçe için MKYS-KBS (Kamu Bilgi Sistemi say:2000) uyumu esastır. 

2. Satın alma suretiyle ve diğer şekillerde (Devir/ Hibe/ Hurda vb.) edinilen taşınırların 

girişleri ile çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birer nüshası, düzenleme 

tarihini takip eden en geç 10 (on) gün içerisinde muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 

3. 150-İlk Madde ve Malzemeler hesabında izlenen Genel Bütçe Tüketim 

Malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Tüketim Çıkış Bildirim Listesi üçer aylık 

dönemlerde muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 

4. Genel Bütçe için düzenlenen Tüketim Çıkış Bildirim Listesinin 3(üç)er aylık 

dönemlerde muhasebe birimlerine bildirilmelidir. 

SAĞLIK TESİSLERİNDE TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLİĞİ  

1. MKYS kullanıcı adı ve şifreleri TKKY sorumluluğunda olup, diğer kişi ve kuruluşlarla 

paylaşılmaması gerekmektedir.  

2. Sağlık Tesisi yönetimi tarafından TKKY’lere, depo yönetiminde ihtiyaçları olan taşıma 

personeli, temizlik personeli gibi insan kaynağının ve bilgisayar, harici internet 

bağlantısı, faks, yazıcı, telefon vb. gibi teknik donanımının sağlanması gerekmektedir.  

3. TKKY’ye iş yoğunluğu sebebiyle gece nöbeti ve bu rehber harici işlerin verilmemesi 
gerekmektedir. TKKY görevini sürdürmediği halde kullanıcı yetkisi herhangi bir 
personele verilmemelidir. 

4. TKKY kişinin eğitim ve deneyim kazanma süreci zaman aldığından, ilgili personelin 

zorunlu haller dışında değiştirilmemesi gerekmektedir. 

5. İlk defa atanacak olan TKKY’lerin, Kurum tarafından dönemsel olarak düzenlenen 

eğitime katılımları ve belgelendirilmesi zorunludur.  

SAĞLIK TESİSLERİNDE DEPO ROLÜNE GÖRE TKKY NİTELİKLERİ  

1. Sağlık Tesislerinde medikal depo, biyomedikal depo ve ayniyat depo olmak üzere 3 

(üç) temel depo rolü bulunmaktadır. 

2. Hastane Yöneticisi tarafından tüm depoların uygun fiziki koşullara sahip olması 

sağlanmalıdır.  

3. İl Konsolide Yetkilileri tarafından, Taşınır Kayıt Kontrol yetkililerine depo rolü yetkisi 

tanımlanmalıdır. Hastane rolü C, D ve E olan sağlık tesislerinde bir TKKY birden fazla 

depo rolünde yetkilendirilebilir. Hastane rolü A ve B olan kurumlarda bir TKKY’ye bir 

depo rolünde yetkilendirme yapılabilir. 

4. Sağlık Tesisinde yeterli personelin bulunmaması ve aynı kişiye birden fazla yetki 

verilmesinin zorunlu olduğu hallerde; Kurum Başkanlığımıza yetkilendirilme için 

gerekçeli yazının iletilmesi gerekmektedir. 
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5. Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerinde bulunan depoların açık adresleri ve bu 

depolardan sorumlu TKKY’lerin ad, soyad ve ünvanlarını gösteren listelerde yıl içinde 

yapılan değişiklikler, İl Konsolide Yetkilileri tarafından değişiklik tarihinden itibaren en 

geç 10 (on) gün içinde TKHK Merkez Konsolide Yetkilisine bildirilmelidir. 

SORUMLULUK ALANI: MEDİKAL DEPO 

 İlaç Depo: Sağlık Tesisinde bulunması halinde Eczacı olmalıdır. 

 Tıbbi Sarf Depo: Tercihen Eczacı veya ameliyathane deneyimi olan Sağlık Memuru / 

Hemşire olmalıdır. 

 Cerrahi Alet Depo: Tercihen deneyimi olan personel olmalıdır. 

 Laboratuvar Depo: Tercihen Laboratuvar Teknikeri olmalıdır. 

SORUMLULUK ALANI: BİYOMEDİKAL (TÜKETİM /DAYANIKLI) DEPO 

 Her iki depo için de tercihen Biyomedikal Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni, Elektrik-

Elektronik Mühendisi / Teknikeri / Teknisyeni, Elektronik Haberleşme Mühendisi / 

Teknikeri / Teknisyeni, Tıp Mühendisliği, Tıp Elektroniği bölümü mezunları olmalıdır. 

SORUMLULUK ALANI: AYNİYAT (TÜKETİM /DAYANIKLI) DEPO 

 Her iki depo için de tercihen Ayniyat Saymanı, Ambar Memuru ve Veri Hazırlama 

Kontrol İşletmeni olmalıdır. 
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KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE BİYOMEDİKAL DEPO YÖNETİMİ FAALİYETLERİ  

TEDARİK VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ  

1. Biyomedikal depo kapsamındaki tedarik edilecek mal ve hizmetlere yönelik teknik 

şartname hazırlama sürecinde, muayene ve kabul sürecinde oluşturulacak komisyonlarda 

görev alınmalıdır. 

2. Biyomedikal depo kapsamındaki malzemelerin talep edilmesinden kullanıma verilmesine 

kadarki geçen tüm işlem basamaklarında hazırlanan dokümanlarda (istem belgeleri, 

şartnameler, rapor ve tutanaklar gibi) tedarikçiler tarafından düzenlenen fatura veya 

irsaliyelerde belirtilen malzeme isimleri MKYS ile uyumlu olmalıdır. 

3. Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem belgelerinde, kullanılacağı biyomedikal 

dayanıklı taşınıra ait künye numarası bulunmalıdır. 

4. Faturalandırmaya esas olan biyomedikal teknik hizmetler ile diğer makine, teçhizat bakım 

onarım giderlerinin, TDMS üzerinde doğru bütçe kodundan kayıt altına alınması için ilgili 

birimlere teknik bilgi desteği verilmelidir. 

5. Hizmet alımı ile temin edilen veya maliki olunan yönetim kapsamındaki dayanıklı 

taşınırların garanti, bakım, onarım ve metroloji gibi her türlü sözleşme hükümlerinin 

yönetimi ve raporlanması sağlanmalıdır. 

6. Klinik alanların tasarımında, bu alanlarda kullanılacak olan biyomedikal dayanıklı taşınırlar 

ile ilgili teknik bilgi desteği verilmelidir. 

7. Kurum içi kaynaklarla sağlanan teknik servis hizmetlerinin, diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından talep edilmesi halinde bu hizmetin sunulması için gerekli şartname hazırlığı ve 

temin süreçlerinde görev alınmalıdır. 

MKYS VERİ GİRİŞLERİ VE VERİ DOĞRULUĞU  

1. Envanterinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde künye bilgileri 

tanımlanmalıdır. 

2. Maddi olmayan duran varlıklar niteliğindeki (süreli kullanımı bulunmayan) tüm yazılım ve 

bilgi yönetim sistemlerinin, MKYS’de malzeme giriş işlemleri veya hizmet alımı girişleri 

gerçekleştirilmelidir. 

3. Faturalandırmaya esas olan biyomedikal teknik hizmetler MKYS’de kayıt altına 

alınmalıdır. 

4. Özellikli sağlık araçlarında (acil müdahale ambulansı, hasta nakil ambulansı, evde bakım 

sağlık araçları gibi) kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırlar, MKYS’de kayıt altına 

alınmalıdır. 

5. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait MKYS’de yapılan kayıtlarının veri doğruluğu Genel 

Sekreterliklerdeki Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu ve İl Konsolide Yetkilisi 

ile birlikte kontrol edilmelidir. 
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6. Biyomedikal tüketim malzemelerinin (yedek parça, aksesuar) kullanıldığı dayanıklı 

taşınırlara bağlı olarak, MKYS çıkış işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

7. Hem dayanıklı taşınır hem de tüketim depoda takip edilebilen malzemelere (Ör.tansiyon 

aleti) bakım, onarım, metroloji gibi teknik servis hizmeti alınacaksa, bu malzemeler 

biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamında takip edilmelidir. 

8. Biyomedikal dayanıklı taşınırların adli vakalarda, evde sağlık hizmetleri bünyesinde veya 

bakım, onarım, metroloji gibi biyomedikal teknik hizmetler kapsamında sağlık tesisi dışına 

çıkması durumunda “Emanet Çıkış” ve sonrasında “Emanetten İade Al” işlemleri 

gerçekleştirilmelidir. 

BİYOMEDİKAL DEPO YÖNETİMİ  

1. Depo kaydı yapılmamış veya zimmet işlemi uygulanmamış biyomedikal dayanıklı 

taşınırların sağlık hizmet sunumunda kullanılması, devredilmesi, teknik hizmete ve 

emanete verilmesi engellenmeli; bu taşınırların klinik, servis, ameliyathane gibi sağlık 

hizmet sunum alanlarında kullanımından önce depo kaydı ve zimmet işlemi yapılmalıdır.  

2. Envanterde kayıtlı veya hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırların, 

görünür en az bir yüzeyine, MKYS künye numarası ve kare kodunun yer aldığı etiket 

iliştirilmelidir. 

3. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar üzerinde bulunan etiketlerin yıpranması, bozulması, 

okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda etiketler yenilenmelidir. 

4. Biyomedikal depo kapsamındaki malzemelerin kullanımı, muhafazası, koruyucu bakımı ve 

teknik servis faaliyetleri ile ilgili eğitimler planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. 

TEKNİK HİZMET YÖNETİMİ  

1. Periyodik olarak bakım ve metroloji hizmeti sağlanacak biyomedikal dayanıklı taşınırlar 

için yıllık plan hazırlanmalı ve bu sürecin kurum içi veya kurum dışı kaynaklarla 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

2. Biyomedikal Taşınırlara uygulanan metroloji (ölçümleme) faaliyetleri 25 Haziran 2015 

Tarihli ve 29397 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve 

Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek veya tedarik 

edilecektir. 

3. Kurum içi kaynaklar ile gerçekleştirilen biyomedikal teknik hizmetlerin ifasına ilişkin yazılı 

düzenlemeler (prosedür, talimat, servis formu, sertifika gibi) biyomedikal tür bazlı olarak 

hazırlanmalıdır. 

4. Kurum dışı kaynaklardan tedarik edilen biyomedikal teknik hizmetlerin ifası esnasında, 

tedarikçilere refakat edilmeli ve tedarikçi tarafından düzenlenen teknik servis 

dokümanlarında (teknik servis formu, sertifika gibi) veya tutanaklarda refakat eden 
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personelin imzası ve uygulama yapılan biyomedikal dayanıklı taşınıra ait künye numarası 

bilgisinin bulunması gerekmektedir. 

5. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelere ilişkin gerçekleştirilecek iş ve 

işlemlere dair (malzeme çıkışı, teknik servis hizmet yönetimi vb.) sağlık tesisi tarafından 

yazılım ve bilgi yönetim sistemlerinin kullanılması durumunda, kurum tarafından klinik 

mühendislik faaliyetlerine yönelik verilen MKYS entegrasyonuna sahip yazılım ve bilgi 

yönetim sistemleri kullanılmalıdır.  

KAYNAK GELİŞTİRME VE  HEK YÖNETİMİ  

1. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin HEK’e ayırma, kullanım dışı 

bırakma ve kaynak geliştirme faaliyetleri ile ilgili görevli komisyonda değerlendirilmek 

üzere söz konusu taşınırların ekonomik ve teknik açıdan faydalı ömürlerini tamamlayıp 

tamamlanmadıklarına dair teknik raporlar ve analizler hazırlanmalıdır. 

PERFORMANS VE VERİMLİLİK YÖNETİMİ  

1. Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışabilirlik süresi takip edilmelidir. 

2. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve Klinik Mühendislik Hizmetleri personeline yönelik 

işletme ve performans analizleri (fayda-maliyet analizi, maliyet-hacim-kar analizi, 

verimlilik analizleri, etkililik analizi gibi.) ilgili birimler (istatistik, kalite,verimlilik vb.) ile 

birlikte gerçekleştirilmelidir. 

3. Verimlilik Karnesi İzlem Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (Ek- 4) ve Biyomedikal 

Depo Yönetimi Boyutuna (Ek-5) ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

PGD VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM SÜREÇ YÖNETİMİ 

1. TİTCK tarafından yürütülen PGD (Piyasa Gözetim ve Denetim) faaliyetlerine yönelik 

süreçlerin yönetimi için materyovijilans sorumlusu belirlenmeli ve ilgili kuruma 

bildirilmelidir.  

2. Materyovijilans sorumlusu, güvensiz ürünler listesinin takibini sağlamalıdır. 

3. Materyovijilans sorumlusu, biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili kullanım esnasında 

meydana gelen olumsuz olayların TİTCK’ya iletilmesini sağlamalıdır.  
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HASTANE ECZACILIĞI HİZMETLERİ  VE MEDİKAL DEPO YÖNETİMİ 

GÜNÜBİRLİK VE YATAKLI TEDAVİ ÜNİTELERİNDE İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERİN SUNUMU  

1. Eczaneden verilen ilaçlar; HBYS yatan hasta modülü üzerinden servislerden hasta 

bazlı olarak yapılan istem doğrultusunda, günlük ve hasta bazlı olarak verilmelidir.  

2. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru 

uygulama yolu, doğru süre) ilaç tedavisi uygulamasına destek olunmalıdır. 

3. Tedavi protokolleri ilgili eczacı(lar) tarafından endikasyon uyumluluğu, ilaç-ilaç ve ilaç-

besin etkileşimleri, geçimsizlik, doz, uygulama yolu, uygulama süresi gibi konular 

incelenmeli, hasta ve ilaç güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar tespit edildiğinde ilgili 

hekim ve hemşire ile konu paylaşılmalı, hastaya efektif bir ilaç tedavisi uygulanması 

hedeflenmelidir.  

4. İlacın uygulanması öngörülen yolu ile farmasötik formu arasındaki uyumluluğu 

konusunda eczacı tarafından değerlendirme yapılmalı, gereği halinde ilacın uygulama 

şekli hakkında hemşireye bilgi verilmelidir.  

5. EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) onayı gerektiren antibiyotikler, insan albümini, 

nütrisyon destek tedavisinde kullanılan solüsyonlar vb. özel kullanımı olan ilaçlara 

yönelik algoritma oluşturularak, ilaçların güvenli bir şekilde hastaya uygulanması 

sağlanmalıdır.  

6. Yatan hastalara ilaç uygulama aparatları (Ör. inhaler uygulama aparatları gibi) ve özel 

ilaç kullanımları (Ör. varfarin gibi) konusunda bilgi verilmelidir. 

7. İlaçların eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenmesi ve üzerinde ilaçların 

adı, dozu, son kullanma tarihi ve hasta bilgisinin yer alması sağlanmalıdır.  

8. Bölünebilir dozlarda kullanılan ilaçların üzerinde açılış saatleri ve tarihlerinin yazılması 

ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda saklanması sağlanmalıdır. 

9. Hastaya kullanılmayan ilaçlar (hasta taburcu olduğunda, vefat ettiğinde, başka 
kuruma sevk edildiğinde vb.) 24 saat içinde ilgili servis sorumlusu tarafından hasta 
bazlı olarak, ilaç iade formu doldurulup karşılıklı imzalanarak eczaneye iade 
edilmelidir. 

10. Hastanede enfeksiyon kontrolüne ilişkin çalışmalarda bulunulmalıdır. EHU onayına 

tabi olan, profilaktik amaçlı kullanılan antibiyotikler ve diğer antibiyotiklerin kullanım 

oranları; kültür/antibiyogram sonuçları da göz önünde bulundurularak incelenmelidir.  

11. İlaç, farmakolojik ürün veya tıbbi sarf malzemelerin kullanımı ile ortaya çıkan advers 

etkilerin ve olumsuz olay bildirimlerinin TİTCK’ya iletilmesi sağlanmalıdır. 

12. İlaç ve tıbbi sarf malzemelere ilişkin maliyet analizi yapılarak, gereksiz kullanımların 

önüne geçilmelidir. 

13. Yatan hasta servisleri, acil servisler, yoğun bakımlar vb. ilaç uygulama alanlarında 

çalışan sağlık personelinin ulaşabileceği bölgelerde ilaç geçimsizlikleri ile ilgili 

bilgilendirme dokümanları bulundurulmalıdır. 
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14. Sağlık hizmetinin aksatılmadan sürekliliğinin sağlanması amacıyla personel sayısı da 

dikkate alınarak, gerekirse vardiya, nöbet veya icap nöbeti ile kesintisiz eczacılık 

hizmeti sunulmalıdır.  

15. Servislerden en fazla 5 (beş) günlük yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzeme talepleri, mesai 

saatleri içerisinde karşılanmalıdır. Mesai sonrasında nöbet ise hasta bazlı olarak, icap 

nöbeti ise acil olarak ihtiyaç duyulan hasta bazlı ilaç ve tıbbi sarf malzeme talepleri 

karşılanmalıdır. 

16. Verimlilik Karnesi İzlem Eczacılık Hizmeti Yönetimi Boyutuna ilişkin belirtilen tüm 

alanlarda (eczane, acil servis, ameliyathane vb) gerekli düzenlemelere (Ek-3) uyulması 

sağlanmalıdır.  

TPN (TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON) DOLUM ÜNİTESİ VE SOLÜSYONLAR IN SUNUMU 

1. Parenteral Nütrisyon Dolum Ünitesi olan sağlık tesislerinde, TPN solüsyonlarına ait 

reçeteler doz, etkileşim, geçimsizlik, osmolarite ve stabilite vb. konular incelendikten 

sonra hazırlanmalıdır.  

2. Dolum sonrası gerek eczanede gerekse servislerde torbaların saklama koşulları 

belirlenmeli, ilaç ve hasta güvenliği açısından gerekli tedbirler alınmalıdır.  

3. Hazır ürünlerin ve hastanelerde dolum ünitelerinde hazırlanan solüsyonların; aynı 

anda kullanılacak ilaçlarla etkileşimleri ve birlikte aynı uygulama yolu ile verilecekse 

geçimsizlikleri ile ilgili yazılı düzenleme hazırlanarak, hekim ve hemşireye eğitim 

verilmelidir.  

4. Klinik Nütrisyon Komisyonunda yer alan eczacı, nütrisyonel destek tedavisinde 

kullanılan enteral ve parenteral beslenme solüsyonları ile farmakonütrientlerin 

kullanımına ilişkin algoritma oluşturarak, HBYS entegrasyonunu sağlamalı ve 

hastanede bulunan stokların değişimi sebebiyle algoritmanın revizyon gerekliliği 

durumunda komisyona bilgi sunulmalıdır. 

5. Nütrisyonel desteğe ihtiyacı olan hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede 

bulunan enteral ve parenteral solüsyonlar hakkında hekime danışmanlık hizmeti 

sunulmalıdır.  

6. Hazırlama ünitesinde çalışan güvenliğine ilişkin tüm önlemler alınmalı, mevzuata 

uygun olacak şekilde gerekli kontrollerin yapılması ve kişisel koruyucu araçların 

tedariği sağlanmalıdır.  

7. Dolum yapan kişilere periyodik olarak eğitim verilmelidir.  

8. TPN dolum ünitelerinde dolum sayısı ve maliyetleri hazır ürünlerle karşılaştırılmalı, 

fayda-maliyet analizi yapılmalı ve süreç yönetimine katkı sağlanmalıdır. 

9. Aylık, altı aylık ve yıllık dolum sayısı ve maliyet raporu düzenlenerek Hastane 

İdaresine ve Genel Sekreterlik Hastane Eczacılığı Birim Sorumlusuna iletilmelidir. 
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KEMOTERAPİ ÜNİTESİ VE KEMOTERAPİ İLAÇLARININ SUNUMU 

1. Sitotoksik ilaçların hazırlanması eczacı tarafından veya gözetiminde 

gerçekleştirilmelidir. Bu ilaçlara ait reçeteler endikasyon uyumu, doz, etkileşim ve 

geçimsizlik konularında incelendikten sonra hazırlanmalıdır.  

2. Hazırlama esnasında yarım kalan dozlara ilişkin saklama koşulları belirlenmeli, 

saklanması uygun olmayan ilaçların imhası mevzuata uygun olacak şekilde 

yapılmalıdır. 

3. Hemşireye teslimi ve hastaya güvenle uygulanmaları konularında gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

4. Mutajenik ve karsinojenik potansiyel taşıyan ilaçların (Ör.kemoterapi ilaçları) 

maruziyet riskinin bulunması nedeniyle, hazırlama ünitesinde çalışan güvenliğine 

ilişkin tüm önlemler alınmalı, mevzuata uygun olacak şekilde gerekli kontrollerin 

yapılması sağlanmalıdır.  

5. Kişisel koruyucu araçların tedariği sağlanmalıdır. İlaçların hazırlanması sırasında 

kullanılan önlük, eldiven ve ilaçla kontamine olmuş araç ve gereçler mevzuat 

kapsamında bertaraf edilmelidir. 

6. Günübirlik tedavi kapsamında SUT Ek-4/H listesinde bulunan ilaçların doz bazında 

faturalarının takibi ve TDMS hesaplarında muhasebeleştirilmesi takip edilmelidir. 

ASEPTİK KOŞULDA İLAÇ  HAZIRLAMA SÜRECİNİN  YÖNETİMİ  

1. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve 

Onkoloji Hastaneleri başta olmak üzere servislerde kullanılmayan ilaç dozunun 

israfının, dozlama hatasının ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla Aseptik İlaç 

Hazırlama Ünitesi (Ör. laminar hava akımı sağlanan ortam içerisinde) olan sağlık 

tesislerinde ilaçlar hastane eczacısı gözetiminde hazırlanmalıdır. 

2. Hazırlama sonrasında kısmi olarak kullanılan ilaçların, kalan dozlarının ne kadar süre 

içerisinde bozulmayacağını ve nasıl saklanması gerektiğini ifade eden stabilite 

koşulları eczacı tarafından belirtilmeli, saklama esnasında miad kontrolleri yapılmalı, 

saklanması mümkün olmayan ilaçlar için imha prosedürü düzenlenmelidir. 

3. İlaç israfının önlenmesi ve ilaçların ekonomik kullanılmasının sağlanması amacıyla 

ilacın farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından 

gözetimi sağlanmalıdır. 
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MEDİKAL DEPO YÖNETİMİ 

1. İlaç ve tıbbi sarf malzemenin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 

olarak bulundurulması amacıyla; sağlık tesisinin sunduğu hizmet türü ve seviyesine 

göre Temel İlaç-Malzeme Listesi düzenlenmeli ve en az yılda bir kez gözden 

geçirilmelidir.  

2.  Temel ilaç listeleri; ilacın etken madde, doz ve farmasötik form bilgilerini içeren 

tanımı ifade eden jenerik ad veya düşük molekül ağırlıklı heparin gibi aynı 

endikasyona sahip birden fazla jeneriğe ait ortak bilgilerin birleştirilmesinden oluşan 

üst grup adı baz alınarak hazırlanmalıdır.  

3. Temel tıbbi sarf malzeme listeleri aynı endikasyona sahip birden fazla ticari ürüne ait 

MKYS malzeme tanımına göre hazırlanmalıdır. 

4. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımı amacıyla uygun depo koşullarında 

(sıcaklık, nem vb.) saklanması sağlanmalıdır.  

5. Soğuk zincire tabi ilaçların ve laboratuvar kitlerinin listesi hazırlanarak uygun 

koşullarda tedarikçiden teslim alınması, muhafaza edilmesi sağlanmalı, soğuk zincirin 

takibi için indikatörlü etiketler gibi benzeri dijital araçlar ile kontrollü depolama ve 

taşıma koşulları oluşturulmalıdır. 

6. Yüksek riskli ilaçların diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmesi 

sağlanmalıdır. 

7. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kilitli alanlarda bulundurulması sağlanmalı, 

kırılması veya kaybolması durumunda izlenecek yazılı düzenlemeler hazırlanmalıdır.  

8. Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin gerekli 

düzenlemeler (Ek-4) yapılmalıdır.  
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SÖZLÜK  

A 
Advers etki: Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi 

veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul 

edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki. 

Aktif Çalışabilirlik Süresi: Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların performans ve verimliliğini 

izlenebilir kılmak üzere belirli bir periyotta aktif olarak çalıştığı süre. 

Aktif Faaliyet Süresi: Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların performans ve verimliliğini izlenebilir 

kılmak için takip edilen yüzde oranını tanımlar. Aktif Faaliyet Süresi (Up Time) maliki olunan 

biyomedikal dayanıklı taşınırlar için aylık hizmet süresi üzerinden, klinik hizmet alımı 

kapsamında edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırlarda ise ödeme belgesi dönemlerine esas 

olarak hesaplanır. 

Antidot: Herhangi bir zehir veya ilacın zararlı etkisini engelleyen veya ortadan kaldıran 

madde, panzehir. 

Antibiyogram: Belli bir mikrop ya da bir kaç türünün üremesini ve gelişmesini hangi 

antibiyotiğin önleyeceği veya hangi oranda azaltacağını ortaya koyan biyolojik metod. 

Aseptik İlaç Hazırlama: İlacın steril ortamda kullanıma hazırlanması. 

ATC Kodu: Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen, yönetilen ve geliştirilen Anatomik 

Terapötik Kimyasal (ATC) sınıflandırma sistemi ana ilaç kodları. 

Azami Stok Miktarı: Tüketim malzemeleri için, Kurumumuzca belirlenen ve Sağlık 

Tesislerimizde bulundurulmasına izin verilen üst sınır stok miktarı. 

B 
Birlik Stok Havuzu: Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ambarlarında bulunan ve gerekli hallerde 

ortak kullanıma sunulan taşınır. 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır: 253-03-04, 253-03-05, 253-03-06, 253-03-08, 255-01-05-01 

ve 267-01 taşınır kodlarında tanımlanan, biyomedikal depo türünde takip edilen dayanıklı 

taşınırlar ile maddi olmayan duran varlıklar. 

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri: Yönetim kapsamındaki dayanıklı taşınırların performans 

ve güvenlik açısından değerlendirilmesini sağlayan, ulusal veya uluslar arası standartlar ile 

mevzuatları referans alan kantitatif ve kalitatif metotları, (test, deney, muayene, validasyon, 

kalibrasyon gibi) 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
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Biyomedikal Teknik Hizmet: Kurum içi veya kurum dışından edinilen, yetkili teknik personel 

tarafından, Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlara uygulanan bakım, onarım, ölçümleme, kurulum, 

söküm gibi teknik hizmetler. 

Biyomedikal Teknoloji Ürünleri: Biyomedikal dayanıklı taşınır ve biyomedikal tüketim 

depolarında tanımlanmış olan malzemeler (tıbbi cihaz, tıbbi teknoloji, tıbbi gaz ve donanıma 

bağlı yedek parça, aksesuar, sarf malzemeler)  

Biyomedikal Tüketim Malzemeleri: 150-03-03, 150-03-02 ve 150-13-02-01 taşınır kodlarında 

tanımlanan, biyomedikal depo türünde takip edilen tüketim malzemeler (yedek parça, 

aksesuar, sarf gibi)  

C 
Cerrahi El Aleti: Cerrahi operasyon sırasında doku ve organları tutmak,kesmek,ayırmak gibi 

işlemler için kullanılan aletleri ifade eder.(Forseps, penset, makas gibi) 

E 
Endoprotez: Eklemlerin metal alaşımlardan ve sentetik materyallerden oluşan hareketli 

yapay eklem modelleri ile yeniden yapılandırılması.(Kalça protezi,diz protezi gibi) 

Etkileşim(İlaç): İki ya da daha fazla ilacın besinler ile birlikte veya ardarda alındığında 

birbirlerinin etkilerinde ciddi değişikliğe neden olduğu durumları ifade eder. 

Enteral: İlaç, serum veya besleyicilerin ağız yolu ile veya herhangi bir tüp aracılığıyla mide ve 

barsaklar üzerinden verilmesi. 

F 
Farmakolojik Ürün: Bir üretici tarafından standart bir formülasyona göre belirli bir 

farmasötik şekle sokularak büyük ölçekte üretilen, bir veya birden fazla etken madde içeren 

ürün.  

Farmakovijilans: Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların 

saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar. 

Farmasötik Form: Bir ilacın kullanım amacına uygun olarak üretilmiş ve kullanım yolunu da 

belirleyen piyasaya takdim şekli (tablet,kapsül,pastil,suppozituvar,ampul, 

şurup,merhem,süspansiyon,emülsiyon,losyon gibi ) 
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Fiili Stok Düzeyi: Stok yönetim performansı değerlendirilmek istenen Birlik ve/veya bağlı 

Sağlık Tesislerinin herhangi bir ambarında bulunan fiili stok miktarını gün bazında gösteren 

değer. 

G 
Geçimsizlik(İlaç): Özellikle bazı intravenöz (damar içi) ilaçların birarada verilmesine bağlı 

olarak ortaya çıkan fi.iksel veya kimyasal özelliklerindeki değişimler. 

H 
HEK: Ekonomik ömrünü tamamlamış veya teknik açıdan sağlık hizmeti sunumunda 

kullanılması uygun olmayan, güvenli ürün kapsamında olmayan taşınırlar hurda, enkaz ve 

köhne olarak tanımlanır. 

İ 
İhtiyaç Fazlası Miktar: İhtiyaca binayen temin edildiği halde, çeşitli nedenlerle sağlık 

tesisinde ihtiyaç kalmayan veya ihtiyacı aşan miktarda bulunan, elden çıkarılmadığı takdirde 

atıl kalacak olan veya tesisin elinde kullanılamaz hale gelerek kamu zararına yol açacağı 

öngörülen ve Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) ekranlarında ilgili alana kayıt 

edilerek bildirimi yapılacak mal ve malzemelere ilişkin miktarları gösteren değer. 

İnhaler: Farmakolojik aktiviteye sahip bazı ilaçları inhalasyon yoluyla vermeye yarayan özel 

araç . 

İSTS: Bakanlığımız bünyesinde geliştirilen İşçi Sayısı Tespiti ve Takibi Sistemi 

İş Emri Listesi: Bir teknik personele, idari amiri tarafından belirli bir dönem kapsamında 

verilen iş ve işlemlerin listesini tanımlar. 

İz Bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi 

kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, 

hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve 

muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar.(1 kuruş gibi sembolik bir değeri ifade eder) 

J 
Jenerik ad: İlacın etken madde, doz ve farmasötik form bilgilerini içeren tanımı 
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K 
Kare Kod: Künye numarasına bağlı olarak MKYS tarafından üretilen kodu (Quick Response - 

QR) tanımlar. Bu kod, ilgili envantere ait künye bilgilerinin yer aldığı internet adresini içerir. 

Klinik Alan Tasarımı: Biyomedikal Dayanıklı Taşınır temelli sunulacak olan sağlık hizmetlerine 

yönelik kullanılacak olan fiziki alanların bu ürünlere uygun olarak mimari yeterliliklerin 

tasarlanması veya projelendirilmesi. 

Klinik Hizmet : Hizmet alımı ile edinilen, Biyomedikal Dayanıklı Taşınır temelli uygulanan, 

özellikli sağlık hizmetleri (laboratuvar, görüntüleme, fizik tedavi ve rehabilitasyon, 

radyoterapi, diyaliz hizmetleri gibi)  

Künye Numarası: Kurumumuza bağlı Sağlık Tesisleri tarafından, sağlık hizmet sunumunda 

kullanılmak üzere mal veya hizmet alımı ile edinilen her biyomedikal dayanıklı taşınıra özel, 

MKYS tarafından üretilen tekil tanımlama numarasıdır. 

L 
Laminar Hava Akımı: Partikül ve mikroorganizma sayısının,sıcaklığın,nem oranının,taze hava 

miktarının,ortam hava basıncının,hava hareketlerinin vb. parametrelerin kontrol altında 

tutulduğu kapalı ortamlar. 

M 
Materyovijilans: Tıbbi sarf ve cihazlara ait olumsuz olay ve beklenmeyen etkilere 

saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar. 

Merkez Payı: Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranların Bakanlığa bağlı işletmelerce Aylık 

Gayri Safi Hasıladan tahsil edilen tutarlara uygulanması sonucu tespit edilen ve Bakanlık 

Döner Sermaye hesabına aktarılan pay. 

O 
Olumsuz Olay Bildirimi: Medikal ve Biyomedikal Depolarda takip edilen ürünlerin özellikleri 

ve/veya performansında herhangi bir hatayı veya bozulmayı, etiketleme veya kullanım 

kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, 

kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi 

bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları tanımlar. 
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P  

Parenteral: İlaç veya serumların ağız yolu yerine damar yolu veya kas içi gibi yollarla 

verilmesi. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Medikal ve Biyomedikal Depolarda takip edilen ürünlerin ilgili 

teknik düzenlemelere uygunluğu ve ürün güvenliğinin gözetimi ve denetimini tanımlar. Bu 

süreç Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülür. 

Proforma Fatura: Bir malın veya hizmetin birim fiyatının,özelliklerinin ve satış şartlarının yer 

aldığı bilgi verme amacını güden teklif niteliğindeki faturadır. 

S  

SHÇEK: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 

Stabilite: Bir etkin maddenin veya farmasötik ürünün raf ömrü boyunca belirli limitller içinde 

özelliklerini koruma yeteneği. 

Stok Fazlası Miktar: İlgili malzeme için Azami Stok Miktarını aşan stok miktarı. 

T 
T Cetveli: Her yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen ve kurumların satın 

alacakları taşıtların o yıl içindeki azami satın alma bedellerini, miktarlarını ve cinsini gösterir 

cetvel. 

U 
UBB Barkodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) CE direktiflerinden Tıbbi 

Cihaz Yönetmeliği direktifleri olan (93/42/EEC) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 

Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut dışında kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları 

Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, 

dağıtım ve satışını yapan işletmelerin kayıt altına alındığı web tabanlı kayıt sistemidir. 

Ü 
Üst grup adı: Aynı endikasyona sahip birden fazla jeneriğe ait ortak bilgilerin 

birleştirilmesinden oluşan ilaç tanımı. (Ör.düşük molekül ağırlıklı heparin, protein içeriği 

zengin, lif içeren, hiperkalorik beslenme solüsyonu ) 
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Bu rehber; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum 

Başkan Yardımcılığı’na bağlı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından Kurum 

mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Her türlü yayın hakkı Stok Takip ve Analiz Daire 

Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın izni olmadan tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek 

alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde rehberin tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda 

yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Bu rehber ücretsizdir. Parayla satılamaz. 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 

STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 
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