
.

Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 3 Bilkent-Çankaya/ANKARA Bilgi için:Hikmet ÇIRNIK
Faks No: Unvan:Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.
e-Posta:hikmet.cirnik@saglik.gov.tr İnt.Adresi: http://khgm.saglik.gov.tr/ Telefon No:0312 565 0363

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-809.99
Konu : Lojistik Yönetimi Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesisleri arasında yapılan
Tedarik Paylaşım Platformu (TPP), stok fazlası, ihtiyaç fazlası ve diğer taşınır devirleri için
kargo firmaları ile sözleşmeler yapılmaktadır. Taraflar arasında yapılan bu sözleşmelerdeki
eksik maddelerden dolayı anlaşmazlıklar oluşmakta, taşınacak malzemeler zarar görmekte,
zamanında alıcıya ulaşmamakta ve kamu zararına sebep verilebilmektedir. Bu nedenle taşıyıcı
firmalarla yapılacak sözleşmelerde tarafların sorumlulukları açık ve net bir şekilde sözleşme
maddelerinde belirtilmelidir.

Bu kapsamda TPP, stok fazlası, ihtiyaç fazlası malzeme talep ve devirlerinde;

1. Kargo maliyetlerinin düşürülmesi için birim fiyat, kargo maliyeti, uzaklık vb. göz önünde
bulundurularak, öncelikle aynı veya yakın illerden yapılan devir talepleri değerlendirilmelidir.
Devir talepleri, talebi karşılayacak sağlık tesisine her bir malzeme için ayrı ayrı değil, topluca
yapılmalıdır.
2. Taşınırı gönderecek sağlık tesisi, devir alacak sağlık tesisinin anlaşmalı olduğu kargo
firması ile irtibata geçerek gönderime ilişkin sigortalı veya sigortasız proforma fatura almalı,
talepte bulunan sağlık tesisinin bu kargo bedeline ilişkin onayını aldıktan sonra gönderimi
yapmalıdır. İkinci bir kargo bedeli oluşmaması için, taşınırlar eksik devir edilmemeli, eksik
devirlerde ikinci kargo bedeli göndericiye ait olmalıdır.
3. Gönderici tarafından ilgili kargo yetkilisine malzemelerin muhteviyatı, özelliği ve içeriği
hakkında bilgilendirme yapılarak, malzemeler ağırlığı ve niteliğine göre ambalajlanmış
olmalıdır. Kırılacak ve dökülebilecek ilaç ve tıbbi sarf malzeme taşınan kolilerde mutlaka
“Kırılabilir” etiketi bulunmalı, kolilerin taşıma yönüne ve azami istifleme miktarının üzerine
çıkılmamasına dikkat edilmelidir.
4. Sitotoksik ilaçların sağlık tesisleri arasında devir edilmesi halinde; devir edilecek diğer
ilaçlar sitotoksik ilaçlardan ayrı olarak kolilenmelidir. Kolinin üzerinde “Sitotoksik İlaç”
etiketi hem simgesel hem de yazılı olarak bulunmalıdır. Kargo firması sitotoksik ilaçları
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmeli, ilaçlar devir edildiği sağlık tesisine
ulaştığında Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından kontrol edilmeli, eksiksiz ve hasarsız teslim
aldığını beyan etmelidir.
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4. Soğuk zincire tabi ilaç ve tıbbi sarf malzemeler, soğuk zincir kırılmayacak şekilde, iklim,
sevkiyat miktarı, nakliye süresi göz önünde bulundurularak uygun ekipman ve donanım
(soğuk zincir taşıma çantası, buz aküsü vb.) ile gerekli tedbirler alınarak, sıcaklık
değişimlerini gösterebilecek kayıt yapabilen dijital derece veya indikatör ile taşıyıcı firmaya
teslim edilmelidir. Sevk ambalajlarının üzerinde saklama şartları açık ve silinemeyecek
şekilde yazılmış uyarı etiketi olmalıdır. (Örnek: “Soğuk Zincir +2 - +8°C) Soğuk zincir
dışındaki ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için, oda sıcaklığı ve % 65 nem oranının geçmeyecek
şekilde taşıma koşulları sağlanmalıdır.
5. Talepte bulunan sağlık tesisi; kayıp, kırılma, bozulma ve zayi gibi durumlarda zararın
tanzimi açısından taşınırların sigortalı/sigortasız gönderilmesini teyit ettikten sonra gönderi
işlemi gerçekleştirilmelidir. Teslimat tarihi, teslimatın kime yapıldığı, teslimat listesi, iade
olup olmadığı, vb. bilgilerin yer aldığı taşıma irsaliyesi taşıyıcı firmadan mutlaka alınmalıdır.

Bu hususlar dikkate alınarak; 2018 yılında yapılmış TPP, ihtiyaç ve stok fazlası taşınır
devirlerine ait kargo ücretlerinin ekteki tablo örneğine uygun olarak doldurulması, yapılmış
ise kargo sözleşme örneklerinin Daire Başkanlığımız Lojistik Yönetim Birimine ait
khgm.lojistik@saglik.gov.tr mail adresine gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Murat ALPER
Genel Müdür

Ek:
2018 Yılı Kargo Ödemeleri Çizelgesi

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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