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DAĞITIM YERLERİNE 

 

Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında Tedarik İşbirliği Protokolü 19.01.2018 

tarihinde imzalanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, sık 

tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin 

kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata 

geçirilmesine dair eylem planı gereği projenin 1.Fazı için 113 kalem tıbbi sarf malzeme 

belirlenmiş ve tüm çalışmaları tamamlanarak Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü 

tarafından ilana çıkılmıştır. 

Sağlık Market projesinin iş basamaklarının anlatılması, DMO çerçeve anlaşma 

metinlerinin incelenmesi ve DMO Sağlık Market yazılım kullanıcı eğitimlerinin verilmesi 

amacıyla 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde Genel Müdürlüğümüz Merkez 

Teşkilat personelleri ve il sağlık müdürlükleri ilgili personelleri katılımı ile bir eğitim 

planlanmaktadır. Anılan eğitime katılacak personel; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Faz 1 

kapsamında yer alan tıbbi sarf malzemelerin stok sorumlusu olarak görev yapan kişi olup DMO 

üzerinden aylık olarak sağlık tesislerinin gireceği siparişleri onaylayacak ve tüm bağlı sağlı 

tesislerine Sağlık Market eğitimlerini de verecektir.  

Toplantıya katılım için belirtilen nitelikte personelin ad, soyad, unvan ve iletişim 

bilgilerinin 22 Ekim 2018 tarihine kadar stok.yonetim@saglik.gov.tr e-posta adresine 

bildirilmesi gerekmektedir. İlgili personelin yol dahil 5-9 Kasım 2018 tarihlerinde 

görevlendirilmesi, Harcırah Kanunu kapsamında; yol günü yevmiye, konaklama ve yol 

giderlerinin ödenmesi; seyahatin hava yolu (uçak), kara, deniz ve demiryolu ile gerektiğinde 

aktarmalı olarak gerçekleştirilmesi halinde tahakkuk edilecek giderlerin (gidiş-dönüş), 

kurumlarının 2018 mali yılı genel bütçe/döner sermaye bütçesinden karşılanması, bahse konu 

toplantıya ilgili personelin katılımlarının sağlanması, görevlendirilen personele en geç 1 ay 

içinde yol giderlerinin ve konaklama ve yol günü yevmiyelerinin ödenmesine, personel 

tarafından talep edilmesi halinde bu kişilere yeterli avansın verilmesi hususunda;           

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                    

 

                                                                                                           Selim BENER 

                                                                                                          Bakan a. 

                                                                                                           Genel Müdür Yardımcısı 
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