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Organizasyon Yapısı

• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Üniversite Hastaneleri, Eğitim

Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Dal Hastaneleri, İlçe Hastaneleri,

ADSM Merkezleri ve Bağlı Üniversite Hastanelerinden oluşan yaklaşık 1000

kurumu bünyesinde bulunduran çok büyük bir sağlık hizmeti sunucusudur.



Organizasyon Yapısı



Taşınır Nedir?

• Taşınır kod listesinde hesap karşılığı olan ve bir yerden başka bir yere

taşınabilen tüketim veya dayanıklı demirbaşlar, mobilya, cihaz, makine vb

ürünlere taşınır denir.
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Taşınırlar
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Harcama Yetkilisi 

Taşınır Kontrol Yetkilisi 

Kullanılmak 
Üzere Taşınır 
Teslim Edilen 

Kamu Görevlileri 

Muhasebe 
Yetkilisi 

Taşınır Kayıt Yetkilisi 

Sorumlular



Taşınır Kayıt Yetkilisi (TKY) Kimdir?

• Ürünleri teslim alan,

• Sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden,

• Kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden,

• Taşınır Mal Yönetmeliği’ndeki esas ve usullere göre kayıtları tutan,

• İlgili belge ve cetvelleri düzenleyen,

• Tüm bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol
yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, kamu idarelerine ait
taşınırların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının
verilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsayan yönetmelik.



Sağlık Tesisi Medikal Depo 
TKY Görevleri

Medikal depo stok yönetimi kapsamında;  

• İlaç,
• Tıbbi sarf,
• Laboratuvar sarf,
• Cerrahi el aletlerinin 

ihtiyaç ve sipariş yönetim işlemleri TKY sorumluluğundadır.
Bu iş ve işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği ilgili hükümlerine  göre 
yapar.



Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi 
(MKYS)
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MKYS ; birimlerin sahip oldukları kaynakların ( ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemeleri ve 
demirbaş)  güncel olarak takibine olanak sağlar.  

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı envanterinde bulunan tüm ilaç, tıbbi cihaz ve 
malzeme kayıtlarının tutulduğu merkezi web tabanlı bir yönetim bilgi sistemidir.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımızdaki her türlü tüketim malzemesi (ilaç, 
tıbbi sarf, laboratuvar malzemeleri, kırtasiye malzemeleri v.b.) ile dayanıklı taşınırlar 
(tıbbi cihaz, ekipman, demirbaş v.b.) Taşınır Mal Yönetmeliği’ne bağlı kalınarak kayıt 
altına alınmıştır.
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Sağlık Bakanlığı envanterinde bulunan tüm ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin 
kayıtlarının tutulduğu sistemdir.

•Tedarikçi firma bilgileri,
•Alım fiyatları,
•Stok ve tüketim miktar ve tutarları,
•İş-zekası analiz raporları,
•Cihazların tekil takibi.

Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi 
(MKYS)



MKYS Depo Türleri
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Medikal Depo 
İlaç Depo-150-03-01
Tıbbi Sarf Depo-150-03-03-21
Cerrahi Alet Depo-150-03-03-23
Laboratuvar Depo-150-03-04

 Biyomedikal Depo
Biyomedikal Tüketim Depo-150-xxxx-24
Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo-253-xxxx-24/255-xxx-24

 Ayniyat Depo
Ayniyat Tüketim Depo-150-03 medikal ve biyomedikal tüketim hariç 150 
grubu  taşınırlar
Ayniyat Dayanıklı Taşınır  Depo- 253-255 biyomedikal dayanıklı taşınırlar hariç



Medikal Depo Türleri

Medikal Depo Türleri

Tıbbi 
Sarf 

Depo

İlaç 
Depo

Cerrahi 
Alet 

Depo

Laboratuvar 
Depo
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Biyomedikal Depo Türleri

Biyomedikal Depo

Biyomedikal 
Dayanıklı Taşınır 

Depo

Biyomedikal 
Tüketim Depo
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Ayniyat Depo

Ayniyat 
Dayanıklı Taşınır 

Depo

Ayniyat 
Tüketim Depo
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Ayniyat Depo Türleri



Stok Yönetimi ile İlgili Mevzuat

• Stok Yönetimi ile ilgili mevzuat; 2013/09 sayılı ‘Stok Yönetimi ve Taşınır Mal
Uygulamaları’ konulu genelge ile düzenlenmiştir.

Bu Genelge ile;

• Eski genelgeler yürürlükten kaldırılarak tek bir genelge altında birleştirilmiş ve
uygulamalar yeni yapı ile uyumlu hale getirilmiştir.



Kavramlar

İl Stok Havuzu:

İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinin ambarlarında bulunan ve gerekli
hallerde ortak kullanıma sunulan İlaç, Tıbbi Sarf, Kırtasiye, Tıbbi Cihaz, Demirbaş vb. mal
ve malzemelerdir. İl Stok Havuzunun yönetimi, dağılımı ve kullanımı, ilgili mevzuata
uygun olarak İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenir.



Kavramlar

Fiili Stok Düzeyi:

Stok yönetim performansı değerlendirilmek istenen İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya
bağlı herhangi bir sağlık tesisi veya sağlık tesisinin herhangi bir ambarında (Ör: A Sağlık
Tesisi İlaç Ambarı gibi) bulunan fiili stok miktarını gün cinsinden gösteren değerdir.
‘’Fiili stok tutarı/günlük ortalama tüketim tutarı’’ formülü ile hesaplanır.



Kavramlar

Azami Stok Miktarı:
Tüketime dönük mal ve malzemeler için
Bakanlığımız/Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek
sağlık tesislerimizde bulundurulmasına izin verilen
üst sınır stok miktarıdır. İl Sağlık Müdürlüğü ve
bağlı sağlık tesisleri için Azami Stok Miktarı 60 gün
olarak belirlenmiştir.

Günlük Ortalama Tüketim Hızı:
İlgili ambardan belirli bir sürede tüketime verilen toplam
birim miktarının günlük ortalamasıdır.
Örneğin; A ilacı için 120 adet/gün’ dür.



Kavramlar
Stok Fazlası Miktar:

Azami Stok Miktarını aşan stok miktarıdır.

Stok Fazlası Miktar:

Fiili Stok Miktarı - Azami Stok Miktarı formülü ile hesaplanarak bulunur. Stok fazlası malzemeler

öncelikle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diğer sağlık tesislerine devredilerek tüketilmelidir.

İhtiyaç Fazlası Miktar:

İhtiyaca dönük olarak temin edildiği halde, çeşitli nedenlerle sağlık tesisinde ihtiyaç duyulmayan veya

ihtiyacı aşan miktarda bulunan, elden çıkarılmadığı takdirde atıl kalan veya tesisin elinde kullanılamaz

hale gelerek kamu zararına yol açacağı öngörülen mal ve malzemelerdir. İhtiyaç fazlası malzemelerde

öncelikle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diğer sağlık tesislerine devredilerek tüketilmelidir.



İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Sağlık 
Tesislerinde Stok Yönetim Birimleri

Stok Yönetim Uygulamaları

• İl Sağlık Müdürlüklerinde;
Müdürlük bünyesinde kurulan Stok Yönetim Birimleri tarafından,

• Sağlık Tesislerinde ;
Hastane Yöneticisinin başkanlığında, Başhekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdürü ve Ambarlardan sorumlu Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol 
Yetkililerinin Koordinasyonu ile yürütülmektedir.



İl Sağlık Müdürlükleri Stok 
Yönetim Birimleri

• İl içi ve il dışı stok hareketleri ve devirlerinin koordine edilmesi,

• İldeki sağlık tesislerinin stoklarının yerinde denetlenmesi,

• İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan sağlık tesislerinin stoklarının bilgi
sistemleri verilerine dayanılarak analiz edilmesi,

• İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili stok durumu ve tüketimlerinin takibi,

• Hareket görmeyen malzemelerin takibi,

• Hasta başı ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar maliyetleri ve tüketimlerinin takibi,
raporlanması ve maliyet kontrolüne dönük çalışmaların koordine edilmesi (akılcı
ilaç kullanımı gibi)

• Sağlık tesisi tarafından verilen siparişlerin azami stok miktarını aşıp aşmadığının
takibi. (Sağlık tesisinde sipariş işlemleri ile ilgili sorun yaşanması halinde geçici
olarak, stok yönetim birimi tarafından sipariş işlemleri yapılabilir)



İhtiyaç Tespit ve Stok Yönetiminin 
Amacı 

Doğru malzemeyi,

Doğru miktarda, 

Doğru zamanda,

Uygun maliyetle,

Doğru yerde 
bulundurmaktır. 



İhale Miktarının Belirlenmesi

 Geçmiş yıllar tüketim miktarları,

 Tüketim miktarlarının hangi aylarda arttığı veya azaldığı,

 Hizmet sunumunda meydana gelebilecek eksiliş veya artışlar,

 İhalenin sonuçlanma süresi,

 İhalenin usulü,

 Ek maliyetler,

 İş artışları veya iş eksilişleri

gibi hususlar mutlaka dikkate alınmalıdır.



Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit ve Stok 
Yönetim İşlemleri

 İhtiyaç planlama işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibatlı çalışmak üzere sağlık
tesisleri bünyesinde hastane yöneticisi tarafından “İhtiyaç Tespit Komisyonları”
kurulmalıdır.

 Bu komisyon hastane yöneticisi veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Başhekim,
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü veya bunları temsilen
yardımcıları, Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri ve ilgili teknik uzmandan
oluşmalıdır.

 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. (Sağlık tesisinin mali durumu ve ödeme gün sayısı da göz
önünde bulundurularak, TKY 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.)



Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit ve Stok 
Yönetim İşlemleri

 İhtiyaç Tespit Komisyonu kararları, gerekçenin açıklandığı resmi belgeler ile kayıt altına
alınarak, ihtiyaç sebebini gösteren verilerle desteklenmeli, fayda maliyet analizi ile
İl Sağlık Müdürlüğü İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonuna iletilmelidir.

 Taşınır Kayıt Yetkilisi 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 belirlenmeli ve
Temel İlaç ve Tıbbi Sarf listeleri hazırlanmalıdır. Belirlenen ihtiyaçlar İl Sağlık Müdürlüğü
Stok Yönetim Birimine iletilmelidir.



İl Sağlık Müdürlüklerinde İhtiyaç 
Tespit ve Stok Yönetim İşlemleri
 İlin malzeme alımlarına ilişkin ihtiyaç planlama çalışmalarını yürütmek üzere İl

Sağlık Müdürü tarafından “İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonu”
kurulmalıdır.

 Bu komisyon İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı veya bunları
temsilen uzmanlar, stok yönetim birimi uzmanları ve sağlık tesislerinden
görevlendirilen ilgili teknik üyelerden oluşmalıdır.

 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, ilin mali durumu ve ödeme dengesini etkileyecek
ihtiyaçların değerlendirmesi durumunda toplanmalıdır.



İl Sağlık Müdürlüklerinde İhtiyaç 
Tespit ve Stok Yönetim İşlemleri

 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.

 İhtiyaç Talep Değerlendirme Komisyonu veya Stok Yönetim Birimi tarafından hazırlanan
İhtiyaç Talep Listeleri, satın alma birimine Stok Yönetim Birimi marifetiyle
bildirilmelidir.

 Satın alma işlemlerinin yetki devri ile bağlı sağlık tesislerine verilmesi halinde, sağlık
tesisi ihtiyaç yönetim ve planlama işlemleri de sağlık tesisi İhtiyaç Tespit Komisyonuna
veya Taşınır Kayıt Yetkilisine devredilebilir. İhtiyaç Tespit Komisyonu veya TKY
tarafından hazırlanan İhtiyaç Talep Listeleri, sağlık tesisi satın alma birimine TKY
marifetiyle bildirilmelidir.



İl Sağlık Müdürlüklerinde İhtiyaç 
Tespit ve Stok Yönetim İşlemleri

 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)

 İlaç alımlarında 30.10.2014 tarih 595.9303 sayılı “MKYS İlaç İşlemleri” yazısı gereği
ihale miktarları 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.



İl Sağlık Müdürlüklerinde İhtiyaç
Tespit ve Stok Yönetim İşlemleri

 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.

 Yıllık olarak yapılan taleplerde, satın alma 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.



Sipariş Yönetim İşlemleri

 Genel Müdürlüğümüz 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.

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



Sipariş Yönetim İşlemleri

 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.

 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 TKY imzasının
bulunması yeterlidir.

 İl 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.



Toplu Çıkışlar

Stok Yönetimi İle İlgili 
Dikkat Edilecek Hususlar

• Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca doğrudan tüketime verilmeyen veya bir defa kullanımla
tüketilemeyecek miktarda olan ürünlerin ambar/depoda muhafaza edilmesi esastır.
Kayıt dışı ara depo oluşturulmayacaktır.

• Sağlık Tesisi Ambarından kesinlikle toplu malzeme çıkışı yapılmayacaktır. Acil Servis,
Yoğun Bakım, Ameliyathane vb. birimler en fazla 5 gün yetecek stok bulundurabilirler.
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• İlaçlar ve tıbbi sarf malzemelerden hastaya özgü kullanılan (ortak kullanıma dönük

basit sarf malzemeler haricindeki) hasta başına birim miktarda teslim edilebilecek

malzemeler; hasta adına teslim edilerek tüketime verilecek, birimlerde hiçbir surette

kayıt dışı ara depo oluşturulmayacaktır.

• Sağlık Tesisi Ambarından tüketim birimi olmayan birimlere kesinlikle toplu malzeme

çıkışı yapılmayacaktır. Acil Servis, Yoğun Bakım, Ameliyathane vb. birimler en fazla 5

gün yetecek stok bulundurabilirler.

• Hastanenin iş yükü ve fiziki mekanlarının konumu dikkate alındığında ilaç, tıbbi sarf

veya diğer malzemelerin ihtiyacı 5 günü aşıyor ise, malzemeler yeni oluşturulan ve TKY

atanan ambara ‘’Ambarlar Arası Devir’’ ile gönderilecek, buradan tüketim çıkışları hasta

üzerine gerçekleştirilecektir.

Toplu Çıkışlar

Stok Yönetimi İle İlgili 
Dikkat Edilecek Hususlar
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Veri Doğruluğu

• Sağlık Tesislerinde tüm depolarda yapılan işlemlerin , stok kayıtlarının veri doğruluğu
sağlanmalıdır.

• HBYS üzerinden yapılan depolarla ilgili tüm işlemlere ait veriler 3 gün içinde MKYS’ ye
gönderilmelidir.

• Hasta adına verilen (tedavi değişikliği, erken taburcu, ölüm vb.) fakat kullanılmamış
malzemelerin depoya iadesi sağlanmalıdır.

• Genelge, Taşınır ve Stok uygulamaları Rehberine ve resmi yazılara uygun olarak doğru
veri gönderimi sağlanmalıdır.
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• Hastaya özgü olarak niteliği değişen malzemeler (Ör: Ortopedi ve Beyin Cerrahi
Malzemeleri) için stoksuz çalışılacaktır.

• Yıllık ihtiyaç miktarları bir önceki yıl ve yıl içindeki tüketimler ile hizmet
kapasitesindeki artış ve azalışlar da göz önüne alınarak gerçekçi bir şekilde
belirlenecek ve MKYS’de yer alan “Yıllık İhtiyaç Giriş İşlemleri Ekranına” girilecektir.

• Miatlarının tüketilmesine 6 ay kalan ve miat içinde tüketilmeyeceği öngörülen
taşınırlar ‘’İhtiyaç Fazlası’’ alanına kaydedilerek bedelsiz devredilmeleri sağlanacaktır.

• Hareket görmeyen, stok devir hızı düşük olan ve miatlarının tüketilmesine
12 aydan az kalan malzemelerin devirleri sağlanacaktır.
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Hastanede Stok Yönetimi

• Hastaneler, insan sağlığı açısından hayati önem arz eden ve yatarak tedavi gören
hastalara hizmet vermesi bakımından 24 saat çalışan organizasyonlardır.

• Bu nedenle hastanelerde hizmet ve tedavinin aksamaması için yeterli miktarda çeşitli
ilaç, tıbbi malzeme ve diğer destek malzemelerinin stokta her zaman bulundurulması
gerekmektedir.

• Hastanede Stok Yönetimi; tedarikçiden hastaya ulaşana kadar geçen, her bir ürün
için(ilaç ve tıbbi sarf malzeme) finansal kaynak, zaman ve iş gücüne harcanan bir süreç
yönetimidir.



Hastanede Stok Yönetimi

• Doğru planlama,

• Kaliteli ürün,

• Ucuza temin etme,

• Etkin lojistik,

• Düşük depolama maliyeti,

• Stok kopmamasını sağlama, 

• Kontrol.

Hastanede 
gereksinimler 
karşılanırken;



Stok Yönetimi İle İlgili Çalışmalar

• Sağlık Bakanlığı envanterinde bulunan tüm ilaç, tıbbi sarf, cerrahi alet, laboratuvar,
biyomedikal cihaz, bağlı sarflar ve yedek parçaların sınıflandırılması yapılmıştır.

• Ocak 2014 tarihinden itibaren tüm sağlık tesislerinde kullanılmaya başlanmıştır.

• Mevcut depolar; medikal, biyomedikal ve ayniyat depo şeklinde ayrılmıştır.

• Tüm ürünler ortak terminoloji ile takip edilmektedir.

• Örn; i.v.kanül/branül/anjioket/intraket yerine tek tanım kullanılmaktadır.

Sınıflandırma Projesi

Sağlık tesislerimizde fiyat analizi yaparken TİTUBB Barkodları farklı olsa
dahi; aynı amaç için üretilmiş, aynı etkiye sahip ürünleri bir arada
değerlendirme amacına uygun ve benzer ürünleri tek bir tanım altında
toplayan uluslararası bir kod yapısı olmadığından yeni bir sınıflandırma
sistemine ihtiyaç duyulmuştur.



Stok Yönetimi İle İlgili Çalışmalar

Sınıflandırma Sistemleri İle;

 Stok Yönetimi,

 Fiyat Analizi,

 Kurumlar Arası Devir Analizleri,

Malzeme Güvenliği Analizi,

Maliyet-Etkinlik Analizlerinin,

tekil bir terminoloji üzerinden verimli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Sınıflandırma Projesi



Sınıflandırma Projesi

Stok Yönetimi İle İlgili Çalışmalar

Sağlık tesislerinde tekil terminoloji ile kayıt ve takibin yapılabilmesi için yaklaşık ;

 39.000 tıbbi sarf malzeme,
 13.000 ilaç,
 600 cerrahi alet,
 1700 laboratuvar sarfı sınıflandırılmıştır.



Tıbbi Sarf Sınıflandırma
Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırma Metodolojisi

Klinik Branşı:
Hastanelerde tıbbi sarfların kullanıldığı ana birimler
Kullanım Yeri: 
Sarfın Klinik Branş çatısı altında kullanıldığı tıbbi müdahale
Kullanım Amacı: 
Sarfın tıbbi müdahale sırasındaki işlevi
Malzeme Cinsi: 
İşlev sırasında kullanılan ürün
Sınıflandırma Tanımı: 
Malzemenin belirleyici özelliklerini içeren isim
(örn. en-boy, çap, ilaç kaplı gibi)

KLİNİK BRANŞ KULLANIM YERİ KULLANIM AMACI MALZEME CİNSİ SINIFLANDIRMA TANIMI

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ VASKÜLER CERRAHİ VASKÜLER ONARIM
ABDOMİNAL  VASKÜLER  
GREFT

POLYESTER KAPLAMALI ABDOMİNAL GREFT, 
DÖRT DALLI 20MM

KARDİYOLOJİ ELEKTROFİZYOLOJİ ARİTMİ TANI VE TEDAVİSİ ABLASYON ÜRÜNLERİ ABLASYON KATETER TEKLİ EĞİK-S

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DURA YARALANMASI YAPIŞIKLIK ÖNLEME ADEZYON BARİYER
ADEZYON ÖNLEYİCİ BARİYER ÇİFT YÜZLÜ 10 
(±1 )X15 (±1)CM

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON HAVA YOLU SOLUNUM AİRWAY ORAL AİRWAY NO  00

AMELİYATHANE CERRAHİ ASPİRASYON ASPİRASYON SETİ
ASPİRASYON SETİ YANKAUER VAKUM 
KONTROLLÜ 

AMELİYATHANE CERRAHİ KORUNMA ELDİVEN
CERRAHİ ELDİVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ 
NO:7,5



 Sağlık Tesisi stok kartlarında ilaçların Ticari Marka adı üzerinden değil Jenerik
isimlerine göre takiplerinin yapılabilmesi, tekil ilaç ihale listelerinin hazırlanabilmesi
amacıyla satın almaya esas jenerik ilaçlar sınıflandırılmıştır.

 11.400 Adet ilaç barkodu düzenlenmiştir

 Bu çalışma sahadan gelen talepler doğrultusunda devam etmekte ve yeni tanımların
girişi Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

İlaç Sınıflandırma



 Kriterler

1. ATC KODU

2. ETKEN MADDE

3. JENERİK ADI

4. FİRMA ADI

5. AMBALAJ MİKTARI

6. İTHAL / İMAL BİLGİSİ

7. ORİJİNAL/JENERİK BİLGİSİ

İlaç Sınıflandırma



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

Sağlık tesisinde ilaç yönetimi;
• Benzer görünüşe, yazılışa ve okunuşa sahip ilaç yönetimi
• Yüksek riskli ilaçların yönetimi
• Kısmı doz ilaç yönetimi
• Soğuk zincire tabi ilaç yönetimi
• İlaçlarda advers etki bildirimi
• İlaç geçimsizliğinin değerlendirilmesi
• İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimi
• İlaçların iade süreci
• İlaçların miatlarının yönetimi
• Hasta başı ilaç hazırlama süreci
• İlaçların muhafazası

genel olarak yukarıda belirtilen başlıklarda incelenir.



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

 Benzer görünüşe, yazılışa ve okunuşa sahip ilaç yönetimi
Sağlık tesisi envanterinde yer alan ilaçlar doğrultusunda yazılışı, okunuşu ve
görünüşü birbirine benzeyen ilaçlar için liste oluşturulmalı ve bu liste
doğrultusunda ilaç depolanmasında raf yerleşimi yazılışı, okunuşu ve görünüşü
birbirine benzeyen ilaçlar yan yana, alt alta ve yakın yerleşimde olmayacak
şekilde düzenlenmelidir. Özellikle aynı ilacın farklı doz ve formlarına dikkat
edilmelidir.

 Yüksek riskli ilaçların yönetimi
Sağlık tesisi envanterinde yer alan ilaçlar doğrultusunda yüksek riskli
ilaç listesi hazırlanmalıdır. Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı
alanlarda dikkat çekmek amacıyla ‘Yüksek Riskli İlaç’ ibaresi ve kırmızı
renkle belirginleştirilmelidir.



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

 Kısmı doz ilaç yönetimi
Sağlık tesisi envanterinde yer alan ilaçlar doğrultusunda kısmi doza konu olan
ilaçlar belirlenmeli ve listesi oluşturulmalıdır. Listelerde ilgili ilaçlara ilişkin
kullanılmadan kalan dozların stabilite süreleri ve muhafaza koşulları bilgisi yer
almalıdır. Servislerde kullanılmadan kalan dozu olan ilaçların verisi eczaneye
bildirilmelidir.

 Soğuk zincire tabi ilaç yönetimi
Sağlık tesisi envanterinde yer alan ilaçlar doğrultusunda
soğuk zincire tabi ilaçlar belirlenmeli ve listesi
oluşturulmalıdır. Soğuk zincire tabi ilaçlar için uygun
muhafaza koşulları oluşturulmalı; muhafaza sıcaklığı ve
nem derecesi gerçek zamanlı olarak uyarı veren (görsel,
işitsel ve mesaj) ve veri aktarımı sağlanabilen dijital
dereceler/sistemler ile takip edilmelidir.



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

 İlaçlarda advers etki bildirimi
Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı
olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen advers etkileri, doğrudan veya
görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile
on beş gün içinde TÜFAM’ne bildirirler.

 İlaç geçimsizliğinin değerlendirilmesi
Sağlık tesisi envanterinde yer alan ilaçlar
doğrultusunda hazırlama sürecinde geçimsizlik
gösterebilecek ilaçlar belirlenmeli ve listesi
oluşturulmalıdır. İlaç hazırlama ve uygulama
işlemlerinde bu listede yer alan bilgilere dikkat
edilmelidir.



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

 İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimi
Hasta başı ilaç istemi karşılama süreçlerinde hasta güvenliğinin sağlanması
amacıyla ilaç-ilaç ve ilaç-besin kontrolleri yapılır.

 İlaçların iade süreci
Hasta başı istem yapılıp kullanım ihtiyacı kalmayan ilaçlar veya özellikli birimlerde
tüketimi gerçekleşmeyecek ilaçların etkin bir ilaç yönetiminin sağlanması amacıyla
eczaneye iadesi gerçekleştirilmelidir.



Sağlık Tesisinde İlaç Yönetimi

 İlaçların miatlarının yönetimi
Sağlık tesisinde depo, eczane ve servislerde ilaçların miatları düzenli olarak
kontrol edilir. Miadı 6 aydan az kalan ilaçlar eczaneye bildirilir. Kullanımı
gerçekleşmeyecek olan ilaçlar belirlenip ilgili firmaya bildirimi yapılarak miadı
uzun olan ilaçlar ile değişimi sağlanmalıdır.

 Hasta başı ilaç hazırlama süreci
Hekim tarafından yapılan ilaç istemleri değerlendirilmesi yapıldıktan sonra her
hasta için ayrı ayrı olacak şekilde hazırlanır ve paketlenir. İlaç paketlerinin
üzerinde hasta bilgisi, servis bilgisi, ilaca ait bilgi ve kullanım bilgisi yer almalıdır.

 İlaçların muhafazası
İlaçlar sağlık tesisinde uygun havalandırma ve iklimlendirme koşullarında,
gerekli güvenlik önlemi alınmış olan, yeterli raf sistemi ve fiziki alana sahip
depolarda muhafaza edilmelidir.



Arz Ederiz.


