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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi       : a)  09.01.2019 tarih ve 84747363 barkod sayılı yazımız. 

 b) 19.10.2016 tarih ve 31899314 barkod sayılı yazımız. 

 

 İlgi (a) yazımız ile; 2019-2020 yılları için 27.09.2018 tarihinde yapılan “20 Kalem                               

Antineoplastik İlaç Merkezi Alımı” ihalesine istinaden sağlık tesislerinin ilaç siparişlerini 

girmeleri için Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) üzerinde “Sipariş Giriş” modülü açıldığı 

bildirilmiş olup, söz konusu ilaçların sipariş verilmesinde ve muayene kabulünde izlenecek yollar 

belirtilmiştir. 

 İlgi (b) “Stok Tasarruf Eylem Planı” konulu yazımızda; sağlık tesislerinde sipariş 

sayılarının artmasına paralel olarak sevkiyat sayılarının da artması ile tedarikçilerin lojistik 

maliyetleri kapsamında yer alan dağıtım maliyetlerinin de arttığı ve bu durumun dolaylı olarak 

birim fiyatlar üzerinde artışlar meydana getirdiğinden bahsedilmiş olup, konu ile ilgili olarak 

sağlık tesislerinde sipariş çekerken azami 2 aylık stok düzeyini dikkate alarak ürün talep edilmesi, 

ihale idari sözleşmelerinde yıl içinde çekilecek maksimum sipariş sayısının belirlenmesi (örneğin 

12 aylık sözleşmede en az 6, en fazla 8 sipariş) ve tedarikçinin uhdesinde kalan tüm ürünlerin 

siparişlerinin birleştirilmesine gayret edilerek kargo maliyetlerinin en aza indirgenmesi 

istenmiştir. 

Bu kapsamda;  TPP “Sipariş Giriş”  Modülünde;  

 Siparişler her ayın ilk 5 (beş) iş gününde, minimum sipariş miktarı aylık ortalama tüketim 

miktarının üzerinde ve maksimum sipariş miktarı ise 60 gün azami stok gün düzeyi altında 

olacak şekilde çekilecektir. 

 Sağlık tesisinin aylık ortalama tüketim miktarının altında ve 60 gün azami stok gün 

düzeyinin üzerinde sipariş oluşturması durumunda gerekçelerinin sistemde bulunan 

açıklama alanına girilmesi gerekmektedir. 

 

 Konunun ilgili personele iletilmesi ve azami önem gösterilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

  

 

Ekler: 

1-İlgi (a) yazı 

2- İlgi (b) yazı 
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