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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi       : a) 30.10.2014 tarih ve 5959303 barkod sayılı yazımız. 

 b) 19.10.2016 tarih ve 31899314 barkod sayılı yazımız. 

  

 İlgi (a) “MKYS İlaç İşlemleri” konulu yazımızda; ihale adetleri belirlenirken ilgili ilacın 

satın almaya esas ambalaj miktarı ve katları şeklinde alım adetlerinin belirlenmesi, ihalesi 

tamamlanmış olup sözleşmesi imzalanan ilaçlar ile ilgili olarak  İş Eksiltişi/İş Artırımı  ile satın 

almaya esas ambalaj  miktarına uyumlu olacak şekilde fatura  girişlerinin yapılması, siparişlerin 

ilacın ambalaj katları olacak şekilde çekilmesi, 60 Gün Azami Stok Seviyesi göz önünde 

bulundurulmak kaydı ile parasal değeri ve miktarı küçük olan siparişlerin  çekilmemesi ve devir 

işlemlerinde (Stok ve İhtiyaç Fazlası vb.), İlaç Takip Sistemi (İTS) karekod bildirimine uygun 

olarak ambalaj bozulmadan devir işleminin yapılması hususlarına azami özenin gösterilmesi 

istenmiştir. 

 İlgi (b) “Stok Tasarruf Eylem Planı” konulu yazımızda ise; 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, 

tedarikçinin uhdesinde kalan tüm ürünlerin siparişlerinin birleştirilmesine gayret edilerek kargo 

maliyetlerinin en aza indirgenmesi istenmiş ve MKYS’de yapılacak düzenleme ile ilaç fatura 

girişlerinde giriş yapılacak ürünün barkoduna ait satın almaya esas ambalaj miktarı ve katları 

kadar giriş yapılmasına izin verileceği, bu adetin dışındaki miktarda giriş yapılamayacağı 

belirtilmiştir.(Örneğin; x barkodlu ilacın ambalaj içeriğinde 14 tablet bunuyorsa sadece 14 ve 

katları kadar fatura girişi yapılabilecektir). 

Ancak yapılan düzenleme ve uyarılara rağmen halen bazı sağlık tesislerimiz tarafından 

söz konusu hususlara uyulmadığı tespit edilmiş olup, konunun önemine binaen tekrar hatırlatma 

gereği hasıl olmuştur. İhale ve sipariş miktarlarının kutu birimi ile uyuşmaması ilaç güvenliğinin 

tehlikeye girme riskine ve İTS karekod takibi sürecinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep 

olmakta, artan tedarikçi lojistik maliyetleri birim fiyatları dolaylı olarak yükseltmekte ve kamu 

yararı açısından olumsuz duruma yol açmaktadır.  

Konunun ilgili personele iletilmesi ve azami önem gösterilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

  

                            Dr. Hasan ARSLAN 

Ek: Bakan a. 

1) İlgi (a) yazı               Genel Müdür Yardımcısı        

2) İlgi (b) yazı     
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