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TGAP P2-4 Daire Başkanlığımızın 1. Derecede Sorumlu Olduğu 
Alt Faaliyetler 

TGAP 

Program 

Kodu

TASARRUFA YÖNELİK FAALİYETLER

( Ana Verimlilik Bileşenleri ve Sonraki Adımlar )

TGAP-P2-4-1

Sağlık tesislerinde Kullanım Değerlendirme Komisyonları kurularak tıbbi sarf 

malzemelerin yerinde kullanımı komisyon marifetiyle değerlendirilecek ve hekimlerin 

branş bazında aynı işlem için seçmiş oldukları malzemeler ve maliyetleri konusunda 

karşılaştırma yapılarak sağlık tesislerinde uygulama birliği sağlanması konusunda 

çalışma yürütülecek

TGAP-P2-4-2
Sağlık Market kapsamında tıbbi sarf malzemelerinin tedariki sağlanacak ve saha 

çalışması yapılacak

TGAP-P2-4-3
Tıbbi sarf malzemeler içerisinde çoklu kullanıma müsait olabilecek ürünler belirlenip 

sterilizasyon ve kullanımları ile ilgili komisyon oluşturulacak

TGAP-P2-4-4

MKYS üzerinden tıbbi sarf malzeme hareketlerinin yansıtıldığı Verimlilik Analiz Ekranı 

Merkez Teşkilatı için Karar Desteği sağlayacak ve Taşranın farkındalığını arttıracak 

şekilde geliştirilecek

TGAP-P2-4-5
Maliyet avantajı sağlamak amacıyla Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) ve tedarik 

zinciri iyileştirme çalışmaları yürütülecek

TGAP-P2-4-6
Cep depo uygulamaları engellenecek ve 5 günden fazla stok çıkışı yapılan 

servis/ünitelere Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak toplu çıkışlar engellenecek

TGAP-P2-4-7
Medikal Depo Taşınır Kayıt Yetkililerine eğitim verilecek ve kayıtlardaki hataların 

önüne geçilecek

TGAP-P2-4-8 Verimlilik yerinde değerlendirme ve denetleme faaliyetleri yürütülecek

TGAP-P2-4-9 Merkezi kargo anlaşma imkanları analiz edilecek ve işleme alınacak

TGAP 

Program 

Kodu

TASARRUFA YÖNELİK FAALİYETLER

( Ana Verimlilik Bileşenleri ve Sonraki Adımlar )

TGAP-P2-4-11
Suriye görev gücü ve Yurtdışı sağlık tesislerindeki tıbbi malzeme tüketimleri MKYS 

üzerinden kayıt altına alınacak

TGAP-P2-4-13
Özellikle ithal bağımlı, hasta bazlı ve temininde güçlük yaşanılan malzeme gruplarında 

(koklear implant vb.)alternatif alım yöntemleri ile edinme maliyetleri düşürülecek

TGAP-P2-4-16
Hekimlere SBYS üzerinden vaka bazlı oluşturdukları talepler için değerlendirme yapma 

imkanı sağlanacak

TGAP-P2-4-17Hekimlerin tüketime etkisi performans ile ilişkilendirilecek

TGAP-P2-4-18Hastanelerin rollerine uygun işlem yapma ve malzeme kullanması sağlanacak

TGAP-P2-4-21
Kısa, orta ve uzun vadeli ulusal stok ve güvenlik planının oluşturularak yeni tedarik zinciri 

ile alakalı gerekli altyapı hazırlanacak

TGAP-P2-4-22Medikal gaz sistemlerin bakım ve onarımlarına yönelik mevzuat ve rehber düzenlenecek

TGAP-P2-4-23Medikal gaz sistemleri hakkında kullanıcı eğitimleri yapılacak

TGAP-P2-4-24
Merkezi gaz üretim merkezlerinin güvenlik, fiyat-performans analizleri yapılacak. Faydalı 

model için kapasite sınırları belirlenerek kurulumlar teşvik edilecek.

TGAP-P2-4-25

Medikal gaz sistemleri şehir hastanelerinde Ek 14 hizmet sorumluluk dağılımı açıklamalı 

olarak detaylandırılarak takip süreçleri, cezai hususlar yönelik mevzuat düzenlemesi 

gerçekleştirilecek.
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1. Başhekim veya yerine görevlendireceği bir başhekim yardımcısı;

• Komisyon tarafından hazırlanan analiz tablolarının ilgili klinik, birim ve hekime aylık olarak bildirilmesini ve devamında aylar bazında iyileşme takip 
tablolarının paylaşılmasını sağlar.

• İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanına komisyon çalışmaları hakkında üç ayda bir düzeltici ve önleyici faaliyet raporu sunar.

2. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü veya yerine görevlendirilecek ilgili müdür yardımcısı;

• Hekim dışı sağlık personeli tarafından kullanılan bedeli ödenmeyecek tıbbi sarf malzemelerin kullanımlarını inceler, komisyon toplantısı öncesi ilgili 
birimler ile ön değerlendirme yapar ve komisyona rapor sunar.

3. İdari ve Mali İşler Müdürü veya yerine görevlendirilecek ilgili müdür yardımcısı;

• Branş bazında hekimler tarafından aynı tedavi için oluşan maliyetlerin aylık olarak karşılaştırılabilmesi için komisyon tarafından belirlenen ürün/vaka 
bazlı ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemeler veya işlemlere ait gelir /gider tablolarını hazırlar.

• Ürün kullanım giderleri ile faturalandırma gelirlerini mukayese ederek klinik tabanlı fayda maliyet analizini komisyona sunar.

4. Değerlendirilen ilaç/tıbbi sarf malzeme konusuna göre Sorumlu Eczacı / Tıbbi Sarf Depo Sorumlusu;

• Sağlık tesisinde tüketim tutarına ve miktarına göre kullanımı artan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri aylık olarak inceler, ilgili birimler ile ön değerlendirme 
yapar, tablo halinde komisyona sunar ve aylar bazında değişim durumunu komisyona raporlar.

• Kullanımı artan ürünleri farmakoekonomik açıdan değerlendirir ve tedavinin seyri değişmeksizin aynı farmakolojik etkiyi oluşturacak daha uygun 
maliyetli ürünler konusunda danışmanlık raporu sunar.

5. Değerlendirilen ilaç/ tıbbi sarf malzeme konusuna göre görev alan ilgili Klinik Şefi/Sorumlu Hekim;

• Aynı tedavi için ürün/vaka bazlı ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemeleri veya işlemlerine ait oluşan maliyet farklılıklarının sebeplerini araştırır, kullanım 
alışkanlıklarının farklılığına ilişkin kök neden analizi yapar, aradaki maliyet farkının gereksiz/aşırı kullanım veya eksiklikten mi kaynaklandığını tespit 
ederek komisyona görüş sunar.

Kamu Hastaneleri Başkanlıklarının üçer aylık periyotlarla komisyon çalışmaları hakkında Başhekimlerin katılımıyla değerlendirme toplantıları 
düzenlemesi, iyi uygulamaların bağlı sağlık tesislerinde yaygınlaştırılmalıdır.

TGAP-P2-4-1 Kullanım Değerlendirme Komisyonları 
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TGAP-P2-4-2 Sağlık Market

Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı 5.3. no’lu ‘’Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Uygulamalarını Daha Etkin Hale

Getirmek’’ maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığı ile DMO arasında tedarik işbirliği çalışmaları kapsamında protokol

imzalanmıştır.

Teminde sıkıntı yaşanan ürünler

için alternatif satınalma sağlamak

1

2

3

Tek merkezden alım ile zaman ve

işgücü tasarrufu sağlamak

İlaç ve tıbbi sarf malzemelere uygun

fiyatla ve hızlı erişim sağlamak

Tedarik İşbirliği Protokolü
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TGAP-P2-4-2 Sağlık Market

Temel Sarf Malzeme 
(Katalogta 22 Malzeme Cinsi -93 

Kalem)
90 Gün Ödeme

Saha 94 Milyon TL yerine  

DMO  71 Milyon TL 

Tahmini Kazanç ~%25

Koklear İmplant

(1 Malzeme Cinsi)
30 Gün Ödeme

Saha ~52 Milyon TL yerine, 

DMO ~26 Milyon TL 

Tahmini Kazanç ~%50

Sonuçlandırılan İhaleler

Saha ortalama alım ve teklif fiyatlarıyla alım 

yapılsaydı 

~ 146 Milyon TL gerçekleşecekti. 

DMO 97 Milyon TL olacak şekilde alım  tamamlandı. 

Tahmini Kazanç %34

DMO FİYAT ANALİZ AVANTAJ TABLOSU ÖZET V2.xlsx
Nükleer Tıp Saha  Fiyat Karşılaştırma.xlsx
DMO FİYAT ANALİZ AVANTAJ TABLOSU ÖZET V2.xlsx
Koklear İmplant.docx
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TGAP-P2-4-3 Tıbbi Sarf Malzemelerde Çoklu Kullanım

1. Tekrar kullanım işlemleri; tıbbi aletin temizlenmesini, steril edilmesini,

fonksiyonunun devam ettiğinin kanıtlanmasını içeren işlemlerdir.

2. Tek kullanımlık aletlerin tekrar kullanımı;

• İspanya’da hastanelerin %80’inde

• Almanya’da hastanelerin %40’ında,

• Japonya’da hastanelerin %80-90’ında uygulanmakta

• Fransa’da ve İngiltere’de reuse yasak

3. TİTCK’ya bazı tıbbi sarf malzemelerin tekrar kullanımı hususunda

mevzuatın güncellenmesi talebinde bulunulmuştur.

4. TİTCK - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi

Başkanlığı tarafından;

• AB’ nin yeni Tıbbi Cihaz Mevzuatı olan 2017/746 sayılı Tüzüğünün

uyumlaştırma çalışmaları kapsamında bu tüzüğe paralel olarak

hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı’na gelen görüşler

değerlendirilmiş ve son hali verilmiştir.

• AB komisyonunca tek kullanımlık tıbbi cihazların yeniden sterilizasyonu

ve kullanımına yönelik olarak yayımlanacak kılavuzlar Kurumca

uyumlaştırılarak yayımlanacaktır.
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TGAP-P2-4-4 MKYS Tıbbi Sarf Analiz Ekranları

Veriler 

MKYS – İş Zekası 

ile uyumludur. 

Verimlilik Analiz Ekranları ile;

• Sarf Giderleri Analizi

• Miad Listesi

• Hareket Görmeyen Malzemeler

• Toplu çıkışlar

İl bazında izlenmekte olup, ilgili birimlere

cep depo denetim ekibi

gönderilmektedir.
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TGAP-P2-4-5 Tedarik Paylaşım Platformu

01

02

03 04

TPP Üzerinden Paylaşılan

Toplam Tutar

TPP Üzerinden Paylaşılan

Tıbbi Sarf Miktarı
TPP Üzerinden Paylaşılan

İlaç Miktarı

77.000.000 TL

TPP Üzerinden Paylaşım Yapan 

697 Harcama Birimi  

13 Milyon Adet24 Milyon Adet



TGAP-P2-4-5 Tedarik Paylaşım Platformu

2017

İlk 6 Ay

8 Milyon TL 2017 

İkinci 6 Ay

11 Milyon TL 2018 

İlk  6 Ay

10 Milyon TL 2018 

İkinci 6 Ay

10 Milyon TL

2019 Yılı

6 Milyon TL

TPP Üzerinden Paylaşılan Toplam Tutar: 77.000.000 TL

TPP Üzerinden Paylaşım Yapan :697 Harcama Birimi  
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TGAP-P2-4-7 Medikal Depo Eğitimleri

Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik hazırlanan "Tıbbi malzeme tüketiminde yerindelik sağlanacaktır." proje
kartının "Tasarrufa Yönelik Faaliyetler ( Ana Verimlilik Bileşenleri ve Sonraki Adımlar ) "başlığı altında yer alan TGAP-
P2-3-9 ve TGAP-P2-4-7 "Medikal Depo Taşınır Kayıt Yetkililerine eğitim verilecek ve kayıtlardaki hataların önüne
geçilecek" konulu faaliyetle ilgili olarak hazırlanan medikal depo stok yönetimi ve taşınır mal yönetmeliği eğitim
sunumları yayınlanmıştır.
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TGAP-P2-4-7 Medikal Depo Eğitimleri
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TGAP-P2-4-8 Verimlilik Yerinde Değerlendirme

Daire Başkanlığımızın 2019 yılı “Verimlilik Yerinde Değerlendirme” için Eczacılık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Klinik

Mühendislik Hizmetleri, Medikal Depo, Ayniyat Depo ve Biyomedikal Depo kapsamındaki soru setleri oluşturulmuş

ve eğitim sunumları hazırlanmıştır.
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TGAP-P2-4-8 Verimlilik Yerinde Değerlendirme
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TGAP-P2-4-9 Lojistik Yönetimi

• 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.

• Soğuk zincire tabi ilaç ve tıbbi sarf malzemeler, soğuk zincir kırılmayacak şekilde, iklim,

sevkiyat miktarı, nakliye süresi göz önünde bulundurularak uygun ekipman ve

donanım, sıcaklık değişimlerini gösterebilecek kayıt yapabilen dijital derece veya

indikatör ile taşıyıcı firmaya teslim edilmelidir.

• 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.

https://dosyamerkez.saglik.gov.

tr/Eklenti/25040,lojistik-

yonetimi-hakkinda-

ustyazi3pdf.pdf?0
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TGAP-P2-4-11 Yurtdışı Hastaneler MKYS Kayıtları

• MKYS kayıt işlemleri kılavuzu
hazırlanmıştır.

• Suriye görev gücü ve yurtdışı
sağlık tesislerinde MKYS
kurulumları yapılmış, tıbbi sarf
depo kayıtları oluşturulmuştur.

• Bu kapsamda sağlık tesislerinde
yerinde değerlendirmeler
yapılmıştır.
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TGAP-P2-4-18 Hastane Rolüne Göre Malzeme Girişi

(EK:RG- 21/04/2015-

29333 / 23-d md. 

Yürürlük: 01/05/2015)

NEGATİF BASINÇLI AÇIK ABDOMEN YÖNETİM SİSTEMİ

(EK:RG- 21/04/2015-

29333 / 23-d md. 

Yürürlük: 01/05/2015)

(1) Aşağıdaki kriterlerin birlikte bulunması halinde ve aynı yatış döneminde en fazla beş adet set 

bedeli Kurumca karşılanır.

a) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında ,

b) Primer kapamanın mümkün olmadığı ve/veya tekrarlı abdominal girişimin gerekli olduğu 

abdominal duvar açıklıklarının yönetiminde, abdominal kompartman sendromunda, visserası

görünür durumdaki açık abdominal yaralarda,                                                                                                                   

c) Hastanın durumunu belgeleyen, açık karın halini ve ürünün hasta üzerinde uygulanmış halini 

gösterir en az birer basılı fotoğrafının veya dijital kopyasının dosyada bulundurulması.

(2) Değişim aralığı;                                                                                                         

Negatif Basınçlı Açık Abdomen Yönetim Sistemi Seti için;                                                                     

a) İlk üç gün için günde en fazla bir adet,                                                                                  

b) İlk üç uygulamadan sonra en fazla üç günde bir adettir.        

OR1145               

(EK:RG- 21/04/2015-

29333 / 23-a md. 

Yürürlük: 01/05/2015)

OTOTRANSFÜZYON SETİ (Tüm aparatlar dahil)

(EK:RG- 21/04/2015-

29333 / 23-a md. 

Yürürlük: 01/05/2015)

(1) Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında ve aort diseksiyon vakalarında, intraoperatif

olarak kullanılması halinde en fazla bir adet set bedeli Kurumca karşılanır. 

(Değişik: RG- 08/06/2017-
30090/ 34 md. Yürürlük: 

08/06/2017)
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

PH METRE KATETERLERİ

• MKYS’ de 3. basamak sağlık tesislerinde

kullanılabilecek tıbbi sarf malzemeler

belirlenmektedir.

• SUT 3. Basamak Ödeme hükmüne

uymayan sağlık tesislerinin veri girişleri

önlenecektir.
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TGAP-P2-4-21 Hekime Özgü Taşınırlar 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33188,hekime-ozgu-tasinirlar-

hakkindapdf.pdf?0

• Sağlık tesislerimizde hekime özgü, ilk defa alınacak ilaç ve tıbbi sarf malzemeler

için geçmiş dönem tüketim istatistiklerinin bulunmaması halinde; hekimin görev

yeri değiştirme riski göz önüne alınarak düşük miktarlı ve kısa süreli alım

yapılmalıdır. Taşınır İstek Belgesinde Hekim imzası mutlaka bulunmalı ve belge

muhafaza edilmelidir.

• Kamu zararı oluşmaması için talep eden hekim talep miktarı gerekçesini sunmalı,

sadece ilgili hekim tarafından kullanılacak bir ürün ise miadı süresince

kullanılmaması halinde dayanak Taşınır İstek Belgesi ile takip edileceği ve Taşınır

Mal Yönetmeliği “İkinci Bölüm Madde 5 ile 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır." gereği işlem yapılacağı

hekime bildirilmelidir.

• Hekime özgü, sağlık tesisi içerisinde başka bir hekim tarafından kullanılması

mümkün olmayan malzemeler, ilgili hekimin tayin durumunda yeni görev yerine

devredilmelidir.

• Hekimin tayin olduğu sağlık tesisi tarafından talep edilen ürünlerin satın alımı

yapılmadan, öncelikle eski görev yeri olan sağlık tesisinde ilgili ürünler

kullanılmıyor ise devir suretiyle tedariki için talep edilmelidir.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33188,hekime-ozgu-tasinirlar-hakkindapdf.pdf?0
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TGAP-P2-4-21 Tıbbi Malzemelerin MKYS Girişleri 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33368,tibbi-malzemelerin-mkys-

girisleri-hkpdf.pdf?0

• MKYS Giriş İşlemlerinde MKYS Malzeme Adı ile eşleştirilmiş barkodların

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtları ile uyumlu olmadığı, UBB Barkodlu

tıbbi malzemenin SUT Eki listelerde yer aldığı halde SUT Listesindeki

branşlardan farklı branşlarda tanımlanmış MKYS Malzeme Adı ile

eşleştirildiği görülmüştür.

• UBB kayıt zorunluluğu olan ve SUT Eki Listelerinde yer alan ürün ise;

hangi SUT Kodu ile eşleştirileceği, geri ödeme usul ve esaslarının hastane

rolüne ve malzemeyi kullanacak hekim branşına uygun olup olmadığına

bakılmalıdır.

• Muayene Kabul Komisyonları tarafından; irsaliye / faturada yer alan SUT

Kodunun MEDULA Sisteminden, UBB Barkodunun ÜTS’ den bilgilerin

güncelliğini koruyup korumadığı yeniden kontrol edilerek eğer güncel ve

doğru ise mal kabulü yapılmalıdır.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33368,tibbi-malzemelerin-mkys-girisleri-hkpdf.pdf?0


Arz ederiz..


