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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi:   a) 26.07.2019 tarih ve 98117821 barkod sayılı “Miat Yönetimi” konulu yazımız. 

     b) Stok Ve Taşınır Mal Yönetimi Hastane Eczacılığı ve Klinik Mühendislik              

                   Hizmetlerine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Rehber. 

 

 

 Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunumunda kaynakların 

etkin, verimli, ekonomik kullanılması ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması için                                   

yapılan çalışmalar kapsamında medikal depoda takip edilen malzeme kayıtlarının Malzeme 

Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden eksiksiz girilmesi, miat kontrolü, takibi ve 

mevcut verilerin doğruluğunun sağlanması önem arz etmektedir.  

 İlgi (a) yazıda medikal depolarda bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin miat 

kontrolünün eczacı ve medikal depo çalışanları tarafından aylık periyotlarla yapılması ve stoktaki 

fiili ürünlerin miadı ile HBYS veya MKYS’ deki miadın uyumlu olmasının sağlanması gerektiği 

hususu talimatlandırılmıştır. 

 Ayrıca ilgi (b) rehberde; malzeme girişlerinde ilaç barkodu, UBB/ÜTS barkodu, 

UBB/ÜTS etiket adı, seri/lot numarası, son kullanma tarihi, ölçü birimi (adet) bilgilerinin faturada 

bulunması, MKYS’ye doğru ve eksiksiz girilmesi ve tıbbi sarf malzeme girişlerinde “MKYS 

Malzeme Tanımları” na göre doğru eşleştirme yapılması suretiyle MKYS’ ye fatura girişinin 

tamamlanması hususu belirtilmiştir.  

 Bakanlığımızın Covid-19 (Yeni Coronavirüs) koruyucu önlemleri ile ilgili olarak sağlık 

tesislerimizde ihtiyaç duyulabileceği öngörülen ayniyat ve tıbbi sarf depoda takip edilen sarf 

malzemelerle ilgili çalışmaları kapsamında; ilinize bağlı sağlık tesislerinin stoklarında yer alan 

ekli listedeki ürünlerin kayıtlarının incelenmesi, gerekli kontrollerin yapılması, varsa hatalı kayıt 

ve yanlış eşleştirmelerin ilgili personel tarafından düzeltme kayıtlarının (düzeltme giriş çıkışı ile) 

yapılması, bu durumda olan kayıtların  “Düzeltme Çıkışı” ile çıkılması, “Düzeltme Girişi” ile 

doğru taşınır kodunda malzeme girişlerinin yapılması gerekmektedir. 

Konunun ilinizdeki tüm sağlık tesislerine ivedilikle iletilmesi, gerekli iş ve işlemlerin 

hassasiyetle yürütülmesinin sağlanması hususunda; 

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  
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  Genel Müdür Yardımcısı 
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Covid-19 (Yeni Coronavirüs) Koruyucu Ekipman Malzeme Listesi 
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