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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

Bakanlığımız ile Bağlı Kuruluşlarının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere 

Dair Görev Yönergesi ile Genel Müdürlüğümüze verilmiş görevler bulunmaktadır. Bu çerçevede KBRN 
üniteleri içinde bulunması gereken asgari donanım ve malzeme standartları belirlenmiş ve Genel 

Müdürlüğümüzün Resmi Web sitesinde yayımlanmıştır. Bakanlığımız Web yazılımlarından olan 

verimlilik.saglik.gov.tr üzerinden de KBRN deposunda bulunması gereken ilaç, tıbbi sarf malzeme ve 
diğer sarf malzemelerin stok ve tüketim hareketleri de takip edilebilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak; KBRN Ünitelerinde stok ve tüketimlerin aktif olarak takip edilebilmesi 

amacı ile Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’de bir takım düzenlemeler yapılması ihtiyacı 

hasıl olmuştur. Bu kapsamda; 

• KBRN Ünitelerinde kullanılmak üzere tedarik edilen ilaç, tıbbi sarf malzeme ve diğer sarf 
malzemelerin doğru jenerik kodu, barkod ve taşınır kodu ile eşleştirilmesinin sağlanması,  

• Hem KBRN Ünitesinde hem de sağlık tesislerinin diğer birimlerinde kullanılan genel ürünler 

(Neostigmin ampul, N95/N99 Maske, sıvı sabun, çamaşır suyu, nevresim vb.) için  sadece 

KBRN Ünitesinde kullanılacak olanların KBRN depolarına giriş ve çıkış işlemlerinin düzenli 
takip edilmesinin sağlanması, 

• MKYS’de depo tanımlama ekranında depo niteliğinin KBRN olarak seçilmesi ve “KBRN 

Deposu” adı ile ayrıca bir depo oluşturulması, 

•  Tedarik edilen tüm KBRN ürünlerinin her türlü giriş ve çıkış hareketlerinin oluşturulan 

“KBRN Deposu” üzerinden gerçekleştirilmesi, 

• Açılan depoya sağlık tesisinin personel ve iş yoğunluğuna göre yeni bir Taşınır Kayıt Yetkilisi 
(TKY) ya da sağlık tesisinde diğer depolarda görevli TKY’ler arasından tercihen sağlık 

profesyoneli olmak üzere uygun personelin görevlendirilebilmesi, 

• KBRN depolarına yapılacak malzeme giriş işlemlerinde “KBRN Giriş”, çıkış işlemlerinde ise 

“KBRN Çıkış” işlem türünün seçilmesi  

 
 Konunun iliniz bünyesindeki sağlık tesisleri ve ilgili personeline bildirilerek, gerekli 

düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının sağlanması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  
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