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ÖZ 

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK, STOK YÖNETİMİ 

VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 
 

  Ülkemizde sağlık hizmeti sunan kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığınca 

çıkarılan Yataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliğinin yanında birçok 

kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işletilmektedir. Hastaneler 

sağlık sorumlarından dolayı teşhis ve akabinde tedavi için başvuran hastalara 

sağlık hizmeti veren kamu kurumu niteliği ön plana çıkmaktadır. Hastaneler 

kendilerine başvuran hastalara sağlık hizmetini verirken arka planda bir 

işletmede olması gereken tüm birimler, kanunlar çerçevesinde çalışmalarını 

yürütmektedir. Hastanelerin insanlara sağlık hizmetini verebilmek için en 

önemli girdileri insan gücü, tıbbi cihaz ilaç ve diğer malzemedir.  Malzemelerin 

zamanında, hizmete hazır tutulması gerektiği bir gerçektir. Ancak hizmette 

aksamaya sebep olmadan gerekli malzemelerin uygun fiyata kaliteli ve 

zamanında temin edilmesi önemlidir. Verilen hizmetin, ikamesinin olmaması ve 

hızla yerine getirilmemesinden doğacak sorunların telafisinin mümkün 

olmayacağı düşünüldüğünde önemi açıkça anlaşılabilmektedir. Sadece, iyi 

planlanmış TZY ile bu olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olabilecektir. 

 Bu çalışmada; Tedarik, Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve 

Hastane kavramları, verilen hizmetin özellikleri, mevzuatlar çerçevesinde 

Kamu hastanelerinde ki tedarik süreci, Stok Yönetimi ve taşınır mal işlemleri 

uygulamaları açıklanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

SUPPLY OF PUBLIC HOSPITALS, STOCK MANAGEMENT AND 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 The hospitals that providing  medical service are managed with a lot of 

regulations and circular ,laws as well as ‘Bed treatment institutions regulations’ 

legislated by the Ministry of Health, The Quality of Hospitals’ public 

institutions  prominence because of the providing the medical service to the 

patients who has health problem and apply fort he treatment .Beside providing 

the medical service to the patients who apply them,they carry out their work in 

the bakground according to the laws with their all units that should be in an 

institution.In order to provide health service,the most important input of the 

hospitals  are man power,medical device,medicine and other materials.It is a 

fact that the materials should be hold ready in time. However the materials that 

are needed should be handed with affordable price and in time in order  not to 

cause any distruption. When it is tougth that there is no substitution and it is 

not possible to compensation the problems arouse with not performing quicly 

the importance of  providing service can be understand clearly.  Only it will be 

possible to prevent these negativeness with well planned Supply chain 

management  

 In this thesis; Supply,Supply Chain, Supply Chain Management , 

Hospital Concepts, Quality of providing service,The  procurement process 

within the framework of legislations of public hospitals,stock management and 

the applications of chattel process are explained. 
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GİRİŞ 

 

- Çalışma Konusunun Seçimi: Kamu Hastaneleri günümüzde 2. Ve 3. 

Basamak sağlık hizmetlerinin verildiği kamu kurumlarıdır. Her ne kadar bir işletme 

de bulunması gereken birçok birim kamu hastanelerinde de olsa en nihayetinde kamu 

kurumu olması nedeniyle asıl işi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetini kaliteli, hızlı 

ve etkin bir şekilde sunmaktır. Özel hastanelerin temel mantığında kar etmek olduğu 

açıktır. Bu nedenden ötürü özel sağlık tesisleri şehirlerin gelir seviyesi daha yüksek 

semtlerinde hizmet vermektedir.  Kamu hastanelerinin ise önceliği kar etmek değil 

hasta hastalık endişesi ile kurumlara başvuran insanların, gözlem, tanı koyma, tedavi 

gerekirse psikolojik ve fiziksel olarak rehabilite edildikleri kuruluşlar denebilir. O 

halde, hastanelerin asıl işlevleri kuruma başvuran insanların muayenelerini yapmak, 

varsa rahatsızlıkları hızlı ve en doğru şekilde tanıyı koymak, devamında hastalıkların 

tedavisini yapmak  olarak tanımlanabilir. Teşhis ve tedavilerin yanında personelin 

eğitimi, sektöre kalifiye eleman yetiştirmek, araştırma ve geliştirme, faaliyetlerine 

destek vermek de bulunmaktadır.   

Kamu hastaneleri; Başhekim, Mali İşler, Sağlık Bakım Hizmetleri ve belirli 

yatak sayısının üstündeki hastanelerde Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürleri, İlgili 

müdürlükler emrine verilen Müdür yardımcıları, ve Başhekim yardımcıları 

pozisyonunda sözleşmeli olarak çalışan idari personeller tarafında sevk ve idare 

edilmektedir. Söz konusu idari kadroda görevli personellerin belirli aralıklarla 

performansları ölçülmekte  ve puanlandırılmaktadır. Bu süreçlerde tıbbi hizmetlerin 

kalite göstergesi kadar tedarik zincirinin her aşaması SB tarafından değerlendirmeye 

tabi tutulmakta değerlendirme sonuçları performans puanlarını etkilemektedir. 

Özellikle İdari ve Mali İşler Müdürü ve yardımcıları açısından tedarik süreçlerinin 

doğru yönetilmesinin önemini göstermektedir. 

- Çalışmanın Amacı : Asıl amaçları kar etmek olmasa da bir işletme olarak 

kamu hastaneleri kendi içlerinde kurduğu etkin TZY ile hızlı, etkin ve verimli bir 

tedarik süreci yürütülebilir. Bu çalışma ile TZY; ürünün talep aşamasından 

üretime/hizmete dönüştüğü, üretimi yapılan malzemenin en uygun koşullarda 

stoklandığı, uygun malzemenin, doğru zaman ve yerde, uygun fiyat ve kalitede en 
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uygun maliyetle hastaya ulaşmasını sağlayan malzeme, para ve finans yöntemi olarak 

ifade edilebilir. Hastane yönetimlerince kurulan etkin bir TZY sayesinde kurumlara, 

tükenen malzemenin yerine yenisinin en hızlı şekilde konmasına da önemli bir katkı 

sağladığını ortaya koymaktır.    

Telafisi olmayan büyük riskler taşıyan sağlık hizmetlerinin sunulduğu 

hastaneler, kaliteli, hızlı ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak ve verilen hizmetin 

kesintisiz devamını sağlamakla yükümlüdürler. Kamu hastanelerinde görevli 

yöneticilerinin, özel sektörle artan rekabet koşullarının bilinci ile, teknolojik 

gelişmeler ışığında, kısıtlı olan kamu kaynaklarını etkin, verimli ve zamanında 

kullanmaları, ancak kurumlarında doğru bir TZ oluşturmaları mümkün olabilir. 

Kamu hastanelerinde yapılan alımların KİK ve SB mevzuat hükümlerin çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi yapılması nedeniyle, ihale süreç ve süreleri TZY aksamalara neden 

olmaktadır. Özel Sağlık Kurumlarında olduğu gibi malzeme alımı ve stoklanması 

istenildiği hızda ilerlememektedir. Kamu hastane yöneticileri hastane içerisindeki 

malzeme ve hizmetlerin akışını ancak HBYS sisteminde kuracakları sistemle ile 

etkin ve tam zamanlı olarak izlenmeli ve raporlanmalıdır. Stoklar iyi izlenmeli 

tedarik süreçleri düzgün yönetilmeli, malzemesiz kalarak hizmetin aksamasına 

olunmamalı ancak aşırı stoktan da kaçınılmalıdır.  

           - Çalışmanın Planı: Çalışma planında birinci bölüm, tedarik, tedarik zinciri 

ve tedarik zinciri yönetimi kavramı: bu bölümde konu başlıkları kavramsal bazda 

incelenmiştir.  İkinci bölümde, hastane ve hastanelerde stok yönetimi: bu bölümde 

kamu hastaneleri ve hastanelerdeki stok yöntemleri incelenmiş ve kurumların 

uygulamaları üzerine çalışma yürütülmüştür. Üçüncü bölümde ise kamu 

hastanelerinde  tedarik yönetimi: Bu bölümde kamu hastanelerinin ihtiyacı olan 

malzemelerin tedarik süreçleri incelenmiştir. 

           - Kullanılan Metot ve Teknikler: .Bu kapsamda kitaplar ve kamu mevzuatı 

ağırlıklı olmak kaydıyla güncel kaynaklardan faydalanılmıştır. Yüksek lisans tezleri 

ile de konu desteklenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEDARİK, TEDARİK ZİNCİRİ ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

1.TEDARİK 

 Tedarik, hedeflenen amaçlara ulaşmak maksadıyla, ihtiyaç duyulan tüm 

malzemelerin temin edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak olarak 

tanımlanabilir. 

 Türk Dil Kurumunda Tedarik: ‘’Araştırıp Bulma, Sağlama, Elde Etme olarak 

ifade edilmektedir.’’1
 

 

    2.TEDARİK ZİNCİRİ 

 Tedarik Zinciri; Bir ürünün meydana getirilebilmesi için gerekli olan tüm 

hammaddenin satın alma veya diğer yollarla temini, nakliyesi, üretilen ürünün 

depolanması, ihtiyaç halinde kullanıma sunulması ve en sonunda ortaya çıkan atığın 

dahi bertaraf edilmesi sürecini bu kavram içerisine sokabiliriz. Aynı şekilde vazifesi 

hizmet üretme olan sağlık tesislerinin işlevini yapabilmesi için ihtiyacı olan 

malzemenin talebi, tedariki, nakliyesi, depolanması ve kullanıcıların (sağlık personeli 

) ihtiyaç duyduğunda teslim etmek üzere depolayarak kullanıma hazır halde 

bekletme TZ süreçlerinin aşamalarıdır denebilir2 

 TZ; Geniş alamda TZ, işletmelerdeki tüm lojistik ve işletmelerin ana 

faaliyetlerini kapsasa da,  iş dünyasında fiili olarak tedarik zinciri, dar anlamı ile 

sadece işletmenin gelirini artırıcı ana mal ve hizmetlerinin üretimi için gerekli olan 

hammaddeleri, tedarik için etkileşim içinde olunan firmalar ile olan iletişimi ve 

faaliyetleri; ayrıca üretilen yapılan ürünün ve hizmetlerin kullanıcıya kadar 

ulaştırılması ile ilgili kurumları ve faaliyetleri kapsamaktadır.3 

 TZ; Üretilmesi planlanan ürün için gerekli olan temininden başlayarak, son 

kullanıcıya kadar ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan 

                                                           
1 …..;http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TEDAR%C4%B0K ,‘’tedarik’’                                           

      ,  (06.05.2019) 
2 E. Nebol- T. Uslu - E. Uzel, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, İstanbul, 2015, s. 3 
3 H. Ülgen – S.K. Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, 2010, s. 289 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TEDAR%C4%B0K
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tedarikçi, ürünün üretimini ve dağıtımını yapan işletmeler ile, perakendeci ve 

lojistikçilerden oluşan bir bütündür denilebilir. 

 TZ Kavramı; Hammaddeden tüketiciye kadar uzanan bu ilişkiler zinciri 

Tedarik zinciri olarak anılmaktadır. Bu kavramın, orijinal kaynağı olan ‘’Supply 

Chain’’ teriminden esinlenerek zaman zaman ‘arz zinciri’’ olarak da anılmaktadır. 

Günümüzde her iki terimde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.4 

Şekil 1: Tedarik Zincirinin Halkaları5 

 

           TZ Kavramı, ‘’temelini M.Porter’ın değer zinciri analizinden almaktadır.’’6 

2.1. Tedarik Zincirinin Temel Hedefleri  

  TZ ile hedeflenen; İşletmelerin faaliyet alanlarının gereksinimim olan 

hammaddenin, (Sağlık tesislerinde İlaç, Tıbbi Sarf Malzeme, tıbbi cihaz vb.) 

ihtiyacının tespiti, tedariki için satın alma departmanlarının çalışması, malzemenin 

temininin ardından depolanması ve kullanıma hazır halde bekletmek için gerekli tüm 

altyapıyı kurarak süreci en verimli ve minimum maliyetle tamamlamaktır.7 

                                                           
4 Nebol - Uslu - Uzel,  s. önsöz 
5 M.Tanyaş, “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi”, İstanbul 2004, s. 19 
6 Ülgen – Mirze,  s. 289 
7 O. Küçük, Stok Yönetimi, Ankara, 2017, s. 197 
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Günümüz dünyasında işletmeler hedefe müşteriyi koymaktadır. Müşteri 

odaklı çalışmak esastır. 8 O Halde sağlık tesislerini de birer işletme olarak görmemiz 

halinde hastaların aldıkları hizmetten memnun kalmaları temel hedef olmalı ve tüm 

tedarik süreçleri bu memnuniyete zarar vermeyecek şekilde planlanmalıdır.   

 TZ ile Amaç ve arzu edilen, Müşteri memnuniyetini hedefe koysa da bu  

hedeften şaşmadan üretim süreçlerinde ki tedarik maliyetlerini minimum düzeyde 

tutmak ve giderleri azaltmak, süreci etkin ve verimli bir şekilde yönetmek olmalıdır.9  

2.2 Tedarik Zinciri Yapısı 

TZ iş süreçlerine göre çeşitli yapısal aşamalara ayırmak mümkündür. Bu 

bölümleri de üç başlık altında toplamak mümkündür. 

    

 Tedarik ve satın alma aşaması. 

Hammaddenin ve gerekli olan malzemenin tedarik edildiği aşama, 

 İmalat aşaması. 

Hammaddenin ve gerekli olan malzemenin ürüne, hizmete dönüştüğü aşama 

 Pazarlama ve dağıtım aşaması. 

Daha önceki aşamalarda tedarik edilen ürün ve malzemelerin malzeme ya da 

hizmet olarak üretildiği aşamadır. 

3.    TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 

TZY; Tedarik Zincirini oluşturan, kişi ve organizasyonlar ile bunların ilişki 

ve faaliyetlerini, tedarik zincirinin amaçları doğrultusunda, planlamak, koordine 

etmek, yürütmek ve kontrol etmektir.10  

TZY; lojistiği de içine alacak şekilde, bu fiziksel akış uygulamalarının 

planlanması, koordineli biçimde yürütülmesi ve denetimi yanında, bilgi transferi ve 

finansal yönetimi planlayan yeni bir stok yönetimi anlayışıdır.11 

                                                           
8 Nebol - Uslu - Uzel,  s. 3 
9 Ülgen - Mirze,  s. 290 
10Nebol - Uslu - Uzel,  s. 6 
11Küçük, s. 193 
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3.1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi 

1900’lü yılların başında üretime yönelik olan işletmecilik ve pazar anlayışı, 

ilerleyen yıllarda üretimi yapılan ürünün satışına yoğunlaşmakta olduğu 

görülmektedir. Çünkü üretim yapan firmaların sayısı hızla artmaktadır. Kızışan 

piyasa şartlarında pazardan pay kapma yarışına giren firmalar üretimi yapılan 

ürünlerin pazarlanması üzerine yoğunlaşmış bu konuda yoğun bir mesai 

harcamışlardır. İşletmelerin bu konuda yeni departmanlar kurmuş oldukları 

görülmektedir.  

1980 li yılarda ise üretilen ürünler pazarlama teknikleri ile satışı yapılmakta 

ise de piyasa şartları firmaları müşteri ile etkileşime yöneltmiş ve pazarlanan 

ürünlerle ilgili müşteri memnuniyeti merkeze konmuştur. Üretiminden pazarlamasına 

kadar geçen sürede görevli tüm birimler, tedarikçiler, lojistik firmaları tam bir 

entegrasyon içerisinde hareket etme yolunu tercih etmişlerdir. TZY sayesinde parçalı 

bir yapı olan firmlar bir bütünün parçaları gibi organizasyon içerisinde yerlerini 

almışlardır. Artık merkezde müşteri ve müşteri memnuniyeti esas alınmakta geri 

dönüşümlere anında çözümler üretilerek memnuniyetin devamlılığı sağlanmaktadır.  

 1980’lerden sonra tüm dünyada yaşanan hızlı ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler üretim, pazarlama ve yönetim anlayışını da hızla değiştirmiştir. Firmalar 

üretim ve sonrasındaki satış ve lojistik faaliyetlerinin üstesinde tek başına 

gelemeyeceğinin farkına varmalılar, diğer firmalarla bir araya gelerek çalışması 

gerektiğinin farkında olmalılardır. Örneğin bir otomobil üretmek için aracın tüm 

parçalarını bir firmanın üretmesi imkânsız olduğu açıktır. Ancak çeşitli parçalarını. 

Üreten ve uzmanlaşmış firmaların uyumlu bir işbirliği içinde bir araya gelmesi ve 

çalışması gerekmektedir12 

1990’larda ise rekabette üstünlük sağlamanın sadece şirket içerisinde 

yapılacak düzenlemelerle yâda değişikliklerde olamayacağı görülmüştür. Başarının 

TZ’deki şirketlerin işbirliği ve uyumu ile mümkün olduğu görülmüştür. Bu yeni 

anlayış TZ’nin firmalar için ne kadar hayati bir önem arz ettiği görülmektedir. 

 

                                                           
12 M. Çancı -  M. Erdal, Lojistik Yönetimi, İstanbul, 2003, s.50 
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3.2. Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Önemi  

Günümüz Dünyasında Bilgi işlem sistemlerinde baş döndürücü bir değişim 

yaşanmakta bu değişim  işletmelerde kendini hissettirmektedir. Faydaları fark 

edildikçe daha çok talep görmüştür. İşletmeler bilgi teknolojilerine daha fazla kaynak 

aktarır olmuştur. iletişim teknolojilerinde gelişim, internet, Web yazılımları tedarik 

sürecini etkilemekte, bunun sonucunda da kalite ve verimlilikte gözle görülür 

iyileşmeler görülmektedir. TZ’de bilgiye dayalı hatalar ve gecikmeler azalmakta 

yada tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu hızlı değişim E-ticaretin gittikçe artmasına 

sektörde önmli bir yer kaplamsıne neden olmaktadır.  E-ticaret sadece interneti değil, 

elektronik veri aktarımı, EFT, faks, e-posta, CD, ve DVD gibi farklı elektronik 

iletişim araçlarını kapsamaktadır. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan veri transferinin 

faydaları her geçen gün gittikçe artmakta ve önemini artırmakta olduğu 

gözlemlenmektedir. 

      

3.3. Tedarik Zinciri Yönetiminde Kullanılan Bilgi Teknolojisi Sistemleri  

TZY süreçlerinde kullanılan ve zamanla işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya 

dönük olarak sürekli gelişim sağlayan Bilgi Teknolojisi Sistemlerinden çeşitli başlık 

altında incelenebilir. 

 MRP (Material Requirements Planning) İşletmelerin mal ve hizmet 

üretimi için ihtiyacı olan malzemelrin tespiti ve planlama yöntemidir. 

 ERP (Entire Resourse Planning) İşletmelerin kaynaklarının 

planlanamsı ve yönetilmesi için gerçekleştirilen yazılmış yazılımların genel adıdır 

denebilir. ERP yazılımları , İşletmelerin mal ve hizmet üreimi için gerekli olan 

hammeddenin tespiti ve planlanamsı için geliştirilen MRP I ve MRP II yazılımlarına 

dayanmaktadır. Bir işletmenin kaynak planlamasını yapabilmesi, işletmede kurulu 

olan üretim, finas ve pazarlama vb. birimlerin birlikte yürüteceği  çalışmalarla ile 

mümkündür.  

 SRM SRM (Supplier Relationship Management) Tedarikçi İlişkileri 

Yönetiminin düzenlenmesi sağlıklı bir şekilde yürütülmesi anlamında kullanılan bir 

kavramdır. TZY içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde, TZ’nin önemli 
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paydaşları olan, müşteriler, üretim yapan firmalar ve firmaların hammadde temin 

ettiği işletmeler farklı şehirlerde, farklı ülkelerde ve hatta farklı kıtalarda 

olabilmektedir. Bu da işletmelerin birbirleri ile olan iletişimin sağlıklı ve tam 

zamanlı bir zemin üzerinde yürütülmesi gerektiğini göstermektedir.  

 CRM (Customer Releationship Management) Türkçeye Müşteri 

ilişkilerini yönetmek olarak çevrilebilir. Gelişen dünyamızda müşteri ilişkilerinin 

önemi artmakta buda firmaları müşterilerle olan iletişimi yönetme analiz etme ve 

beklentileri hızla karşılayarak müşteri memnuniyetinin devamını sağlamaktır. 

 EDI (Electronic Data Interchange) Geliştirilen bileşim yazılımları 

sayesinde tüm verilerin Tz içerisinde yer alan tüm firmalarla Veri Alışverişinin, 

arasındaki bilgi ve belge akışının bilgisayarlar üzerinden (elektronik ortam) 

yapılabilmesi anlamına gelmektedir.  

 3.4. Tedarik Zinciri Yönetiminde İnsan Kaynağının Önemi 

 Tedarik Zinciri yönetimi işletmelerde olduğu gibi hastanelerde de uygulama 

esnasında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Her ne kadar güçlü bir bilgi teknolojileri 

altyapı kurulmuş olunsa da en sonunda sistemlerin derleyip toparladığı verileri analiz 

edecek ve stokları yönetecek insandır. Mesleki deneyim göstermiştir ki özellikle 

kamu hastanelerinde TZY içerisinde yer alan personelin kalifiye personellerden 

oluşmadığı özellikle TZY’nin bir aşaması olan stok yönetiminde yer alan personelin 

yetkililiğinin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Bu da TZY ile amaçlanan 

hedeflerden ciddi sapmaların meydana geldiği gözlemlenmiştir. TZY’nde kamu 

hastanelerinin en büyük eksikliği yeterli kalifiye insan kaynağının bulunmayışıdır. 

3.5. Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantaj Ve Dezavantajları  

3.5.1 Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları 

TZY; maliyet, kalite ve gibi çıktıların analiz edilmesini, geliştirilmesini ve 

uygulamaların birbiri ile uyumunu ve en üst düzeyde verim alınmasını 

sağlamaktadır. TZY’nin faydaları malzemenin temini, stoklanması, üretime/hizmete 

verilmesi ve üretilen ürünün depolanarak son kullanıcıya kadar ulaştırılmasında 

önemli avantajları vardır. 
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TZY’nin doğru bir zeminde planlanması ile hammaddenin işletmeye 

girişinden üretime/hizmete sunulmasına kadar geçen süreçte elde edilen bilgi, belge ve 

para transverini daha etkin ve doğru bir kararla yönetilebilir duruma gelmesi 

kaçınılmaz olacaktır. Etkin TZY ile ürünlerin kullanıcıya ulaştırılması süreçleri 

kısalacak, İşletmelerin verimlilikleri üst düzeye çıkacaktır, Pazarda rekabet etme 

gücü anlamlı olarak yükseliş trendine girecek, stok maliyetleri minimize edilecek, 

ürün ve hizmet kalitesi artacak, maliyetlerin azalması sonucu istenen karlılık 

oranlarında artışlar meydana gelecektir. 

3.5.2 Tedarik Zinciri Yönetiminin Dezavantajları 

Hemen tüm işletmelerde olduğu gibi hastanelerde de TZY uygulanmaktadır. 

Ancak bazı işletmelerde bu gelişmemiştir, karmaşıktır veya iyi kontrol edilmiyordur. 

TZY’nin uygulamadan doğan dezavantajları ise şöyle sıralanabilir; 

Yanlış girişimler üzerine odaklanma sebebiyle maliyetler artabilir, Tedarik 

zinciri bileşenlerinin doğru oluşturulmasında yaşanan güçlükler, Zincirde yer alan 

birbirinden bağımsız işletmeler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanmasının 

güç olması, İşletmelerin birden fazla tedarik zinciri içinde yer alması, Tedarik 

zincirinde oluşabilecek yanlış bilgi akışının doğuracağı stok fazlalığı, maliyetlerin 

artması, etkinlik ve verimliliğin azalması.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 E.  Bayar,Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Örnek Bir Uygulama,   

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi 

(YYLT), İzmir, 2008, s. 29. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HASTANE VE HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ 

 

 

1.     İŞLETME OLARAK KAMU HASTANELERİ   

Temel amacı kâr olmayan Kamu hastaneleri,  genellikle nüfusa orantılı olarak 

kurulup işletilmektedir. Özel sağlıktesisleri ise daha çok nüfus yoğunluğunun olduğu 

bunun yanında ekonomik gelir seviyesini yüksek olduğu il ve ilçelerde faaliyette 

bulunmaktadırlar. Sonuçta bir işletme olan özel hastaneler sağlık hizmeti gibi önemli 

bir görevi üstlenmiş olsa da yatırımcısına para kazandırmak zorundadır. Yani kamu 

hastanelerinin hizmet sunumunda kamusal fayda göz önünde tutularak hizmet 

verilmekte, özel sağlık tesislerinin hizmet sunmadığı il ve ilçelerde faaliyette 

bulunara hizmet sunmaktadır. Kamu hastaneleri her ne kadar kar amacı gütmese de 

bir işletme olarak değerlendirmektedir.  

Şekil 2:  SB Finansmanının GSYİH İçerisindeki Payı (2006-2016) (Milyon TL)14 

 

 

 

                                                           
14 …..; https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/7585,raporpdf.pdf?0  , (10.05.2019) 

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/7585,raporpdf.pdf?0
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2.   KAMU HASTANELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

          Sağlık Bakanlığı Ülkemizin değişik bölgelerinde sağlık hizmetlerini verdiği 

hastaneleri, o bölgenin nüfus yoğunluğuna, insan popülasyonuna göre planlamakta 

ve faaliyete geçirerek işletmeye almaktadır. Yine SB, kurumun yatak doluluk 

oranlarına, verdiği sağlık hizmetinin rolüne, bünyesinde barındırdığı ve hizmet 

verdiği yatakların niteliğine (yoğun bakım, yanık ünitesi, onkoloji, kadın doğum, vb.) 

göre  en son yayınladığı genelge ilekendisine bağlı olarak faaliyette bulunan 

hastaneleri verdiği hizmet türüne göre gruplandırmış ve bu doğrultuda tescil etmiştir. 

Belirli aralılarla ihtiyaçlara göre hastanelerde yapılan değişiklikler yeniden yapılan 

tescil işlemleri ile güncellenmektedir. 15 

 Sağlık hizmetlerinin planlanması, verilecek olan sağlık hizmetinin özelliğine 

göre personel planlamasının yapılması, ve zamanın ve bölgenin nüfusu ve nüfus 

yapısında meydana gelen değişikliklere paralel olarak ihtiyaç duyulan kurumları 

yeniden düzenleme aşamalarında en çok başvurulan veri kaynağı, bölgenin nüfusu ve 

nüfus yapısıdır.16 

            Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemelerden de anlaşılacağı gibi, kamu 

otoritesi sağlık hizmetlerinin planlamasında nüfusu, nüfusun sağlık hizmetine olan 

ihtiyacını göz önüne alarak, yatırım planlamalarında dikkate almak üzere kamu 

sağlık kurumlarını sınıflandırmış ve bu doğrultuda yasal düzenleme yapmıştır.  

                                                           
15 D. Tengilimoğlu- O. Işık- M. Akbolat, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, 2012, s.213 
16 Ö. Peker – F. Er – C. Bal, Sağlık Alanında İstatistik, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,2016, s. 53 
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Şekil 3: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dallara Göre Dağılımı17

 

 

3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU HASTANELERİNİN İŞLEVİ 

    Kamu Hastanelerini verdiği hizmetlere göre 3 ana başlık altında 

toplayabiliriz. 

 Teşhis ve Tedavi Etme 

 Eğitim Hizmetleri 

 Araştırma faaliyetlerine destek verme 

 

3.1.  Teşhis ve Tedavi Etme  

 Hastanelerin en önemli amacı, kuruma başvuran hastalara en hızlı ve doğru 

teşhisi koymak akabinde konan teşhis doğrultusunda hastanın tedavisini başlatarak 

sonlandırmak olarak açıklanabilir. Hastalara verilen Tedavi hizmetleri, hastalık ya da 

sakatlık durumu ortaya çıktığının tespit edildiği zaman verilen sağlık hizmetleridir. 

Hastalanan insanların tekrar sağlığına kavuşması için yapılan çalışmaların tamamı bu 

başlık altında toplanmaktadır. Kamu hastaneleri tarafından verilen tedavi hizmetleri 

                                                           
17 …..;https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ , (11.05.2019) 
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kişiye özel bir hizmettir. Koruyucu sağlık hizmetleri ise tüm toplumu ilgilendiren 

muhtemel hastalıklara karşı insanları bilinçlendirme olarak tanımlamak mümkündür.   

Tedavi edici hizmetler, ilk poliklinik müdahalesi ve yatan hastalarla dışarıdan sevkle 

gelen hastaların klinik müdahale hizmetleri de dâhil olmak, hastalara muayene, teşhis 

ve sağlık kuruluşunda verilen tüm tedavi edici hizmetleri ve bu tedaviye bağlı olarak 

hastanın satın aldığı tüm ilaç ve sağlık gereçlerini kapsamaktadır.18 

3.2.  Eğitim Hizmetleri 

 Kamu Hastaneleri tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra sağlık personellerinin 

eğitimine yönelik hizmetlerde sunmaktadır.19 Kamu Hastaneleri,  sağlık sektörüne 

uzman hekim yetiştirmek olan eğitim faaliyetlerinin yanında, hasta ve hasta 

yakınlarının eğitimi, yardımcı sağlık personelinin çeşitli eğitim faaliyetleri ile            

( Yoğun Bakım Hemşireliği, Yeni doğan Yoğun bakım Hemşireliği, Ameliyathane 

Hemşireliği, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği, Palyatif Bakım Hemşireliği,   Acil 

Bakım Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği  vb. ) sertifikalandırılıp daha kalifiye ve 

alanında yetkin personellerin yetiştirilmesi için eğitim kursları da açmaktadır.  

3.3. Araştırma faaliyetlerine destek verme 

 Kamu Hastanelerinde ki araştırma faaliyetleri hastalıkların ve hasta bilgilerin 

geriye dönül olarak istenilen sürelerle incelendiği, analiz edildiği, deney hayvanları 

ve diğer teknolojik cihazlarla hastalıkların tanı ve tedavilerine yönelik olarak yapılan 

iki çeşit araştırma şekli mevcuttur.. Klinik araştırma hasta ve deney hayvanları 

üzerinde yapılan çalışmalardır. Geçmişe donuk araştırma ise hasta dosyaları 

üzerinden yapılan araştırmadır. Herhangi bir hastalıkla ilgili istatistiki tüm verilerin 

geriye dönük taranarak hastalıkla ilgili geliştirilecek olan tedavi yöntemlerine 

yönelik araştırma faaliyetlerinde önemli katkı sunmaktadır. 

 

  

                                                           
18 Tengilimoğlu- Işık- Akbolat, s. 82 
19 Tengilimoğlu- Işık- Akbolat, s. 187 
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4.     KAMU HASTANELERİNDE STOK YÖNETİMİ 

 

 Stoklar, işletmelerin hedef olarak belirledikleri faaliyetlerini yürütebilmek 

için temin ettikleri, depoladıkları ve uygun koşullarda saklayarak üretime/hizmete 

hazır halde tutmak zorunda oldukları para ve sermaye bağladıkları malzemelerdir. 

Çünkü stoksuz üretim ve dağıtım sistemi kurma şansları yoktur. Bu da işletmelerin 

katlanmak zorunda olduğu bir maliyettir. İşletmeci stok bulundurmakla, o sermayeyi 

daha verimli veya karlı bir işte kullanmaktan vazgeçmiş sayılır, Bu nedenle stoklar, 

işletmeler için gerekli ve kaçınılmaz olan ama çok da hoşlanılmayan değerlerdir. 

Stok, üzerine yatırım yapıldığı için ürüne dönüşüp son kullanıcıya ulaştığında, bir 

değer ifade eder, Fayda sağlar.20 

 Stok Kontrol Yöntemi ile stokların malzemesiz kalmaması, gerektiğinde 

sipariş vermek, işletmeninin yapısına göre stokların etkin, verimli olarak yönetilmesi 

ve hizmetin ya da tedarikin kesintiye uğramaması amaçlanmaktadır.  Stok yönetimi 

aynı zamanda tedarik zinciri yönetiminin de önemli bir halkasıdır. 

 Stok Yönetimi; Hizmetin devamı için gerekli olan malzeme ve hammaddenin 

depolanması, temini, işlenmesi ve üretimi yapılmış ürünlerin müşterilere 

ulaştırılması sürecinde depolanması, lojistik faaliyetlerinin organize edilmesi, 

yürütülmesi ve kontrol altında tutulduğu süreçtir.21 

 Stokların yönetimi, her işletme için önem verilmesi gereken bir yönetim şekli 

olsa da, firmalar arası rekabetin agresif olduğu, bileşim sistemlerine paralel olarak 

gelişen ve sık sık değişen teknolojik gelişmeler nedeniyle çeşitli alanlarda faaliyet 

gösteren firmalar için önemi daha da artmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin sunumunu yapan özel/kamu hastaneleri sağlık alanındaki 

teknolojik gelişmelerin hızla değişmesi ve kamu hastanelerinin özel sağlık kurumlar 

ile hizmette rekabet edebilmesi en önemlisi sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara etkili, 

hızlı ve kaliteli hizmetin verilebilmesi için kamu hastanelerinde bulunan her türden 

                                                           
20 Nebol - Uslu - Uzel,  ss. 111 
21 Küçük, s.128 
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stokların yönetimi kurumun finansal sürdürülebilirliğinin devamı için hayati önem 

arz etmektedir.22 

 İşletmelerde stoklanan ürünler kendi aralarında, ürünün özelliği, fiyatı, 

hizmette kullanılacak birimin çeşidine, stoklama şekli gibi değişkenler nedeniyle 

kendi arasında farklılıklar gösterir. Mesleki deneyim ile görülmektedir ki stoklar, 

hastanelerde de yukarıda ki tanım doğrultusunda stoklama yöntemlerinde farklılıklar 

göstermektedir.  

 

4.1. Stok Kontrol Yöntemleri 

Stok Kontrol Yöntemleri için günümüz dünyasında, işletmenin hacmine, 

stoklanan malzemenin türüne, çeşidine ve özelliğine göre olmak üzere değişik 

çeşitleri vardır. Bunların en önemlileri şunlardır; 

4.4.1.  Gözle Kontrol Yöntemi 

 Küçük imalat işletmelerinde, satış mağazalarında özellikle gıda satışı yapan 

küçük veya süper marketlerinde tecrübeli bir ambar memuru tarafından 

gerçekleştirilir. Pratik ve ucuz bir yöntemdir. Gözden geçirme aralıkları sipariş 

miktarı ambar memurunun kişisel inisiyatifine dayandığı için stok miktarlarında hata 

yapma olasılığı fazladır. Ambarın yerleştirilmesi bilişim sistemlerinden 

faydalanmadan yapılmışsa ambar memurunun hata yapması kaçınılmazdır. 

Tüketimde meydana delen değişiklikler ve tüketimi yapılan ürünün yerine, yenisinin 

temin edilerek stoklanma süresi veya başka öngörülmeyen bir faktörün değişmesi 

halinde bunun farkına varılması zor olacaktır. Farkına varılmayan bu değişikliklerin 

getireceği olumsuzluklar için gerekli tedbirler zamanında alınamaz.23 

 Gözle kontrol yöntemi hastanelerin büyüklüğü, kullanılan malzemenin 

çeşitliliği gibi nedenlerden ötürü Sağlık Bakanlığı bünyesinde büyük oranda 

terkedilmiş bir sistemdir. Ancak bazı bütünleşmiş ilçe hastanelerinde ve ağız diş 

sağlığı merkezlerinde kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

  

                                                           
22 Tengilimoğlu- Işık- Akbolat, s. 256 
23 F. Odman Çelikçapa, Üretim Yönetimi ve Teknikleri, İstanbul, 2000 s. 173 
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4.4.2.  Çift Kutu Yöntemi  

 Bu yöntemde stoklar, siparişlerin teslimi ve stokların tüketilmesi dikkate 

alınarak hazırlamış, iki bölmeli kutularda tutulur.  Kutulardan birinin bitmesi, sipariş 

verilme zamanının geldiğini gösterir. Verilen siparişler ele geçinceye kadar ikinci 

kutudan satış yapılır.24 

4.4.3.  ABC Yöntemi 

 A gurubu: parasal değeri az ürünlerin oluşturduğu ve A sınıfı grubuna giren 

ürünlerin depodaki toplam mali değeri % 70-80 seviyelerinde olmasına rağmen toplam 

malzeme miktar olarak % 15-20’sini ancak oluşturmaktadır. Bu türden malzemelerin 

tanımlı olduğu A grubu bu malzemelerin tanımlı olduğu gruptur. 

 B grubu: Orta değerde ve sayıdaki kalemler B sınıfı olarak gruplanır. B grubuna 

giren ürünlerin depodaki toplam mali değeri % 15-20, toplam malzeme miktarı olarak  % 

40-50’sini oluşturan kalemlerdir. Bu türden malzemelerin tanımlı olduğu B grubu bu 

malzemelerin tanımlı olduğu sınıftır. 

C grubu: Çok sayıda malzemenin tanımlı olmasına rağmen ucuz olan 

malzemelerin tanımlı olduğu grup C sınıfı olarak sınıflandırılır. C grubuna giren 

ürünlerin depodaki toplam mali değeri % 5-10 toplam malzeme miktarı olarak % 40-

50’sini oluşturan kalemlerdir. 

Şekil 4:  ABC Yöntemi25

 

                                                           
24 Küçük, s.54 
25 Küçük, s.86 
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4.4.4.  Sabit Sipariş Süresi, Miktarı, Ekonomik sipariş Miktarı Yöntemleri  

‘’Sabit sipariş miktarı modeline ekonomik sipariş modeli de 

denilmektedir.’’26 

 Her sipariş süresi için maksimum stok miktarı belirlenerek 

ürünlerin siparişi için belirlenen sabit sürede sürenin sonunda eksilen seviye 

maksimum stok miktarına yeniden çıkarılır. 

 

Şekil 5: Sabit Sipariş Süresi Yöntemi27 

 

    Sabit Sipariş Yönetiminde ise önemli olan miktardır. Depodaki malzemeler 

sürekli sayım yapılarak stok seviyesi önceden belirlenen malzemelerin altına 

düştüğünde yeniden sipariş verilerek ürünün en alt stok düzeyinde tutulduğu 

yöntemdir. 

 

       Ekonomik Sipariş Miktarı yönteminde ise işletme için kurumun ihtiyacı 

olan ürünlerin tedarikinde sipariş verilecek miktarların planlanmasında firma 

yöneticileri için önem arz etmektedir. Bu da sipariş miktarının ve maliyetinin en 

az olduğu minimum maliyetli miktar demektir 

                                                           
26 Çelikçapa, s. 174 
27 Tengilimoğlu- Işık- Akbolat, s. 259 
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Şekil 6:  Ekonomik Sipariş Yöntemi28

 

     

4.4.5.  VED Analizi 

VED analizi, bir ürünün önemi üzerine kurulmuş bir kontrol yöntemidir. 

- “V” (vital)  Hastanenin eksikliği ile sunduğu sağlık hizmetinin kesintiye uğradığı 

hasta sağlığını tehlikeye sokacak hayati öneme haiz ürünleri ifade etmektedir,  

- “E”(Essential) Hastanenin malzemenin eksikliği olsa bile sağlık hizmeti 

sunumunu devam ettirilebileceği malzemeleri tanımlamaktadır. Ancak söz konusu 

malzemelerin eksikliği hizmet sunumunda kalite standartlarında eksiklikler oluşması 

kaçınılmaz olacaktır.  

- “D”(Desirable) Hastanenin, malzemenin eksikliği olsa bile sağlık hizmeti 

sunumunu etkilenmeden devam ettirebileceği, ancak hizmeti sunan personelin 

kullanımından fayda gördüğü ve talep ettiği ürünleri temsil etmektedir. Burada ABC 

yönteminde fiyat bazlı bir gruplandırma yapılmakta iken VED analizinde ise 

malzemenin fiyatına değil hizmet sunumunda ki kritik önemine göre bir 

gruplandırma yapıldığı görülmektedir. 

 

                                                           
28 Tengilimoğlu- Işık- Akbolat, s. 260 
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4.4.6. Maksimum – Minimum Stok Kontrol Yöntemi 

 Maksimum stok miktarı, Sağlık Tesislerinde ilgili mal ve malzemeler için üst 

sınır stok miktarıdır.  SB Hastanelerinde “Azami Stok Miktarı Uygulaması” tercih 

edilmiş ve uygulama uzun yıllardır devam etmektedir. Bu uygulama sonraki yıllarda 

genelgeler ile revize edilmiştir. SB tarafından yayınlana ve sağlık kurumlarına tebliğ 

edilen bir kısım Genelgeler ile Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları alanında 

bir kısım değişikliklerengiderek azami stok miktarlarını belirlemiştir.“Azami Stok 

Miktarı Uygulaması 60 (altmış) gün olarak düzenlenmiş olup stok fazlası ve ürüne 

olan ihtiyacın ortadan kalkması ile atıl konuma düşen malzemelerin ihtiyacı olan 

diğer sağlık tesislerine devredilmesi mecburi hale getirilmiştir. Stoklanacak 

malzemenin maksimum stok miktarını geçmemesine önem verilmektedir. Minimum 

stok seviyesi Emniyet stokunun altındaki son ikaz noktası olup, hastane yönetimince 

ürün teminine yönelik acil eylemin gerçekleşeceği sınır değerdir. 29  

 Mesleki Deneyime ve gözleme göre HBYS sisteminde yapılan düzenleme ile 

ambar memuru ilgili depo stoklarını sürekli kontrol etmekte, sistem Maksimum – 

Minimum stok seviyesini aşan veya altında kalan malzemeler için uyarı vermektedir. 

Stokların Maksimum seviyeyi geçerek gereksiz finans maliyetinden kaçınmak, 

minimum seviyenin altında kalarak da sağlık tesisini malzemesiz kalarak hizmette 

aksamalara sebebiyet vermemek istenmiştir.  SB hastanelerinin stok yönetiminde 

temel olarak stok yönetim uygulamalarından Maksimum – Minimum stok kontrol 

yöntemini kullandığı görülmüştür. Gerek malzemelerin çeşitliliği, gerekse sağlık 

kurumlarının sunduğu hizmetin önemi ve kurumun büyüklüğü göz önüne alındığında 

alt yapısı güçlü ve kurgulaması iyi yapılmış bir HBYS sisteminin desteklediği b stok 

kontrol yönteminin Sağlık Bakanlığı hastaneleri için en ideal stok kontrol yöntemi 

olduğu kanaatine varılmıştır. S.B. Stok Kontrol yöntemleri incelendiğinde 

Maksimum – Minimum stok kontrol yöntemini destekleyici olarak ABC stok kontrol 

yöntemlerinin de kullanıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle ilaç ve tıbbi sarf 

malzemelerde hayati önem arz eden malzemeler kendi içlerinde gruplandırılarak 

onlarında takibi HBYS sistemi üzerinden ayrıca yapılmaktadır. Burada en önemli 

                                                           
29 N. Mısır – M. Sarıkaya – H. Serpin, Kamu Hastaneleri Birliklerinde Finans Yönetimi, Ankara, 2013                                                                                          

s.96 
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unsur HBYS yazılım sistemin güçlü bir alt yapı sistemine sahip olmasıdır. Aksi 

duruda stokların yönetilmeyecek olması kaçınılmaz olacaktır. 

 

5.  KAMU HASTANELERİNDE MALZEMELERİN SEVKİYATI VE    

              DAĞITIMI  

 Tedariki yapılan malzemeler ilgili depolarca stoklanmaktır. Hizmetin devam 

ettiği zaman diliminde kullanıcılar çalıştıkları birimlerin ihtiyacı olan malzemeleri 

HBYS aracılığı ile hastane ana deposundan talep etmektedir. Ana depodan talep 

edilen ürünler Ambar memuru tarafından kontrollerinin yapılmasına müteakip 

hazırlanarak talep eden kullanıcıya sevkiyatı yapılır. Kullanıcı kendisine teslim 

edilen malzemeyi teslim alarak kullandığı hastalar üzerine malzemenin düşüşünü 

sağlar. Ancak burada asıl olan malzemenin hasta başı olarak çıkışının yapılması ve 

yine HBYS aracılığı ile hasta üzerine direk düşünün sağlanmasıdır. Ancak SB 

tarafından hizmetin devamlılığı ve hizmette aksama olmaması için genelgelerle 

belirlenmiş  Yoğun Bakım, Acil, Ameliyathane vb. alanlarda idarenin kontrolünde 

oluşturulan cep depolara HBYS üzerinden maksimum 5 günlük malzeme çıkışına 

müsaade edilmektedir. Bu alanlar dışındaki alanlarda sadece hasta başına çıkışı 

mümkün olmayan pamuk, abeslang, solüsyon vb. malzemelerin toplu olarak çıkışına 

izin verilmektedir. Ancak saha gözlemlerinde 5 günlük stok miktarları bulundurma 

kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlenmiştir. 

Şekil 7: Taşınır istek belgesi30 

 

                                                           
30 …..; http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf  , (09.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf
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6. KAMU HASTANELERİNDE MALZEMELERİN 

SINIFLANDIRILMASI  

 SB Hastanelerinde ki malzemeleri 5 ana başlık altında toplamak mümkündür.  

6.1. Tıbbi Cihazlar (Biyomedikal cihazlar) 

Hastalıkların teşhis ve tedavilerinde aktif rol oynayan hekim ve sağlık 

personelinin en büyük yardımcısı olan aynı zamanda sürekli olarak teknolojik 

gelişmeler ile kendisini yenileyen sürekli olarak bir üst versiyonu piyasaya çıkan 

tıbbi cihazların sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru olduğu gözlemlenmektedir. 

Sektör Hizmet sunumunun kalitesini artırmak ve hastalarına daha hızlı ve kesin 

teşhis koymak ve tedavide başarı oranını artırmak için sürekli olarak cihaz parkını 

yenilemekte, yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışmakta olduğu 

gözlemlenmektedir. Ancak ülkemiz hastaneleri hizmet kalitesini artırmak adına 

cihaz parkına yatırım yapacağım derken kurumların cihaz çöplüğüne dönme 

tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı gerçeği Mesleki deneyim ile gözlemlenmektedir. 

SB yönetimi soruna çözüm bulmak için yeni sistemler devreye alırken aynı 

zamanda bir çok cihazın iznini de merkezi izne tabi tutmuştur. Kurumlardan SB 

gelen talepler ilgili birimlerce incelenmekte, ihtiyacın varlığının tespiti, talep eden 

cihazı kullanacak yetkin personelin bulunup bulunmadığı, Sağlık tesisinin tıbbi 

cihaz envanterinde bulunan cihaz sayısını, HEK ve arızalı cihaz durumunu, 

ekonomik ömrü dolan ve atıl kapasite oluşturacak cihazlarını vb. kriterlere göre 

değerlendirme yapmaktadır.31 Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihazları işlevlerine göre 21 

başlık altında sınıflandırmıştır.  

- Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir, Kuvvet Temel SI 

birimleri veya devir, kuvvet ve akış (hava, sıvı, gaz) birimlerinden bir veya 

birkaçının ölçüldüğü izlendiği cihazlardır. Bir kısmı tüketim malzemeleri 

kapsamında değerlendirilir. 

 

                                                           
31…..;https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/24376,09052018-tarihli-tibbi-cihazlarla-ilgili-mal-ve-   

         hizmet-alimi-islemleri-ve-genel-hususlar-yazisipdf.pdf?0 ,  (09.05.2019) 
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- Analiz Sistemleri Biyolojik reaksiyona göre tanı ve teşhise yönelik olarak 

analiz amacıyla kullanılan cihazları ifade eder.  

- Diyaliz Sistemleri Dolaşım sisteminde meydana gelen aksaklıklar neticesinde 

önemli sağlık sorunlarında sistemi desteklemek için temin edilen ve kullanılan 

cihazlardır. 

- Elektro Cerrahi Sistemleri: lazer, sıcaklık (yüksek ve düşük), ses şiddeti, 

yüksek devir gibi farklı güç kaynakları ile kesme (koterizasyon) ve dağlama 

(koagülasyon, mühürleme) amacıyla kullanılan cihazlardır. 

- Elektro Terapi Sistemleri: farklı güç kaynakları ile (Elektrik akımı, manyetik 

alan, lazer, sıcaklık, optik, ses şiddeti vb.) doku uyarımlarının  harekete 

geçirilmesi veya vücut içi patolojik numunenin fiziksel yada kimyasal yollarla 

parçalanması yoluyla tedavi ve rehabilitasyon amacıyla kullanılan cihazlardır.  

- Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri: Fizyolojik sinyallerin ölçümlenmesi ve 

takibi yoluyla tanı, teşhis  amacıyla kullanılan cihazlardır.  

- Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri: Manyetik 

ortamda çeşitli verilerin kullanılarak vücut içinin görüntülemesi yoluyla tanı ve 

teşhis amacıyla kullanılan cihazlardır. 

- Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri: istenilen frekans aralığında ses 

dalgaları ve yansımaları aracılığı ile organ yad dolaşım sisteminin görüntülenmesi 

amacıyla kullanılan cihazlardır.  

- X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri: Tanı ve teşhise yönelik olarak 

X ışınlarının marifetiyle görüntüleme amaçlı kullanılan cihazlardır.  

- Sterilizasyon ve İnkübasyon Sistemleri: Kontrollü hacim içi parametre 

(sıcaklık, basın, nem vs.) dağılımı temel prensibi ile farklı kaynak ve metotlar 

kullanılarak malzemelerin dezenfeksiyon, sterilizasyon edilmesi amacıyla 

kullanılan malzemelerdir.  
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- Tıbbi Gaz Sistemleri: Farmakolojik etkileri ile dolaşım ve sinir sistemini etki 

altına almak, cerrahi aletler için sürücü mekanik etkiyi sağlamak için belirli 

merkezi gaz sistemi ve dağıtım hatları aracılığı ile yada taşınabilir basınçlı tüpler 

ile, dağıtılması ve gerektiğinde kullanılmak üzere muhafazası amacıyla kullanılan 

cihazlardır.  

- Tıbbi İklimlendirme: Amaliyathane, yoğunbakım, sterilizasyon vb tanı, teşhis 

ve tedavi amaçlı olarak kullanılan alanların hizmet sunulması için gereken tıbbi 

ortam şartlarının sağlanması amacıyla tutulan cihazlardır. 

- Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri: hastadan yayılan ışınımın 

sayıldığı ve görüntülemenin sağlandığı ve aktivite ölçen cihazlardır 

- Mikroskobik Sistemler: Farklı özelliklerdeki ve kombinasyonlardaki 

merceklerin kullanıldığı, görüntüleme ve uygulamalarda net görüş sağlamak 

amacıyla kullanılan tıbbi cihazlardır.  

- Tıbbi Işık Sistemleri: Girişimsel işlemler esnasında aydınlatma, cildiye 

kaynaklı tedavi süreçlerinde enerji aktarımı ile doku şekillendirmelerinde veya 

oftalmik değerlendirmelerde tanı, teşhis amacıyla kullanılan tıbbi cihazlardır. 

- Odyometrik Sistemler: İnsanlarda çeşitli çevresel yada doğuştan kaynaklan 

sebeplerle İşitme kayıplarının tanı veya tedavisinde kullanılan cihazlardır. 

- Solunum Sistemleri: Yeterli olmadığı durumlarda hastanın hayatını idame 

ettirebilmek için Solunumun desteklendiği anestezik gazların vücuttan atılmasında 

uygulamalarında kullanıldığı biyomedikal dayanıklı taşınırlardır.  

- Endoskopik Görüntüleme Sistemleri: Optik yöntemler kullanılarak vücut içi 

görüntülenmesi sonucu gerektiğinde girişimsel müdahale yoluyla tanı ve tedavi 

amaçlı kullanılan tıbbi cihazlardır. 

- Radyoterapi Sistemleri ve Bileşenleri: çeşitli güç kaynaklarından sağlanan 

çıktıların çeşitli yollarla doku ve organlarda etkileşimin sağlandığı cihazlardır. 
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- Hasta Taşıma Sistemleri ve Bileşenleri: Sağlık tesislerinde hastaların farklı 

bölümler arasında sevk edilmesi veya hastalara rehabilitasyon süreçlerinde 

ortopedik destek sağlayan, cihazlarıdır. 

- Metroloji Sistemleri ve Bileşenleri: Sağlık tesislerinde biyomedikal metroloji 

ve biyomedikal teknik servis faaliyetlerinde kullanılan, hastalar ile teması 

bulunmayan cihazlardır.32 

Şekil 8: Merkezi İzne Tıbbi Cihaz listesi33

 

 

6.2.   İlaçlar  

 Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği etki ile bir hastalığın teşhis ve 

tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan kimyasal preparatlara ilaç 

denir. Tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf kimyasal madde veya ona 

                                                           
32…..;https://sbu2.saglik.gov.tr/siniflandirma/S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma%20Komisyon

%20 v04.pdf ,  (14.05.2019) 
33 …..; https://khgmtibbicihazdb.saglik.gov.tr/TR,34189/mulga-tibbi-cihazlarla-ilgili-mal-ve-hizmet-  

          alimi-islemleri-ve-genel-hususlar-19012018.html  , (11.05.2019) 

https://sbu2.saglik.gov.tr/siniflandirma/S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma%20Komisyon%20%20v04.pdf
https://sbu2.saglik.gov.tr/siniflandirma/S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma%20Komisyon%20%20v04.pdf
https://khgmtibbicihazdb.saglik.gov.tr/TR,34189/mulga-tibbi-cihazlarla-ilgili-mal-ve-hizmet-
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eşdeğer bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda aktif madde içeren bir 

karışımdır.  

 Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek, ya da bir fizyolojik 

fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana ve hayvana 

uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler karışımını ifade 

eder.34  

İlaçların genel olarak kullanım amaçlarını 3 başlık altında toplayabiliriz. 

   • Önleme  

 • Tedavi 

 • Teşhis  

  

6.3.  Laboratuvar Malzemeleri 

      Hastanelere bağlı laboratuvarlar, genellikle Uzman Hekimlerin, Laboratuvar 

Tekniker ve teknisyenlerin çalıştığı ve hastaların sağlık sorularında başvurduklarında 

teşhis için çok önemli görevler yerine getiren birimlerdir. Günümüzde 

Laboratuvarlar gelişen teknoloji ile birlikte doktorların teşhis koyma sürelerini 

kısaltmış, iyileşme süreçlerinde yine hekimlerin yanında, olmazsa olmaz birimler 

olarak yerlerini almışlardır. Hatta birçok hastalığın laboratuvar testleri olmadan 

teşhisi konulamamaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin teşhisinde önemli bir 

işlevi olan laboratuvar malzemelerinin tedarik süreci içerisindeki yeri irdelenmiştir. 

Laboratuvar hizmetleri değişik birimler altında hizmet verse de,  4 ana başlıkta ele 

alabiliriz.  

 Biyokimya Laboratuvarı 

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Bakteriyoloji Laboratuvarı 

 Patoloji Laboratuvarı 

                                                           
34 …..;https://titck.gov.tr/storage/legislation/sGvnnJYO.pdf ,  (13.05.2019) 

https://titck.gov.tr/storage/legislation/sGvnnJYO.pdf
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6.4.   Tıbbi Sarf Malzemeler 

 Tıbbi sarf malzemeler ve biyomedikal demirbaşların hepsi tıbbi cihaz 

kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak mesleki deneyimler tıbbi cihazdan 

dendiğinde sahada biyomedikal malzemeler anlaşılmaktadır. Hastaların tedavilerinde 

önemli bir yeküm tutan ve en çok gider kalemini tutan tıbbi sarf malzemeler kamu 

hastanelerinde stokların yönetilmesi süreçlerinde hayati öneme sahiptirler. Malzeme 

ve fiyat çeşitliliğinin fazla olması stok kontrol yöntemlerinin önemli kılmaktadır. 

 

6.5. Diğer Malzemeler 

 Sağlık hizmeti sunan hastanelerin hizmetin gerekliliği olan tıbbi malzeme, 

ilaç ve laboratuvar testlerinin yanında kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi 

esnasında tıbbi malzemenin dışında birçok kalemde malzeme alımı da yapılmaktadır. 

Tıbbi malzeme kadar olmasa da diğer malzemeler de önemli bir gider kalemini 

oluşturmaktadırlar. Kısaca sıralayacak olursak; 

- Ayniyat Demirbaş Malzemeleri 

- Kırtasiye Malzemeleri 

- Tekstil Malzemeleri 

- Temizlik Malzemeleri 

- Bakım onarım için gerekli olan hırdavat malzemeleri 

-  

7. SAĞLIK BAKANLIĞI TZY BİLGİ İŞLEM  SİSTEMLERİ 

 

 TZY bir bütün olarak düşündüğümüzde farklı farklı isimler altında ve farklı 

fonksiyonları olan birçok program kullanılmaktadır. Gözlemlerde anlaşıldığı üzere 

bütün programlar tam olarak olmasa da entegre olarak çalışmakta sistemler sayesinde 

tedarik zinciri yönetiminde yer alan tüm paydaşlar hızlı etkin ve verimli bir çalışma 

ortaya koymaktadır. Tedarikte ve kullanıma hazır tutulması sağlanmaktadır. ÜTS, 

İTS, MKYS ,TDMS, KDS, Sağlık Bakanlığı TZY’de kullanılan bileşenlerden 

bazılarıdır. 
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7.1. ÜTS  

   

 ÜTS, Ülkemizde üretilen veya ithal edilen, tüm tıbbi cihazların ve kozmetik 

ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip 

edilebilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. ÜTS projesi, T.C. SB, Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve TÜBİTAK tarafından geliştirilerek 2017 yılında 

kullanıma sunulmuştur.  ÜTS projesi ile, Ürünlerin belgeleri ile birlikte kayıt altına 

alınması, Tekil ürünlerin takip ve izlemesinin yapılabilmesi, Ürünlerin bakım, 

onarım ve ölçümleme işlemleri, Etkin raporlama & karar destek mekanizmasının 

desteklenmesi amaçlanmıştır. Ürün güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı ile mücadele 

kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik 

ürünlerin piyasa takibini yapmak üzere SB tarafından hayata geçirilmiştir. 

 
 

Şekil 9 : ÜTS Giriş Ekranı35 

 

 
 

 

  

                                                           
35 …..; https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/   , (12.05.2019) 

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/
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7.2. İTS 

İTS, Sağlık sektöründe  uygulanan Takip ve İzleme sisteminin ilaç sektöründe 

meydana gelen kaçakların önüne geçmek için geliştirlmiş bir uygulamadır.36 İTS, 

bilişim sistemeleri kullanılarak, elektronik ürün kodu uygulamasında esinlenerek 

üretimi yapılmış ilaçların temini ve dağıtım aşamasında geçrmiş olduğu eski ve  

güncel konum bilgilerinin kayıt altına alındığı gerektiğinde raporlandığı süreçlerdir.       

   İTS, kare kod uygulaması ile ilaçların üretimden tüketime kadar geçen 

sürecin izlenebilirliği sağlanmış ilaçların üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri 

her noktadan kayıt altına alınan verilerin takibini sağlamak üzere kurulmuş bilişim 

teknolojisinin tüm alt yapısını kullanarak işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve 

iletişim altyapılarını içeren bir sistemdir. İTS, sayesinde ilaçların üzerinde oynan 

sahteciliğe karşı korunması ve ülkemizin kaynaklarının doğru yere aktarımı 

sağlanmış olacaktır. Suistimallerin önüne geçilmiş olacaktır. İlaç Takip Sistemi, 

üretici veya ithalatçı, ecza deposu ve eczanelerden alınan bildirimler, geri ödeme 

kurumlarından alınan veriler ile bir ilacın birkaç kez  satılmasını sağlar. Hastanelere 

satılacak ürünlerin satıcılar tarafından satış bildiriminin yapılmış olması gerekir. Bu 

şekilde ürünlerin üstüne “İhale malı satılamaz” gibi ibareler artık koyulmayacağı için 

bu bildirim ile o ürünler sadece o hastane tarafından kullanılabilecektir. başka 

merkezlerde sarf veya satış yapılamayacaktır. 

 

 

  

                                                           
36 …..;https://www.its.gov.tr/index.php?run=content&get=14&mp=3,10  , (12.05.2019) 
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Şekil 10: İTS Giriş Ekranı37 

 

 
 

 

7.3. MKYS 

         MKYS, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurumlarca tedariki yapılan 

malzemelerin giriş kayıtlarının, mevcut stoklarda bulunan malzemelerin kullanıma 

verildiğinde çıkış kayıtlarının yapıldığı ve tüm Türkiye çapında çalışan bir sistemdir. 

MKYS ile tüm hastanelerin depolarındaki ürünler görülmekte, tüketimler analiz 

edilebilmektedir. Fiyatlar ve ihtiyaç fazlası malzemeler sistem üzerinden takip 

edilerek gerektiğinde kullanılmaktadır. Hem zamandan hem de insan gücünden 

tasarruf edilmektedir. ÇKYS ile entegre olarak zimmet işlemleri, Amortisman 

giderleri takip edilmektedir.  Yine, Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında hesap 

verilebilirliği sağlamak, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık tesislerinin yılsonu 

işlemlerini yürütmek ve ilgili kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir 

sistemdir. SB, MKYS uygulamaları sayesinde , ekonomik satın alma foksiyonun 

yanında, kullanılmayan stoklarda atıl durumda bekleyen Malzemelerin ihtiyacı olan 

                                                           
37 …..; https://www.its.gov.tr/  , (11.05.2019) 

https://www.its.gov.tr/
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başka hastanelere devredilerek ihtiyacı olan sağlık tesislerinin ihtiyacını görmüş  

oluyor. Aynı zamanda kurumun stok seviyelerinin de düşürülmesi sağlanmış 

olunmaktadır. 

Şekil 11: MKYS Giriş Ekranı38 

 

 

7.4. TDMS 

 TDMS, SB kendine bağlı sağlık tesislerinde  muhasebe kayıtlarını tuttuğu ve 

kurumun mali tablosunun işlendiği web tabanlı bir sistemdir. SB tarafından döner 

sermayeli işletmeli sağlık kurumlarının muhasebe uygulamalarında aynı hesap 

hesap kodlarının kullanılması, aynı muhasebe ilkelerinin üzerinden işlemlerin 

yürütülmesi kayıtların tutulması ve aynı muhasebe değerlerinde ve hesap 

kodlarından yararlanılması bu sayede muhasebe bilgilerinin tüm kurumlarda 

uygulama bütünlüğünün sağlanması sayesinde aynı mali tablo ve raporlarda aynı 

dil kullanılmaktadır. Kullanıcıların muhasebe uygulamalarında kolaylık 

sağlanması amacıyla kullanılan tek düzen muhasebe sistemidir.   TDMS 

sayesinde karar alma konumundaki yöneticilere daha hızlı veri raporlaması 

sunmakta olup, bütçenin takibi, kurumun mali bilançosu yine hastane 

yöneticilerince TDMS üzerinden takip edilmektedir.  

                                                           
38 …..; https://ckys.saglik.gov.tr ,  (14.05.2019) 

https://ckys.saglik.gov.tr/
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Şekil 12: TDMS Giriş Ekranı39

 

 

7.5. KDS 

          MKYS veri tabanında kayıtlar yapılan giriş ve çıkış türlü tüm işlemlerin daha 

sonra karar alma süreçlerinde ki personele karar alma aşamasında yön göstermek 

üzere kurulmuş ilgili verileri iş- zekâsı modülü altında raporlamakta ve bu veriler 

üzerinden çeşitli analizler sunmaktadır. Ancak yapılan gözlemler sonucunda söz 

konusu bölüm altında ki verilerin bir kısmı veri aktarımından kaynaklanan 

nedenlerden ötürü tam olarak çalışmamaktadır. Çalışan modüller üzerinden yapılan 

analizlerle malzeme satın alma, stok gün süreleri, demirbaş kayıt ve zimmetleme, 

satın alma analizi gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. 

             

 

  

                                                           
39 …..; https://jtdms.saglik.gov.tr/TDMS/muh/main.htm  , (13.05.2019) 

https://jtdms.saglik.gov.tr/TDMS/muh/main.htm
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 Şekil 13: KDS Giriş Ekranı40 

 

 

7.6. TPP 

 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinin ilaç ve tıbbi 

sarf malzeme paylaşım platformudur.  

Söz konusu sistem ile, satın alma işlemi gerçekleşmiş ve uygun fiyata ihale 

edilmiş ancak kullanımda meydana gelen azalma nedeniyle iş eksilişine gidilmek 

istenen malzemelerin eksiliş işlemi gerçekleşmeden önce TPP aracılığı ile  paylaşıma 

sunulması sonucu iç imkânlarla SB bağlı başka bir ildeki sağlık tesisinin ihtiyacının 

karşılanma amaçlanmaktadır. illerin mevcut ihalelerinden çeşitli sebeplerden ötürü iş 

eksilişi yapmadan önce sadece medikal depo kapsamında yer alan ilaç ve tıbbi sarf 

kapsamında yer alan malzemelerden ilgili kalemleri bu sistem üzerinden ilan etmesi 

ve talep gelmesi halinde ihtiyacı olan illere devrinin sağlanması 2017 yılı tarihi 

yayınlanan genelge kapsamında kurumlar açısından zorunlu hale getirilmiştir. 41 

                                                           
40…..; https://is-zekasi.saglik.gov.tr/analytics/saw.dll?Dashboard ,  (12.05.2019) 
41 …..;https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/18843,tedarik-paylasim-platformu-genelgesipdf.pdf?0 , 

(12.05.2019) 

https://is-zekasi.saglik.gov.tr/analytics/saw.dll?Dashboard
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/18843,tedarik-paylasim-platformu-genelgesipdf.pdf?0
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Yapılan değerlendirmeler neticesinde; Sağlık Bakanlığının, sağlık tesissilerini 

bir bütün olarak düşündüğü, daha uygun fiyata alınan bir malzemenin ihtiyacı 

olmayan kurumdan ihtiyacı olana aktarımını sağlayarak önemli bir tasarruf yaptığı 

anlaşılmaktadır. 

Şekil 14: TPP Giriş Ekranı42 

 

 

7.7. HBYS 

           HBYS, hastanede üretilen tüm hizmet ve bilgilerin elektronik ortamda kayıt 

altına alınması için yazılımı yapılmış ve sürekli olarak ihtiyaçlara göre 

geliştirilebilen sistemlerdir. Kayıt altına alınmasının yanı sıra hastane yöneticilerine 

de karar alma süreçlerinde destek olmak amacıyla hastaneye ait verileri istatistiki 

olarak yöneticilerin bilgisine sunmaktadırlar. Yine HBYS sitemleri tez konumuz da 

olan tedarik süreçlerini elektronik ortamda kayıt altına almakta, gerektiğinde ilgili 

kullanıcılara ve yöneticilere kolaylıklar sağlamaktadır.  

 

  

                                                           
42 …..;https://sbu2.saglik.gov.tr/Tpp/Pages/Default.aspx , (12.05.2019) 

https://sbu2.saglik.gov.tr/Tpp/Pages/Default.aspx
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Şekil 15: HBYS Depo Modülü 

 

 

7.8.  EKAP 

EKAP; KİK tarafından,  İdareler ile kamu alımlarına iştirakçilerin alım 

sürecine ilişkin işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri elektronik 

ortamdır. 1 Eylül 2010 tarihinde KİK  tarafından kullanıma sunulmuştur. 

EKAP, Sağlık tesisleride tüm kamuda olduğu gibi mevzuatlar çerçevesinde  

yaptığı mal alımları için kişilerin tercih edebilecekleri bir sistemdir. KİK tarafından 

uygulamaya konan ve işletimi yapılan web tabanlı yazılım üzerinden yapılacak tüm 

işlemler için de KİK ile kurum arasında sözleşme yapılarak sözleşme çerçevesinde 
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kullanılması zorunlu kılınmıştır. EKAP’a üye olan her kişi ve tüzel kişi, kamu 

tarafından mal/hizmet alım açılan tüm ihalelere ait bilgileri görebilecek ihake 

dokümanına ulaşabilecektir. Bu sayede ihalelerde şeffaflık ve çoğulculuk sağlanmış 

olmaktadır.  Ayrıca direkt teminat yolu ile alımı yapılan tüm malzemelrin ve hizmet 

alım, satımlarında, idari şartlara bağlı kalmak şartıyşa, uygulama üstünden 

işlemlerini gerçekleştirebilir. Böylece ihalelere katılam isteyen gerçek ve tüzel kişiler  

kurum kurum gezmekten kurtulmakta firmalar enerjilerini başka alanllara 

yöneltmektedir. 

 EKAP, KİK’in gerçekleştireceği tüm ihalelere girmek için yapılacak tüm 

işlemlere girebilmek için EKAP üyeliğinizin olması ve işlemlerinin başlatılabilmesi 

bunun için de EKAP’ın resmi internet sitesine giriş sağlanması lazımdır. Kamu 

ihalelerinden haberdar olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin EKAP ihale arama 

işlemlerine bakabilmesi hem de ileri bir tarihte yapılacak ihaleleri takip edebilmesi 

için, bu sisteme üye olması koşulu vardır. 

Şekil 16: EKAP Giriş Ekranı43

 

                                                           
43 …..;https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fEKAP%2f , (13.05.2019) 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fEKAP%2f
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK YÖNETİMİ 

 

 

1.  HASTANELERİN TEDARİK SÜREÇLERİ  

 Kamu Hastaneleri hizmetin devamlılığı için gerekli olan tüm malzemelerin 

temini, depolanması ve kullanıma sunmak üzere hazır tutulması için uyulması 

gereken süreçleri kendi içinde belirli aşamalara ayırmış, her aşama kendi içerisinde 

kanunlar doğrultusunda düzenlenen yönetmelik, yönerge, genelge ve iç emirlerle 

düzenlenmiştir. Çalışanların personelin de tüm iş ve işlemleri bu mevzuat 

çerçevesinde yürütmesi istenmiştir. Mesleki Deneyim ile süreçlerin hepsinin TZ’ nin 

bir basamağı olduğunu görülmüştür. Bu süreçlerin yönetiminin TZY olarak 

isimlendirilmesi yanlış olmayacaktır. 

1.1. Taleplerin Oluşması ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması  

 Mesleki deneyim, Sağlık Hizmetlerinin devamı için gerekli olan malzemeleri 

kullanacak olan personel tarafından hastane merkez ambarından talep edilmesinden 

sonra ilgili TKY tarafından karşılanmak durumundadır. Eğer ürün depoda mevcut 

değilse, ürünün tedariki işin hastane yönetiminden ürünün satın alınması için satın 

alma talep formu hazırlayacaktır. Satın alma talep formu ile beraber satın alma 

yoluyla tedarik edilecek her türlü mal veya hizmetin tedarikine esas olacak teknik 

şartnameler, talep eden birimlerden görevlendirilmiş kullanıcı tarafından hazırlanır 

ve imzalanır. Teknik özelliklerini gösterir şartname eke konmak zorundadır. 

Şartnameler hazırlanırken; 

 Teknik şartnamelerde belirli bir markayı veya modeli  ifade eden teknik 

özelliklere yer verilmez. Katılımın sağlanması için şartnameler kapsayıcı olarak 

hazırlanmalı ve konu ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlara dikkat etmek 

gerekmektedir. 

 Satın alma ihale dokümanını oluşturan teknik şartnamedeki hususlaralar açık 

ve net olmalı. Alımı yapılacak malzeme, kurumun ihtiyaçlarını karışlayacak nitelikte 
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olmalıdır. Hasta ve hekim malzemeden maksimum fayda sağlamalıdır. İhaleye 

katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesinin sağlanması amaçlanmalıdır. .44 

 

1.2. İhtiyaç Tespit Komisyonlarının Toplanması  

  

SB, Hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülebilmesi, ihtiyacın sağlıklı 

planlanmasının yapılıp, tedarik sürecinin etkin, verimli ve ekonomik olarak 

yürütülmesi için hastanelerin kapasitesi ve satın alınması talep edilen malzemenin 

özelliğine göre aşağıda tanımları çıkarılan personellerden oluşan ihtiyaç tespit 

komisyonlarının kurulmasını genelge ilgi sağlık tesislerinden istenmiştir. Satın 

alınması talep edilen malzemeler öncelikle işin uzmanı ve idari kadrodan oluşturulan 

komisyonca incelenmektedir.  Mesleki deneyime göre burada ki amaç alınacak 

malzemenin miktarı, özellikleri, fiyatı, SUT karşılığı, malzemenin gerekliliği 

değerlendirilmek suretiyle uygun görülmesi halinde satın alma işleminin başlatılması 

hedeflenmektedir. Böylece daha etkin, verimli bir tedarik sürecinin ilk adımı atılmış 

olacaktır. Komisyona ;  

 Başhekim veya yerine görevlendireceği bir başhekim yard, 

 İdari ve Mali İşler Müdürü yada katılamazsa yerine ilgili müdür 

yardımcısı, 

 Satın almadan ve stoktan sorumlu müdür yard. 

 Fatura birim yetkilisi, 

 Mal alımlarında alım konusuna göre eczacı ve medikal depo amiri, 

TKY, kullanıcı veya teknik personel yer almaktadır. İhtiyaç duyulması halinde talebi 

yapan kullanıcı da komisyona davet edilerek bilgi edinilebilir. İhtiyaç tespit 

komisyonları idarenin uygun göreceği zamanlarda toplanarak talep edilen 

malzemeleri görüşerek karar bağlar.45 

  

 

 

                                                           
44…..;http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.12917&sourcexmlsearch=&mevzuat 

iliski=0 , (15.05.2019) 
45…..;https://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Kurumlarda%20İhtiyaç%20Tespit%20Komisyonlarının%20

Kurulması%20(Genelge%202010_37).pdf , (15.05.2019) 
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1.3. Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi  

Hastane Satın alma birimi satın almaya esas olmak üzere ihtiyacı olan 

malın/hizmetin piyasa şartlarından en uygun şekilde temini için piyasa fiyatının 

tespiti amacıyla öncelikle aynı ürünü satın alan eş değer kamu kurumlarından satın 

alma fiyatları talep edilerek Kamu satın alma fiyatları tespit edilir. Ayrıca alınacak 

malzemenin serbest piyasa fiyatlarını tespit edebilmek amacıyla o ürün veya hizmeti 

satan firmalardan fiyat tekliflerini alır. Bunula birlikte BUT/SUT fiyatları da yaklaşık 

maliyet hesabında kullanılabilir. Bu fiyatlar içerisinde KDV gibi diğer gider 

hesapları dikkate alınarak fiyatlardan indirilerek yeniden hesaplana bedel yaklaşık 

maliyet hesabında kullanılır.  Satı alma birimi topladığı fiyatların, birini veya 

tamamını kullanmak suretiyle fiyat belirler ve dosyaya kaldırır. Eş değer 

kurumlardan ve firmadan fiyat alınırken KDV hariç fiyat teklifleri alınır. Bu amaçla 

kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. Değerlendirmeye 

dışı bırakılan fiyat bildirimlerinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri hesap 

cetvelinde ayrıca belirtilir. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş 

kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edebilir. Sağlık tesisi talep edilen 

mal/Hizmetin satın almasını daha yapmış ise yeniden fiyat değerleme için TUİK 

verileri ile güncelleyerek yeni fiyat belirleyebilir. Ayrıca alımı planlanan malzeme 

ithal niteliğinde ise ve Merkez bankasının Çapraz kur fiyatları güncellenerek 

yaklaşık maliyet oluşturulabilir. Kamu Kurumu niteliğinde ki Meslek 

kuruluşlarından alınan fiyatlar da yaklaşık maliyet hesaplama da kullanılabilir.46  

Yaklaşık maliyetin tespitinde ayrıca MKYS den alınacak veriler de kullanılabilir. 

Uygulamalarda ki veriler güncel ve tüm kamu sağlık hizmetlerinin alım fiyatlarını 

görme imkânı vermesinden dolayı yaklaşık maliyet tablosunu hazırlamada birim 

personellerine avantajlar sağlamaktadır. Saha gözlemlerinden elde edilen bilgilere 

göre birim personellerinin sadece Sağlık Bakanlığının kullanımında olan ve alınan 

malzemelerin fiyatlarını, ismini, özelliklerini göstermesi açısından MKYS 

uygulamasını kullandığı görülmüştür. EKAP üzerinden yapılan ihalelerde yaklaşık 

maliyet girişi yapılmaktadır. 

                                                           
46…..;http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXml                  

,  (15.05.2019 )                                                                                                                                                                        
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Şekil 17: Örnek MKYS Yaklaşık Maliyet Tablosu47 

 

1.4.  İhale Usulünün Tespiti  

 Satın alınması temin edilen malzemenin, hangi yöntemle tedarik edileceği 

çok önemli bir konudur. Alımı Yapılacak malzemelerin/Hizmetlerin ihale usullerini 

şöyle sıralanır. 

 İhale onay belgesinde de görüleceği üzere ihale usulünün de bu aşamada 

belirlenmesi ve harcama yetkilisinden onayının alınması gerekmektedir. Satın alması 

düşünülen ürünlerin temini için yapılacak alım yönteminde öncelik açık ihaledir 

olmalıdır. Bununla birlikte idarenin daveti ile yapılan pazarlık usulü ile piyasanın bir 

veya birden fazla kişiyle araştırma esasına bağlı olarak da doğrudan temin usulleri 

kullanılarak ihtiyaçların karşılanması sağlanabilir. 

                                                           
47 …..;https://is-zekasi.saglik.gov.tr/analytics/saw.dll?Dashboard , (15.05.2019 ) 

https://is-zekasi.saglik.gov.tr/analytics/saw.dll?Dashboard
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 Açık İhale Usulü; piyasada faaliyet gösteren tüm firmaların ihaleye katılmak 

istemeleri halinde teklif verebildiği alım yöntemidir. 

 Belli istekliler arasında ihale usulü; Belli istekliler arasında ihale usulü, 

yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin 

teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin 

özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale 

usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını 

aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 

 Pazarlık usulü: Açık ihale ve belli istekliler arasında yapılan ihalelerde teklif 

sunulmaması sonucunda pazarlık usulü yöntemi ile ürünü temin edilebilir. Ayrıca 

4734 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması 

halinde bu ihale usulü tercih edilmektedir. Özellik arz eden güvenlik ve savunma ile 

ilgili özel durumlar halinde de kullanılan bir ihale şeklidir.  

 Pazarlık ile yapılacak ihalelerin b, c, f bendelerinin kullanılması halinde ilan 

yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde harcama yetkilisinin onayı ile 

en az 3 istekli davet edilir. İstekliler tarafından fiyat teklifi sunulurken yeterlilik 

belgelerini de idareye sunmaları gerekmektedir. 

 A, d ve e bentlerine göre yapılacak ihalelerde ise yeterliliği görülen isteklileri; 

İşin teknik kısımlarını ve yapım, yöntemleri gibi hususlarda ilk tekliflerini 

komisyona sunarlar. İhale komisyonu yöntem ve çözümler konusunda her istekli ile 

ayrı ayrı görüşür. Görüşmeler neticesinde şartları karışılacağı düşünülen isteklilerden 

şartları netleştirmeleri ve teknik şart nameye uygun olarak fiyat teklifleri vermeleri 

istenir. Bu kapsamda yapılacak olan ihalelerde yapılan, ilk verilen fiyat aşılmamak 

kaydı ile son yapılan fiyat teklifleri alınır ve ihale sonuçlandırılır. 

 Bu ihale kapsamına giren b, f, c maddelerine göre yapılan malzeme yapımı 

ihalelerinde ise malın sözleşme yapma süresi içinde ve teslim edilmesi bu 

durumunda harcama yetkilisinin onayı alınmak koşuluyla sözleşmeye bağlanması ve 

kesin teminat alınması zorunluluğu yoktur. 



 
 

41 
 

 Doğrudan Temin; açık ihale usulüyle alımı için belirlenen şartların oluşması 

halinde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin ile 

alım yapıldığı bir tedarik yöntemdir: satın alması talep edilen ürünün teminini gerçek 

veya tüzel tek kişi dışında başka bir kaynaktan karşılanamayacağının anlaşılması 

envanterdeki cihaz, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 

standardizasyonun temini için mecbur olunan mal ve hizmetlerin, ana sözleşmeye 

dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk 

alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi, kurumların ihtiyacına uygun 

taşınmaz mal temini yada kiralanması. Özelliğinden ve miat sorunu bulunan 

malzemenin alınması stoklanması, ekonomik olmayan veya acil durumlarda 

kullanılmak zorunda kalınan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile 

ortez, protez vb. uygulama esnasında hekim tarafından hastaya göre belirlenebilen ve 

hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerin alımları. 

Doğrudan temin usulüyle yapılabilir. Yapılacak alımlarda, kanun ve yönetmeliklerin 

belirlediği Çerçevede kalmak kaydı ile ihale yetkilisince görevlendirilmesi yapılan 

personel veya personeller tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar 

temin edilir. 

1.5. İhale Onayının Alınması  

 İhale konusu işe ilişkin Gerekçeli satın alma talebi, İTK tutanağı yaklaşık 

maliyetin gösterildiği evrak, şartname ve konulması gerekli olan dokümanlar ihale 

onay belgesine eklenir ve onanmak için harcama yetkilisine sunulur. 

 Alımına karar verilen malzemelerin temini için yapılan çalışmalar neticesinde 

tespit edilen yaklaşık maliyet tutarları toplam rakamın gösterildiği ve büyükten 

küçüğe doğru sıralandığı “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık 

maliyet hesap cetveli doğrultusunda ihale onay belgesine eklenmektedir. 
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Şekil 18: İhale Onay Belgesi48 

 

1.6. İhale Dokümanının Hazırlanması  

 İhale ile ilgili dokümanların; ilana gerek olan durumlarda ilk ilan tarihine kadar 

hazırlanması mecburidir. Belli İstekliler arasında yapılacak olan ihalelerde ön yerlilik 

ihale tarihine kadar hazırlanması mecburidir. Dokümanların dili Türkçe olmalıdır. 

Fakat ihaleye yabancı isteklilerin gerebileceği açık ihalelerde dokümanlar yabancı 

dillerde de hazırlanabilir.  İhale öncesi hazırlanması gereken dokümanların 

başlıcaları şunlardır. 

 

 İdari şartname 

  Hastane, uygulayacağı ihalenin yöntemine uygun hazırlayacağı idari 

şartnameyi yürürlükteki yönetmelikler ve mevzuat çerçevesinde hazırlanması esastır. 

Mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış olan standart idari şartnamede satın alma 

birimlerince doldurulmak üzere boş bırakılan alanlar ve dipnota eklenen konular; 

malzemeni/hizmetin özelliklerine göre,  yürürlükteki satın alma mevzuat 

hükümlerine aykırı olmamak üzere istediği şekilde düzenler. 

 

                                                           
48…..;http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat 

Iliski=0 , (16.05.2019)  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
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 Ön yeterlik şartnamesi 

 Hastane, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacağı ihalede, ön yeterlik 

şartnamesini, yönetmelikler çerçevesinde hazırlar. Mevzuatlar çerçevesinde 

hazırlanmış olan Tip ön yeterlik şartnamesinde boş bırakılan veya dipnota alınan 

hususlar; işin özelliğine göre, ihale ve sözleşme Kanunları ile diğer mevzuat 

hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir. 

 Teknik şartname 

 Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası 

olan teknik şartnamede düzenlenir. Malzemenin Teknik özelliklerinin düzenlendiği 

şartnamelerde, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini 

sağlamasına dikkat edilir. 

 Sözleşme tasarısı 

  Yukarıda ihale için hazırlanan dokümanların yanında idarelerce kullanılan 

standart formlar ve sözleşmeye esas belgeler ve bilgiler yer alır. 

 

1.7. İhale Komisyonunun Oluşturtulması ve Çalışma Esasları  

 İhale Komisyonunun oluşturulması, çalışma usul ve esasları kanunlarla 

belirlenmiş olup, Harcama yetkilisi kanunlarda öngörülen nitelikte ve sayıda 

personeli komisyona görevlendirir.  Görevlendirilen komisyon üyeleri yine kanun ve 

yönetmelikler doğrultusunda toplanarak kararlarını alır. İhale Komisyonun 

oluşturulması ve çalışma esasları şu şekildedir.49 

 Kamu hastanelerinde harcama yetkilisi tarafından bir başkan ve alım 

yapılacak ürünle ilgili olarak uzman üye olması şartıyla, hastane personelinden en az 

dört personeli ile muhasebe veya malî işler birim sorumlu personelinin de içinde 

olacağı bir ihale komisyonu teşekkül ettirilir. Komisyon en az beş ve tek sayıda 

kişiden oluşur.  Ancak kurumda komisyona görevlendirilecek yeterlilikte personel 

bulunmaması halinde farklı kamu kurumlarında görev yapan ve ihale komisyonunda 

görev olmak üzere gerekli kriterlere haiz personel talebinde bulunabilir.  

Komisyonun kurulmasının akabinde ihale dosyasının bir örneği incelemesi için ilan 

                                                           
49…..;http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat 

Iliski=0 , (15.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
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ve davetten sonra 3 (üç) gün içinde üyelere verilir. Eksiksiz toplanan komisyonda 

kararlara çekimser kalınamaz. Toplantı sonrasında oy çokluğu ile alınmak zorunda 

olunan karaların yanında varsa tutulan tutanakta üyelerin adı soyadı unvan bilgileri 

açık ve okunaklı yazılarak imza altına alınır. Karara katılmayan üyeler karşı oy 

kullanma gerekçelerini yazarak imzalamakla yükümlüdürler. Üyeler alınan karaların 

sorumluluğunun bilinci ile hareket etmek mecburiyetindedir. İhalesi yapılacak her iş 

için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada harcama yetkilisinden alınan ihale 

onay belgesi ve yaklaşık maliyete ait hesap cetveli, doküman, ilân metinleri, firmalar 

tarafından kuruma sunulan başvurular, teklifler ve diğer belgelerin yanında, ihale 

komisyonu tutanak ve imzalı alınan kararlar gibi ihale süreci ile ilgili bütün evraklar 

eksiksiz bulunmak zorundadır. 

1.8. İhale İlanının Hazırlanması ve İlanın Yayınlanması  

 Hastane idaresince alımıma onay verilen malzemeler satın alma birimi 

tarafından hazırlanan satın alma dosyasınındı ki belgelerin tamamlanması ile ihale 

için ilana çıkmak için hazırlıklarını yapar. Bu kapsamda ihalenin iptal olmaması ve 

tedarik sürecinde aksama yaşanmaması için kurumun dikkat etmesi gereken bazı 

hususlar vardır. 

 İhale ve ön yeterlik ilanı, 4734 sayılı KİK ekine konan tip formlar 

kullanılmak suretiyle ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde yayımlanır. 

 İhale veya ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgilerin ihale veya ön 

yeterlik dokümanını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerekir. 

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara, ihale ve ön yeterlik 

ilanında yer verilemez.  

 İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan 

yayımlanamaz.  

 İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate 

alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlgili kanunda belirtilen 

ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne 

alınarak ilan yayımlanacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin 

gönderilmesi zorunludur. 
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1.9. İhaleye Katılmaya İlişkin Yeterlilik Şartları. 

 Mal Alımı İhalelerinde Uygulama Yönetmeliği İle kamu alımlarında 

isteklilerin girecekleri ihale öncesi bazı belgeleri idareye sunası esası getirilmiştir. Bu 

düzenlemeleri mali ve mesleki yeterlilik olarak ki başlık altında değerlendirilebilir..  

 

 Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler 

- Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

- İş hacmini gösteren belgeler. 

- Bankalardan temin edilecek belgeler. 

 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler 

- İş deneyimini gösteren belgeler. 

- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler. 

- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması. 

- Kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler. 

- Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler. 

- Malzemelerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları açıklamaları içeren 

doküman. 

- Makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite 

raporu. 

    

 

1.10. Tekliflerin Değerlendirilmesi  

Teklifler; Kanun, Mal Alımları İhale Yönetmeliği ve tip şartnamelerde 

belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir. 

Değerlendirme kriterlerinde öncelik, fiyat dışı unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif 

edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına 

verilir.  

 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de 

istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak 

öngörülebilir. 



 
 

46 
 

 Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

belirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. 

 İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. 

 İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi 

sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim 

tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatör 

ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren 

belge tutarının teklif verdiği kısma ilişkin asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu 

kabul edilir.50 

 

1.11. İhalenin Sonuçlandırılması Ve Sözleşmeye Bağlanması  

1.11.1. İhalenin Sonuçlandırılması 

 İhale komisyonunca teklif zarflarının usulüne göre açılasını müteakip 

mevzuatlar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu İhale komisyonunca teklif 

açılan zarflardan çıkan teklifler yapılan değerlendirmede fiyat dışı unsurlar ve teklif 

edilen ürünün yerlilik gibi özellikleri de dikkate alınmak kaydıyla en düşük fiyat 

dikkate alınarak ihale istekli üzerinde bırakılır ve ihale karar onayı ihale yetkilisine 

sunulur. İhale yetkilisi komisyon kararını, karar tarihinde sonra ki en geç 5 iş günü 

içerisinde onaylar veya gerekçesiyle birlikte iptal edebilir. İhaleye katılmış olan 

firmaların geçici teminatları firmaların yazılı taleplerine istinaden kendilerine iade 

edilir. Ancak ihaleye katılanlar tarafından idareye sunulan teklif ve başvuru 

esnasında idareye teslim belgeler iade edilemez ihale dosyasına konularak muhafaza 

altına alınır. İdarenin sonuçları ihaleye katılan tüm isteklere yazılı olarak bildirmesi 

esastır. İdareler ihaleyi kazanan yükleniciyi sözleşmeye davet etmeden önce 

ihalelerde 5 gün diğer hallerde 10 gün süreyle beklemek zorundadır.   

 

 

                                                           
50…..;http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat 

Iliski=0 , (16.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&sourceXmlSearch=&Mevzuat%20Il
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1.11.2. Sözleşmeye Bağlanması 

 Yapılan ihale kararın harcama yetkilisi tarafından onaylanmasının akabinde 

kararın yükleniciye EKAP üzerinden ya da elden tebliğ edilmesinden itibaren tebliğ 

edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde sözleşme imzalanabilmesi için firmaya 

sözleşmeye davet yazısı gönderilir. Doğrudan temin alımlarında sözleşme yapmak 

idarelerin takdirindedir. Bu süre içerisinde yüklenici tarafından kesin teminatın (%6) 

idare hesaplarına yatırılması zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce veya 

sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan yüklenicinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mevzuatta belirtilen mücbir 

sebepler haricinde yüklenici tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek sözleşmeyi 

imzalamak zorundadır. Aksi durumda ihale öncesi yatırılan geçici teminatı hazineye 

gelir olarak kaydedilir. Yükleniciye iade edilmez. 

   

2.    SİPARİŞ ve MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ  

İhalesi yapılmış malzemelerin temini ve hizmete hazır tutulması için ihaleyi 

alan yüklenici ile irtibata geçilerek mevzuatlar çerçevesinde satın alma işlemi yapılan 

malzemenin sipariş ve muayene kabul işlemlerine başlanır. 

2.1. Sipariş işlemleri  

 Malzemelerin teslimine dair hükümler ihale dokümanları arasında yer alan 

idari şartnamede veya sözleşmede  düzenlenmektedir.. Sipariş işlemleri malzemeyi 

teslim etmekle yükümlü firma ile ihaleyi yapan birim tarafından imzalan sözleşmeler 

çerçevesinde belirlenen teslimat aralılarına göre sipariş çekilir. Siparişler çekilirken 

dikkat edilmesi gereken bazı huşular vardır. 

 Siparişler mutlaka evrak kayıt numarası almalı ve yüklenicinin sözleşmede 

belirtiği adrese iadeli taahhütlü gönderilmelidir. Sözleşmede belirtmek kaydıyla 

malzemenin acili yetine binaen fax, email, yoluyla da sipariş geçilebilir. Ancak 

akabinde mutlaka sipariş iadeli taahhütlü de gönderilmelidir. 

 Sipariş takip edilmeli ve yüklenici tebliği tarihinden itibaren 10 (on) gün 

içerisinde malı teslim etmesi gerekmektedir.  
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 10 (ON) gün içerisinde malı teslim etmediği takdirde sürenin bitimine 

müteakip yükleniciye ihtar çekilerek 10 (on) gün süre verilir. İhtarın sonunda da 

firma taahhüt ettiği malı teslim etmezse ihaleyi yapan birimi sözleşmenin feshi için 

yazı yazılır. 

 

2.2 Muayene Kabul İşlemleri 

Kamu Hastaneleri Tedarik sürecinin basamaklarından birisi de daha önce talebi 

yapılan ve satın alma işlemleri sonlandırılarak sözleşmeye bağlanan malzemelerin 

Hastaneleri teslimi sonrasında ürünlerin satın alma dokümanlarında ki belgelerden 

olan şartnameye uygunluğunun denetlendiği muayene kabul aşamasıdır. Muayene 

kabul işlemleri harcama yetkilisi tarafından tarafından görevlendirilen  komisyon 

başkanı, ürün/hizmete konu malzemenin uzmanının da içinde olduğu minimum üç 

veya tek sayıda üye olmak üzere daha fazla personel komisyona görevlendirilebilir.. 

Ancak, hastanede komisyona görevlendirilecek yetkin personel olmaması yada az 

sayıda bulunması durumunda, Diğer hastanelerden veya kamu kurumlarından, 

komisyona görevlendirilmek üzere yeterli sayıda personel talep eder. 

Burada kanun koyucu bazı düzenlemeler yapma gereği duymuştur. Şöyle ki; 

Alımı yapılan malzeme üretim sürecinden sonra teslim edilecekse kurum işin uzmanı 

personellerden oluşan ve harcama yetkilisinin onay ile görevlendirilen 

personellerden oluşan bir komisyon marifetiyle üretim süreçlerini denetleyebilir. 

Burada hastane idarelerinin dikkat etmesi gereken husus; Malın tesliminden sonra 

ürünün teknik şartnamede ki kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendiren 

muayene komisyon ürelerinin tamamının ara denetim komisyonuna 

görevlendirilemeyeceğinin bilinmesidir. Ancak muayene komisyonun bir kısmı ara 

denetim elemanı olarak görevlendirilebilir. Bir sakınca yoktur.  51 

Başka bir düzenleme de ise, özellikleri dolayısıyla miat süresin de 

tüketilmediği takdirde nitelikleri değişebilen veya zamanlı teslimlere ( hasta başı 

kullanılan malzemeler vb. )  konu olan malzemelerin kabul işlemlerinin hızlı, doğru 

ve zamanında yapılabilmesi için hastanelerde harcama yetkilisince,  teşekkül ettirilen 

                                                           
51…..;http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXml

Sarch= , (16.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSarch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSarch=
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kabul komisyonunu öncelikle bu malı talep eden  birimlerde çalışan personellerden 

kurulması gerekmektedir denilmektedir. 

Harcama yetkilisi tarafından kurulan Muayene Komisyonun görev ve 

sorumluluklarını maddeler halinde sıralanacak olursa; 

İhaleyi kazanan firma tarafından sipariş sonrası kuruma teslimatı yapılan 

malzemenin ihale dokümanları arasında yer alan ve teknik özelliklerinin belirtildiği 

şartnamede yer alan şartları taşıyıp taşımadığını kontrol eder. Komisyon üyeleri aynı 

ürünün devamı niteliğindeki diğer teslimatlarda da muayene kabul yapmak üzere 

hazır olunur.  Kurum aynı anda birkaç ürünün teslimatı yapılmışsa ya da aynı firma 

tarafınca aynı ihaleden farklı ürün teslim etmesi halinde komisyonun önceliği 

bozulması öngörülen ürünündür.   

2.3. Komisyonların Çalışma Usulleri 

İhale sonrasında sözleşme imzalayan firma ihale dokümanında öngörülen 

şartlara haiz ürünü teslim ettiğinde ya da ürünü teslime hazır olduğunu idareye yazılı 

olarak bildirmesinden itibaren kurum en geç 5 (beş) iş günü içerisinde kabul 

işlemlerini başlatmak zorundadır. Muayene kabul komisyonun kabul işlemine 

başlayabilmesi için kurumca bazı işlemlerin bitirilerek hazır hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

 Komisyonun teşekkülünden sonra kabul işlemlerinin yapılacağı yer ve zaman 

firmanın da hazır bulunması için kendisine bildirilir. Bildirim yazılı ve posta yoluyla 

yapılmaktadır. Burada süre tebliğ tarihi değil postaya verildiği tarih ile başlar. Bu 

tebliğ firmaya elden de yapılarak sürecin hızlanması temin edilebilir. Ancak bu 

büyük hastanelerde önemli bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. 

 Muayene Komisyonunun etkin verimli ve hızlı çalışabilmesi için kurum 

tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesin ardından firmada üzerine düşen 

yükümlülükleri yapmak zorundadır.  Şöyle ki: Malın teslimi esnasında yerleştirme 

işlemi yapılırken malın tamamının kontrolünü kolaylaştıracak şekilde bir düzen 

içerisinde koyması ve bölümlere ayırması gerekmektedir. Komisyonun talebi halinde 
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teslime konu olan malzemeden numune almak üzere gerekli donanım hazır 

bulundurulmalıdır.  

2.4. Muayene Kabul İşlemleri  

Muayene Kabul İşlemeleri Mal Alımları Muayene Kabul Yönetmeliği 

çerçevesince kamu idareleri ve hastanelerce kurulan komisyon marifetiyle 

yapılmaktadır.  

Malın veya verilen hizmetin muayenesine kabul işlemine geçilmeden önce 

komisyon muayene kabul, incelemenin ve muayene kabulün safhalarını ayrıca 

numune alma aşamalarını özetleyen bir tutanak tutar.  Yine tutanakta kabulde nasıl 

bir yol izleneceği, çalışma prensipleri ve sonuca dair açıklamalara yer verilir. Tutulan 

tutanak komisyon üyeleri tarafından imza altına alınır.  Firma yetkilisi ve/veya 

vekiline de imzalattırılır. Muayene işlemleri aynı gün bitmez ise, Firma yetkilisi 

/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği tarih ve saat tespit 

edilerek karar altına alınarak yükleniciye tebliğ edilir. 

Muayenelerde öncelikle ürünün fiziksel özellikleri kontrol edilir. Fiziksel 

özelliklerin hepsi teknik şartnamede belirtilen hükümlere uygun bulunmadığı 

takdirde malzemenin numuneleri, laboratuvar muayenesi için gönderilmez. Fiziksel 

muayenede özelliklerinin bazıları uygun çıkması bir kısmının uygun çıkmaması 

halinde muayene kabul işlemi yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır.52 

Firmalar,  fiziksel muayene sonucu verilen ret komisyon raporuna mevzuatlar 

çerçevesinde itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu durumda, malzeme 

aynen korunmak şartıyla ilk komisyonda bulunan personellerin dışında yeni 

görevlendirme yapılarak kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona 

muayene işlemlerini yeniden yapar. Ancak ikinci komisyonun vereceği kararlar kesin 

olup, muayene ve kabul ikinci komisyonun kararına istinaden sonuçlandırılmak 

zorundadır. Bu konuda açıklayıcı hükümlere ihale dokümanında yer verilmektedir.  

İkinci kurulan komisyon ürünün fiziksel muayenesinde sadece itiraz konusu olan 

kısımları inceler. Ürün yeniden uygun görülmez ise ret raporu yeniden düzenlenir. 

                                                           
52…..http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXml 

Search= , (16.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXml%20Search=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXml%20Search=
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Bu durumda ilk komisyonda olduğu gibi laboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu 

rapora itiraz edilemez. Sonuç olumlu ise, laboratuvar muayenelerine geçilir. 

Laboratuvar sonucu da uygun gelmesi halinde muayene kabul raporu düzenlenir ve 

işlem tamamlanır. 

Muayene raporlarına, ihale dokümanında belirtilen özellikler ile muayenede 

incelenen malzemenin özellikleri ayrı ayrı yazılır. Karşılaştırmalar neticesinde 

özellikler uygun ise tutanakta yer alan “niteliklerine uygundur” kısmı, eğer uygun 

değilse  “niteliklerine uygun değildir” kısmı işaretlenerek komisyon üyelerince imza 

altına alınır. 

Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararlarını üyelerin 

çoğunluğunun vereceği oylar doğrultusunda alır. Muayene ve kabul komisyonları 

kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Komisyonda oy 

okluğu ile alına karara katılmayacak olan üyeler olanlar, karşı olma gerekçelerini 

kararın altına yazarak imzalarlar. Kararlarda üyeler çekimser kalamaz.53 

                                                           
53…..http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXml 

Search= ,  (17.05.2019) 
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Şekil 19: Muayene Kabul Tutanağı54

 

 

2.5. Malzemenin Giriş İşlemlerinin Sonlandırılması  

 Harcama Yetkilisince kurulan Muayene Komisyonu İhale, dokümanındaki 

belgelerde istenen şartların yerine getirilmesi ve yüklenici tarafından teslimi yapılan 

malın teknik şartnameye uygunluğunun kabulünün ardından düzenlenen muayene 

kabul tutanağı ve yüklenici tarafından kesilen fatura İlgili Depo TKY  tarafından 

kayıtlara alınmak üzere ürünle birlikte teslim alınır. Satın alınan taşınırlar muayene 

komisyonundan teslim alındıktan sonra, Hesap kodları itibariyle girişleri yapılarak  

TİF düzenlenir. MKYS sistemine girişleri yapılan ürünlerin muhasebeleştirilmesi ve 

ödeme işlemleri için Fatura, Muayene Kabul Evrağı ve TKY tarafından MKYS’den 

alınan TİF Muhasebe birimlerine teslim edilir.   

                                                           
54 Taşınır mal yönetmeliği muayene kabul tutanağı örneği 
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Şekil 20: Taşınır İşlem Fişi55 

 

3. MUHASEBE VE ÖDEME İŞLEMLERİ  

 Kamu hastaneleri tedariki yapılan malzemelerin depo kayıtlarının oluşmasına 

müteakip, muhasebe kayıtlarının yapılarak takibi ve ödeme işlemleri için 

hastanelerde kurulan ön muhasebe birimlerine teslim edilir. Burada amaç SB 

tarafından tüm sağlık tesislerinin gelir - gider ve bütçe analizinin yapılarak uygulama 

birliğinin sağlanması ayrıca yüklenicilere yapılan ödeme sürelerinin 

standartlaştırılması hedeflenmektedir. TDMS üzerinden yapılan muhasebeleştirme 

işlemleri sayesinde yılbaşlarında yapılan bütçenin gerçekleştirme oranları takip 

                                                           
55…..;http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf ,  (15.05.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf
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edilmekte, bütçe kalemlerinde kullanılabilir ödenek ihtiyacı olan sağlık tesislerine 

bütçe aktarımı yine TDMS üzerinden yapılmaktadır. 

3.1. Muhasebeleştirme İşlemleri  

 Muayene kabulü yapılan ve depo kaydı oluşturulan taşınırların bedellerinin 

yükleniciye ödenebilmesi için hastanelerde oluşturulan muhasebe birimleri alımı 

yapılan malzemenin harcama kodunu esas alarak TDMS de yer alan ilgili alanlara 

işler. Girişleri yapılan ödeme emir belgeleri ve ekleri onaylanmak üzere Döner 

Sermaye Saymanlıklarına teslim edilir 

  

3.2. Ödeme İşlemleri  

 Onaylanma işlemleri biten evraklar TDMS sisteminde günü geldiğinde fatura 

bedelinin yükleniciye ödenmek üzere sıraya alınır. Ödeme emir belgesi ile 

gönderilecek evraklar aşağıda sıralanmıştır. 

 Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılan mal alımlarında ödeme emri 

belgesine eklenmesi zorunlu belgeler; 

 Taahhüt Dosyası (İlk ödemeye eklenir),  

 Fatura,  

 Taşınır İşlem Fişi,  

 Muayene Kabul Komisyon Tutanağı. 

 4734 sayılı KİK’nun 22/a, 22/b, 22/c maddelerinin alt maddelerine göre 

gerçekleştirilen Doğrudan temin usulü İle yapılan mal, alımlarında ödeme emri 

belgesine eklenmesi zorunlu belgeler; 

 Onay Belgesi, 

 Piyasa Fiyat Araştırma Tespit Tutanağı,  

 22/a, 22/b, 22/c Kapsamında Kullanılan Tek yetkiliden satın alma işlemi 

yapılan ürünlere ait İlişkin F. 

 Firmanın kestiği ve Ürünün tutarını gösterir belge ,  

 Muayene ve Kabul Komisyon evrağı  

 Tif ve Ödeme belgesine eklenir. 
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Şekil 21: Ödeme emir belgesi56

 

 

 

 

                                                           
56 …..;https://jtdms.saglik.gov.tr/TDMS/muh/listFisOnMuhPop.htm?op=0 (18.05.2019) 

https://jtdms.saglik.gov.tr/TDMS/muh/listFisOnMuhPop.htm?op=0
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SONUÇ  

 

İşletmeler kuruluş amacı ve doğası gereği sektörlerinde kalıcı olmak, 

karlılıklarını artırmak, devamlılıklarını sürdürebilmeleri ürettikleri ürün ya da 

hizmeti verdikleri müşterilerinin memnuniyetinden geçer. İnsanın doğası gereği 

memnuniyetini sağlamak çok zordur. Daha zor olan ise memnuniyetin devamlılığını 

sağlamaktır. Çünkü müşteriler hep daha iyisini istemektedir. İletişim araçlarının 

geliştiği, internetin yaygın kullanıldığı günümüz dünyasında müşterinin istekleri 

sürekli olarak değişiklik göstermekte ve işletmelerden isteklerine karşılık vermesini 

beklemektedir.. Dünya artık insanların cebine, evlerin başköşelerine kadar 

yerleşmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde ki gelişme anında müşterinin isteklerini 

değiştirmektedir. İşletmeler İsteklere cevap vermek durumundadır. Aksi takdirde 

rakiplerine müşterilerini kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Böyle Bir 

ortamda Müşterilerin isteklerine ürün/hizmetleri ile hızlı bir şekilde cevap 

verebilmek için işletmelerin günümüz dünyasında müşteri memnuniyetinin 

sağlanması, müşterilerin talep ettikleri malzemelerin ve hizmetlerin doğru zamanda, 

doğru yerde, en düşük fiyat ve  en yüksek kalitede sunulmaları ile doğrudan 

orantılıdır. Bu amaçlara ulaşmanın yolu ise TZ’nin iyi planlanmasına ve 

yönetilmesine bağlıdır. TZY ile sadece işletme içi faaliyetleri değil, tedarik 

sürecindeki tüm işletmelerin faaliyetlerini, çalışmasını, yönetebilmektedir. Aslında 

kendisi de bir anlamda müşteridir. Yani memnun edilmesi gerekmektedir.   

   Son yıllarda uygulanan politikalar neticesinde özel sağlık hizmet 

sunucularının da sektöre giriş yaptığı gözlemlenmektedir. SGK’nın özel sağlık 

tesislerinden de hizmet satın almaya başlaması ile kamu hastaneleri daha iyi hizmet 

vererek özel sağlık kurumları ile rekabet etmek için kendini yenileme çabalarına 

girdiği gözlemlenmektedir. Şehir hastaneleri modeli ile otelcilik hizmetleri ve sağlık 

hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme yaşandığı görülmektedir. Ancak Kamu 

Hastaneleri sağlık hizmetini kaliteli, hızlı ve etkin olarak verme karalığını sürdürmesi 

halinde TZY modelini yerleştirmeleri ve uygulamaları kaçınılmazdır; Kamu 

Hastanelerini en çok zorlayan konuların başında oluşan rekabet koşulları, sürekli 

yenilenen teknolojik cihazlar, çevresel faktörler, yüksek maliyet   ve yüksek kalite  

beklentisi olarak sayabiliriz. Rekabet gücü ancak, minimum maliyetle maksimum 
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müşteri memnuniyeti sağlamasına ve beklentilerindeki değişime hızlı ayak 

uydurmalarına bağlıdır.    

Son yıllarda Sağlıkta Dönüşüm Programı dâhilinde sağlık hizmetlerinin 

amacı ülkelerin yaşanılabilir kılan en önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle 

sağlık alanında büyük gelişmeler yaşanmış, sektörler arası işbirliğine teşvik edilmiş 

ve hastane kalite sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. HKS, hastaneler işleyişi 

içerisindeki tüm iş, işlem ve süreçleri kapsayan bir modeldir. Hastanelerimizde 

sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması, alt yapı ve hizmet süreçlerinin denetlenmesi, 

hasta ve yakınlarının memnuniyetini üst seviyede tutan bu sistemin amacı, etkili, 

kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunulmasıdır.    

Son yıllarda Kamu Hastaneleri temel faaliyeti olan sağlık hizmetinin 

kalitesinin artırılmasına odaklanmakta, bunun dışında kalan diğer yardımcı 

hizmetleri ise satın alma yöntemi ile işletmelerden sağlamayı tercih etmektedirler. 

Hizmet alımı olarak da adlandırılan bu yöntem sayesinde kamu hastaneleri, kendi 

faaliyet alanlarına odaklanarak daha kaliteli sağlık hizmet sunumu 

gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca bu sayede diğer işletmeler ile iş ortaklığı kurarak 

tedarik ağı kurmuş, tedarik zincirinin daha etkin oluşturulmasına olanak sağlamıştır.  

Hastanelerin büyük çoğunluğu, tıbbi hizmetlerin dışında kalan güvenlik, teknik 

servis, bakım onarım, temizlik, yemek, HBYS, görüntüleme ve laboratuvar 

hizmetleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler gibi birçok hizmeti satın alma 

yöntemi ile işletmelerden alarak yerine getirmektedir. Bu sayede hizmetler daha 

etkin ve hızlı sunulmaktadır. Ancak en son değişiklikle birçok hizmetin satın alma 

hizmetinden vaz geçilmiş tekrar kendi personeli ile çözme çabasına girmiştir. Bu geri 

gidiş ile hizmetlerde aksamaların olmaya başladığı gözlemlenmektedir.    

 Ülkemizdeki sağlık hizmeti sunumu ağırlıklı olarak SB 1. 2. ve 3. Basamak 

sağlık kurumları ile yerine getirilmektedir. Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 

işletme olmanın verdiği yükümlülükleri de yerine getirmeye çalışmaktadır. Saha 

gözlemleri ve mesleki deneyim, Kamu Hastaneleri sağlık hizmetini sunarken ihtiyacı 

olan mal ve hizmetleri temin için satın alma işlemlerini KİK mevzuat hükümlerince 

gerçekleştirmektedir. KİK mevzuat hükümlerince yürütülen satın alma süreci, 

mevzuattan kaynaklanan iş ve işlemlerin çokluğu, ödemelerin gecikmesi, muayene 



 
 

58 
 

kabul işlemlerinin yavaş yürümesi gibi nedenlerden dolayı tedarik süreci 

uzatmaktadır. Mesleki deneyim ile, Kurumlarda görevli personelin tedarik 

süreçlerinin uzun sürmesinden dolayı malzemesiz kalmamak için stok oranlarını 

yükselttiği görülmektedir. SB tarafından hastanelerin uygulanmasını istediği 60 

günlük stok miktarları aşılmaktadır. Aşırı stok hastane döner sermaye işletmesine ek 

yük getirmekte, kurum borç sarmalına girmektedir. Hastaneler de yaşanan tedarik 

sorunlarını minimuma indirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla uygulamaya 

konulan bir çok uygulamadan istenilen başarılı alınamamıştır.   

KİK tarafından ihale sürecindeki sürelerin kısaltılmasına ve elektronik 

ortamda birçok ihale işleminin gerçekleştirilmesine olanak sağlanmasına rağmen, 

ihale hazırlık süreçleri, özellikle ilan süreleri, karar ve tebliğ süreleri, sözleşme davet 

ve sözleşme süreci, ihalelere yönelik itirazen şikâyet başvuruları ya da ihale iptalleri, 

iptal durumunda yeni ihale işlemleri, malların teslim süreleri de dikkate alındığında 

tedarik süresi çok uzamaktadır.  

 Kamu İhale Kurumunun tüm ihale işlemlerini EKAP üzerinden e-ihale olarak 

gerçekleştirme, süreleri minimuma indirme çalışmaları devam etmektedir. Yine 

DMO tüm hastanelerde kullanılan tıbbi malzemelerde standart sağlamak için SB ile 

uygulamaya koyduğu uygulamada bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Merkezi 

alımlarda fiyat avantajı var gibi gözükse de uzayan tedarik süreçleri yüzünden 

alımlar yapılamamakta kurumlara yetkiler verilmekte ancak acili yetine binaen alıma 

çıkılan malzemeler daha maliyetli olarak satın alınmaktadır.  

 İller bazında kurulan il stok birimleri sayesinde ihtiyacından fazla malzemesi 

olan kurumdaki malzemeler, ihtiyacı olan hastanelere aktarımı sağlanmakta bu 

sayede atıl konumdaki malzemeler kullanıma sunularak maliyet yükü en aza 

indirilmektedir. Miat aşımı, maliyet düşürme, tedarik kolaylığı, ihale masraflarının 

olmayışı, kaynak israfı gibi maliyeti artırıcı faktörlerin önüne geçilmektedir. Standart 

tıbbi malzemelerin stok devirlerinde sorun olmasa da nitelikli sarf malzemelerin 

devirlerinde hastalıların kişiye özel olması ve hekimleri malzeme tercihleri yüzünden 

sıkıntılar oluşturduğu gözlemlenmiştir.  
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İl stok biriminde çalışan personellerin sayısının artırılması, hizmet içi 

eğitimlerle uzmanlaşmaları temin edilmeli ilgili birimlerde ki personel sirkülasyonu 

minimum düzeyde tutulmalıdır. İl düzeyinde kurulacak olan ambar sayesinde tek 

merkezde Muayene kabul işlemi yapılacak olmasından dolayı hastanelerde muayene 

kabul iş ve işlemleri yürütmekle görevli personeller başka birimlerde 

görevlendirilmek kaydıyla insan kaynaklarında daha etkin bir yönetimin 

sergileneceği kanaatindeyim.  

Malzeme dağıtımının hem hastanelerin stoklama maliyetlerini azaltacağı, 

TZY’ nin daha etkin işletilebileceği kanaatindeyim. Bilgi teknolojileri sistemleri ile 

desteklenmiş il merkezi depo sayesinde daha etkin, verimli stok yönetimi 

yürütüleceği kanaatindeyim.               
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