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AÇIKLAMALAR 
KOD 346SBI020 

ALAN  Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

DAL/MESLEK Tıbbi Sekreterlik 

MODÜLÜN ADI  Stok ve Satın Alma 

MODÜLÜN TANIMI  

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı üzerinde stok ve 

satın alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 20/8 

ÖN KOġUL 
Bilgisayarda Ofis Programları dersi modüllerini baĢarmıĢ 

olmak 

YETERLĠK Stok ve satın alma iĢlemlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı 

üzerinde stok ve satın alma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Stok iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi yönetim Sistemi 

programı üzerinde doğru olarak yapabileceksiniz. 

2. Satın alma iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi yönetim 

sistemi programı üzerinde doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, Ġnternet, Sağlık Kurumu 

Bilgi Yönetim Sistemi Programı  

 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son yıllarda dünyadaki geliĢmelere paralel olarak hastaneler otomasyona büyük önem 

vermiĢ, gerek hastaya daha iyi hizmet gerek hastanenin daha iyi yönetilebilmesinin ancak 

otomasyonla mümkün olduğu görülmüĢtür. Stok iĢlemlerinin takibi ve eksilen ürünlerin 

zamanında alınabilmesi için de bu programlardan yararlanılır. 

 

Hastanelerde birçok ilaç ve malzeme kullanılır. Söz konusu ilaç ve malzemelerin 

tüketimi, genellikle yapılan tedaviye ya da hizmete bağlıdır. Buna bağlı olarak sağlık 

kuruluĢlarında çok çeĢitli ürünler gerektiğinde kullanılmak üzere stoklanır. Eksilen ilaç ve 

malzemelerin yerine değiĢik aralıklarla ve yöntemlerle alımı yapılır. Satın alınan ürünlerin 

satıcının deposundan hastanenin deposuna taĢınması ve buradan da hasta adına veya servis 

depolarına çıkılması yoğun bilgi akıĢını gerektirir. 

 

Hastane bilgi yönetim sistemi programları ile hastanelerde bulunan ilaç, sarf ve 

demirbaĢ malzeme kayıtları yapılır ve istendiğinde bu bilgilere çok çabuk ulaĢılır. Ayrıca 

hastane ihtiyaçlarının tespit ve temini çabuklaĢır, stok hareketlerinin takip ve kontrolü 

oldukça kolaylaĢır. 

 

Bu modül ile sizlere HBYS programı üzerinde stok ve satın alama iĢlemleri ile ilgili 

bilgiler ve bu iĢlemlerin uygulamaları anlatılacaktır.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Stok iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı üzerinde doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

Medula nedir? AraĢtırınız ve topladığınız bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. STOK 
 

Stok, sağlık hizmeti ihtiyacının karĢılanması amacıyla ekonomik değere sahip 

malzeme ve ürünlerin zamanında temin edilerek uygun bir yerde hazır bulundurulmasıdır. 

Yani gelecekte duyulabilecek talebi karĢılamaya yönelik olarak malların depolanmasıdır. 

Kısaca bir kurumun sahip olduğu mevcut mallar olarak da tanımlanabilir. 

 

Sağlık kurum ve kuruluĢları hedeflerine uygun olarak birçok değiĢik ürünü stoklamak 

ve stok hareketlerini denetlemek zorundadır. Stok hareketlerinin denetlenmesindeki temel 

amaç tedavide kullanılacak ürünlerin ne eksik ne fazla olmadan, yeterli miktarlarda hazır 

bulundurulması ve tedavi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamaktır.  

 

Stok kontrolü ise istenilen zamanda ve yerde istenilen miktarda, uygun kalitede 

ürünün ne zaman, ne kadar tedarik edilebileceğinin tespit edilmesidir. Sağlık kurumlarının 

baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi için stokların etkin kontrolü zorunludur.  

 

Genel olarak hastanelerde stok kontrolünün faydaları aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 FarklılaĢan ihtiyaçların karĢılanması 

 Büyük miktarlarda alım yapıldığında indirim sağlanması ve maliyeti düĢürmesi 

 Yüksek enflasyon döneminde kârlı bir yatırım Ģekli olması 

 Sağlık hizmetleri ihtiyacının önceden planlanamaması 

 Fiyat artıĢlarına karĢı önlem 

 Çoğunlukla ithal ürün olan ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar malzemelerinin 

her an hazır bulundurulması 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Hastanelerde stok miktarının istenilen seviyede tutulabilmesi için her hastane 

kapasitesine, iĢ yoğunluğuna ve temin kolaylığına göre stok sistemini ve temin yönteminin 

belirlemesi gerekir. 

 

Bunun için tercih edilebilecek temin yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Önceden planlaması yapılabilen hizmetler için hasta baĢına alım 

 Konsinye malzeme temini(Konsiye: Kesin satıĢı daha sonra yapılmak üzere mal 

gönderilmesi biçiminde gerçekleĢtirilen, mal bedelinin sonradan ödendiği ve 

tamamen güvene dayalı bir satıĢ ve ödeme yöntemidir.) 

 Tam zamanında tedarik yöntemi (Ġhtiyaç duyulan malzemenin gerektiği anda, 

ihtiyaç noktasında bulunmasını sağlayan, sıfır hata ve sıfır stok miktarını hedef 

alan bir malzeme yönetimi) dir. 

 

Stoklamayı tamamen ortadan kaldırmayı hedef alan tam zamanında tedarik 

yönteminde üretici-satıcı ve hastane tam bir iĢ birliği esasına göre çalıĢmalıdır. Stok 

yapılmadan tüketilen ve direkt hasta üzerine çıkıĢı yapılan malzemelerin yürürlükteki yasalar 

çerçevesinde hastaya yansıtılmasında ve faturalandırılmasında HBYS programının stok 

modülü önemli bir iĢleve sahiptir. 

 

Günümüzde sağlık kurumlarının tamamına yakınında stok ve malzeme dolaĢımına ait 

verilerin anlık alınabilmesi için hastane otomasyon programı kullanılır. Bu program 

sayesinde bir ürününün hasta yoğunluğuna göre hareketi günlük, aylık ve yıllık olarak 

görülebilir.  

 

HBYS programında stok iĢlemleri, sisteme giriĢ yapıldıktan sonra ana ekrandaki Stok 

modülünden yapılır. 

 

Resim 1.1: Stok modülü giriĢ ekranı 

 

Stok modülüne giriĢ yapıldığında ilk olarak depo giriĢ penceresi ekrana gelir. 
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Resim 1.2: Depo giriĢ penceresi 

 

Depo giriĢ penceresinin  numaralı bölümünde ÇalıĢma Yılı ve ġirket alanları, 

numaralı bölümünde çalıĢılan iĢ yeri  numaralı bölümünde de bu iĢ yeri ile ilgili 

depolar bulunur. Depolar, ana ambar ve bu ana ambara bağlı cep depolar olarak adlandırılır. 

Ġlaç ve diğer malzemeler alındıktan sonra ilk iĢ olarak ambara giriĢi yapılır.  

 

Bütün iĢlemler, seçilen depo üzerinde yapılacağından depo seçimi son derece 

önemlidir. Depo giriĢ penceresinden çalıĢma yılı, iĢ yeri ve depo seçildikten sonra “GĠRĠġ” 

tuĢuna basılır. ÇalıĢma yılı, sistemde devrin yapıldığı en son yıl olmalıdır. Eğer depo 

giriĢlerinde daha önceki bir yıl seçilirse sadece veriler görülebilir, üzerinde herhangi bir 

iĢlem yapılamaz. Yani, kapatılmıĢ bir yıl üzerinde iĢlem yapılmasına, bir belgenin geri 

alınmasına ya da silinmesine sistem tarafından kesinlikle izin verilmez. Stok modülü bir 

kurumun sadece belli bir yerdeki birimi için değil diğer farklı binalarda bulunan birimlerin 

stok hareketlerini takip için de kullanılabilir. O yüzden ĠġYERĠ bölümünde farklı birim 

seçenekleri listelenir. Örneğin, Resim 1.2’de görülen uygulama ile 

 tıp fakültesinin stok hareketleri takip edilirken aynı zamanda diĢ hekimliği 

fakültesinin de stok iĢlemleri yapılabilir.  

  

Stok Takip modülünde yapılan bütün iĢ ve iĢlemlerin yer aldığı menüler açılan 

ekranın sol tarafında listelenir. 
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Resim 1.3: Stok menüleri ekranı 
 

1.1. Referanslar 
 

Stok takip modülünde referanslar menüsü altında stok iĢlemleri ile ilgili genel 

tanımlamaların yapıldığı formlar bulunur. Burada ilaç, malzeme, depo ve belge türleri için 

genel tanıtımlar ve yetkilendirmeler yapılır. Referanslar menüsü çift tıklanarak açılır ve tüm 

formlar görüntülenir. 

 

ġema 1.1: Referanslar menüsü formları 
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1.1.1. Stok Kartı 
 

Stok iĢlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle depoya giren her ilacın veya 

malzemenin sisteme tanıtılması gerekir. Bu da “Stok Kartı” formu ile gerçekleĢtirilir. 

 

Resim 1.4: Stok kartı formu 

 

Herhangi bir ilaç veya malzemeye ait stok kartı formu doldurulacağı zaman ilk olarak 

bir stok kodu verilmesi gerekir. Bunun için imleç “Stok Kodu” alanındayken F4 fonksiyon 

tuĢuna basılarak “Stok Kodu Yardım” penceresi açılır. 

 

Resim 1.5: Stok kodu yardım penceresi 
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Stok kodu yardım penceresinden tanımlanan ilaç veya malzemenin taĢınır kod grubu 

belirlenir. Bunun için “Stok Kodu Yardım” ekranının numaralı Alanında TaĢınır Kod 

Gruplarının önündeki  ikon çift tıklanılarak açılır. Stokun türüne göre ilgili satırlarda 

bulunan  ikon tıklanarak tanımlanacak malzeme ya da ilacın içinde bulunduğu gruplar 

açılarak aranan stok kodu bulunana kadar bu iĢleme devam edilir.  

 

Resim 1.6: TaĢınır kod gruplarının açılması 

 

Stok kaydı yapılacak malzeme, taĢınır kod grupları içerisinde tanımlı değilse stok 

kodu yardım penceresinin numaralı alanında bulunan “Yeni Grup” düğmesi tıklanır ve 

TaĢınır Mal Yönetmeliği’ne uygun olarak ilgili alanlara “TMY Kodu” ve “TMY Adı” 

girilerek taĢınır, tanımlanır. Daha sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak yeni tanımlanan 

taĢınır ilgili gruba eklenmiĢ olur. 

 

Resim 1.7: Yeni taĢınır eklenmesi 



 

 9 

TaĢınır kod gruplarından biri silinmek istenirse silinecek ilaç veya malzeme seçilir ve 

“Sil” düğmesi tıklanır. Açılan uyarı penceresinden “Evet” seçilirse ilgili taĢınır silinmiĢ olur.  

 

Yeni stok kodu oluĢturmak için stok kartı hazırlanacak ilaç veya malzeme grubu, stok 

kodu yardım penceresinin  numaralı alanından bulunur ve seçilir. Seçilen ilgili grubun 

stok kodu formun  numaralı bölümünde bulunan “Stok Kodu” alanına yansır. Ġlgili 

gruba ait ilaç veya malzemeler formun  numaralı alanında listelenir.  

 

Resim 1.8: Stok kodu bulunacak taĢınırın seçilmesi 

 

Stok kodu yardım penceresinin numaralı alanında bulunan “Sorgula” düğmesi 

tıklandığında ilgili grup kodu ve adı formun numaralı alanına düĢer. Bunun üzerine 

tıklandığında formun  numaralı alanında yeni stok kodu sistem tarafından otomatik 

olarak oluĢturulur.  

 

Resim 1.9: Yeni stok kodu oluĢturulması 
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Formun  numaralı alanında bulunan “Yeni Stok Kodu OluĢtur” butonu 

tıklandığında ise sistem tarafından oluĢturulan yeni stok kodu, “Stok Kartı” formunun 

“Stok Kodu” alanına yansır. 

 

Resim 1.10: Yeni stok kodunun stok kartına eklenmesi 

 

Stok kodları oldukça uzun rakamlardan oluĢmaktadır ve bu yüzden akılda tutulmaları 

ve yazılmaları zordur. Bundan dolayı alternatif kodlar oluĢturulur. Alternatif kodlar stoku 

çağırma iĢlemlerinde kolaylık sağlar. OluĢturulan alternatif kod, stok koduna yazılıp 

“Enter” tuĢuna basıldığında ilgili stok otomatik olarak gelir. “Alternatif Kod” numarası, 

stok kodu oluĢturulduğunda otomatik olarak sistem tarafından verilir. Ayrıca yeni alternatif 

kod numarası oluĢturmak için F7 fonksiyon tuĢu kullanılır. 

 

Stok kodu oluĢturulduktan sonra eğer ilgili ilacın ya da malzemenin üzerinde barkod 

numarası varsa bu numara “Barkod/UBB Kodu” alanına yazılır. Eğer girilen ürün ile ilgili 

barkod numarası daha önceden tanımlanmıĢsa UBB
1
 Seç butonu tıklanır.  

                                                 
1 UBB- Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası; Hacettepe Üniversitesi hastaneleri tarafından 

Maliye Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına yürütülen ortak projenin 

adıdır. Ulusal Bilgi Bankasının web sitesinin adında yer alan “huap”, projenin kod adı olan “Hacettepe 

Üniversitesi AraĢtırma Projesi” kelimelerinin baĢ harflerinden türetilmiĢtir. Ġlaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, 

sipariĢ, nakliye, satın alma, stok, hastaya order, fatura ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her 

kiĢi ve kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesi projenin ulaĢmak istediği temel hedeftir. Ulusal 

Bilgi Bankası e-ticaret için temel altyapıyı sağlamıĢ olacaktır. 
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Resim 1.11: UBB seçim ekranı 

 

Açılan “UBB Seçim” ekranında daha önceden tanımlanmıĢ barkod numarası varsa 

görüntülenir. Ġlgili barkod numarası onaylanarak “Barkod/UBB Kodu” alanına eklenir. 

Daha sonra “Stok Adı” alanına ilgili stokun adı yazılır. MKYS kayıt numarası varsa 

“MKYS Kayıt No.” alanına yazılır. 

 

 1 Eylül 1997 tarihinde Ġkinci Sağlık Projesi kapsamında baĢlatılan ve anahtar teslimi 

bir Dünya Bankası projesi olan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS), Sağlık 

Bakanlığı Merkez TeĢkilatı (SBMT) ve tüm Ġl Sağlık Müdürlüğü (ĠSM) bünyesindeki 

kurumlar, insan gücü, malzeme vb. iĢlemlerinin takibini amaçlayan, mali kaynakların 

yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak daha çağdaĢ, etkin ve verimli kurumsal bir 

yapıya geçilmesini hedefleyen proje olarak ortaya çıkmıĢtır. Çekirdek Kaynak Yönetim 

Sistemi (ÇKYS) Uygulama yazılımı; 

 

 Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (ĠKYS), 

 Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS), 

 Yatırım Takip Sistemi (YTS) 

 Özel Sağlık KuruluĢları Yönetim Sistemi (SKYS) olmak üzere dört bilgi 

sisteminden (ana modülden) ve sistemlerin her birinin altında çok sayıda alt 

bilgi sisteminden (alt modülden) oluĢur. 

 

MKYS; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Merkez TeĢkilatı ile Ġl Sağlık Müdürlüklerine 

ait kaynakların (dayanıklı taĢınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak takibini 

sağlar. Envanter Bilgi Sistemi, Malzeme GiriĢi, Ambar (Depo) Bilgi Sistemi, Dayanıklı 

TaĢınır (DemirbaĢ) Bilgi Sistemi, UlaĢım Araçları Bilgi Sistemi, Tıbbi Cihaz Bilgi Sistemi, 

Bakım Onarım Bilgi Sistemi, Firma Bilgileri, MKYS Uygulama Yönetim Modülü ile 9 alt 

modülden ve çok sayıda alt menülerden oluĢur. Bugün itibarı ile MKYS Türkiye’deki en 

büyük malzeme deposu hâlini almıĢtır. Bu sistem sayesinde Bakanlığın 2. ve 3. basamak 

kurumlarında hangi hastanede hangi ürünün stok fazlası olduğu kolayca izlenebilmektedir. 
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Ayrıca tüm harcama birimlerinin malzeme satın alma sorgulaması yapılarak bir 

ürünün maliyeti hakkında bilgi paylaĢımı da yapılabilmektedir. MKYS’deki verilerden özet 

tablolar oluĢturularak Karar Destek Sistemine (KDS) günlük olarak veriler aktarılmakta ve 

hızlı sorgulamalar yapılabilmektedir. ġu anda MKYS ye Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemlerinden de (HBYS) veri aktarımı çevirim içi (online) olarak yapılmaktadır.  

  

TaĢınır kayıt kontrol yetkilileri (TKKY), çalıĢtıkları kurumlara iliĢkin tüm malzeme ve 

demirbaĢ kayıtlarını Sağlık Bakanlığı resmi Ġnternet sitesinde bulunan “Çekirdek Kaynak 

Yönetimi Sistemi” üzerinden girip takip etmektedirler. 

 

“Stok Kartı” formunun “Ana Grup” ve “Alt Grup” açılır liste kutusundan girilen 

ürünün ana ve alt grubu belirlenir. 

 

Resim 1.12: Ana grup açılır liste kutusu 

 

Özellik alanına, girilen ürün ile ilgili bir özellik yazılabilir. Doldurulması zorunlu bir 

alan değildir. Daha sonra “Üst Birim” ve “Alt Birimin” belirlenmesi gerekir. Üst birim, 

ürünün hastaneye geliĢ Ģeklini (adet, kutu, bağ, cilt, çift gibi), alt birim ise ürünün hastaya 

çıkıĢ Ģeklini belirlemektedir. 

 

Marka ve model girilecekse “Marka” ve “Model” alanlarının yan tarafında bulunan  

 ikon tıklanır ve açılan pencerede ilgili marka ve model tanımlanır. 

 

“EĢ Değer Grup Kodu”nu seçmek için F2 fonksiyon tuĢuna basılır. Açılan “EĢ 

Değer Grup Yardım” penceresinde “Sorgula” düğmesinin tıklanması ile açılan listeden eĢ 

değer kod seçilir ve “EĢ Değer Grup Kodu” alanına yansıtılması sağlanır. Aynı eĢ değer 

koda sahip ilaçlar hastaya çıkıĢlarda muadil ilaç olarak görünür. 
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Resim 1.13: EĢ değer grup yardım penceresi 

 

Tanımlanan ürün, ilaç ise farmakolojik özellikleri ve aĢırı doz alındığında yapılması 

gerekenler, “Farmakoloji Özellikleri” ve “AĢırı Doz Al. Yap. Gerekenler” alanlarına 

yazılmalıdır. Ayrıca “Açıklama” alanına varsa açıklayıcı bilgiler yazılabilir. 

 

TMY kodu ve TMY adı otomatik olarak ilgili alana sistem tarafından stok kodu ile 

birlikte getirilir. “KDV Oranı(%)” alanına KDV yüzdesi yazılır. “Paket DıĢı mı?” alanı 

sadece malzemeler için kullanılır. Eğer girilen malzeme paket dıĢı ise bu alan 

iĢaretlenmelidir. “GSS Birim Çarpanı” alanı hastanede bölünebilen ilaçlar için kullanılır. 

Örneğin 250 g olan bir solüsyon beĢ hasta için kullanılacaksa burada birim çarpanı 50 

olmalıdır. Eğer tek hastaya çıkılıyorsa birim çarpanı alnına 250 yazılır.  

 

“Rapor Gereklilik” alanı antibiyotik türü ilaçların giriĢinde kullanılır. Ġlacın depodan 

çıkıĢına göre açılır liste kutusundan EHU(Enfeksiyon hastalıkları uzmanı), A-72 (72 saat 

kullanılacak antibiyotikler) ve SR (rapor gerekli) seçeneklerinden biri seçilir. Eğer ilaç 

hastaya çıkılmadan önce enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından onaylanması gerekiyorsa 

EHU veya A-72 seçilir. Ġlaç çıkıĢı sadece raporlu hastalara yapılabiliyorsa SR seçilir.  

 

Resim 1.14: Rapor gereklilik alanının doldurulması 

 

Ġlaç ve malzeme tanıtımı için “Ambalaj Adet” alanının doldurulması gerekir. “Reçete 

Türü” alanı ilaç giriĢlerinde kullanılır. “Reçete Türü” alanında açılır liste kutusundan ilgili 

ilacın reçete türü tanımlanır. 
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Resim 1.15: Reçete türü seçilmesi 

 

“EK-5
2
 Kodu / Fiyatı” alanı sadece malzemeler için kullanılır. “Ġmleç EK-5 Kodu / 

Fiyatı” alanındayken F2 fonksiyon tuĢuna basılarak açılan” EK-5 Yardım” penceresinden 

aratılarak EK-5 koduna dahil olan malzemeler görüntülenir. 

 

Resim 1.16: EK-5 yardım penceresi 

 

Ayrıca “Stok Kartı” formunun  numaralı alanında, satıĢ fiyatı, birim fiyatı, üst 

baz, alt baz, eczane indirimi, hazine kesintisi gibi alanlar yer alır. Burada ilaçlar için 

“Medula”dan fiyat güncellemesi yapıldığında birim fiyatı otomatik olarak “Birim S. Fiyatı” 

alanına yansır. Eğer tanımlanan ürün bir malzeme ise depoya giriĢ yapıldığında birim fiyatı 

sistem tarafından otomatik getirilmektedir. Üst baz, alt baz, eczane indirimi, hazine kesintisi 

alanları da ek-2’de (SUT eki) yer alan bilgiler doğrultusunda yazılır. 

 

“GSS Grubu” alanı “Medula”ya gönderme yapılacağı zaman, gruplara göre 

gönderme iĢlemi için kullanılır. Ana grupta seçilen değere göre GSS grubu açılır liste 

kutusundaki bilgiler değiĢiklik gösterir. Örneğin, bu uygulamada Ana Grup” ilaç olarak 

seçildiğinden dolayı GSS grubu açılır liste kutusunda ilaç ile ilgili seçenekler yer alır. 

                                                 
2
 EK-5; SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) eki- FiyatlandırılmıĢ Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi 
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Resim 1.17: GSS grubu açılır liste kutusu 

 

“Tip Grubu” alanı, ilaçlar eczaneden çıkıldıktan sonra rapor ve analizler aĢamasında 

kullanılır. Tip grubu alanı açılır liste kutusundan uygun seçenek tıklanarak tanımlanır. 

 

Resim 1.18: Tip grubu açılır liste kutusu 

 

“Tip Grubu” açılır liste kutusunda tanımlanmak istenen tip kodu yer almıyorsa ya da 

mevcut bir tip üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapılmak isteniyorsa “Stok Kartı” formunun 

numaralı alanında bulunan bölümünden “Ekle/Düzenle/Sil” düğmesi tıklanarak açılan 

“Stok Tip Tanıtım/Düzenleme” penceresinde güncelleme, silme ve yeni tip ekleme 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir.  

 

Resim 1.19: Stok tip tanıtım/düzenleme ekranı 

 

Bu ekranda seçim iĢlemi yapılıp gerekli düzenlemelerden sonra “Güncelle” düğmesi 

tıklanarak istenen değiĢiklikler yapılmıĢ olur. Yine tip seçimi iĢlemi sonrasında “Sil” 

düğmesi ile silme iĢlemi, “Yeni” düğmesiyle de tip kodu oluĢturulduktan sonra yeni bir tip 

tanımlama iĢlemi gerçekleĢtirilir. 
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“Stok Kartı” formunun  numaralı kısmı olan “Depoya Özel Ayarlar” bölümü 

depo bazlı çalıĢır. Deponun mevcut stokları ve maksimum, minimum çıkıĢları ile ilgili 

tanımlamalar bu bölümde yapılır. “Depoya Özel Ayarlar” kutucuğu iĢaretlenerek aĢağıdaki 

alanlar aktif hâle getirilir. 

 

Resim 1.20: Depoya özel ayarlar bölümü 

 

Max. Stok, Min Stok, Max. Stok ÇıkıĢı, Max. Günlük ÇıkıĢ, Varsayılan ÇıkıĢ Miktarı, 

Tüketim Kısıtı gibi alanların giriĢleri yapılır. “Depo Mevcudu” alanı, stok seçildiğinde 

otomatik olarak sistem tarafından doldurulur.  

 

“Stok Kartı” formunun numaralı bölümünde bulunan “EĢ Değer Stok Kodları” 

alanında varsa aynı eĢ değer stok kodlu muadil ilaçlar miktar olarak görüntülenir. 

 

Resim 1.21: EĢ değer stok kodları bölümü 

 

“Stok Kartı” formunda tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet düğmesi 

tıklandığında bir ürüne ait stok kartı tanımlama iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 

1.1.2. Depo Tanıtma 
 

Depo tanıtma formu ile sisteme yeni bir depo eklenir veya mevcut bulunan depolar 

üzerinde yeni düzenlemeler yapılır. 
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Resim 1.22: Depo tanıtma formu 

 

Yeni bir depo tanımlanmak istendiğinde “Depo Tanıtma” formunun  numaralı 

bölümünde bulunan “Depo Kodu” alanına yeni bir numara yazılır ve “Enter” tuĢuna basılır. 

Açılan uyarı penceresinde Evet düğmesi tıklandığında depo kodu numarası verilmiĢ olur. 

Ayrıca deponun aktif olarak kullanılabilmesi için Aktif kutucuğunun iĢaretlenmesi gerekir.  

 

Resim 1.23: Depo kodu numarasının verilmesi 
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OluĢturulan deponun adı “Depo Adı” alanına yazılır. Bu depo hangi bölüme ait 

olacaksa ilgili bölüm “Bilim Dalı” alanında açılır liste kutusundan seçilir. Depo Türü 

alanından Fatura/Belge Tarihi seçeneği seçilir. Bu seçenek depoya ilk giren ilk çıkar 

mantığı ile çalıĢır. 

 

Resim 1.24: OluĢturulan deponun ait olacağı bilim dalının seçilmesi 
 

Daha sonra “GiriĢte Birim Seçimi, ġirket Kodu, Harcama Birimi Kodu, Ġl Kodu, 

ÇıkıĢta Birim Seçimi, ĠĢ Yeri Kodu, Muhasebe Birimi Kodu ve Ġlçe Kodu” alanları ilgili 

kurumdan bilgiler alınarak doldurulur. 
 

Depo tanıtma formunun  numaralı alanında oluĢturulan deponun çıkıĢ iĢlemlerinde 

hangi tür raporları vermesi isteniyorsa onlar iĢaretlenir. Tanımlanan depo türü ambar, 

demirbaĢ, eczane ya da idari depo, hangisi ise iĢaretlenir. Burada “MKYS Entegre 

Durumu” iĢaretlenirse formun  numaralı alanı aktif hâle gelir. Eğer tanımlanan depo 

MKYS ile bütünleĢmiĢ durumda çalıĢacaksa  numaralı alan doldurulur. 
  

“Kaydet” düğmesi tıklanıldığında sistemde yeni bir depo tanımlanmıĢ olur ve  

numaralı alanda listelenir. 

 

Resim 1.25: OluĢturulan yeni deponun kaydedilmesi 
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Ġstenirse daha önce oluĢturulmuĢ depolar formun  numaralı alanından seçilerek 

üzerinde güncellemeler yapılabilir veya “Sil” düğmesine tıklanarak silinebilir. 

 

1.1.3. Kullanıcı Depo Tanıtma 
 

“Kullanıcı Depo Tanıtma” formu ile depoda çalıĢacak kullanıcıların 

yetkilendirilmesi yapılır. Ayrıca daha önceden tanıtılmıĢ kullanıcılar silinebilir ya da 

değiĢiklikler yapılabilir. 

 

Resim 1.26: Kullanıcı depo tanıtma formu 
 

“Kullanıcı Depo Tanıtma” formunun; 
 

numaralı alanında depoda yetkilendirilecek kullanıcının kodu “Kullanıcı Kodu” 

alanına yazılır. Eğer tanıtılacak kullanıcı sistemde kayıtlı ise F2 fonksiyon tuĢu ile açılan 

kullanıcı yardım ekranından ilgili kod bulunarak tıklanır ve buradan “Kullanıcı Kodu” 

alanına eklenmesi sağlanır.  

 

Resim 1.27: Kullanıcı yardım ekranı 
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“Depo Kodu” alanına seçilen kullanıcının hangi depoda yetkilendirilmesi isteniyorsa 

o deponun kodu yazılır. Depo kodu bilinmiyorsa F2 fonksiyon tuĢu ile açılan “Depo Kodu 

Yardım” penceresinden ilgili depo kodu seçilerek “Depo Kodu” alanına eklenir. 

 

Resim 1.28: Depo kodu yardım penceresi 

 

Formun  numaralı alanında kullanıcının yetkilendirildiği depoda ne tür iĢler 

yapabileceği belirlenir. Sonra “Kaydet” düğmesine tıklandığında seçilen kullanıcı ilgili 

depoda yetkilendirilmiĢ olur ve formun  numaralı alanında listelenir.  

 

Resim 1.29: Depo kullanıcısının yetkilendirilmesi  

 

Ġstenirse formun  numaralı alanında listelenen kullanıcılardan biri seçilerek 

bilgileri güncellenebilir veya “Sil” düğmesi ile silinebilir. 



 

 21 

1.1.4. Rapor Ġmza Tanıtma 
 

“Rapor Ġmza Tanıtma” formu, TĠF, muayene ve kabul komisyonu raporu gibi resmi 

evraklara imza atabilecek yetkililerin tanıtılması amacı ile kullanılır. 

 

Resim 1.30: Rapor imza tanıtma formu 

 

Formun “Kodu” alanına imza yetkisi verilecek yetkiliye diğer formlarda ve resmi 

raporlara kullanılacak ilgilinin adını ve unvanını ekleyecek bir kod (numara) yazılır ve 

“Enter” tuĢuna basılır. Açılan uyarı penceresinde “Evet” tıklanır. 

 

Resim 1.31: Ġmza yetkilisine kod verilmesi 

 

Sonra imza yetkilisinin adı ve soyadı, unvanı ilgili alanlara yazılır. “Aktiflik” alanı 

iĢaretlenirse tanımlanan yetkili aktif hâle gelir ve kodu arama formlarında görülür. “Kaydet” 

butonu tıklandığında imza yetkilisi sisteme tanıtılır ve formun alt tarafında listelenir. 

Ġstenirse formun alt tarafında görüntülenen kayıtlı imza yetkilileri bu formda tekrar 

düzenlenebilir. 
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1.1.5. Majistral Ġlaç Tanıtma 
 

Eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından reçeteye yazılmıĢ formüle göre 

eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara, majistral ilaç denir. Günümüzde ilaçlar 

çok modern fabrikalarda üretilmekte fakat formülleri standart olan bu ilaçlar (tabletler, 

Ģuruplar, pomadlar, emülsiyonlar) bazen istenen sonuca uygun olmayabilir. Gereken doz 

ayarlamaları yapılarak farklı kombinasyonlarda ilaçlar hazırlanabilir. KiĢiye özel hazırlanan 

bu ilaçlar majistral ilaçlardır. Majistral ilaçların haricen kullanılanları kırmızı, dâhilen 

kullanılanları beyaz etiketle etiketlenir. Etikette içerik, kullanım Ģekli, son kullanma tarihi 

gibi bilgilere yer verilir.  

 

HBYS programında “Majistral Ġlaç Tanıtma” formu eczacılar ve doktorlar 

tarafından hazırlanmıĢ majistral ilaçların tanıtılması ve fiyatlandırılması amacı ile kullanılır. 

 

Resim 1.32: Majistral ilaç tanıtma formu 

 

Majistral Ġlaç Tanıtma formunun; 

 

 numaralı bölümünde ilk olarak “Majistral Ġlaç Stok Kodu” alanına biliniyorsa 

ürünün stok kodu yazılır. Bilinmiyorsa F2 fonksiyon tuĢu yardımı ile açılan “Stok Kodu 

Yardım” penceresinden “Ara” düğmesi tıklanır. 
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Resim 1.33: “Stok Kodu Yardım” penceresi 

 

Açılan pencerede daha önce stok kartında tanımlanmıĢ olan majistral ilaçlar 

görüntülenir. Ġstenilen ürün buradan seçilerek çift tıklanır ve ilgili ürün stok kodunun 

“Majistral Ġlaç Stok Kodu” alanına eklenmesi sağlanır. Bununla birlikte ürünün stok 

kartında tanımlandığı gibi “Birim, Birim Miktar, Birim Fiyat ve Toplam Tutar” alanları 

sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. 

 

Resim 1.34: Majistral ilaç stok kodu alanının doldurulması 

 

“Majistral Ġlaç Tanıtma” formunun  numaralı bölümünde “Kaydet” düğmesi 

tıklandığında formun numaralı alanı aktif hâle gelir. Burada imleç “Stok Kodu” 

alnındayken F2 fonksiyon tuĢuna basılır. “Açılan Stok Kodu Yardım” penceresinden ilgili 

majistral ilaç seçilir ve çift tıklanarak “Stok Kodu” alanına eklenmesi sağlanır. 

 

Resim 1.35: Stok kodunun bulunması 
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Buradan birim ve miktarı belirlenip “Kaydet” düğmesine tıklandığında ilgili ürün 

formun  numaralı alanında listelenir ve majistral ilaç sisteme tanıtılmıĢ olur. 

 

Resim 1.36: Majistral ilacın sisteme tanıtılması 

 

1.1.6. Medula Fiyat Güncellemesi 
 

Medula: GSS ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale 

etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini 

gerçekleĢtirmek için oluĢturulmuĢ bütünleĢik sistemdir. 

 

Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha 

birçok sağlık kuruluĢunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların 

bedelinin ödenmesi ve fiyatların güncellenmesi “Medula” tarafından yapılmaktadır. 

Hastalara yapılan kesin ve son ücretlendirme “Medula” da verilen fiyatlara göre yapılır. 

 

“Medula Fiyat Güncelleme” formu ile seçilen belli bir ilacın fiyatı Ġnternet üzerinden 

güncellenebileceği gibi istenirse depoda bulunan tüm ilaçların fiyatları güncellenebilir. 
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Resim 1.37: Medula fiyat güncellemesi formu 

 

Medula fiyat güncellemesi yapmak için imleç formun numaralı bölümünde 

bulunan “Stok Kodu” alanına konumlandırılır ve F2 fonksiyon tuĢuna basılır. Açılan yardım 

penceresinde “Stok Adı” alanına aranan ilacın veya malzemenin adı ya da adının ilk birkaç 

harfi yazılarak ara düğmesi tıklanır.  

 

Resim 1.38: Medula yardım penceresi 

 

Arama sonucunda ilacın stok kodu, barkodu ve stok adı otomatik olarak pencerede 

görüntülenir. Buradan fiyatı güncellenecek ilaç farenin sol tuĢu ile çift tıklanır. Seçilen ilaç 

“Medula Fiyat Güncelleme” formuna yansır.  



 

 26 

 

Resim 1.39: Seçilen ilacın fiyatının internetten güncellenmesi 

 

“Ġnternetten Güncelle” düğmesine tıklanıldığında doğrudan “Medula” servislerine 

bağlanılarak ilacın fiyatı sisteme aktarılır. Eğer bu fiyatın sistemde kesinleĢmesi isteniyorsa 

“Kaydet” düğmesi tıklanır. 

 

Resim 1.40: Güncellenen fiyatın sistemde kesinleĢtirilmesi 

 

Depoda bulunan tüm ilaçların güncellenmesi için “Stok Kodu” alanı boĢ bırakılır ve 

“Ġnternetten Güncelle” düğmesi tıklanır. 

 

Resim 1.41: “Medula”da bütün ilaç fiyatlarının güncellenmesi 
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Böylece sistem depoda bulunan bütün ilaçları yeni fiyatlarını almak üzere “Medula”ya 

gönderir ve ilaçların son fiyatlarını sisteme çeker. Bu iĢlem depoda bulunan ilaçların sayısına 

ve kullanılan internetin hızına bağlı olarak biraz zaman alabilir. ĠĢlem tamamlandıktan sonra 

“Kaydet” düğmesi tıklanılarak yeni fiyatlar sisteme aktarılmıĢ olur. 

 

Resim 1.42: Yeni fiyatların sisteme aktarılması 

 

1.2. ĠĢlemler 
 

Stok Takip Sistemi “ĠĢlemler” menüsünde, “Depo GiriĢ ĠĢlemleri, Ġlaç/Malzeme 

Ġstemi, Hasta Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı, Depo Ġlaç/Malzeme Ġstem, Depo Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı, 

Ġlaç/Malzeme Ġade” gibi formlar bulunur. Kullanıcılar yetkilendirildikleri formlara ulaĢabilir 

ve bu formlarda iĢlem yapabilirler. 

 

ġema 1.2: Stok modülü iĢlemler menüsü 
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1.2.1. Depo GiriĢ ĠĢlemleri 
 

ĠĢlemler menüsünün ilk formu “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” formudur. Stokun baĢlangıcı 

malzemenin ambara alınması ile olur. Sistemde bir malzemenin ambara alınması “Depo 

GiriĢ ĠĢlemleri” formu ile yapılır. Depo GiriĢ ĠĢlemleri formunda gerekli ölçütlere uygun 

giriĢler yapılıp “Belge Onayla” düğmesine basılması ile birlikte bu liste içerisindeki bütün 

girilen malzemeler otomatik olarak deponun mevcutlarını etkiler. Aynı zamanda muayene 

raporu ve taĢınır iĢlem fiĢi alınması ile ilgili süreç baĢlamıĢ olur. 

 

Resim 1.43: Depo giriĢ iĢlemleri formu 

 

Bu formda öncelikle  numaralı alandan “GiriĢ Türü” belirlenir. Bunun için açılır 

listeden giriĢ türü seçilir.  

 

Resim 1.44: GiriĢ türü seçim alanı 
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“Devir GiriĢi” genellikle yılbaĢında olmak üzere senede bir kere yapılan ve sistemin 

otomatik olarak gerçekleĢtirdiği bir devir hareketidir. “Devir GiriĢi” seçilip istenen bilgiler 

girildikten sonra sistem otomatik olarak ilgili yılın devir iĢlemlerini “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” 

formunun  numaralı alanında listeler. Burada en çok kullanılan giriĢ türleri fatura, hibe, 

irsaliye ve tutanak giriĢleridir. 

 

GiriĢ türü seçiminden sonra belge ile ilgili bilgilerin bulunduğu  numaralı alan 

aktif hâle gelir.   

 

Belge No. kısmına fatura numarası girilir. Faturanın üzerindeki numara girilip 

“Enter” tuĢuna basıldığında yeni kayıt uyarı penceresi ekrana gelir. 

 

Resim 1.45: Yeni kayıt ekleme 

 

Bu fatura ile ilgili bilgiler daha önceden sisteme girilmiĢse doğrudan forma yansır. 

“Hesap Kodu” alanı doldurulurken yeni belge numarası için F7, en son belge numarası için 

F6, son iĢlem belge kaydı için F5, yardım için F2 tuĢları kullanılır. “Belge Tarihi” kısmına 

faturanın üzerinde bulunan tarih yazılır. ÇalıĢılan günün tarihi yazılacaksa F8 tuĢuna basılır.  

 

Hesap kodu, faturanın kesildiği firmanın muhasebe sisteminde kayıtlı olan hesap 

kodudur. Ġmleç “Hesap Kodu” alanındayken F2 fonksiyon tuĢuna basıldığında “Firma 

Yardım Ekranı” açılır. Buradan faturanın geldiği firmanın hesap kodu seçilerek tıklanır.  
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Resim 1.46: Firma yardım ekranı 

 

“Alım Türü” alanında bu faturanın ihale, ara alım ya da diğer alım türlerinden hangisi 

ile yapılmıĢsa açılır liste kutusundan o alım türü seçilir. Ġhale alım türü seçildiğinde “SipariĢ 

No.” alanı aktif hâle gelir. Buraya satın alma modülünden gelen sipariĢ numarası girilerek 

fatura bilgileri forma yansıtılır. Eğer bir ara alım yapılıyorsa sipariĢ no. alanı boĢ bırakılır. 

Daha sonra harcama birimi seçilir. Ġstenirse açıklama kısmına bir açıklama yazılabilir. 

“Kaydet” düğmesine tıklandığında belgenin özet kısmı hazırlanmıĢ olur ve “Ġrsaliye Ekle” 

düğmesi aktif hâle gelir. 

 

Resim 1.47: Ġrsaliye ekle düğmesinin aktif hâle gelmesi 

 

“Ġrsaliye Ekle” düğmesi, faturanın kesildiği firmadan gelen faturalanmamıĢ yani 

açıkta duran irsaliyeleri “Ġrsaliye No. Yardım” penceresinde listeler. Eğer ilgili firmaya ait 

faturalanmamıĢ bir irsaliye varsa faturalanması için ilgili irsaliye, “Ġrsaliye No. Yardım” 

penceresinden seçilir ve fare ile çift tıklanarak irsaliye bilgilerinin “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” 

formuna yansıtılması sağlanır. 
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Resim 1.48: Ġrsaliye no. yardım penceresi 

 

Genellikle depo giriĢ iĢlemleri doğrudan irsaliyeli fatura giriĢi ile yapılır. Bunun için 

imleç “Stok Kodu” alanındayken F2 fonksiyon tuĢuna basılır ve “Stok Kodu Yardım” 

penceresi açılır.  

 

Resim 1.49: Stok kodu yardım penceresi 

 

Stok kodunun tamamı ya da bir kısmı biliniyorsa doğrudan stok kodu kısmına 

yazılabilir. Bilinmiyorsa “Ara” düğmesi tıklanarak yardım alınabilir. Buradan faturası 

girilmek amacı ile bir ürün seçilip tıklandığında ürünün sisteme girilmiĢ son barkod 

numarası otomatik olarak ilgili alana yansır. Bu barkod stok kartında tanımlı olan aktif 

barkod değeriyle aynıdır. Eğer bu barkod değeri ürünün üzerindeki değerle aynı ise 

değiĢtirilmez. Faturadaki bilgilere göre açılır liste kutusundan birim seçilir ve miktarı yazılır. 

KDV oranı sistem tarafından %8 olarak yazılı gelir. Ġstenirse bu oran değiĢtirilebilir. KDV 

tutarı otomatik olarak hesaplanır. Lot numarası genellikle malzemeler için kullanılır. “Birim 

Fiyat” alanına fatura üzerindeki birim fiyatın aynısı yazılır. Varsa iskonto oranı yazılır.  
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Marka, model ve seri numarası bilgileri daha çok demirbaĢ ambarı bilgilerinde 

kullanılır. Karekodsuz bir giriĢ için gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Ekle” düğmesine 

tıklanarak sisteme kaydı yapılır.  

 

Resim 1.50: Fatura bilgilerinin eklenmesi 

 

Kayıtla birlikte girilen faturanın ayrıntılı bilgileri ve alt toplamı  numaralı alanda 

görüntülenir. Bu hâlde fatura bilgileri kaydedilmiĢ fakat ürün henüz stoka girmemiĢtir. 

“Belge Onayla” düğmesinin tıklanmasıyla birlikte hangi depodan giriĢ yapılmıĢsa o 

deponun stoktaki mevcudu, girilen miktar kadar artar. Aynı zamanda “Belge Onayla” 

düğmesi belgenin içeriğinin depo mevcutlarına aktarılmasıyla ilgili hareketi de baĢlatır. 

 

Resim 1.51: Belge onayla düğmesi 
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Belgenin onaylanması ile birlikte belge durumu, kesinlik kazanır ve bu aĢamadan 

sonra malzemenin diğer depolara çıkıĢı yapılabilir. Eğer mevcutlar yeterli ise sistem, yapılan 

kaydın geri alınmasına izin verir. Fakat bu belge içerisindeki kalemlerden birinin hastaya ya 

da diğer depolara çıkıĢı yapılmıĢsa yani mevcutlar azalmıĢsa sistem, belgenin geri 

alınmasına izin vermez. 

Karekodlu bir giriĢ yapılacağı zaman formun  numaralı alanında bulunan 

Karekodsuz kutucuğundaki iĢaret kaldırılır.  

 

Resim 1.52: Karekodsuz iĢaretinin kaldırılması 

 

“Ekle” düğmesine basıldığında karekod seçim ekranı açılır ve depo giriĢ iĢlemleri 

karekodlu yapılır. 

 

Resim 1.53: Karekod seçim ekranı 

 

Burada üç farklı Ģekilde karekod giriĢi yapılabilir. Bunlar: 
 

 Barkod okuyucular ile ürünlerin üzerindeki barkodlar tek tek okutulabilir. 
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Resim 1.54: Barkod okuyucu ile depo giriĢi yapılması 

 

 Kutuların üzerindeki karekodlar tek tek giriĢ satırına manuel olarak yazılabilir. 

 

Resim 1.55: Karekodların manuel olarak girilmesi 
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 Gelen ürünün üzerinde karekod yok ise karekod seçim ekranının alt köĢesinde 

bulunan “Karekod OluĢtur” düğmesi tıklandığında sistem otomatik olarak 

kendi karekodunu oluĢturur. 

 

Resim 1.56: Karekodun sistem tarafından oluĢturulması 
 

Bir karekod silinmek istendiğinde ilgili karekod seçilip giriĢ satırının karĢısındaki  

ikonu tıklanır. Gerek görülürse okutulan karekodlar “Doğrula” düğmesi ile yasak bir ürün 

olup olmadığı ĠTS (Ġlaç Takip Sistemi) üzerinden doğrulanabilir. Sonra “Onay” düğmesi 

tıklandığında okutulan karekodlar “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” formunun  numaralı alanında 

listelenir. “Belge Onayla” butonu tıklanarak yapılan iĢlem kesinleĢtirilir ve depoya giriĢi 

yapılır. 
 

Bundan sonra malzemenin alt toplamlara uygun olarak taĢınır iĢlem fiĢinin 

hazırlanması gerekir. Bunun için “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” formunda bulunan “Rapor” 

düğmesi tıklandığında taĢınır iĢlem fiĢinin kesilebileceği bir ekran açılır. 

 

Resim 1.57: TaĢınır iĢlem fiĢi hazırlanması 
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Açılan bu formda kuruma ait bilgiler otomatik olarak gelir. Eğer yeni taĢınır iĢlem fiĢi 

oluĢturuluyorsa TĠF numarası bir artacak Ģekilde sistem tarafından verilir ve değiĢtirilemez. 

TaĢınır iĢlem fiĢi daha kesinleĢtirilmediği yani taslak hâlinde olduğu için yukarıda durum 

kısmı “Yeni” olarak görülür.  

 

Bir fatura giriĢi yapıldığı için kullanıcının muayene ve kabul komisyonu tutanağı 

hazırlaması gerekir. Bunun için rapor tarihi ve sayısı girilir. Muayene ve kabul komisyonu 

tutanağı tarihi, fatura tarihinden sonra olmalıdır. Muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve 

taĢınır iĢlem fiĢinde görülmesi istenilen imzalar, “Referanslar” menüsündeki “Rapor Ġmza 

Tanıtma” formu ile tanıtılır. Tanıtılan bütün imzalar TKKY (TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 

Ġmza) Kodu ve diğer alanlarda F2 yardım tuĢu ile ekrana getirilir ve buradan ilgili yetkili 

seçilerek rapora yansıtılır. 

 

Resim 1.58: Ġmza yardım penceresi 

 

Ġmza yardım penceresinden seçilen kodlar raporlara, otomatik olarak adı ve soyadı 

olarak ilgili alanlara eklenir. Eğer raporlarda isim, soy isim yerine kaĢe kullanılıyorsa bu 

kısımlar boĢ bırakılır. TaĢınır iĢlem fiĢini ve muayene raporunu imzalayacak yetkililer 

seçildikten sonra “Kaydet” düğmesi tıklanır. Böylece “TaĢınır ĠĢlem FiĢi” sisteme 

kaydedilir ve yukarıdaki “YENĠ” olan durum alanı “KESĠN” olarak değiĢir. 
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Resim 1.59: TaĢınır iĢlem fiĢinin kesinlik kazanması 

 

Sistem bu taĢınır iĢlem fiĢi ile ilgili bütün bilgileri yılsonu ve tüm resmi raporlara 

yansıtır. Hazırlanan belge geri alınmak istenirse “Geri Al” düğmesi kullanılır.  

 

Resim 1.60: TaĢınır iĢlem fiĢinin geri alınması 

 

“TaĢınır ĠĢlem FiĢi Geri Alma” uyarı penceresinde “HAYIR” tıklanırsa en son 

kaydedilen taĢınır iĢlem fiĢi geri alınır. Eğer “EVET” seçilirse taĢınır iĢlem fiĢi geçici 

duruma gelir ve üzerinde değiĢiklikler ya da düzeltmeler yapılabilir. 
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Ġstenirse “Rapor” düğmesi tıklanarak taĢınır iĢlem fiĢinin çıktısı alınabilir. 

 

Resim 1.61: Muayene raporu yazdırılması 

 

Genellikle fatura giriĢi ile birlikte bir muayene raporu doldurulduğu için gelen uyarı 

penceresinden “EVET” seçilir ve muayene raporu yazdırılır. 

 

Resim 1.62: Muayene raporu örneği  

 

Akabinde gelen uyarı penceresinde “TaĢınır ĠĢlem FiĢi yazdırılsın mı?” sorusuna 

“EVET” cevabı verilerek taĢınır iĢlem fiĢi de yazdırılır. 
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Resim 1.63: TĠF örneği 

 

TaĢınır iĢlem fiĢi hazırlanıp belli bir zaman geçtikten sonra taĢınır iĢlem fiĢinin hatalı 

olduğu anlaĢılırsa iptal edilmesi gerekir. Bunun için “Depo GiriĢ ĠĢlemleri” formunda ilgili 

fatura açılır. Rapor düğmesi tıklanarak daha önce hazırlanmıĢ olan kesinleĢmiĢ TĠF ekrana 

getirilir. “Geri Al” düğmesi tıklanır. 
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Resim 1.64: TaĢınır iĢlem fiĢinin iptali 

 

“TaĢınır ĠĢlem FiĢi Geri Alma” uyarı penceresinden “HAYIR” seçildiğinde taĢınır 

iĢlem fiĢi iptal edilir. 

 

Resim 1.65: Ġptal edilmiĢ taĢınır iĢlem fiĢinin rapor görünümü 

 

1.2.2. Ġlaç / Malzeme Ġstemi 
 

“Ġlaç / Malzeme Ġstemi” formu, herhangi bir hastaya kullanılmak üzere ya da servisin 

ihtiyacı olan ilaç ve malzemelerin ana depodan istenmesi amacı ile kullanılır. 
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Resim 1.66: Ġlaç / malzeme istemi formu 

 

Form, ĠĢlemler menüsünden “Ġlaç/Malzeme Ġstemi” komutu tıklanarak açılır. Ġlk 

olarak  numaralı alanda kullanıcı kodu ve kullanıcı Ģifresi girilir ve “Ġstem GiriĢ” 

düğmesine tıklanır. Daha sonra  numaralı alan aktif hâle gelir. Bu alandaki tarih kısmı 

sistem tarafından otomatik olarak yazılır. “YatıĢ Bölüm” alanındaki açılır listeden ilaç veya 

malzeme istemini yapan servis seçilir. 

 

Resim 1.67: Ġlacın veya malzemenin isteneceği servis seçimi 

 

“Ġlacın Gönd. Bölüm” alanından ilacın hangi bölüme gönderilmesi isteniyorsa açılır 

liste kutusundan o bölüm seçilir. 

 

Ġstemi karĢılayan “Depo” alanından da istemin yapıldığı ilgili depo seçilir. 

 

Resim 1.68: Ġstemin yapıldığı depo seçimi 
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“Ġlaç / Malzeme Ġstemi” formunun  numaralı alanındaki tüm seçimler yapıldıktan 

sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır ve seçilmiĢ olan yatıĢ bölümünde bulunan bütün hastalar 

formun  numaralı alanında listelenir. 

 

Resim 1.69: YatıĢ bölümünde bulunan hastaların listelenmesi 

 

Hastaların listelendiği bölümden adına ilaç istemi yapılacak olan hasta bulunup 

farenin sol tuĢu ile tıklandığında ilgili hastanın genel bilgileri formun  numaralı alanına 

yansır. 

 

Formun  numaralı alanında bulunan “GSS Takip No.” açılır liste kutusundan 

“Yenile” düğmesi tıklanarak GSS takip numarası alımı güncellenir. 

 

Resim 1.70: Yeni GSS takip numarası alınması 

 

Sonra “Yeni Ġstem” düğmesi tıklandığında yeni GSS takip numaralı istem bilgileri 

formun  numaralı alanında görüntülenir. 
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Resim 1.71: Yeni istem bilgilerinin görüntülenmesi 

 

“Yeni Ġstem” düğmesinin tıklanması ile ayrıca formun  numaralı alanı da aktif 

hâle gelir. Ġstenecek malzemenin adı ya da stok kodu biliniyorsa “Stok Adı” alanına yazılır. 

Bilinmiyorsa F2 tuĢuna basılarak “Stok Yardım” penceresi açılır. 

 

Resim 1.72: Stok yardım penceresi 
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Stok yardım penceresinin  numaralı bölümünde “Adı” alanına aranan malzemenin 

ilk harfi veya birkaç harfi yazılıp sonuna “*” karakteri konularak ya da doğrudan “Sorgula” 

düğmesine tıklanarak arama yaptırılır. Aranan ürün  numaralı alandan çift tıklanarak 

seçilir ve formun  numaralı alanına düĢmesi sağlanır. Buradan da seçilip “Onayla” 

düğmesine tıklandığında ilgili ürün “Stok Adı” alanına eklenir. 

 

Resim 1.73: Ġstenecek ilacın stok adı alanına eklenmesi 

 

“Stok Adı” alanında ilacın ne kadar istenileceği “Miktar” alanına yazılır sonra birimi 

seçilir ve “Ekle” düğmesine tıklanır. Ġstenilen ilaç, “Ġlaç / Malzeme Ġstemi” formunun  

numaralı alanında görüntülenir. Son olarak formun  numaralı alanında bulunan 

“KesinleĢtir” düğmesi tıklanarak istem tamamlanmıĢ olur. 

 

Resim 1.74: Ġstemin kesinleĢtirilmesi 

 

1.2.3. Hasta Ġlaç / Malzeme ÇıkıĢı 
 

“Hasta Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı” formu, servisler tarafından yapılan istemlerin 

görülebildiği veya manuel olarak hastanın dosya numarası veya baĢvuru numarası girilerek 

hasta ile ilgili yapılan istemlerin listelendiği iki bölümden oluĢur. 
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Resim 1.75: Hasta ilaç/malzeme çıkıĢı formu 

 

Formun sol tarafında bulunan  numaralı bölüm istem kısmıdır. Buradan “Sorgula” 

düğmesi tıklandığında seçilen tarih, bölüm ve durum kriterlerine uygun olarak bölüm ya da 

servisten yapılmıĢ olan istemler görülür. Durum bölümünün “Açık” olarak seçilmesi istemin 

henüz karĢılanmadığını gösterir. Yani daha onaylanmamıĢ istemler listelenir. “Kapalı” 

seçeneği gün içinde onaylanmıĢ, “Ġptal” seçeneği ise kabul edilmemiĢ istemleri gösterir. 

 

Resim 1.76: Durum bölümü seçenekleri 

 

 numaralı alanda listelenen istemlerden mavi renkli olanlar hastaya ait istemlerin 

içerisinde EHU kapsamında onay gerektiren ilaçların olduğu anlamına gelir. Turkuaz renkte 

görülenler ise yapılan istemlerin herhangi bir onaya gerek duyulmadan kabul edilebileceğini 

ifade eder. Bu istemler onaylandıktan sonra gri renge dönüĢür. 
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Yapılan istemlerden herhangi birinin üzerine fare ile gelinip sol tuĢu tıklandığında  

numaralı alanda ilgili istemin detay bilgileri , numaralı alanda ise istem yapılan hastanın 

genel bilgileri görülür. 

 

Resim 1.77: Ġstemle ilgili detay bilgilerin görülmesi 

 

 numaralı alanda, sistemde kullanılan stok kodu ile birlikte yapılan istemle ilgili 

önemli bilgiler sunulur. Özellikle kritik stok ve ilacın miadı ile ilgili bilgilere dikkat edilmesi 

gerekir. Ġstenen ilaç belirlenen stokun altına düĢmüĢse “Kritik Stok” alanı kırmızı renkte 

görülür ve kullanıcı bu ilaç ile ilgili alım yapılması gerektiği konusunda uyarılmıĢ olur. Eğer 

stok durumunda bir sorun yoksa bu alan yeĢil renkte görülür. Miad kısmında görülen tarih 

bilgisi, depoda bulunan ilgili ilaçlar arasında son kullanma tarihi en yakın olan miad 

tarihidir. Ayrıca burada ilaçtan istenen adet ve stokta bulunan adet miktarı da bulunur. 

 

Bir istemin çıkıĢının yapılabilmesi için  numaralı alanda ilgili hastanın üzerine 

gelinerek farenin sağ tuĢu tıklanır. 

 

Resim 1.78: Ġstemi yapılan hasta üzerinde farenin sağ tuĢunun tıklanması 
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Açılan menüden “Yeni ÇıkıĢ Belgesi OluĢtur” komutu seçildiğinde çıkılması 

istenilen ilaç EHU kapsamında ise çıkıĢ belgesi oluĢturulamaz uyarısı ekrana gelir. 

 

Resim 1.79: EHU onay belgesi uyarısı 

 

EHU kapsamında olan bir ilacın enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından 

onaylanmadan kesinlikle hastaya çıkıĢı yapılamaz ancak EHU onayından sonra çıkıĢı 

yapılabilir. 

 

Turkuaz renkli olan bir istemin çıkıĢı yapılacağı zaman ilgili hastanın üzerine farenin 

sol tuĢu ile tıklanarak istem bilgilerinin  numaralı bölüme düĢmesi sağlanır. 

 

Resim 1.80: Turkuaz renkli istem bilgilerinin görülmesi 

 

Kırmızı renkli olan bilgiler kırmızı reçeteli ilaçları ve yeĢil renkli olan bilgiler ise yeĢil 

reçeteli ilaçları ifade eder. Eğer bu istemdeki miktarlar uygun ise istemin üzerinde farenin 

sağ tuĢuna tıklanılması ile açılan menüden “Yeni ÇıkıĢ Belgesi OluĢtur” komutu seçilir ve 

bilgilerin  numaralı bölüme düĢmesi sağlanır. 
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Resim 1.81: Ġstem bilgilerinin formun alt kısmında görülmesi 

 

Sistem  numaralı bölümde bulunan Belge No. alanına otomatik olarak yeni bir 

belge numarası verir. Ayrıca günün tarihini ve ilacın gönderileceği bölümü ilgili alanlara 

otomatik olarak yansıtır. Ġstenirse bu bilgiler üzerinde değiĢiklikler yapılabilir ve “Güncelle” 

düğmesine tıklanarak yapılan değiĢiklikler kalıcı hâle getirilir. 

 

Ġstenilen miktarların incelenmesi sonucunda herhangi bir değiĢiklik yapılmayacaksa 

“Onay” düğmesi tıklanarak çıkıĢ iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur. Fakat kullanıcı gerek görürse 

istenen miktarlar üzerinde değiĢiklikler yapabilir. Böyle durumlarda gerekli değiĢiklikler 

yapıldıktan sonra  numaralı bölümden “Güncelle” düğmesine tıklanılması gerekir. 

 

Resim 1.82: Ġstem bilgilerinde yapılan değiĢikliklerin güncellenmesi 
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Gerekli düzenleme ve kontroller yapıldıktan sonra “Onay” düğmesi tıklanarak çıkıĢ 

iĢlemi tamamlanmıĢ ve çıkılan bu ilaçlar hasta adına ücretlendirilmiĢ olur. Ġlgili istem açık 

durumdan kapalı duruma geçer. 

 

Resim 1.83: Hasta ilaç/malzeme çıkıĢı iĢleminin onaylanması 

 

Yapılan istemlerin raporu alınmak istenirse bunun için açık istem üzerinde farenin sağ 

tuĢu tıklanarak açılan menüden “Ġstek Belgesi Yazdır” komutu seçilir. 

 

Resim 1.84: Yapılan istemin raporunun alınması 

 

Daha sonra istemle ilgili resmi olmayan bir rapor görüntüsü ekrana gelir. Bu rapora 

doktor veya yetkili kiĢinin kaĢesi basılarak resmi hâle getirilebilir. Özellikle mor reçeteli ya 

da narkotik ilaçlarla ilgili istemlerde bu raporun alınması gerekebilir. 

 

Resim 1.85: Ġstek belgesi örneği 
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1.2.4. Depo Ġlaç / Malzeme Ġstem 
 

“Depo Ġlaç / Malzeme Ġstem” formu cep (servis) depoların, ana depodan ilaç veya 

malzeme istemini gerçekleĢtirmek amacı için kullanılır. 

 

Resim 1.86: Depo / ilaç malzeme istem formu 

 

“Depo Ġlaç / Malzeme Ġstem” formunun  numaralı alanında kullanıcı kodu ve 

kullanıcı Ģifresi girildikten sonra “Ġstem GiriĢ” düğmesi tıklandığında  numaralı alan 

aktif hâle gelir. 

 

Formun  numaralı alanında istem bilgileri tanımlama bölümü yer alır. Ġstem No. 

alanında F2 fonksiyon tuĢuna basıldığında “Ġstem No. Yardım” penceresi görüntülenir. F5 

fonksiyon tuĢu ile iĢlem yapılan son istem numarasını görme ve F7 tuĢuna basıldığında ise 

yeni bir istem numarası alma iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

Burada F7 tuĢuna basılarak yeni bir istem numarası alınır ve açılan uyarı 

penceresinden “EVET” seçeneği tıklanarak yeni bir kayıt eklenir. Tarih alanı, sistem 

tarafından otomatik olarak doldurulur. Açıklama kısmına varsa bir açıklama yazılır. “Ġstem 

Yapılan Depo” alanında, açılır liste kutusundan istemin yapılacağı depo seçilir. Sonra 

“Kaydet” düğmesine tıklandığında formun  numaralı alanı aktif hâle gelir. 
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Resim 1.87: Ġstem bilgilerinin tanımlanması 

 

Formun  numaralı alanında istenecek ilaç veya malzeme seçilir. “Stok Adı” 

alanına biliniyorsa istemin adı yazılır. Yazılan karaktere göre depoda bulunan ürün isimleri 

otomatik olarak görüntülenir. Eğer istemin adı bilinmiyorsa imleç “Stok Adı” alanındayken 

F2 tuĢuna basılır ve açılan “Stok Yardım” ekranından “Sorgula” düğmesi tıklandığında 

oluĢan listeden istemi yapılacak ürün bulunabilir. 

 

Resim 1.88: Stok yardım ekranı 
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“Stok Yardım” penceresinden istemi yapılacak ürünler seçilir ve formun alt 

bölümüne düĢmesi sağlanır. Alt bölümde kırmızı renk ile görünen istemler “Onayla” 

düğmesi tıklandığında “Depo Ġlaç / Malzeme Ġstem” formunun numaralı alanında 

listelenir. Burada listelenen ürünler tıklanarak numaralı bölümde “Stok Adı” alanına 

eklenir. Bu alanda ürünün birimi ve miktarı belirlendikten sonra “Ekle” düğmesine tıklanır. 

Sonra “Onay” düğmesi ile seçilen depodan, ilaç ve malzeme isteme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ 

olur.  

 

Resim 1.89: Ġlaç ve malzeme isteminin gerçekleĢtirilmesi 

 

1.2.5. Depo Ġlaç / Malzeme ÇıkıĢ 
 

“Depo GiriĢ ĠĢlemleri” formu ile stoka alınan ilaç veya malzemenin kurum içinde 

değerlendirilmesi amacı ile “Depo / Ġlaç Malzeme ÇıkıĢ” formu kullanılır. Ayrıca cep 

depoların yaptığı toplu istemlerin karĢılanması için de bu form kullanılır. Bu form üzerinden 

doğrudan hasta üzerine malzeme çıkıĢı ve ücretlendirme yapılmaz. 
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Resim 1.90: Depo ilaç/malzeme çıkıĢı formu 

 

“Depo / Ġlaç Malzeme ÇıkıĢ” formu iki kısımdan oluĢur. Sol kısımda toplu istemlerin 

görülebileceği  numaralı “Ġstemler” bölümü ve sağ kısımda ise istemlere bakılmadan, 

doğrudan bilgilerin elle girilerek çıkıĢının yapılabildiği  numaralı diğer bölüm bulunur. 

 

Ana ambara yapılan toplu istemleri görmek için “Sorgula” düğmesine tıklandığında 

seçilen tarihe göre durumu açık olan yani kapanmamıĢ, iptal edilmemiĢ tüm istemler 

listelenir. 

 

Resim 1.91: Toplu istemlerin listelenmesi 
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 numaralı alanda depo adı, istemi yapan kullanıcı, depo kodu gibi diğer cep 

depoların istediği malzemelerin özeti görülür. Bu istemin üzerine gelinip fare ile 

tıklandığında numaralı alanda istenen malzemelerin detayı ekrana gelir. 

 

Resim 1.92: Ġstenen malzemenin detayının görülmesi 

 

numaralı alanda istenen malzemenin stok kodu, adı, birimi, depo mevcudu, ambar 

mevcudu gibi bilgiler görülür. Eğer bu istem üzerinden malzeme isteyen depoya çıkıĢ 

yapılmak isteniyorsa imleç istemin üzerindeyken farenin sağ tuĢuna tıklanır. 

 

Resim 1.93: Ġstemin üzerinde farenin sağ tuĢunun tıklanması 

 

Ġstem karĢılanamıyorsa “Ġstemi Ġptal Et” komutu seçilir. “TaĢınır Ġstek Belgesi 

Yazdır” komutu tıklanırsa yapılmıĢ olan istemin detayları ile ilgili bilgi alınabilir.  
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Resim 1.94: TaĢınır istek belgesi yazdır komutuyla istem detaylarının görüntülenmesi 

 

“Yeni ÇıkıĢ Belgesi OluĢtur” komutu seçildiğinde  numaralı alanda istenen 

malzeme ile ilgili bilgiler görüntülenir. Belge numarası sistem tarafından otomatik olarak 

üretilir. Bu istemle ilgili herhangi bir değiĢiklik yapılmak istenirse ilgili satır seçilir ve 

gerekli değiĢiklikler yapıldıktan sonra “Güncelle” düğmesine tıklanır.  

 

Resim 1.95: Ġstem üzerinde değiĢiklik yapılması 

 

Yapılan istem ile ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra “Onay” düğmesi 

tıklanarak çıkıĢ iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

ÇıkıĢ iĢleminden hemen sonra taĢınır iĢlem fiĢinin alınabileceği ekran açılır. TĠF 

numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. TaĢınır iĢlem fiĢinin hazırlanması ile ilgili 

diğer bilgiler depo giriĢ iĢlemlerinde anlatıldığı gibidir. Yalnız çıkıĢ iĢlemlerinde muayene 

yapılmayacağı için taĢınır iĢlem fiĢinde muayene tarih ve sayısı boĢ bırakılır. Gerekli 

iĢlemlerden sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak “TaĢınır ĠĢlem FiĢi” kesinleĢtirilmiĢ olur. 

“Rapor” düğmesi ile “TaĢınır ĠĢlem FiĢinin” çıktısı alınır. 
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Resim 1.96: ÇıkıĢ için taĢınır iĢlem fiĢi 

 

Herhangi bir istem olmadan çıkıĢ yapılmak istenirse imleç “Belge No.” alanında iken 

F7 fonksiyon tuĢuna basılarak yeni bir belge numarası alınır. Belge tarihi alanına sistem 

tarafından otomatik olarak çalıĢılan günün tarihi verilir. Ġstenirse tarih üzerinde değiĢiklik 

yapılabilir. Malzemenin çıkıĢının yapılacağı depo seçilir. Bir açıklama yapılması gerekiyorsa 

“Açıklama” kısmına yazılır.  

 

Resim 1.97: Herhangi bir istem olmadan çıkıĢ yapılması 
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“Kaydet” düğmesine tıklandıktan sonra ilaç veya malzemenin detaylarının yazılacağı 

numaralı alan aktif hâle gelir. 

 

Ġmleç “Stok Adı” alanındayken F2 tuĢuna basıldığında açılan “Stok Yardım “ 

penceresinden “Sorgula” düğmesi tıklanarak transferi yapılacak ilaç veya malzeme 

bulunabilir. 

 

Resim 1.98: Stok yardım penceresi 

 

Stok adı seçilip ilgili malzemenin birimi ve adedi yazıldıktan sonra “Ekle” düğmesi 

tıklanır. Sonra Onay düğmesi ile çıkıĢ iĢlemi yapılır. 

 

1.2.6. Ġlaç / Malzeme Ġade 
 

“Ġlaç / Malzeme Ġade” formu sistemden ve “Medula” üzerinden, ilaç ve malzemelerin 

geri alınması ve iade iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi için kullanılır. 
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Resim 1.99: Ġlaç / malzeme iade formu 

 

“Ġlaç / Malzeme Ġade” formu dört ana bölümden oluĢur.  numaralı bölümde ilaç 

veya malzeme çıkıĢı yapılan hastanın baĢvuru bilgileri bulunur. Ġstem yapılacak hasta, dosya 

veya baĢvuru numara alanlarında F2 fonksiyon tuĢu ile açılan yardım penceresinden bulunur 

ve ilgili alanlara eklenir. Hasta ve baĢvuru seçimi yapıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine 

tıklandığında sistem tarafından otomatik olarak getirilen baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri 

arasındaki ilgili hasta için çıkılan tüm ilaç ve malzemeler görüntülenir.  

 

Formun  numaralı alanında sorgulama kriterleri bulunur. Buradan “Takip No.” 

seçildiğinde sadece ilgili takibe ait ilaç malzeme çıkıĢları listelenir.  Depo seçilirse ilgili 

depodan yapılan çıkıĢlar, “Stok Kodu” seçilirse sadece ilgili stok için belirlenen tarihler 

arasında sorgulama iĢlemi gerçekleĢir. Formun  numaralı alanından ilgili kriterler 

seçilerek “Sorgula” düğmesi tıklandığında hasta adına çıkılmıĢ ürünler ilaç ise numaralı 

otomasyon sistemi “Ġlaç Hareketleri” alanında eğer malzeme ise  numaralı “Malzeme 

Hareketleri” alanında listelenir. Aynı zamanda çıkılan ürünler faturalandırılıp “Medula” ya 

gönderilmiĢ ise ilaçlar “Medula” kısmının  numaralı alanında, malzemeler  numaralı 

alanında görüntülenir.  
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Resim 1.100: Seçilen hasta adına çıkılmıĢ olan ilaçların görüntülenmesi 

 

“Ġlaç / Malzeme Ġade “formunda istenirse çıkılmıĢ ilaç ve malzemenin tamamı geri 

ya da belli bir miktarının iadesi alınabilir. Bir miktarı iade alınmak isteniyorsa formun  

numaralı bölümünde bulunan “Ġade No.” alanına iade numarası yazılır ve ürünlerin 

listelendiği bölümde aktif olan “Ġade Adet” alanında istenilen değiĢiklik yapılır. Ġadesi 

alınacak ürünün üzerinde farenin sağ tuĢu tıklanır ve açılan menüden “Ġlaç/Malzeme 

ÇıkıĢını Ġade Al “komutu seçilir.  

 

Seçilen ilaç ya da malzemenin tamamının geri alınması isteniyorsa farenin sağ tuĢu 

tıklanarak açılan menüden “Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢını Geri Al “komutu seçilir. Burada yapılan 

iĢlemler otomatik olarak “Medula”ya da gönderilir.  
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Resim 1.101: Seçilen ürünün geri veya iade alınması 

 

“Ġlaç / Malzeme Ġade” formu kullanılarak geri veya iade alınan ürünlerin raporları da 

alınabilir. Bunun için formun  numaralı alanından “Ġade Rapor” düğmesi tıklanır. 

 

Resim 1.102: Hasta ilaç / malzeme iade raporu 
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1.2.7. Zimmet FiĢi 
 

Bütün ambarlarda olduğu gibi istendiğinde demirbaĢ ambarında bulunan mevcut 

malzemelerin de ilgili birimlere veya kiĢilere çıkıĢı yapılır. Fakat diğer ambarlardan farklı 

olarak demirbaĢ ambarından malzeme çıkıĢı zimmetle yapılır. Yani demirbaĢ ambarında 

yapılan çıkıĢ iĢleminin adı zimmettir. 

 

Verilen malzemenin kullanım süresi dolduğunda ya da malzemenin verildiği ilgili kiĢi 

görevinden ayrıldığında malzeme geri alınır. Ġlgili malzemede ciddi bozukluklar varsa bunlar 

kayıttan düĢülür. 

 

“Zimmet FiĢi” için depo seçim ekranından “DemirbaĢ Ambarı” seçilir. ĠĢlemler 

menüsünden “Depo Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı” formu açılır. Bu formda “Belge Türü” açılır liste 

kutusundan “Zimmet FiĢi” seçeneği tıklanır.   

 

Resim 1.103: Belge türünün zimmet fiĢi olarak seçilmesi 

 

Yeni bir zimmet yapılacaksa imleç “Belge No.” alanına getirilir ve F7 fonksiyon 

tuĢuna basılarak yeni bir belge numarası alınır. 
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Resim 1.104: Zimmet çıkıĢı 

 

Tarih alanına otomatik olarak çalıĢma gününün tarihi gelir. Ġstenirse bu tarih 

değiĢtirilebilir. Depo alanında bulunan açılır liste kutusundan malzemenin zimmetleneceği 

birim ya da kiĢinin bağlı bulunduğu depo seçilir. Açıklama kısmına bu malzemenin verilmesi 

ile ilgili bilgiler yazılır. Kaydet düğmesi tıklandığında  numaralı bölüm aktif hâle gelir. 

Ġmleç “Stok Adı” alanında iken F2 tuĢuna basıldığında “Stok Yardım” penceresi açılır. 

Buradan zimmeti yapılacak malzeme seçilip “Onayla” düğmesine tıklanır. Ġlgili malzeme 

depo “Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı” formunun  numaralı alanında görüntülenir. Buradan 

“Onay” düğmesine basılarak çıkıĢ iĢlemi yapılır. 

 

Resim 1.105: DemirbaĢ çıkıĢının yapılması 
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Açılan uyarı penceresinden “Evet” tıklandığında düzenlemelerin yapılabileceği 

“Zimmet FiĢi” ekrana gelir. 

 

Resim 1.106: Zimmet fiĢi penceresi 

 

Ambara ait sabit bilgiler sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. “Kime 

Verildiği” alanına zimmet yapılacak kiĢinin sicil numarası yazılır. Sicil numarası 

bilinmiyorsa F2 tuĢuna basılarak açılan yardım penceresinden zimmet yapılacak kiĢi 

bulunarak tıklanır. Seçilen kiĢinin sicil numarası ve tanımlanmıĢsa T.C. kimlik numarası 

ilgili alanlara yansır. T.C. kimlik numarası sistemde tanımlı değilse manuel olarak yazılır. 

 

Zimmeti yapılacak malzeme belli bir odada kullanılacaksa “Oda No.” alanına oda 

numarası yazılır. Verilen malzeme genel kullanıma açık bir yerde kullanılacaksa “Ortak 

Alan” kutucuğu iĢaretlenir. “TKKY Ġmza Kodu” ve “Teslim Alan” kısımları, sisteme daha 

önceden kaydedilmiĢ yetkili kiĢiler bulunarak doldurulur. Eğer zimmet fiĢine daha sonradan 

ilgili kiĢilerin kaĢesi basılacaksa bu kısımlar boĢ bırakılır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan 

sonra “Kaydet” düğmesi ile zimmet fiĢinin sisteme kaydı yapılır. 
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Resim 1.107: Zimmet fiĢinin düzenlendikten sonra kaydedilmesi 

 

Daha sonra “Rapor” düğmesi tıklanılarak zimmet fiĢinin çıktısı alınır. 

 

1.2.8. Belge Sorgulama / Geri Alma 
 

“Belge Sorgulama / Geri Alma” formu ile sistemde daha önce hazırlanmıĢ fatura 

giriĢi, hibe giriĢi, hasta çıkıĢı gibi belgeler görüntülenir ya da geri alınabilir. 

 

Resim 1.108: Belge sorgulama / geri alma formu 

Formun  numaralı alanında belge sorgulama kriterleri bulunur. Burada depo kodu, 

belge türü, hareket türü, belge durumu gibi değiĢik kriterlere göre ve belirlenen tarihler 

arasında sorgulamaları yapılır. Bunun için sorgulanması istenen kriterler seçilip tarih aralığı 

belirlendikten sonra “Sorgula” düğmesi tıklandığında belgeler formun  numaralı alanında 

listelenir. 
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“Belge Sorgulama / Geri Alma” formunda herhangi bir belge geri alınmak istenirse 

ilgili belgenin üzerinde farenin sağ tuĢu ve açılan menüden “Belge Geri Al” komutu tıklanır. 

Bunun sonucunda ekranda görülen uyarı penceresinden  “Evet” seçilirse ilgili belge geri 

alınmıĢ olur. 

 

Resim 1.109: Seçilen belgenin geri alınması 

 

Ġstenirse “Rapor” düğmesi tıklanarak sorgulama sonucu listelenen belgelerin raporu 

alınır ve yazdırılabilir. 

 

Resim 1.110: Sorgu sonucu listelenen belgelerin raporu 

 

1.2.9. EHU Onay Formu 
 

“EHU Onay Formu”, hastalara eczaneden ya da diğer depolardan istenmiĢ 

enfeksiyon hastalıkları uzmanı (EHU) veya A72 (ilk 72 saat) herhangi bir onayı 

gerektirmeyen fakat daha sonra onaylanması gereken ilaçlar için kullanılan onaylama 

formudur. 
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Resim 1.111: EHU onay formu 

 

“EHU Onay Formu”nu onaylayabilecek doktorların öncelikle enfeksiyon hastalıkları 

uzmanı olması gerekir. Bunun bulunmadığı kurumlarda sırası ile çocuk hastalıkları uzmanı, 

göğüs hastalıkları uzmanı gibi doktorlar onay iĢlemini yapabilirler. Bir hastaya istenmiĢ 

EHU kapsamında bir antibiyotiğin onaylanması için varsa hastanın mikrobiyolojik kültür 

tetkikleri, hangi tarihte alınmıĢ oldukları, sonuçları ve konsültasyon bilgileri oldukça 

önemlidir. 

Öncelikle formun  numaralı “Ġstemler” bölümünden “Sorgula” düğmesi 

tıklanarak EHU onayı gereken hastalar listelenir. Burada hastanın adı ve soyadı, istemi 

yapan doktor, dosya numarası, yatıĢ yapılan yer gibi bilgiler bulunur. Bu bölümden EHU 

onayı yapılacak hasta seçilip tıklandığında sistem, hasta ile ilgili mikrobiyolojik kültür 

testlerini, konsültasyon durumunu ve bu ilacın diğer ilaçlarla kullanılabilirliği gibi bilgileri 

ilgili alanlarda görüntüler. 



 

 67 

 

Resim 1.112: EHU onayı yapılacak hastanın seçilmesi 

 

EHU Onay Formunun  numaralı alanında hastanın değiĢik tarihlerde yapılmıĢ 

mikrobiyolojik kültür tetkikleri görüntülenir. Bu tetkiklerden herhangi birinin üzerine gelinip 

farenin sol tuĢu tıklandığında tetkik ile ilgili ayrıntılı bilgiler sol taraftaki alanda 

görüntülenir. 

 

Resim 1.113: Hastanın mikrobiyolojik kültür tetkiklerinin görüntülenmesi  
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“Konsültasyon Bilgileri” düğmesi ile diğer doktorların bu hasta için yaptıkları 

uygulamalar tarihe göre listelenir. 

 

Resim 1.114: Konsültasyon bilgilerinin görülmesi 

 

EHU Onay Formunun en büyük avantajı bir enfeksiyon onayının yapılabilmesi için 

gerekli olan tüm bilgileri içinde barındırmasıdır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 

“Onayla” düğmesi tıklanarak EHU onayı gerçekleĢtirilmiĢ olur.  

 

Herhangi bir istemin reddedilmesi gerekiyorsa “Reddet” düğmesi kullanılır. Reddet 

düğmesine basıldığında sistem zorunlu olarak “Açıklama” bölümüne reddedilme nedeninin 

yazılmasını ister. Ġlgili ilaç reddedildiği zaman eczane hiçbir Ģekilde bu ilacın çıkıĢını 

yapamaz. 

 

1.3. Sorgular 
 

Stok Takip Sistemi modülünde stok mevcudu, stok hareketleri, kritik stok ürünleri vb. 

bilgiler “Sorgular” menüsündeki formlar kullanılarak elde edilir. 
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ġema 1.3: Stok modülü sorgular menüsü formları 

 

1.3.1. Ġlaç / Malzeme Çizelgesi 
 

Kurumlarda özellikle bazı depolar diğerlerine göre daha hareketlidir. Örneğin, ayniyat 

deposu, eczane deposu ve tıbbi malzeme deposu devamlı giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerinin yapıldığı 

depolardır.”Ġlaç / Malzeme Çizelgesi” formu depoların ihtiyaç duyduğu toplu raporları 

almak için kullanılır. Bu form ile belirlenen iki tarih arasında bir depodan ya da bir kullanıcı 

tarafından çıkılmıĢ ilaçlar / malzemeler, toplu olarak ya da tek tek veya servislere göre ayrı 

ayrı raporlanabilir. 

 

Resim 1.115: Ġlaç/malzeme çizelgesi formu 
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Ġlaç / Malzeme Çizelgesi formunun  numaralı alanında sorgulaması yapılacak 

baĢlangıç ve bitiĢ tarihi aralığı seçilir. Daha sonra “Ġlaç/Malzemenin Çıkıldığı Bölüm” 

açılır liste kutusundan ilgili depo, “Kullanıcı” açılır liste kutusundan da ilgili kullanıcı 

seçilir. Tüm kullanıcıların yaptığı çıktıların görülmesi istenirse “Kullanıcı” alanı boĢ 

bırakılır. “Sorgula” düğmesine tıklandığında  numaralı alanda çıkılan ilaç ve malzemeler 

listelenir. 

 

Resim 1.116: Eczane deposundan çıkan ilaç ve malzemelerin listelenmesi 

 

Eczane deposundan çıkılan ilaç ve malzemelerin farklı Ģekillerde raporları alınabilir. 

Eğer ilaçlar bir istem üzerine çıkılmıĢsa ve raporda bu istemi yapan kiĢi adının görülmesi 

isteniyorsa  numaralı bölümden “Ġstemi Yapan Raporda Gözüksün” kutucuğu 

iĢaretlenir. Bu Ģekilde “Rapor” düğmesi tıklandığında seçilen kriterlere göre çıkılan bütün 

ilaçlar yazdırılmıĢ yani raporu alınmıĢ olur. Ayrıca “Rapor Durumu” da “Yazdırılan” 

olarak değiĢir. Bu ilaçların daha sonra yeniden sorgulanması istenirse “Rapor Durumu” 

alanından yazdırılmayan değil yazdırılanların seçilmesi gerekir. 
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Resim 1.117: Ġstemi yapana göre çıkıĢların raporunun alınması 

 

Çıkan ilaç ve malzemelerin servislere göre gruplandırmaları da yapılabilir ve ayrı ayrı 

sayfalarda çıktısı alınabilir. Ġstenirse bütün servislere yapılan çıkıĢlar tek bir rapor üzerinde 

görülebilir. Bunun için “Servisler Aynı Sayfada Raporlansın” kutucuğu iĢaretlenir. 

“Sorgula” düğmesi tıklandığında tüm servislere çıkılan ilaç ve malzemeler aynı sayfada 

görüntülenir. 

 

Resim 1.118: Servislere çıkılan ilaç ve malzemelerin raporlanması 
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1.3.2. Depo /Stok Mevcut 
 

“Depo Stok Mevcut” formu ile depoda bulunan ilaç ve malzeme durumu 

görüntülenir. 

 

Resim 1.119: Depo stok mevcut formu 

 

Formun numaralı alanında, sorgulama yapılmak istenen kriter seçenekleri bulunur. 

“Depo Kodu” açılır liste kutusundan mevcudu sorgulanacak depo seçilir ve “Sorgula” 

düğmesine tıklanırsa ilgili depodaki bütün ilaç ve malzemeler formun  numaralı alanında 

listelenir. 

 

Resim 1.120: Seçilen depo stok mevcudunun sorgulanması 
 

Stok adı ve stok koduna göre belirli bir ürünün depo mevcudu da sorgulanabilir. Ana 

gurup açılır liste kutusundan ilaç, demirbaĢ ve malzeme gruplarından biri ya da “Gösterim” 

alanından, stokta mevcut ve mevcut olmayan ürünlere göre veya birkaç ölçüt birlikte 

seçilerek sorgulama yapılabilir. 
 

Formun  numaralı alanında, yapılan sorgulama sonucu görüntülenen sorgu 

listesinden herhangi bir stok ismi üzerine gelinerek farenin sağ tuĢuna tıklandığında “Stok 

Hareket Sorgula” seçeneği ekrana gelir. 
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Resim 1.121: Stok hareket sorgula seçeneğinin görüntülenmesi 

 

Bu seçenek ile “Depo Stok Mevcut” formundan seçilen ürün ile ilgili hareket 

detayları “Stok Hareket Sorgulama” formu üzerinde ayrıntılı olarak görüntülenir. 

 

Resim 1.122: Seçilen ürün ile ilgili hareket detaylarının görüntülenmesi 

 

1.3.3. Narkotik Ġstek Formu 
 

“Narkotik Ġstek Formu”, çıkıĢı yapılan tüm narkotik ilaçların belirli tarih 

aralıklarında veya istem yapılan depolara göre sorgulanması amacı ile kullanılır. 

 

Resim 1.123: Narkotik istek formu 
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Formun  numaralı alanında, sorgulama kriterleri yer alır. BaĢlangıç tarihi ve bitiĢ 

tarihi ilgili alanlara girilip “Sorgula” düğmesi tıklandığında belirlenen tarihler arasında tüm 

depolardan istenen narkotik ilaçlar  numaralı alanda ayrıntılı olarak listelenir. Ya da “Alt 

Birim” açılır liste kutusundan istenen servis seçilerek “Sorgula” düğmesine tıklandığında 

belirlenen tarih aralıklarında ilgili servisin istediği narkotik ilaçlar formun numaralı 

alanında görüntülenir. 

 

numaralı alanda listelenen narkotik ilaçların raporu alınmak istendiğinde “Rapor” 

butonu tıklanır. 

 

1.3.4. Stok Hareket Sorgulama 
 

“Stok Hareket Sorgulama” formu ile farklı kriterlere göre stok giriĢ ve çıkıĢları 

görüntülenir. 

 

Resim 1.124: Stok hareket sorgulama formu 

 

Formun numaralı alanında sorgulama kriterleri bulunur. Bu kriterlerden birine 

veya birkaç tanesine göre stok hareketleri sorgulanabilir. Seçilen kriterlere uygun olarak 

yalnız ilaçlar veya malzemeler ya da tümü görüntülenebilir.  

 

Sorgulaması yapılacak kriterler  numaralı bölümden seçildikten sonra “Sorgula” 

düğmesi tıklandığında belirlenen tarih aralıklarında seçilen kriterlere göre stoklar formun  

numaralı alanında ayrıntılı olarak listelenir. 
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Resim 1.125: Hareket türüne ve depo koduna göre stokların sorgulanması 

 

“Stok Hareket Sorgulama” formu ile stoklarla ilgili istenilen kriterlere uygun olarak 

belge numarası, belge türü, TĠF numarası, alım usulü, stok adı, barkodu, fiyatı gibi ayrıntılı 

bilgiler elde edilir. Ayrıca istenirse “Rapor” düğmesi ile stok hareketlerinin raporu alınır. 

 

1.3.5. Depo Stok Kritik Sorgulama 
 

“Depo Stok Kritik Sorgulama” formu ile depoların mevcut ilaç ve malzeme stokları 

ile kritik stok miktarı görülür ve buna göre gerekli tedbirler alınır. 

 

Resim 1.126: Depo stok kritik sorgulama formu 

Formun  numaralı bölümünde sorgulama kriterleri yer alır. Buradan depo, stok, 

grup ve gösterim kriterleri seçilip sorgulama yapılabilir. “Stok Miktarı Sıfır Olanları 

Göster” seçeneği iĢaretlenirse stokta hiç bulunmayan ürünler listelenir. Kriterler belirlenip 

“Sorgula” düğmesine tıklandığında seçilen kriterlere göre stoklar formun  numaralı 

bölümünde görüntülenir. 
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Resim 1.127: Depo kodu ölçütüne göre depo stok kritik sorgulama 
 

Sorgulama sonucunda depoda mevcut ürünler kritik stok altına düĢmüĢse formun  

numaralı alanında kırmızı renkle gösterilir. 
 

1.3.6. Zimmet Sorgulama 
 

TaĢınır Mal Yönetmeliği’ne göre kamu idarelerine ait taĢınırların muhafazası ile 

görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taĢınır teslim edilen görevliler, bu taĢınırları 

en iyi Ģekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

veriliĢ amacına uygun bir Ģekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılması 

hâlinde iade etmek zorundadırlar. Bu yüzden ortak kullanılan taĢınırlardan sorumlu kiĢilerin 

ya da özel kullanıcıların bilinmesi amacı ile taĢınırlar ilgili kiĢilere zimmetle teslim edilir. 

Zimmetle teslim edilen dayanıklı taĢınırlar, kullanıcıları tarafından baĢkasına devredilemez. 

Kullanıcılarının görevden ayrılması hâlinde söz konusu taĢınırların ambara iade edilmesi 

zorunludur. Bu Ģekilde teslim yapılmadan personelin kurumla iliĢiği kesilmez. 
 

“Zimmet Sorgulama” formu ile bölümlere zimmetle verilen tüm demirbaĢ 

malzemeler ve kullanım Ģekli görüntülenir. 

 

Resim 1.128: Zimmet sorgulama formu 

Formun  numaralı alanında sorgulama kriterleri bulunur. Teslim alan bölümünde 

F2 fonksiyon tuĢuna basıldığında açılan “Personel Yardım” penceresinden ilgili kiĢi 

bulunarak “Sorgula” düğmesine tıklanır ve adına zimmet yapılan malzemeler ayrıntılı bir 

Ģekilde formun  numaralı alanında listelenir. Ayrıca, bölüm bazında ve kullanım Ģekline 

göre, Ģahıs veya ortak alan olarak zimmetli malzemelerin sorgulaması yapılır. Ġstenirse 

“Rapor” düğmesine tıklanarak  numaralı alanda listelenen zimmetli malzemelerin raporu 

alınabilir. 
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1.3.7. Genel Sorgulama 
 

“Genel Sorgulama” formu sistemde giriĢ raporlarını, çıkıĢ raporlarını, giriĢ/çıkıĢ 

raporlarını görüntülemek ve raporlarını almak için kullanılır. 

 

Resim 1.129: Genel sorgulama formu 

 

“Genel Sorgulama” formu iki ana bölümden oluĢur.  numaralı alanda rapor 

çeĢitleri bulunur. Burada giriĢ raporları, çıkıĢ raporları ve giriĢ/çıkıĢ raporları klasörleri 

açıldığında ilgili rapor çeĢitleri görüntülenir. Formun  numaralı bölümünde rapor 

kriterleri bulunur. Seçilen rapor türüne göre buradaki aktif alanlar değiĢir.  

 

Görüntülenmek istenen rapor türü formun  numaralı alanından seçilir.  numaralı 

alandan gerekli kriterler belirlendikten sonra “Raporla” düğmesi tıklandığında rapor alma 

iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

Örneğin, kritik stok raporu oluĢturmak için “GiriĢ Raporları” klasöründen “Kritik 

Stok Raporu” komutu seçilir. Rapor ölçütleri bölümünden baĢlangıç ve bitiĢ tarihi aralığı 

belirlenir. Sonra ambar ya da depo seçilir. Daha sonra ilaç, demirbaĢ, malzeme gibi ana grup 

ve gösterim Ģekli kriterleri tespit edilir. Alt bölümde sıralama kriteri alanı yer alır. Buradan 

stok koduna, mevcut miktara ya da stok adına göre kriterlerinden biri seçilip  ekle 

ikonu tıklandığında ilgili seçenek artan veya azalan Ģekilde sıralaması yapılmak üzere rapor 

türüne yansır. 
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Resim 1.130: Raporun artan veya azalan Ģekilde sıralanması 

 

Tüm seçimlerden sonra “Raporla” düğmesi tıklandığında seçilmiĢ olan kriterlere 

uygun olarak rapor görüntülenir. 

 

Resim 1.131: Kritik stok raporu 

 

1.3.8. Hasta Ġlaç Sorgulama 
 

“Hasta Ġlaç/Malzeme” sorgulama formu hasta adına çıkan ilaç ya da malzemenin 

görüntülenmesi amacı ile kullanılır. 
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Resim 1.132: Hasta Ġlaç/Malzeme Sorgulama formu 

 

Formun  numaralı alanında hasta baĢvuru bilgileri bulunur. F2 tuĢu ile açılan 

“Hasta Kartı Yardım” ekranından ilgili hastanın dosya numarası tıklandığında hastanın 

baĢvuru bilgileri ilgili alanlara yansır. Ayrıca hastanın baĢvuru tarihi  numaralı bölümde 

“BaĢlangıç Tarihi” alanına eklenir. Ġmleç “BitiĢ Tarihi” alanındayken F8 tuĢuna 

basıldığında çalıĢma gününün tarihi sistem tarafından otomatik olarak yazılır. Sonra 

“Sorgula” düğmesine tıklandığında ilgili hasta adına çıkılmıĢ ilaç ya da malzemeler formun 

 numaralı alanında ayrıntılı olarak listelenir. 

 

Resim 1.133: Hasta adına çıkılan ilaç/malzeme sorgulanması 

 

Formun  numaralı alanından stok kodu, Ek-5 kodu, birim kodu, rasyon kodu gibi 

kriterlere göre seçilen hasta adına herhangi bir ilaç ya da malzemenin çıkılıp çıkılmadığı 

sorgulanabilir. 
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Formun  numaralı bölümünde listelenen ilaç veya malzemelerin raporu alınabilir. 

Bunun için “EMS’li, Detaylı, Fiyatsız” seçeneklerinden biri veya tamamı iĢaretlenip 

“Rapor” düğmesi tıklandığında iĢaretli olan seçeneklerin raporları görüntülenir. 

 

Resim 1.134: Hasta ilaç/malzeme raporu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda stok iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi 

yönetim sistemi programı üzerinde doğru olarak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Stok iĢlemlerini yapınız. 

 HBYS programı stok modülü üzerinde 

yeterince uygulama yapınız. 

 Stok sorgulamalarını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hastanelerde stok kontrolünün faydalarından biri değildir? 

A) Fiyat artıĢlarına karĢı önlem  

B) Sağlık hizmetleri ihtiyacının önceden planlanabilmesi 

C) Yüksek enflasyon döneminde kârlı bir yatırım Ģekli olması 

D) Büyük miktarlarda alım yapıldığında indirim sağlanması 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi referanslar menüsü formlarından biri değildir? 

A) Depo GiriĢ formu 

B) Depo Tanıtma formu 

C) Depo Belge Türü Yetkilendirme formu 

D) Stok Kartı formu 

 
3. Stok kartı doldurulurken stok kodu yardım penceresi aĢağıdaki fonksiyon tuĢlarından 

hangisi ile açılır? 

A) F1 

B) F2 

C) F4 

D) F8 

 

4. Sağlık kurumlarının kullandıkları ilaçların fiyat güncellemeleri aĢağıdaki kurumlardan 

hangisinden yapılır? 

A) GSS 

B) UBB 

C) Medula 

D) ÇKYS 

 

5. Ġlaç/Malzeme Ġstemi formu ile istenen ilaç ya da malzemenin en son hangi buton 

tıklandıktan sonra istemi tamamlanmıĢ olur? 

A) Kaydet 

B) Tamam 

C) Ekle  

D) KesinleĢtir 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Satın alma iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı üzerinde doğru 

olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Uygulamaya gittiğiniz hastanede satın alma biriminde yapılan iĢlerle ilgili bilgi 

toplayınız ve bunların hangilerinin HBYS programı üzerinden yapıldığını 

öğreniniz. 

 HBYS programında satın alma ile ilgili iĢlemlerin nasıl yapıldığını öğreniniz ve 

elde ettiğiniz bilgileri çalıĢma defterinize yazınız.  

 

2. SATIN ALMA 
 

HBYS programında satın alama iĢlemlerini yapmak için programa Satın Alma 

modülünden giriĢ yapılır. 

 

Resim 2.1: HBYS programından satın alma modülüne giriĢ 

 

Sisteme giriĢ yapıldıktan sonra satın alma menülerine ulaĢım için öncelikle ekrana 

açılan “Satın Alma Fakülte Seçimi” penceresinden, fakülte seçilip “GiriĢ” tuĢuna tıklanır. 

Daha sonra ekranın sol tarafında görüntülenen menülere ve bu menülerin altındaki formlara 

ulaĢım sağlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Fakülte seçim penceresi 

 

2.1. Referanslar 
 

Referanslar menüsünün altında satın alma iĢlemleri ile ilgili gerekli tanımlamaların ve 

ayarlamaların yapılabildiği formlar bulunur. Buradan ilgili komutlar tıklanıldığında açılan 

formlar yardımı ile istenilen düzenlemeler yapılabilir. “Satın Alma” modülünde kullanıcılar, 

yetkili oldukları formları görebilir ve iĢlem yapabilirler.  

 

ġema 2.1: Satın alma referanslar menüsü formları 
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2.1.1. Komisyon Ekranı 
 

Komisyon Ekranı formu, yeni satın alma komisyonlarının ve komisyon üyelerinin 

oluĢturulması veya daha önce oluĢturulmuĢ komisyon ve üyelerinin sorgulanması, 

düzenlenmesi amacı ile kullanılır.  

 

Resim 2.3: Komisyon ekranı formu 

 

Satın alma komisyonu ve üyelerini oluĢturmak için “Komisyon Ekranı”ndan “Yeni” 

butonu tıklanır ve “Komisyon OluĢturma Ekranı” açılır. 
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Resim 2.4: Komisyon oluĢturma ekranı 
 

Komisyon numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. “Komisyon Adı” 

alanına kurulacak komisyonunun adı yazılır. “Komisyon Tipi” açılır liste kutusundan 

komisyon tipi belirlenir. “Personel Kodu” alanında F2 tuĢu kullanılarak açılan personel 

yardım ekranından ilgili komisyona üye olması istenilen görevli seçildiğinde, ilgili 

personelin kodu, adı, soyadı, unvanı ve görevi doğrudan “Komisyon OluĢturma Ekranına” 

yansır. Bu iĢlemlerden sonra “Ekle” düğmesi tıklandığında komisyona seçilen üye, formun 

aĢağı kısmında listelenir. Aynı Ģekilde iĢlemler tekrarlanarak istenildiği kadar komisyon 

üyesi tespit edilir. Sonra “Kaydet” düğmesine tıklandığında yeni bir komisyon oluĢturma 

iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 

Resim 2.5: Yeni bir satın alım komisyonu oluĢturulması 
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“Komisyon Ekranı” formunun  numaralı alanında “Sorgula” düğmesi 

tıklandığında oluĢturulmuĢ tüm komisyonlar  numaralı alanda listelenir. Buradan 

herhangi bir komisyonun üzerinde farenin sol tuĢu tıklandığında ilgili komisyon üyeleri 

formun  numaralı alanında görüntülenir. 

 

Resim 2.6: Komisyon ve komisyon üyelerinin listelenmesi 

 

Herhangi bir komisyon üzerinde düzenleme veya değiĢiklik yapılmak istenirse ilgili 

komisyon seçilir ve “Farklı Kaydet” düğmesi tıklanır. Seçilen komisyon üyeleri 

“Komisyon Farklı Kaydet” penceresinde görüntülenir. Burada gerekli değiĢiklikler 

yapıldıktan sonra komisyon farklı bir isimle kaydedilir. Ayrıca komisyonların yaptığı alım 

iĢlemlerinin raporları alınmak istenirse “Raporla” butonu kullanılır.  

 

2.1.2. Teknik ġartname 
 

“Teknik ġartname” formu, alımı yapılacak malzemelerin istenen teknik özelliklerini 

yazmak, daha önce yazılmıĢ teknik Ģartnameleri bulmak ve düzenlemek amacı ile kullanılır. 
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Resim 2.7: Teknik Ģartname formu 

“Teknik ġartname” formunun  numaralı alanında teknik özellikleri yazılacak 

malzeme tanımlanır. Ġstenen teknik özellikleri  numaralı alanda bulunan editörde yazılır 

ve kaydedilir. “Sorgula” düğmesi tıklandığında daha önceden teknik Ģartnamesi yazılmıĢ 

olan malzemeler formun  numaralı alanında listelenir. 

 

Resim 2.8: Teknik Ģartnamesi yazılan malzemelerin listelenmesi 

 

Formun numaralı alanında listelenen malzemenin herhangi birinin üzerinde farenin 

sol tuĢu tıklandığında ilgili malzemeye ait bilgiler  numaralı alana yansır ve teknik 

bilgiler  numaralı bölümde görüntülenir. Ġstenirse malzemenin teknik Ģartnamesi yeniden 

düzenlenebilir. 
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Resim 2.9: Bir ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması 
 

Bir malzemenin ilk olarak teknik Ģartnamesi hazırlanacaksa “Yeni” düğmesi 

kullanılır. “Yeni” düğmesi tıklandığında sistem tarafından yeni bir Ģartname numarası 

verilir. “Açıklama” alanına malzeme ile ilgili kısa bir bilgi yazılır. Malzeme cinsi alanına 

ilgili malzemenin adı doğrudan yazılır ya da F2 tuĢu yardımı ile açılan “Stok Kodu 

Yardım” ekranından istenen malzeme bulunur ve forma yansıtılır. Daha sonra formun editör 

kısmına malzemenin teknik özellikleri yazılır veya baĢka bir ortamda yazılmıĢ Ģartname 

örneği kopyalanarak buraya yapıĢtırılır. “Kaydet” düğmesi ile yazılan teknik Ģartnamenin 

sisteme kaydı yapılmıĢ olur.  
 

2.1.3. Ġmza Tanıtma 
 

“Ġmza Tanıtma” formu, komisyonlarda çalıĢacak ve satın alma aĢamalarında 

hazırlanacak rapor ve tutanakları imzalayacak yetkili kiĢilerin tanıtılması amacı ile kullanılır. 

 

Resim 2.10: Ġmza tanıtma formu 
 

“Ġmza Tanıtma” formu ile yeni bir imza yetkilisi tanıtılacağı zaman “Yeni” düğmesi 

tıklanır. Formun  numaralı bölümünde bulunan “Ġmza Kodu” alanı aktif hâle gelir ve 

manuel olarak bir kod numarası girilir. Ġmza alanına ilgili kiĢinin adı-soyadı, “Açıklama” 

kısmına ise unvanı veya kısa bir bilgi yazılır. “Kaydet” butonu tıklandığında imza yetkili 

kiĢinin, sisteme kaydı yapılır ve formun  numaralı alanında görüntülenir. 
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Resim 2.11: Ġmza yetkili kiĢinin tanıtılması 

 

Ġstenirse formun  numaralı alanında listelenmiĢ imza yetkili kiĢilerden herhangi 

biri seçilerek “Sil” düğmesi tıklanarak ilgili kiĢi sistemden silinebilir. 

 

2.1.4. Açıklama Tanıtma 
 

“Açıklama Tanıtma” formu, satın alım aĢamalarında kullanılan yazı, rapor, tutanak 

gibi belgelerde bulunması istenilen üst bilgi ve alt bilgilerin tanımlanması amacı için 

kullanılır. 

 

Resim 2.12: Açıklama tanıtma formu 
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Açıklama tanıtma formunun alt kısmında bulunan “Yeni” düğmesi tıklanır ve 

“Rapor” alanında bulunan açılır liste kutusundan üst açıklama ve alt açıklama yazılacak 

rapor seçilir. 

 

Resim 2.13: Açıklama yazılacak raporun seçilmesi 
 

Raporda görülmesi istenilen alt açıklama ve üst açıklama ilgili alanlara yazılır. 

“Varsayılan” kutucuğu iĢaretlenirse yazılan üst ve alt açıklama, ilgili raporun her açılıĢında 

görüntülenir. Daha sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak raporda görülmesi istenen 

açıklamanın kaydı yapılır ve formun alt bölümünde listelenir. Ġstenirse ilgili açıklama 

buradan seçilerek “Sil” düğmesi tıklanarak silinebilir. 

 

Resim 2.14: Üst ve alt açıklama yazılması 
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2.2. ĠĢlemler 
 

Satın alma “ĠĢlemler” menüsü, istem giriĢi, istem kabul, alım giriĢi, firmalar maliyet, 

alım onay, alım aĢamalar, alım sorgulama ekranı, satın alma istem sorgulama, sipariĢ 

iĢlemleri, yetki iĢlemleri gibi satın alma süreçlerinin gerçekleĢtirildiği ve sorgulamalarının 

yapıldığı formlardan oluĢur. 

 

ġema 2.2. : Satın alma iĢlemler menüsü formları 

 

2.2.1. Ġstem GiriĢi 
 

Satın alma iĢlemlerinin ilk aĢaması istem giriĢidir. Bir satın alma iĢleminin 

yapılabilmesi için öncelikle bir isteğin olması gerekir. Satın alma talebi hastane genelindeki 

bütün bölümlerde yetkili kullanıcılar tarafından “Ġstem GiriĢi” formu ile yapılır. 

Hastanelerde tüm bölümlerde kullanılan ilaç, pamuk, plaster, antiseptik gibi ortak 

malzemelerin istemi ana ambar tarafından gerçekleĢtirilir. Belli servislerde kullanılan yani 

bölüme özel demirbaĢ veya hasta adına istenecek ortopedik gereç ya da ilaç gibi malzemeler 

ise ilgili bölümün cep depo yetkilisi tarafından istenir. Bu iĢlemler için satın alma 

modülünün iĢlemler menüsünden “Ġstem GiriĢi” formu kullanılır. 
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Resim 2.15: Ġstem giriĢi formu 

Formun  numaralı alanında istem bilgileri yer alır. “Ġstem No.” alanında klavyeden 

F8 tuĢuna basılarak yeni bir istem numarası alınır. Sonra istemin yapıldığı bölüm seçilir. 

“Kullanım Süresi” alanında istenen malzemenin depoda ne kadar zaman kullanılacağı 

belirlenir. Daha sonra istenen malzemenin türüne göre ilaç, demirbaĢ ya da malzeme gibi 

“Ġstem Tipi” seçilir. Açıklama alanına varsa istem ile ilgili gerekli açıklamalar yazılır ve 

“Enter” tuĢuna basılır. Ġmleç formun  numaralı bölümünde bulunan “Malzeme Cinsi” 

alanına gelir. Kullanıcı bu alanda daha önceden ambarda stok kartı ile tanımlanmıĢ olan 

isteyeceği malzemeyi F2 tuĢuna basarak açılan “Stok Kodu Yardım Ekranından” seçer. 

Ġstenecek malzemenin adının tamamı veya birkaç harfi doğrudan “Malzeme Cinsi” alanına 

yazıldığında ilgili malzeme alanın alt kısmına otomatik gelir. Buradan klavyedeki yukarı ve 

aĢağı ok tuĢları kullanılarak yazılan harfle baĢlayan diğer malzemeler görülür. Miktar 

alanına istenen miktar girilir ve birimi belirlenir. “Tek. ġartname” alanına gerekirse 

malzemenin istenen teknik özellikleri yazılabilir. Bunun için F2 tuĢu tıklanarak açılan 

“ġartnameler” formunda bulunan editör kullanılır. 
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Resim 2.16: ġartname editörü 

Daha sonra “Ekle” düğmesi tıklandığında istenen malzeme, formun  numaralı 

alanına satın alma talebi olarak eklenir. Ġstenecek diğer malzemeler aynı Ģekilde “Malzeme 

Cinsi” alanından seçilerek formun  numaralı alanına eklenir. Ġstemler bittikten sonra 

“Kaydet” düğmesi ile talep edilen malzemeler kaydedilmiĢ olur. 

 

Resim 2.17: Ġstem giriĢi formu ile malzeme istemi 
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Sonra “Raporla” düğmesi kullanılarak istenilen malzemelerin çıktısının alınması 

gerekir. Bunun için raporla düğmesi tıklandığında “Ġhtiyaç Listesi Raporu” penceresi açılır. 

 

Resim 2.18: Ġhtiyaç listesi raporu penceresi 

 

Raporun açıklama bölümünde malzeme istemi ile ilgili metin bulunur. Ġstenirse bu 

açıklama metninin üzerinde değiĢiklikler veya eklemeler yapılabilir. Ġmza sekmesi 

tıklanarak açılan pencerede raporu imzalaması gereken yetkililer doğrudan yazılarak veya F2 

tuĢu yardımı ile aranarak belirlenir. 

 

Resim 2.19: Ġhtiyaç listesi raporu imza sekmesi 
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Ġhtiyaç listesi raporunda bulunan “Komisyon” sekmesi ile komisyon türü seçilir. 

“Tamam” düğmesi tıklandığında “Ġhtiyaç Listesi Raporu” ekrana gelir.  

 

Resim 2.20: Ġhtiyaç listesi raporu 

 

Doğrudan hasta adına malzeme ya da ilaç istemi yapılacak ise “Ġstem GiriĢi” 

formunun  numaralı alanı kullanılır. Burada imleç “Dosya No.” alanındayken F2 tuĢu 

yardımı ile açılan pencereden ilgili hasta bulunup farenin sol tuĢu tıklandığında hasta 

bilgileri otomatik olarak forma yansır. Hasta adına istenecek malzemeler yukarıda anlatıldığı 

gibi seçilir ve ambardan istemi yapılır. 

 

2.2.2. Ġstem Kabul 
 

“Ġstem Kabul” formu bölüm depolarından gelen satın alma istemlerinin, ambar 

tarafından kabul edilme iĢlemleri için kullanılır. 

 

Resim 2.21: Ġstem kabul formu 
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Ġstem Kabul formunun  numaralı alanında sorgulama kriterleri yer alır. Burada 

istem tarihine, isteyen bölüme, istem durumuna, istem tipine, malzeme cinsine, kullanım 

süresine ve istem numarasına göre sorgulamalar yapılır. Örneğin, istem tarihine göre bir 

sorgulama yapmak için imleç “Ġstem Tarihi” alnındayken günün tarihi için F8 veya 

herhangi bir tarih seçmek için F2 tuĢu tıklanır. Tarih veya iki tarih aralığı belirlendikten 

sonra “Sorgula” düğmesi tıklandığında ilgili istemler ayrıntılı olarak formun  numaralı 

alanında listelenir. 

 

Resim 2.22: Satın alma istemlerinin listelenmesi 

 

Formun  numaralı alanında listelenen istemin üzerinde farenin sol tuĢu 

tıklandığında ilgili bölümden istenen tüm malzemeler formun  numaralı bölümünde 

görüntülenir.  
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Resim 2.23: Satın alınması istenilen malzemelerin görüntülenmesi 

 

Satın alınması istenilen malzemeler listelendikten sonra ilgili görevli depo analiz 

raporu alır. Bunun için “Depo Analiz Raporu” butonu tıklandığında sistem otomatik olarak 

bu raporu görüntüler. 

 

Resim 2.24: Satın alma depo analiz raporu 
 

Bu raporda istemler ve stok durumunu gösteren bilgiler bulunur. Buradan ana depo 

mevcudu, hastane mevcudu yani tüm bölüm (cep) depolarında bulunan mevcut ve son alım 

miktarı gibi bilgiler görülür. Satın alma depo analiz raporunda istenen malzemelerle ilgili 

tüm depo bilgilerine ulaĢılır ve değerlendirilir. Depo görevlisi satın alma depo analiz 

raporunun çıktısını alıp onayladıktan sonra bu raporu baĢhekimliğe veya ilgili satın alma 

komisyonu baĢkanlığına gönderir. Ġlgili kiĢiler, bu raporu inceledikten sonra malzemenin 

alınıp alınmayacağı, eğer alınacaksa raporun sonunda bulunan kutucuklara iĢaret koyarak 

nasıl alınacağı konusunda karar verirler. Satın alma depo analiz raporu, satın alma 

komisyonu tarafından onaylandıktan sonra depo görevlisi “Ġstem Kabul” formunda bulunan 

“Kabul” butonunu tıkladığında satın alma istemi kabul edilmiĢ ve alınması için satın alma 

birimine gönderilmiĢ olur. 
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Resim 2.25: Satın alma isteminin kabul edilmesi 
 

Ġstem kabul formunda bulunan “ġartname” düğmesi ile seçilen malzemenin 

Ģartnamesi görülebilir. Ayrıca “Reddet” düğmesi kullanılarak satın alma istemi 

reddedilebilir. 
 

2.2.3. Alım GiriĢi 
 

“Alım GiriĢi” formu, istemi kabul edilen satın alınacak malzemenin, satın alma birimi 

tarafından alım giriĢinin yapılması amacı ile kullanılır. 

 

 

Resim 2.26: Alım giriĢi formu 
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Formun  numaralı alanında alım giriĢi genel bilgileri bulunur. “Alım Numarası” 

alanında F8 tuĢuna basılarak yeni bir satın alım numarası alınır. Örneğin, 11/5 olarak verilen 

numara, 2011 yılında 5. alım isteğinin olduğunu gösterir. 

 

“ĠĢin Adı” alanına 3 kalem malzeme alımı gibi ilgili alım adı yazılır. “Dosya Türü” 

ve “Dosya Alt Türü” ilaç, sarf, laboratuvar, hizmet, demirbaĢ, bakım onarım vb. 

seçeneklerinden biri, açılır liste kutusundan seçilir. 

 

“YM Komisyonu” (YaklaĢık Maliyet Komisyonu) F2 tuĢuna basıldığında açılan 

“Komisyon Numarası Yardım Ekranından” seçilerek ilgili alana yansıması sağlanır. 

“Mali Yıl” alanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur ve istenirse değiĢtirilebilir. 

 

Formun  numaralı bölümünde istem bilgileri alanları görülür.  numaralı alanda 

alım numarası girildiğinde satın alma istemleri  numaralı bölümün sağ tarafında listelenir. 

Hangi istemin alınacağı bu alanda seçilir ve istem numarası “Ġstem No.” alanına yazılır. 

 

Ayrıca istemle ilgili malzemelerin listesi, formun  numaralı alanında görüntülenir. 

Burada istenirse alınacak malzemelerin miktarları değiĢtirilebilir. 

 

Buradaki bilgilere ilave olarak bütçe kodu bilgisinin eklenmesi gerekir. Bunun için  

numaralı alandan malzeme seçildikten sonra formun  numaralı bölümünde bulunan 

“Bütçe Kodu” alanında F2 tuĢu tıklanarak “Bütçe Kodu Yardım” ekranı açılır. Yılın 

baĢında tanımlanmıĢ olan gider bütçelerinden uygun olanı seçilir ve formda ilgili alana 

eklenmesi sağlanır. Daha sonra formun  numaralı alanında bulunan “Ekle” düğmesine 

tıklandığında seçilen malzemeye ait bütçe kodu, formun  numaralı alanında görüntülenir. 

 

Diğer istenilen malzemelerde aynı bütçeden alınacaksa “Bütçe Kodu” alanında F5 

tuĢuna basılarak diğer malzemelere de aynı bütçe kodu verilir. Bütçe kodu verilmesi 

zorunludur. 

 

Son olarak “Kaydet” butonu tıklandığında satın alma iĢleminin ilk aĢaması olan alım 

giriĢi gerçekleĢtirilmiĢ olur. 
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Resim 2.27: Alım giriĢi iĢleminin kaydedilmesi 

 

2.2.4. Firmalar Maliyet 
 

Satın alma iĢlemlerinde alım giriĢinden sonraki aĢama, ilgili alımın yaklaĢık 

maliyetinin araĢtırılmasıdır. Bu da “Firmalar Maliyet” formu ile yapılır. 

 

Resim 2.28: Firmalar maliyet formu 
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“Firmalar Maliyet” formu açıldığında alım giriĢi yapılan satın alma istemine ait 

bilgiler otomatik olarak  numaralı alanda görüntülenir. Ġlgili istemler için yaklaĢık 

maliyeti belirlemek amacı ile  numaralı alanda bulunan “Firmalara Y. Maliyet Talep 

Formu” düğmesi tıklanarak ihtiyaç listesi çıkartılır.  

 

Resim 2.29: YaklaĢık maliyet talep formu 

 

Bu liste panoya asılabilir, internetten yayınlanabilir ya da ilgili firmalara 

gönderilebilir.  

 

Resim 2.30: Teklif isteme formu 
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Firmalardan yaklaĢık maliyete ait fiyatlar geldikten sonra formun  numaralı 

alanında bulunan “Tüm Firmalar” bölümünden ilgili malzemelere teklif veren firmalar 

seçilerek  ikonu ile “Teklif Ġstenen Firmalar” alanına eklenir ve “Firma Kaydet” 

butonu tıklanır.  

 

Resim 2.31: Teklif istenen firmaların eklenmesi 

 

Sonra “Firma Teklif GiriĢi” sekmesi tıklandığında seçilmiĢ firmalardan ilgili 

malzemelere verilen teklif fiyatlarının giriĢi yapılır ve “Kaydet” düğmesi tıklanır. 

 

Resim 2.32: Firma teklif giriĢi 
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“Firma Tekliflerine Göre Y.M. (YaklaĢık Maliyet)” sekmesi tıklandığında ilgili 

malzemelere ait yaklaĢık maliyetlerin otomatik olarak hesaplandığı görülür. 

 

Resim 2.33: YaklaĢık maliyetin hesaplanması 

 

YaklaĢık maliyet hesaplandıktan sonra formun  numaralı bölümünde bulunan 

“Tespit Cetveli” düğmesi tıklanarak yaklaĢık maliyet raporu alınır. Burada firmaların 

ürünlere verdiği fiyatlar ve yaklaĢık maliyet görülür. 

 

Resim 2.34: YaklaĢık maliyet raporu 
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2.2.5. Alım Onay 
 

YaklaĢık maliyet hesaplandıktan sonra alım onayının yapılması gerekir. Bunun için 

ĠĢlemler menüsünden “Alım Onay” formu kullanılır. 

 

Resim 2.35: Alım onay formu 

 

“Alım Onay” formu açıldığında satın alma istemine ait bazı bilgiler otomatik olarak 

gelir. Formun  numaralı alanında alım istemi ile ilgili bilgiler bulunur ve form açıldığında 

sistem tarafından otomatik olarak getirilir.  

 

Formun  numaralı alanında iĢin niteliği, miktarı, onay tarihi, yaklaĢık maliyet ve 

ödeme Ģekli ile ilgili bilgiler bulunur.  

 

Formun  numaralı alanında kullanılabilir ödenek ve bütçe tertibi, harcama kalemi 

alım usulü, ilan Ģekli ve adedi bilgileri bulunur. Malzemenin hangi bütçe tertibinde alınacağı 

form açıldığında otomatik olarak gelir. “Alım Usulü Açılır” liste kutusundan uygun olan 

alım usulü seçilir. Ġlan yapılacaksa ilan Ģekli ve adedi belirtilir. 
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Resim 2.36: Alım onay formunun doldurulması 

 

Formun  numaralı alanında doküman satıĢ bedeli ve fiyat farkı bilgileri yer alır. 

“Alım Onay” formunun ilgili alanları doldurulduktan sonra “Onay” butonu tıklanarak alım 

onay formu kaydedilir. Daha sonra “Onay Raporu” düğmesi kullanılarak onay belgesi 

alınır. 

  

Resim 2.37: Onay belgesi 
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Alım Ģekli “Açık Ġhale Usulü” olarak seçilirse ilan Ģekli ve adedi sistem tarafından 

otomatik olarak ilgili alana getirilir. 

 

Resim 2.38: Açık ihale usulü alım 

 

KĠK. 19. maddesine göre açık ihale usulü ile satın almalarda bir ihale dosyasının 

hazırlanması gerekir. Bunun satıĢ bedeli de “Doküman SatıĢ Bedeli” alanında belirtilir. 

Daha sonra “Onay Raporu” düğmesi tıklanarak idari onay raporu alınır ve ihale “Kamu 

Ġhale Kurumu Bültenine” bildirilir. 

 

2.2.6. Alım AĢamalar 
 

Satın almanın bundan sonraki süreçleri “Alım AĢamaları” formu ile tamamlanır. Bu 

form ile firmaların verdiği teklifler karĢılaĢtırılır, en uygun teklif seçilir ve sipariĢ listesi 

hazırlanır. 
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Resim 2.39: Alım aĢamalar formu 

 

ĠĢlemler menüsünden “Alım AĢamalar” formu açıldığında, alım onay formu ile 

alınması onaylanan ilaç veya malzemelerle ilgili bilgiler otomatik olarak formun  

numaralı alanına yansır. Formun numaralı alanında bulunan “AĢamalar” bölümünden 

“Mukayese Cetveli” tıklandığında tüm firmalar formun  numaralı kısmında görüntülenir. 

 

Resim 2.40: Mukayese cetveli firma seçimi 
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Daha önce firmalardan teklifler alınmıĢ ve alınan fiyatlara göre bir yaklaĢık maliyet 

belirlenmiĢti. Bu doğrultuda “Mukayese Cetveli” ile hangi firmadan hangi malzemenin 

doğrudan temin yöntemi ile alınacağı tespit edilir. “Firma Teklif Mukayese” sekmesi açılır 

ve buradan “Firmaları Aktar” butonu tıklanır. Daha önce “Firmalar Maliyet” formunda 

yaklaĢık maliyet hesaplama aĢamasında teklif veren firmalar mukayese cetvelinde listelenir. 

 

Resim 2.41: Teklif veren firmaların görüntülenmesi 

 

Alınmak istenen malzemelere ait firmaların verdiği birim fiyatlar, ekranda 

görüntülenir. Tespit edilen yaklaĢık maliyetin üzerinde fiyat veren iĢletmeler “Uygun Fiyat” 

sütununda sarı renkli olarak görülür. Bundan sonra yapılacak iĢlem, ilgili malzemelerin 

hangi firmadan alınacağının belirlenmesidir. Bunun için alınacak malzeme seçildikten sonra 

farenin sağ tuĢu tıklanarak açılan menüden “En Uygun Fiyatlı Teklifleri Bul” komutu veya 

formun  numaralı alanında bulunan “Uygun Fiyatları Bul” düğmesi tıklandığında sistem 

otomatik olarak ilgili malzemenin hangi firmadan alınabileceğini sembolü ile görüntüler. 

 

Resim 2.42: Uygun fiyat veren firmaların tespiti 

 

“Kaydet” düğmesi tıklanarak bilgiler kaydedilir. Daha sonra formun numaralı 

alanında bulunan “Teklifler Raporu” düğmesi tıklanarak hangi firmanın hangi malzemeye 

ne kadar fiyat verdiği raporu alınır. 
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Resim 2.43: Teklifler raporu örneği 

 

Firma teklif raporunda en düĢük fiyat en üste olacak Ģekilde sistem tarafından 

sıralanır. YaklaĢık maliyetin üzerinde olan teklifler raporda da sarı renk ile gösterilir. Daha 

sonra alınacak malzemeler ile ilgili iĢletmelerden alınan numuneler de incelendikten sonra 

nereden alınacağına karar verilir.  

 

Sistemin seçtiği en uygun fiyat veren firma, bazı nedenlerden dolayı değiĢtirilmek 

istenirse malzemenin alınacağı iĢletmenin üzerinde farenin sağ tuĢu tıklanarak açılan 

menüden “En Uygun Fiyat Yap” komutu seçilir ve böylece sistemin seçtiği firma iptal 

edilir. 

  

Resim 2.44: En uygun fiyat veren firmanın değiĢtirilmesi 
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Ġstenirse en iyi teklifler raporu alınabilir. Bunun için “Alım AĢamalar” formunun  

numaralı alanında bulunan “En Ġyi Teklifler Raporu” düğmesini tıklanır. 

 

Resim 2.45: Ekonomik açıdan en iyi teklifler raporu örneği 

 

Malzemelerin nereden alınacağına karar verildikten sonra doğrudan temin yönteminin 

karar raporu anlamına gelen “Piyasa Fiyat AraĢtırma Raporunun” alınması gerekir. 

Formun altında bulunan “Piyasa Fiyat AraĢtırma Raporu” düğmesi tıklanarak bu rapor 

alınır. 

 

Resim 2.46: Piyasa fiyat araĢtırma tutanağı örneği 

 

Piyasa fiyat araĢtırma tutanağının üst kısmında bulunan tabloda firmaların vermiĢ 

olduğu teklifler, alt kısmındaki tabloda ise ilgili malzemenin hangi firmadan alınacağı bilgisi 

görüntülenir. Aynı zamanda bu rapor üzerinde firmaların verdiği teklifleri mukayese etme 

imkânı da vardır. 
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Formun  numaralı alanında bulunan “AĢamalar” bölümünden “Karar GiriĢi” 

tıklandığında malzemelerin satın alınacağı firma/firmalar otomatik olarak açılan forma 

yansır. Buradan ilgili firma seçilip “Kaydet” düğmesine tıklanarak kaydı yapılır. 

 

Resim 2.47: Malzemenin satın alınacağı firmanın kaydedilmesi 

 

Daha sonra “AĢamalar” bölümünden “SipariĢ GiriĢi” tıklandığında kaydı yapılan 

firma otomatik olarak forma gelir. Buradan ilgili firma seçilir ve “Kaydet” butonuna 

tıklanır. Formun alt tarafında bulunan “SipariĢ Raporu” düğmesi ile sipariĢ raporu alınır. 

Ġstenirse sipariĢ raporuna sipariĢ ile ilgili açıklamalar yazılabilir. 

 

Resim 2.48: SipariĢ listesi örneği 

 

Son olarak sipariĢ listesi, satın alınan firmaya gönderilerek malzemenin belirtilen 

tarihte temini sağlanır. 

 

Satın alma açık ihale yöntemi ile yapılıyorsa “Alım AĢamalar” formu açıldığında, 

formun  numaralı bölümünde bulunan “AĢamalar” menüleri değiĢir. 
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Resim 2.49: Açık ihale yönteminde alım aĢamaları 

 

Buradan “Ġhale Bilgileri” komutu tıklandığında açılan formda ihale ile ilgili genel 

bilgiler bulunur. Bu formda ihalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve son baĢvuru tarih ve saati 

bilgileri girilir. 

 

Resim 2.50: Ġhale bilgileri penceresi 

 

Burada “KĠK Web Sayfası” sekmesi tıklandığında doğrudan Kamu Ġhale Kurumunun 

web sayfasına bağlanılır. Kullanıcı adı ve Ģifre girildikten sonra yapılan bu ihale Kamu Ġhale 

Kurumuna bildirilir ve formun “KĠK NO.” alanındaki numara buradan alınır. 
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Resim 2.51: Kamu ihale kurumu web sayfası 

 

AĢamalar alanında bulunan “Doküman SatıĢı” formu ile ihale dosyasının verildiği 

firmaların kaydı yapılır. 

 

Resim 2.52: Doküman satıĢı yapılan firmaların kaydı 

 

“Doküman Alımı” formu ile ihale dosyasını hazırlayıp teslim eden firmaların hangi 

tarih ve saatte dosyalarının teslim alındığının kaydı yapılır ve alındı tutanağı hazırlanır. 
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Resim 2.53: Doküman teslimi yapan firmaların kaydı 

 

Bu formda bulunan “Alındı Belgesi” düğmesi tıklandığında teklif zarfının alındığına 

dair belge görüntülenir ve çıktısı alınarak imzalanır. 

 

Resim 2.54: Teklif zarfı alındı belgesi 

 

“Alındı Tutanağı” butonu tıklandığında ise teklif zarflarının ihale komisyonunca 

teslim alındığına dair belge görüntülenerek çıktısı alınır. 
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Resim 2.55: Teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanak 

 

AĢamalar kısmında bulunan “Belge GiriĢi” formu ile ihaleye girecek firmalardan 

istenen belgeler seçilir. “Belge Kontrolü” formu ile de ihaleye katılan firmalardan istenen 

ve ihale dosyasında bulunması gereken belgelerin olup olmadığının ihale komisyonu 

tarafından kontrolü yapılır. 

 

Resim 2.56: Belge kontrol penceresi 
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Daha sonra “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düğmesi tıklanarak ilgili 

tutanak görüntülenir ve çıktısı alınarak imzalanır. 

 

Resim 2.57: Zarf açma ve belge kontrol tutanağı 

 

Ġhaleye katılan firmaların verdiği bazı belgeler uygunsuz ise belge kontrolü sırasında 

bunun gerekçesi “Uygunsuzluk Sebebi” sütununa yazılır. Daha sonra “Uygunsuz Belgeler 

ve Uygunsuzluk Sebepleri Tutanağı” düğmesi tıklanarak belge görüntülenir ve çıktısı 

alınarak imza altına alınır. 

 

Resim 2.58: Uygunsuz belgelerin uygun olmama gerekçeleri tutanağı 

 

Bundan sonraki aĢama ise mukayese cetvelidir. Burada ihaleye teklif veren firmaların 

birim fiyatları görülerek karĢılaĢtırma yapılır. En uygun fiyatı veren firmalar belirlenir ve 

teklif raporu alınır. Daha sonra “Karar GiriĢi” aĢamasında ihalenin verileceği firmalar 

seçilir ve kaydedilir. Burada “Karar Raporu” butonu tıklanarak ilgili ihalenin karar raporu 

görüntülenir ve yazdırılır. 
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Resim 2.59: Ġhale komisyonu karar raporu 

 

Ġhale komisyon kararı raporu ihalenin en önemli raporlarından biridir. Yapılan 

ihalenin özeti bu raporda görülebilir. Ġhale komisyon üyeleri raporu imzaladıktan sonra hangi 

malzemenin hangi firmadan alınacağı belirlenir. 

 

Ġhale dokümanının teslim alındığı bütün firmalara ihale sonucunun bildirilmesi 

gerekir. Bunun için “AĢamalar” bölümünden “Karar Bildirim” formu kullanılır. Karar 

bildirim formu açıldığında burada ihale dokümanının teslim alındığı bütün firmalar 

görüntülenir. 
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Resim 2.60: Ġhale dokümanı veren firmaların görüntülenmesi 

 

Ġlgili firma seçildikten sonra formun alt kısmında bulunan “Kaydet” düğmesi 

kullanılarak kaydedilir. Daha sonra “Karar Bildirim Raporu” düğmesi tıklanır ve açılan 

raporda kesinleĢen ihale kararının özeti görüntülenir. Bu rapor ihaleye katılan bütün 

firmalara ayrı ayrı gönderilir. 

 

Resim 2.61: Karar bildirim raporu 
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Ġhaleyi kazanan firmaların, sözleĢme yapılmak üzere davet edilmesi gerekir. Bunun 

için “AĢamalar” bölümünden “SözleĢmeye Davet” formu kullanılır. 

 

Resim 2.62: SözleĢmeye davet penceresi 

 

Bu formda sözleĢme yapılmak üzere davet edilecek firma seçilir ve kaydedilir. Daha 

sonra formun alt kısmında bulunan “SözleĢmeye Davet Raporu” düğmesi tıklanır ve rapor 

görüntülenir. 
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Resim 2.63: SözleĢmeye davet raporu örneği 

 

Ġlgili firmalarla sözleĢme yapıldıktan sonra satın almanın son aĢaması “SipariĢ GiriĢi” 

aĢamasıdır. Burada firma seçildikten sonra sipariĢ raporları alınarak belirlenen tarihte, alınan 

malzemenin hastanenin ambarına girmesi sağlanır ve böylece ihale tamamlanmıĢ olur. 

 

2.2.7. Alım Sorgulama Ekranı 
 

“Alım Sorgulama Ekranı” formu ile alımı yapılmıĢ ilaç ve malzemelerin çeĢitli 

kriterlere göre sorgulaması yapılır. 
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Resim 2.64: Alım sorgulama ekranı 

Formun  numaralı alanında sorgulama kriterleri bulunur. Alım numarasına, dosya 

türüne, malzeme cinsine, alım usulüne göre sorgulamalar yapılabilir. Bunun için sorgulama 

kriterleri belirlenip “Sorgula” düğmesine tıklandığında istenen kriterlere göre yapılan 

alımlar formun  numaralı alanında listelenir. 

 

Resim 2.65: Alım numarasına göre sorgulama yapılması 

 

2.2.8. Satın Alma Ġstem Sorgulama 
 

“Satın Alma Ġstem Sorgulama” formu, belirli kriterlere göre depolardan yapılan 

istemlerin sorgulanması amacı ile kullanılır. 
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Resim 2.66: Satın alma istem sorgulama formu 

Formun  numaralı bölümünde “Ġstem No., Ġstem Tarihi, Ġstem Bölüm, Ġstem 

Durum ve Malzeme Cinsi” gibi malzeme ve ilaç istemleri sorgulama kriterleri yer alır. 
 

Formun  numaralı alanında hasta adına yapılmıĢ istemler sorgulanır. Hastanın 

dosya numarası veya baĢvuru numarası F2 tuĢu yardımı ile bulunarak “Sorgula” düğmesi 

tıklanır ve hasta adına yapılmıĢ istemler formun  numaralı alanında listelenir. 

 

Resim 2.67: Belirli tarih aralıklarında istem sorgulama 
 

Satın alma istem sorgulama formunun en alt kısmında sorgulanan satın alma istemleri 

ile ilgili bekleyen, reddedilen, istemi kabul edilen, alımı onaylanan, sipariĢ verilen bilgilerin 

sayısal verileri yer alır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Satın alma iĢlemlerini sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı üzerinde doğru 

olarak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Satın alma iĢlemleri, ön hazırlıklarını 

yapınız. 
 HBYS programı satın alma modülü 

üzerinde yeterince uygulama yapınız. 

 Satın alma iĢlemlerini yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġstem GiriĢi formunun Ġstem Nu. alanında yeni numara almak için aĢağıdaki fonksiyon 

tuĢlarından hangisi kullanılır? 

A) F4 

B) F5 

C) F7 

D) F8 

 

2. Satın alma iĢlemlerinde, bir alımın yaklaĢık maliyetinin araĢtırılmasında aĢağıdaki 

formlardan hangisi kullanılır? 

A) Alım GiriĢi 

B) Firmalar Maliyet 

C) Ġstem kabul 

D) Alım AĢamalar 

 

3. Firmalar Maliyet formunda bulunan “Tespit Cetveli” butonu ile aĢağıdaki iĢlemlerden 

hangisi yapılır? 

A) YaklaĢık maliyet raporu alınır. 

B) Firmaların verdiği tekliflerin giriĢi yapılır. 

C) Alım yapılacak firmaların tespiti yapılır. 

D) Harcama kalemlerinin tespiti yapılır. 

 

4. Satın alma süreci aĢağıdaki formlardan hangisi ile sonuçlanır? 

A) Alım Onay 

B) Firmalar Maliyet 

C) Alım AĢamalar 

D) Alım Kabul 

 

5. Satın alma doğrudan temin yöntemi ile yapılıyorsa “Alım AĢamalar” formu 

açıldığında aĢağıdaki komutlardan hangisi “AĢamalar” menüsünde görülmez? 

A) Mukayese cetveli 

B) Karar giriĢi 

C) Ġhale bilgileri 

D)SipariĢ giriĢi 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Stok kartı oluĢturulurken yeni alternatif kod oluĢturmak için aĢağıdaki fonksiyon 

tuĢlarından hangisi kullanılır? 

A) F4 

B) F5 

C) F7 

D) F8 

 

2. Eczacılar ve doktorlar tarafından hazırlanmıĢ ilaçların tanıtılması ve fiyatlandırılması 

amacı ile aĢağıdaki formlardan hangisi kullanılır? 

A) Majistral ilaç tanıtma 

B) EHU onay tanıtma 

C) Ġlaç/Malzeme tanıtma 

D) Etken madde tanıtma 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi depo giriĢ türlerinden biri değildir? 

A) Devir giriĢi 

B) Fatura giriĢi 

C) Tutanak giriĢi 

D) Ġlaç/Malzeme giriĢi 

 

4. Stok kartı doldurulurken girilen ilacın enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından 

onaylanması gerekiyorsa bu iĢlem aĢağıdaki alanlardan hangisinde tanımlanır? 

A) Reçete türü 

B) Farmakoloji özellikleri 

C) Ana grup 

D) Rapor gereklilik 

 

5. Stok modülü sisteminde ilaç ve malzemenin ambara alınması aĢağıdaki formlardan 

hangisi ile yapılır? 

A) Stok Kartı 

B) Depo GiriĢ ĠĢlemleri 

C) Ġlaç/Malzeme GiriĢi 

D) Depo Ġlaç/Malzeme GiriĢi 

 

6. Depo giriĢ iĢlemleri sırasında hangi buton tıklandığında “Muayene Raporu” ve 

“TaĢınır ĠĢlem FiĢi” alınması ile ilgili süreç baĢlamıĢ olur? 

A) Kaydet 

B) Belge Onayla 

C) Rapor 

D) KesinleĢtir 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7. Herhangi bir hastaya kullanılmak üzere ya da servisin ihtiyacı olan ilaç ve 

malzemelerin ana depodan istenmesi amacı ile  ………………………… formu 

kullanılır. 

8. “Hasta Ġlaç/Malzeme ÇıkıĢı” formunda istenen ilaç belirlenen stokun altına düĢmüĢse 

“Kritik Stok” alanı ………………………… renkte görülür. 

9. Depoda bulunan ilaç ve malzeme durumu ……………………………. formu ile 

görüntülenir. 

10. Satın alma talebi hastane genelindeki bütün bölümlerde yetkili kullanıcılar tarafından 

……………………………… formu ile yapılır. 

11. …………………………………. formu ile firmaların verdiği teklifler karĢılaĢtırılır, en 

uygun teklif seçilir ve sipariĢ listesi hazırlanır. 

12. “Firmalar Maliyet” formunda …………………………………………… sekmesi 

tıklandığında ilgili malzemelere ait yaklaĢık maliyetler otomatik olarak hesaplanır. 

13. Satın alım aĢamalarında kullanılan yazı, rapor, tutanak gibi belgelerde bulunması 

istenilen üst bilgi ve alt bilgilerin tanımlanması amacı için 

………………..……………. formu kullanılır 

14. “Teknik ġartname” formunda bir malzemenin ilk olarak teknik Ģartnamesi 

hazırlanacaksa …………………….. düğmesi kullanılır. 

15. Ġstem kabul formunda satın alınması istenilen malzemeler listelendikten sonra depo 

görevlisi ……………………………… raporu alır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 B 

6 B 

7 Ġlaç/Malzeme Ġstemi 

8 kırmızı 

9 Depo Stok Mevcut 

10 Ġstem GiriĢi 

11 Alım AĢamalar 

12 Firma Tekliflerine Göre Y.M. 

13 Açıklama Tanıtma 

14 Yeni 

15 depo analiz 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 http://www.enlildestek.com:9090/egitim/index.html, 06.04.2011,09:30 

 http://www.hbys.com.tr/, 06.04.2011,11:00 

 http://www.sgk.gov.tr/,06.04.2011,17:00 

 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/ESGK/Medula,06.04.2011,17:00 

 

KAYNAKÇA 


