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Sayı          : GSE /  5369 

Tarih        : 20.12.2019 

Konu         :  e-fatura Uygulamasında Tıbbi Malzeme Ġsim Farklılıkları  

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  

Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

 

Üniversiteler Mahallesi,  

Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No:9 

Çankaya / Ankara /TÜRKĠYE 

 

 

Bilindiği üzere 01.01.2020 tarihinden itibaren e-fatura kullanımı zorunlu olmaktadır.  

 

 

Genel Müdürlüğünüz tarafından 17.11.2019 tarihinde yayınlanan “TGAP P2-4-7 Tıbbi 

Malzemelerin MKYS Girişleri Hakkında” duyurusunu üst yazının 7 inci maddesinde 

 

“7. Sözleşme imzalanmasını takiben gerçekleştirilecek mal teslim süreçlerinde; tedarikçiler 

tarafından düzenlenen irsaliye ve faturalarda; teknik şartnamelerde belirtilen MKYS Malzeme 

Tanımları, UBB Barkod numarası, seri / lot numarası, var ise SUT Kodu bilgilerinin belirtilmesi 

istenmelidir.”Ġfadesi yer almaktadır. 

 

Bu durumda firmanın elinde ve ihale irsaliye/faturasının üzerinde    

1- Üts kayıt adı/tanımı 

2- Teknik şartnamelerde belirtilen MKYS malzeme tanımı 

3- Var ise kendi yazılımında yer alan tanım olmak üzere 3 değişik tanım/isim olacaktır. 

Bu kriterlerin hepsinin e-fatura kesilirken fatura üzerine yazılması mümkün görülmemektedir.  

 

Hastaneler faturada malzeme isimlerinin ihale listesinde yayınlanan malzeme isimleri ile aynı 

yazılmasını talep etmektedir. Hali hazırda firmalar  kağıt fatura keserken faturaya kendi stok 

kayıtlarındaki malzeme isimlerinin yanına açıklama olarak ihale listesinde yayınlanan malzeme 

ismini de yazarak faturalarını kesebilmektedir.  

 

Lakin 01.01.2020 tarihinde e-fatura uygulamasına geçildiğinde, firmalar e-faturada yeterli alan 

olmadığından yukarıda istenilen 3 kriteri kapsayacak bilgiler faturaya eklenemeyecektir.  Bu durum 

mal tesliminde, fatura kontrolünde sorun yaşanmasına neden olacaktır. 

 

Bu kriterlerin hepsinin e-fatura kesilirken fatura üzerine yazılması mümkün görülmemektedir.  
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Hali hazırda tüm  Tıbbi Cihaz kayıtlarının bulunduğu  ÜTS gibi hazır bir data havuzu 

bulunmaktadır. Firmalar ÜTS içerisinde zaten Ġhale teklif hazırlama sekmesinde barkod ve liste no 

eşlemelerini yapıyor, burada yapılan işlemlerin bilgileri, elektronik olarak  MKYS Malzeme 

Tanımları ile eşleşebilir. 

 

Genel Müdürlüğünüzün  ÜTS  sisteme entegre olarak, bu bilgileri barkod bazında kendi MKYS 

malzeme tanımları ile eşleştirmesi sorunu çözebileceğini düşünmekteyiz. 

 

 

Konunun tarafınızca değerlendirilerek, tarafımıza bilgi verilmesini gereği için arz ederiz. 

 

 

Saygılarımızla. 

 

 

(Aslı Ġmzalıdır.) 

 

 

Tolga ORUÇOĞLU 

Genel Sekreter 

 

 

 

Bilgi Ġçin: T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  

 


