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                 İstanbul genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde  hergün laboratuar hizmeti verilmekte 

olup ve bu hizmet için birçok sarf malzemesi  kullanılmaktadır. Bu malzemelerin kim tarafından temin 

edilmesi gerektiği aslında mevzuatta çok açık olarak belirtilmiş olmasına rağmen idarece bu 

malzemeler aile hekimlerine halihazırda gönderilmemektedir. Bu konudaki mevzuatı hatırlayacak 

olursak ; 

                Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin, Aile hekimine yapılacak ödemeler 

başlıklı 16’ncı maddesinde; (2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu 

tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf 

malzemelerini müdürlük temin eder. …’’  hükmünde çok açık bir şekilde bu giderlerin müdürlük 

tarafından temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

                Yine bu konuda 12.02.2020 tarih ve 99858683-045.01-E.281 sayılı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü’ nün yazısında  “Bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince sunulan tetkik 

ve tahlil hizmetleri ile ilgili olarak; örnek numune alımında kullanılan alkol, pamuk, enjektör, 

turnike, vacutainer, eldivenin tetkik ve tahliller için kullanılan sarf malzemesi olması nedeniyle İl 

Sağlık Müdürlüğünce; barkod kağıdı, numune saklama/nakil kabının laboratuvar hizmetlerine ilişkin 

müdürlükçe yapılan planlamaya göre özellikleri değişebilen ve hizmet alımına dahil olabilen demirbaş 

ve büro malzemesi olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce; santrifüj cihazı ve tetkik sonuçlarının 

hastalara kağıt ortamında verilebilmesi için bilgisayar, yazıcı ve kağıt gibi malzemelerin ise aile 

hekimliği hizmetleri kapsamında öngörülen demirbaş, büro ve tıbbi malzemeler kapsamında olması 

nedeni ile aile hekimince temini gerekmektedir ” tespiti yapılmış ve yazıda geçen sarf malzemelerinin 

müdürlükçe temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

              İlgili mevzuat hükümleri ve ekte sunulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazısı sonucunda 

………….. birim bulunan aile sağlığı merkezimizdeki  her birim için ihtiyaç duyulan laboratuar sarf  

malzemelerinin  aylık ; 1 kg Pamuk, 1 kutu (100 adetlik pudrasız small beden ) eldiven , ½ litre  Alkol , 

100 adet nokta bant, 2 adet turnike ve aile sağlığı merkezi geneli için 2 adet tıbbi atık kutusunun 

tarafımıza gönderilmesini talep ediyorum. 

             Gereğini arz ederim  

                                                                                                                                            Yönetici Hekim  

 

Ek1 : Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarih ve 99858683-045.01-E.281 sayılı yazısı. 
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İlgi : 31/05/2019 tarihli ve 85358685-010.03-173 sayılı yazı.

İliniz Erbaa İlçesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi 019 Nolu Aile Hekimliği
Biriminde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Özgür KALEBAŞ’ ın laboratuvar sarf
malzemelerinin neler olduğu ve bu sarf malzemelerin aile hekimliği birimine
ulaştırılmasından kimlerin sorumlu olduğu hususunda Müdürlüğünüze vermiş olduğu
dilekçenin yer aldığı ilgi kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde aile hekimi
ve aile sağlığı çalışanlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiş, 23 ve 24 üncü maddelerinde
aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinde bulundurulması gereken asgari fiziki
şartlar, asgari tıbbi cihaz ve malzemeler ile bilgisayar donanımları vb. malzemeler
belirlenmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin’ nin “Tetkik ve tahlil hizmetleri” başlıklı 27 inci maddesinde
teşhis ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerinin aile sağlığı
merkezinde yapılması, aile hekimlerinin istediği laboratuvar tetkiklerinin öncelikle halk
sağlığı laboratuvarı olmak üzere Müdürlükçe uygun görülen iç ve dış kalite programlarının
uygulandığı laboratuvarlarda yapılması öngörülmüştür. Aile hekimlerine yapılacak ödemeler
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olup,
aile hekimlerine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem,
temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri
gibi malzemeler için ilgili mevzuatta belirlenen usullere göre aile sağlığı merkezi gideri
ödeneceği hüküm altına alınmış, sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç
duyduğu tetkiklerin, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılacağı, bu tetkikler için
gerekli sarf malzemelerini müdürlüğün temin edeceği, müdürlüğün belirlediği laboratuvarda
yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılacağı, belgelendirilmeyen
kısım için herhangi bir ödeme yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince sunulan tetkik ve tahlil
hizmetleri ile ilgili olarak; örnek numune alımında kullanılan alkol, pamuk, enjektör, turnike,
vacutainer, eldivenin tetkik ve tahliller için kullanılan sarf malzemesi olması nedeniyle İl
Sağlık Müdürlüğünce; barkod kağıdı, numune saklama/nakil kabının laboratuvar hizmetlerine
ilişkin müdürlükçe yapılan planlamaya göre özellikleri değişebilen ve hizmet alımına dahil
olabilen demirbaş ve büro malzemesi olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce; santrifüj
cihazı ve tetkik sonuçlarının hastalara kağıt ortamında verilebilmesi için bilgisayar, yazıcı ve
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kağıt gibi malzemelerin ise aile hekimliği hizmetleri kapsamında öngörülen demirbaş, büro ve
tıbbi malzemeler kapsamında olması nedeni ile aile hekimince temini gerekmektedir.

Bununla birlikte İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilecek laboratuvar sarf malzemeleri
arasında, aile hekimliği uygulaması kapsamında sunulan diğer hizmetler için aile
hekimlerince temin edilmesi gereken malzemeler olması halinde (pamuk, alkol, enjektör vb),
kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve hizmetin sürdürülebilirliği açısından İl Sağlık
Müdürlüğünce bu hususa dikkat edilerek laboratuvar hizmetleri için yeterli miktarda olacak
şekilde malzeme temini ve dağıtımının yapılması gerektiği hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı
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