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İlaç Takip Sistemi ve Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi 

ÜRETİCİ
ECZA DEPOSU

ECZA DEPOSU

HASTANE

KULLANICI

İTS - PTS

ÜRÜNLER

İTS (İlaç Takip Sistemi)
Bu sistemle Türkiye'deki ilaçların her bir biriminin 

üretimden tüketime kadar her hareketinin 
izlenmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır.

MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi) 
Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların tedarik edilen taşınırların 
fatura girişlerinin yapıldığı, stok kayıtlarının takip edildiği, 
devir ve birimlere çıkışların yapıldığı, tüketimlerin izlendiği 
envanter yönetim sistemidir.



İTS - MKYS Entegrasyon Çalışmaları

İlaç veri tabanı oluşturulacak. Barkod, ilaç 
ismi, ilacın paket içeriği bilgileri 

ortaklaştırılacaktır.

İTS hastane ambalajlarına uygun şekilde 
kutu altı olarak doz ve adet bazlı takibe 

başlayacaktır.

İTS sisteminde kare kod bazında yapılan yeni 
bakiye takibi altyapısı ile MKYS 

entegrasyonu sağlayacaktır.



Hastane süreçlerinde MKYS ve İTS 
entegrasyonu sağlandığında hastane 
ayağında  ilaçlar daha etkili bir şekilde 
kullanılacaktır.

İTS sisteminden MKYS sistemine Fatura No 
ve Vergi No alanları üzerinden ilaç listesi 
çekilerek malzeme giriş ekranında  barkod, 
ilaç adı, firma adı alanları dolu gelecektir ve 
kullanıcılar sadece fiyat alanlarını girecektir.

HBYS sitemi de entegrasyon sayesinde veri 
gönderip çekebilecektirler.
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İTS ve MKYS Entegrasyonu



İTS sisteminde 
GLN (Kurum 

Kodu) 
kullanılmaktadır. 

GLN - ÇKYS kodu eşleştirmesi 
yapılacaktır.

MKYS sistemi 
ise ÇKYS kodu 

kullanmaktadır. 

İTS - MKYS Yetkili Kullanıcı

EKİP Projesi aktif  olunca iki 
sistemde EKİP kodlarını 

kullanmaya başlayacaktır.



İTS ve MKYS Giriş İşlemleri
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İTS ve MKYS entegrasyonu
sağlandığında; yandaki
resimde olduğu gibi malzeme
tanımı , barkod kodu, taşınır
kodu otomatik gelmesi
sağlanmış olacaktır.

Böylece kullanıcılar sadece
işaretli kısımdaki fiyat alanını
doldurmaları yeterli olacaktır.

Fiyat alanını doldurduktan
sonra depo kayıtlarını
oluşturabilecektirler.



İTS ve MKYS Çıkış İşlemleri

Hasta USS giriş bilgisi 
doğrulanacaktır. 

HBYS sistemi de bu servisleri 
kullanıp veri çekebileceklerdir.

İTS çıkışı yaparken ilgili ürünün 
kare kodu seçilecektir.

HBYS sistemi de çıkış işlemi yaparken 
aynı şekilde kare kod ve USS bilgisini 

MKYS sistemine gönderebileceklerdir.
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İTS sisteminden bu gönderim sırasında 
ilgili kare kod bakiyesinin olup 

olmadığının kontrolü yapılacaktır.  Eğer 
İTS sisteminden onay verilmezse MKYS 

sisteminden çıkış yapılamayacak ve  
ekranda uyarı verilecektir.

İTS ve MKYS Çıkış İşlemleri



Sağlık Tesisleri Arasında Devir

Sağlık tesisleri arasında yapılan
devir işlemlerinde MKYS aracılığı
ile İTS de kullanılabilecektir.



İlaç deposuna ilaçların 
kaydı İTS aracılığıyla 

yapılır.

İlaçlar birim bazlı olarak İTS ve 
MKYS üzerinden

(tablet, kapsül, mg, IU) depoda 
takip edilir.
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Sağlık Tesisinde Birim Dozda İlaç Takibi 



Hekim tarafından order
yazılır. 
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Eczacı onayıyla depodan 

hasta üzerine ilaç 
düşümü gerçekleşir.

İlaç düşümleri karekodlar
üzerinden İTS’ ye 

bildirilir.
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Sağlık Tesisinde Birim Dozda İlaç Takibi 



Hemşire tarafından 
teslim alınan ilaçlar hasta 
doğrulaması yapıldıktan 

sonra uygulanır.
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Sağlık Tesisinde Birim Dozda İlaç Takibi 



Arz ederiz.


