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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-806.02.99
Konu : Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların

HEK İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı yazı
b) 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı yazı

İlgi (a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Parasal Sınırlar ve Oranlar
Hakkında Genel Tebliği (Sıra No:54) 9 uncu maddesinde; "Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu
maddesi gereğince, taşınırların devir ve satış suretiyle kayıtlardan çıkarılması, Tablo I/D
bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması
belirlenen limitler dahilinde ise harcama yetkilisinin, limit üzerinde ise ilgili üst yöneticinin
onayı ile yapılır. Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz
konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanır." şeklinde hüküm yer almaktaydı.

İlgi (b) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "(Değişik:
14/03/2016-2016/8646 K.) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin
onayı ile kayıtlardan çıkarılır." hükmü gereğince ilgi (a) tebliği Tablo I/D bölümünde (HEK)
hurda işlemleri için parasal limit kaldırılmıştır.

Ancak sağlık hizmeti sunumunda kullanılan genel bütçe ve döner sermaye yolu ile
temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınırların bağlı sağlık tesislerimizin mali sürdürülebilirliği
ve sağlık hizmetlerinin erişilebiliriği ilkesinden hareketle kayıtlardan çıkartılmasında
kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak ve kayıp, kaçak, sayım noksanı gibi durumların
önlenmesine yönelik ilgi (a) 9 uncu maddesinde belirtilen işlem bazında 500.000 TL'ye
(500.000 TL dahil) kadar gerçekleştirilecek hurda işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğü harcama
yetkilileri tarafından gerçekleştirilmesi, parasal limitin üzerindeki hurda işlemlerinin ise Genel
Müdürlüğümüz tarafından kontrolünün ve takibinin yapılması gerekmektedir.

Buna göre İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri
envanterinde kayıtlı biyomedikal dayanıklı taşınırların belirlenen limit üzerindeki hurdaya
ayırma işlemleri aşağıda sıralanmıştır.
1. Sağlık tesisinin hurdaya ayrılmasını istediği Biyomedikal Dayanıklı Taşınır
hakkında Ek-1'de sunulan HEK Bilgi Formu ve Ek-2'de sunulan HEK Yerinde İnceleme
Formlarını doldurarak üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir.
2. İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesisi tarafından gönerilen Ek-1 ve Ek-2' de sunulan
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belgeleri inceledikten sonra uygun görmesi halinde, Strateji Geliştirme Başkanlığına üst yazı ile
iletecektir.
3. Strateji Geliştirme Başkanlığına hurdaya ayrılmak için gönderilen belgeler anılan
Başkanlıkça mali açıdan incelendikten sonra, Genel Müdürlüğümüze bağlı Tedarik Planlama,
Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığına teknik açıdan değerlendirilmek üzere
gönderilecektir.
4. Başkanlığımız bünyesinde bulunan Klinik Mühendislik Yönetim birimi tarafından,
hurdaya ayrılması için gönderilen belgelerin incelenmesi akabinde, söz konusu hurdaya
ayrılacak taşınırın bulunduğu sağlık tesisinde yerinde değerlendirme yapılmak üzere Genel
Müdürlüğümüzün görevlendireceği alan uzmanı personel tarafından Teknik Kanaat Raporu
düzenlenecektir.
5. Alan uzmanı personel tarafından düzenlenen Teknik Kanaat Raporu Daire
Başkanlığınca incelendikten sonra, Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.
6. Strateji Geliştirme Başkanlığınca tarafınıza gönderilecek olan hurda uygunluk
onayından sonra sağlık tesisi, hurda iş ve işlemleri için Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağını
ve MKYS Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişini düzenleyerek hurda işlemlerini tamamlayabilir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER

Genel Müdür

EKLER:
1- HEK Bilgi Formu
2- HEK Yerinde İnceleme Formu

Dağıtım Bilgi:
Gereği: Strateji Geliştirme Başkanlığı
81 İl Sağlık Müdürlüğü
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