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........................ VALĠLĠĞĠNE 

 (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 
 

GENELGE 2010/70… 
 
 

Ġlgi:   a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2010 tarihli ve 8894 sayılı yazısı. 

b) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2010 tarihli ve 13334 sayılı yazısı 

c) 01.12.2008 tarihli ve 10829 sayılı yazımız. 

 

Bilindiği üzere 09.12.2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereğince Bakanlığımızca ülke 

sathında Aile Hekimliği uygulaması başlatılmış olup yıl sonu itibariyle 81 il’in tamamında uygulanır 

hale gelecektir. 

Ancak, Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte Ġl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Sağlık Ocağı, 

Sağlık Evleri ve Verem Savaş Dispanseri gibi birimlerimizde kullanılmakta olan başta tıbbi cihaz, 

büro araç ve gereçleri ile bir kısım tüketim malzemesi atıl hale gelmektedir. 

Bahse konu taşınırların yeniden kamu hizmetine kazandırılması ile depolama maliyetlerinin 

önlenebilmesi için devir veya satış yoluyla kaynağa dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

Maliye Bakanlığının ek’te yer alan uygun görüşleri doğrultusunda aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç 

duyulmuştur. 

A) Tıbbi cihaz ve aletler ile büro demirbaş malzemeleri, araç ve gereçleri gibi dayanıklı 

taşınırların satış işleminde: 

 Genel bütçe kayıtlarında bulunan ve kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını 

doldurmamış bulunan dayanıklı taşınırlardan kullanılabilir durumda olanların, 5018 sayılı Kanunun 

46 ncı maddesi ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (i) bendi hükmü gereğince taşınırın bulunduğu 

yerdeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü veya Malmüdürlüğüne bildirilerek, satış bedeli genel 

bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ilgili mevzuatına göre aile hekimleri ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına ya da gerçek kişilere satışının sağlanması,  

 (Not: Döner sermaye kaynakları ile edinilmiş olsa dahi satış tarihi itibariyle genel bütçe 

kayıtlarında yer alan taşınırların satış işlemi bu kapsamda gerçekleştirilip satış bedeli genel bütçeye 

gelir kaydedilecektir.) 

 Döner sermaye kaynakları ile edinilip, satış tarihi itibariyle döner sermaye 

kaynaklarında takip edilen taşınırların satışının ilgisine göre 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya bu 

kanuna göre çıkarılmış Döner Sermayeli Kuruluşlar Ġhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

satılıp elde edilecek gelirin döner sermaye gelirlerine kaydedilmesi,  

B) Tıbbi cihaz ve aletler ile büro demirbaş malzemeleri, araç ve gereçleri gibi dayanıklı 

taşınırların devir işleminde ( kaynağına bakılmaksızın genel bütçe - döner sermaye): 

Bu kapsamdaki dayanıklı taşınırlardan beş yılını doldurmuş olanlar ile beş yılını doldurmadığı 

halde Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince mevzuatına göre satışa çıkarılan ancak, isteklisi 

çıkmadığından satışı yapılamayan taşınırların, 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 9 numaralı 

tedbir 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilmesi, 
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C) Tüketim malzemesi niteliğinde olan taşınırların devir işleminde (kaynağına bakılmaksızın 

genel bütçe - döner sermaye): 

 Ġdarece kullanım imkanı bulunmadığı gibi diğer idarelere devredilmediği takdirde bozulma 

veya kullanım süresinin dolması gibi nedenlerle bir daha kullanılamayacak olan ya da diğer zorunlu 

nedenlerle devredilmesi gereken ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin, beş yıl şartı aranmaksızın, 

2009/23, 2009/45 ve 2009/63 sayılı genelgelerimizde yapılan düzenlemeler doğrultusunda öncelikle 

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak devredilmesi,  

Bu şekilde devri sağlanamayan tüketim malzemelerinin atıl olmalarını önlemek amacıyla 

istenilmesi halinde 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilmesi, 

Ġhtiyaç Fazlası Taşınır ekranında ilan edilen ancak Bakanlığımıza bağlı kurum ve 

kuruluşlardan talep gelmemesi nedeniyle miad veya bozulma riski taşıyan ilaç ve tıbbi sarfların 

(öncelikle ödeme güçlüğü içinde olan ve sağlık güvencesi bulunmayan hastaların tedavilerinde 

kullanılmak üzere) Üniversite hastanelerine bedelsiz olarak devredilmesi, 

D) Dayanıklı taşınırların Hurda satışında ( ilgi (c) sayılı yazımız ile belirtildiği üzere): 

Genel Bütçe kayıtlarında yer alıp kullanım sonucu yıpranan ve hurdalaşan bu sebeple 

kayıtlardan çıkarılan mal ve malzemelerin tasfiye edilmek üzere bulundukların il-ilçe 

Defterdarlık/Mal Müdürlüklerine teslim edilmesi,   

        Döner sermaye kayıtlarında yer alıp kullanım sonucu yıpranan, hurdalaşan, bu sebeple 

kayıtlardan çıkarılan mal ve malzemelerin ise 04.08.1984 tarih ve 18479 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar Ġhale Yönetmeliği” hükümlerine göre satışının yapılarak, 

gelirinin sermaye bütçelerine irad kaydedilmesi, 

 Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.  

                               

Prof.Dr.Nihat TOSUN 

Bakan a. 

Müsteşar 
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