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Sayı
Konu

: 80981279-809.99
: MKYS Cerrahi Alet Taşınır
İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi:

a) 2019 Yılı Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu.
b) 17.01.2014 tarihli TKKY Depo Sorumluluk Alanları Hk. Yazı.

İlgi (a) 2019 Yılı Sayıştay Mali Denetim Raporu’nun 8’inci bulgusunda; cerrahi
operasyonlarda ve klinik muayenelerde kullanılan, çok kullanımlık alet ve cihazların bazı
hastanelerde tüketim malzemesi olarak kabul edildiği, muhasebe kayıtlarında stoklar hesap
grubunda izlendiği, bunun sonucu olarak amortisman ayrılmadığı, taşınır takibinin ve
kontrolünün yapılamadığı, çok defa kullanım amacıyla üretilmiş bu alet ve cihazların
nitelikleri gereği maddi duran varlık hesap grubunda takip edilmesinin gerektiği halde dönen
varlıklar içerisine stok olarak izlendiği, tüketim malzemesi olarak değerlendirildiği, bu
nedenle de bedellerinin tamamının ilgili dönemde faaliyet hesaplarına gider olarak
kaydedildiği ayrıca dayanıklı taşınır olarak değerlendirilmediğinden bahisle Taşınır Mal
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca takibinin, kontrolünün ve izlenmesinin imkânsız
hale getirildiği, kullanıldığı döneme ilişkin amortisman giderinin ayrılmadığı ve
muhasebeleştirilip raporlanamadığı ifade edilerek; hesap verme sorumluluğu kapsamında
gerekli düzeltme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiği bildirilmiştir.
İlgi (b) yazı ile cerrahi alet sınıflandırma malzeme tanımı karşılığında hem
“150.03.03-Cerrahi Alet” hem de “253.03.05.06-Cerrahi Alet” sınıflandırma kodlarında
bulunan malzemelerin, MKYS’ de kaydı yapılırken dikkate alınacak kriterler açıklanmış ve
Taşınır Kayıt Yetkilisinin (TKY) bu seçimi yaparken Vergi Usul Kanunu (VUK) 313’üncü
maddesi ile bu Kanun uyarınca her yıl yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre
mali yılı için belirlenen parasal limiti, hasta başına tüketim çıkışı, zimmete verilmesi ve
amortismana tabi olması gibi kriterlere göre hangi koda kaydedileceğine karar vereceği ile
uygun taşınır koduna kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 50’ nci maddesinde; “Bir
ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu
edildiğinde, değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin
muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır” ve Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 12’ inci maddesinde; “Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin
işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas
olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.” hükümleri yer almaktadır.
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Telefon: Faks No:
e-Posta: neriman.yerlikaya@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Bilgi için: Neriman YERLİKAYA
UZMAN
Telefon No: (0 312) 565 03 62

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7eedfe34-ea5d-43f3-b22e-bde095d7577c kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

.
Söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında cerrahi operasyonlarda ve klinik
muayenelerde kullanılan, çok kullanımlık alet ve cihazların; VUK 313’ üncü maddesi ile
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değeri her yıl belirlenen (had ve tutar) parasal limit
dahili/üzeri olanlar “253.03.05.06-Cerrahi Alet” sınıflandırma taşınır hesap kodunda takip
edilmelidir.
Konu ile ilgili olarak; MKYS Sistemi üzerinde ilgili yıla ait parasal limit ile ilgili
uyarı bölümü açılmış olup, iliniz ve iliniz bünyesindeki sağlık tesislerinin MKYS Medikal
Depo “150.03.03-Cerrahi Alet” sınıflandırma kodunda kayıtlı ve değeri 2019 yıllı 1200 TL,
2020 yılı 1.400 TL had/tutar parasal limit üzerinde tüketim malzemesi olarak kayıtlara alınan
cerrahi operasyonlarda ve klinik muayenelerde kullanılan, çok kullanımlık alet ve cihazların,
muhasebe hesap planına esas takip ve kontrolü yapılmak üzere MKYS’ de
“253.03.05.06-Cerrahi Alet“ sınıflandırma taşınır koduna giriş yapılarak düzeltilmesi, bundan
sonraki uygulamalarınızda bu hususunda dikkat edilmesi açısından;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Dr. Hasan ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı.

Ek: İlgi (b) Sayılı Yazı.
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