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81 İL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 nci maddesinde; eşik değerlerin
altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği,
yapılacak ihalelerde açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu,
diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği ve ödeneği bulunmayan
hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi gereği, İl Sağlık Müdürlükleri yılı onaylı
gider bütçelerinin mal-hizmet-yapım gruplarına konulan toplam ödeneklerin her biri için ayrı
ayrı %10’u kadar Kanunun 22/d ve 21/f bendi doğrultusunda alım yapabileceklerdir. İl Sağlık
Müdürlüklerince hem sağlık tesisi düzeyinde hem de il konsolide bütçesi düzeyinde limit
takibinin yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımızın 2018-2019-2020 yılları Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe
Çağrısı ve Uygulamalarında da belirtildiği üzere; işletme birimlerinin 4734 Sayılı Kanunun 22/d
ve 21/f bendi doğrultusunda yapacakları her bir alım için Analitik Bütçe Sistemindeki İhale
Onay Belgesi’ni doldurarak kayıt yapmaları, sistemden alınacak belgenin ilgili ihale dosyasına
eklenmesi, muhasebe birimlerince ihale dosyasından referans kod kontrollerinin yapılarak
ödemelerin yapılması, alım yapılacak bir iş için düzenlenen Onay Belgesindeki bütçe tertibi ile
kesilen taşınır işlem fişindeki (TİF) taşınır kodunun mutlak suretle uyumlu ve işin niteliğine
uygun olması gerekmektedir.
Bu itibarla;
1- İl Sağlık Müdürlüklerince 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler
doğrultusunda eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi, alımların öncelikle temel ihale usulleri
doğrultusunda karşılanması, diğer usullerin Kanunda belirtilen özel hallerde
kullanılması ve ödeneği/bütçesi bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaması,
2- Döner Sermaye İşletme Birimlerince 4734 Sayılı Kanunun 22/d ve 21/f bendi
doğrultusunda yapılacak her bir alımın Analitik Bütçe Sistemi üzerinden “İhale Onay
Belgesi” sekmesine kaydedilmesi,
3- İl Sağlık Müdürlükleri, Analitik Bütçe Sisteminde yer alan İhale Onay Belgesi
sekmesinde yer alan %10 Doğrudan Temin Tablosunu hem işletme hem de işletme
birimleri düzeyinde takip ederek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
(ı) bendi uyarınca aşım yapılmaması için gerekli uyarıları yapması ve tedbirleri alması,
limit artırım talebinin ise İl Sağlık Müdürlüğü konsolide bütçesi üzerinden yapılması,
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4- İhtiyaç olması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü konsolide bütçesinin mal, hizmet veya
yapım gruplarında %10 limit artırma talebinin, limit aşımı yapılmadan önce “Ek-O.2”
başvuru formunun resmi yazı ekinde Kamu İhale Kurumuna sunulmak üzere
Bakanlığımıza gönderilmesi, Kamu İhale Kurumu tarafından uygun karar verilmesi
durumunda % 10 limit artışı işlemi tesis edilmesi,
5- Analitik Bütçe Sisteminde İhale Onay Belgesi sekmesinde yer alan %10 Doğrudan Temin
Tablosunun Bakanlığımıza gönderilecek talep yazısına eklenmesi ve %10 Doğrudan
Temin Tablosunda yer alan rakamların, Ek-O.2 başvuru formunda yer alan; Bütçesindeki
Yıllık Ödenek Tutarı (TL), Başvuru Tarihine Kadar 21/f ve 22/d ye (temsil ağırlama
hariç) Göre Yapılan Toplam Harcama Tutarı (TL), Başvuru Tarihine Kadar İhale ve
Diğer Alım Usullerine Göre Yapılan Harcama Tutarı (TL) ile uyumlu olması,
6- Ek-O.2 başvuru formunda talep edilen limit artırım tutarına ait gerekçelerin anlaşılır,
makul ve ayrıntılı olarak belirtilmesi, sistemde yer alan ve kullanılabilir durumdaki
mevcut bakiyenin de harcamasının gerekçelendirilmesi (Örneğin; işletmenin mal
alımı bütçesinde kullanılabilir 22/d ve 21/f bütçe bakiyesi 100.000 TL’dir. İşletme
tarafından talep edilen limit artırım tutarı 300.000 TL ise Ek-O.2 başvuru formunda
400.000 TL’nin anlaşılır, makul ve ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerek gönderilmesi
gerekmektedir),
7- Limit artırım ihtiyacının hasıl olması halinde yıl sonu planlamasının yapılarak yıl
içerisinde bir defaya mahsus İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde konsolide limit artırım
talebinde bulunulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Abdulvahit SÖZÜER
Bakan a.
Başkan
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