Taahhüt Esaslı Ödenek Talepleri (06 Tertibi)
Taahhüt talebine dair dikkat edilmesi gereken hususlar tertip esaslı olarak aşağıda
maddeler halinde yer almaktadır. Sağlık tesislerinden ya da Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlıklarından

gelecek

olan

talepler

ilgisine

göre

komisyon

değerlendirmesine

sunulacaktır.
06.1 Mamul Mal Alımları
Bu tertipten sağlık tesislerinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve demirbaşlar için talep
yapılabilmektedir.
Tıbbi cihaz ihtiyaçları ile ilgili talepler Müdürlüğümüz Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
tarafından 19/01/2018 tarih ve E.02-73 sayılı yazı ve ekleri doğrultusunda değerlendirilip
birimimize iletilecektir.
Bilgisayar donanımı ve çevre birimleri ihtiyaçları için sağlık tesisi ya da bağlı olunan
başkanlık talepleri İstatistik ve Bilgi İşlem Birimine gönderilecektir. Değerlendirme sonrası ödenek
taahhütü için bütçe birimimiz tarafından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne (KHGM) talep
yapılacaktır.
KHGM tarafından talebin değerlendirmeye alınabilmesi için ıslak imzalı yaklaşık maliyet,
teknik şartname ve gerekçe raporunun kapalı zarf içerisinde sunulması gerekmektedir.
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Bu tertipten yapılacak olan talepler Müdürlüğümüz Yatırımlar Birimi tarafından 2014/09
sayılı genelge doğrultusunda değerlendirilip Birimimize iletilecektir. Yatırımlar Birimi tarafından
yapılacak olan değerlendirme sonrası ödenek taahhütü için KHGM'den talep yapılacaktır.
KHGM tarafından talebin değerlendirmeye alınabilmesi için ıslak imzalı yaklaşık maliyet, teknik
şartname ve gerekçe raporunun kapalı zarf içerisinde sunulması gerekmektedir.
Talepler için dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar şunlardır:
•

İlgili sağlık tesisi tarafından hazırlanan detaylı gerekçe raporu

•

TRSM vb. oluşumu planlaması yapılıyor ise ilgili Kamu Hastaneleri Hizmetleri

Başkanlığı tarafından KHGM'den oluşum için alınan ön izin
•

İyileştirme ve/veya yatak artışı, ünit artışı vb. işlere yönelik yapılacak her türlü bakım

tadilat onarım ve yapım işlerinde iş ve işlemlere başlanılmadan önce ilgili Kamu Hastaneleri
Hizmetleri Başkanlığı tarafından KHGM’den alınması gereken ön izin
•

Müdürlüğümüz Yatırımlar Birimi tarafından hazırlanan ıslak imzalı yaklaşık maliyet

•

Yatırım maliyeti 1.000.000,00 TL ve üzeri olması durumunda Müdürlüğümüz Yatırımlar

Birimi tarafından Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden alınması gereken ön izin
Tüm bu tertiplere dair taleplerin yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Taahhüt Edilen Ödenekler için Tahsis Talebi (06 Tertibi)
Yukarıda yer alan tertiplere dair ödenek tahsisinin yapılabilmesi için fatura ve ihale onay
belgesi, taahhüt numarası, adı ve tahsissin yapılacağı sağlık tesisi VKN bilgilerinin belirtilerek
üst yazı ile Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

