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Konu : Covid-19 Faturalandırılamayan

İşlem Tahakkukları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11/01/2021 tarihli ve 96773357-045.99-99-28 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen
Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi
olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişilere, Bakanlığımızca temin edilerek dağıtımı
yapılacak olan; korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu
ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin
sair ekipmandan ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen
ilaçlardan yararlanmada 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci
fıkrası hükmünden muafiyet sağlayan 13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve mezkûr Cumhurbaşkanı
Kararının uygulanmasına ilişkin açıklamalar ilgi yazımızla duyurulmuştur.

Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararının uygulanmasına ilişkin ilgi yazımızda yapılan
açıklamalar doğrultusunda; Bakanlığımızca temin edilerek dağıtımı yapılan korunmaya
yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmanın, hastalığın teşhisinde
kullanılan testlerin, kitlerin ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmanın ve hastalığın
tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçların bedelleri ilgili sağlık
tesisinin fatura tahakkuklarına yansıtılmayacaktır. Konuya ilişkin bedellerin izlenebilmesi ve
ödenek planlamalarında kullanılması için Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli TDMS kodları aktif hale getirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının uygulanmasına ilişkin muhasebe
kayıtlarının “994.15- Koronavirus (COVİD-19) Tahakkukları Hesabının İlgili Alt Hesabı
BORÇ, 995.15- Koronavirus (COVİD-19) Tahakkukları Hesabının İlgili Alt Hesabına
ALACAK” hesap kodları üzerinden gelir hesaplarına yansıtılmadan yapılması ve hatalı bir
muhasebe kaydı yapılmasına meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 39d82969-e1d5-4088-91bf-0c8478dc287b kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Covid-19 hastalığı ile ilgili sağlık tesislerimizde gerçekleştirilen tedavilerde meri
mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Bu minvalde konu ile ilgili
Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi ve uygulamanın yukarıda
belirtilen çerçevede yürütülmesi için Müdürlüğünüzce gerekli takip ve kontrollerin yapılması
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür V.
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