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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 209 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlığa bağlı kuruluşların 

merkez ve taşra teşkilatında kurulan döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli 

ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla 

karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, 

Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile 

sözleşmeli personele ek ödemede bulunulması amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık 

gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı 

Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarmaktadırlar. 

 

 Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden 

Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfına Dair Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendine göre, merkeze aktarılacak %6’ya kadar olan tutarı, kurumlar veya işletmeler itibarıyla bu oranın 

altında belirlemeye veya hiç almamaya Bakan yetkili kılınmış olup bu kapsamda Bakanlık Makamından 

alınan 12.10.2018 tarihli ve 375 sayılı onay doğrultusunda; 

 1- Bakanlığımız ile ilgili idareler arasında imzalanan protokoller gereği Bakanlığımız Merkez 

Döner Sermaye İşletme Birimi hesabına aktarıldıktan sonra ilgili işletme birimlerine tahsis edilen tutardan 

tahsil edilmesi gereken merkez pay, 01.11.2018 tarihinden itibaren %5 olarak merkezden kesilecektir. 

2- Bakanlık merkez ve taşra döner sermaye işletmelerine bağlı işletme birimleri tarafından tahsil 

edilen diğer gelirlerden merkez payı alınmayacaktır. 

3- İşletme birimleri tarafından Ekim-2018 dönemine ait merkez pay ödemesi 20 Kasım 2018 

tarihine kadar hesaplanarak Bakanlık Merkez Döner Sermaye Saymanlığına ödenecek olup bu tarihten 

sonra merkez payı ödemesi yapılmayacaktır. 

 

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

  

         

          Prof. Dr. Muhammet GÜVEN 

             Bakan a.  

                  Bakan Yardımcısı 
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Makam Onayı  

 

Dağıtım 

Gereği:      Bilgi: 

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)   Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 

       Ödenek Planlama ve Gider Takip Dairesi Bşk. 
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