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209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Đle Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Sağlık
Bakanlığına bağlı 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, birinci basamak sağlık kuruluşlarının desteklenmesi ve Bakanlık merkez teşkilatında
görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek ödemede bulunulması amacıyla Bakanlıkça
yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 2'sini
geçmemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı
hesabına aktarırlar” hükmü yer almaktadır.
25.02.2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (mükerrer) “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 190’ıncı maddesi ile
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında geçen “yüzde 4'e
kadar” ibaresi “yüzde 6'ya kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu kapsamda; 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan “Birinci
basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının
giderilmesi amacıyla, döner sermayeli işletmelerden uygun görülenlerin merkeze aktaracağı payı
yüzde 6'ya kadar yükseltmeye Sağlık Bakanı yetkilidir” hükmü yer almaktadır.
Aile Hekimliği uygulamasının tüm ülke genelinde faaliyete geçmesinden dolayı birinci
basamak sağlık kurumlarımızdan merkez pay alınmamasına devam edilmesi, Ankara Refik Sayfam
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri ile ikinci ve üçüncü
basmamak sağlık kuruluşlarımızdan aylık tahsil ettikleri tutardan %4 olan merkez pay ödemesinin
01.03.2011 tarihinden itibaren %6’ya çıkarılması Bakanlık Makamı’nın 17.03.2011 tarih 2761 sayılı
Onayı ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve konunun döner sermayeli kurumlara ve döner sermaye saymanlıklarına
duyurulmasını önemle rica ederim.
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