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Ġlgi: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 19/02/2009 tarihli, 1743 sayılı ve 2009/11 Nolu Genelgesi 
  

İlgi Genelge ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasına istinaden Bakanlığımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2009 yılı götürü bedel hizmet alım sözleşmesi 

imzalandığı ve 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilmişti. 
Mezkur Genelgenin 3 üncü maddesinde “Kurumlarımız ilgili mevzuat ve Sağlık Uygulama Tebliği 

çerçevesinde vereceği hizmetlere ait bilgileri, hizmet maliyetini gösteren tüm unsurları içerecek şekilde eksiksiz 

olarak MEDULA web servislerinin her aşamasını kullanmak ve hizmetin tamamlandığı ayı takip eden ayın 15 
(onbeş)’ine kadar dönemi sonlandırmak suretiyle MEDULA sistemine aktaracaktır” hükmü ile 4 üncü maddesinin (c) 

bendinde “Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse diğer kurumların gelir tahakkukları, kayıtlara işlenmek üzere en 

geç takip eden ayın 16’sına kadar Saymanlığa ulaştırılacak, Saymanlıklarca da aynı gün içerisinde TDMS kayıtlarına 
işlenmesi sağlanacaktır” hükmü yer almaktadır. 

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve 

Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7 nci 

maddesinde ise “Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş 
toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy 

çokluğu ile karar alır. ….. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, 

alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal 
edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur” hükmüne yer verilmiştir. 

Mezkur Yönetmelik hükmü doğrultusunda döner sermaye komisyonları, her ayın ilk haftası toplanarak ilgili 

kurumun o dönem gelirlerinden saymanlık kayıtlarına işlenmiş tahakkuk miktarı doğrultusunda dağıtılabilecek ek 

ödeme miktarını belirlemektedir. Ancak, 5510 sayılı Kanun’a istinaden yapılan sözleşme gereği kurumların, 
verecekleri sağlık hizmetine ait bilgileri en geç takip eden ayın 15’ine kadar MEDULA sistemine aktarmak ve gelir 

tahakkuklarını en geç takip eden ayın 16’sına kadar saymanlıklara ulaştırmak zorunda oldukları yönünde düzenleme 

yapılmıştır.  
Burada belirtilen süreler, işlemlerin gerçekleştirilmesi için kurumlara tanınan en son süreyi ifade etmektedir. 

Yani kurumlarımızın, sundukları sağlık hizmetine ait faturaları ayın 15’inden önceki tarihlerde de MEDULA 

sistemine aktarabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Kurumlarımız, MEDULA sistemine ayın 15’inden önceki 
tarihlerde faturaların gönderilmesi ve bu bilgilerin döner sermaye saymanlıklarına ulaştırılmasını müteakiben döner 

sermaye komisyon toplantısını gerçekleştirebileceklerdir.      

 Bu çerçevede, bahsi geçen düzenlemeler nedeniyle ayın ilk haftasında gelir tahakkuklarının döner sermaye 

saymanlıklarına ulaştırılmasının gecikmesi halinde, döner sermaye komisyonlarının aylık toplantılarını en geç ayın 
20’sine kadar yapmalarında mezkur Yönetmelik hükümlerine aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

  Bilgilerinizi ve keyfiyetin İliniz dâhilindeki tüm döner sermayeli sağlık kurumlarımıza duyurulması 

hususunda gereğini önemle rica ederim. 
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