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YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türk ye Hudut ve Sah ller Sağlık
Genel Müdürlüğü le Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu har ç) döner sermaye şletmeler n n dares , sermayes , gel r
ve g derler le bütçe şlemler ne l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 4/1/1961 tar hl ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları le
Esenlend rme (Rehab l tasyon) Tes sler ne Ver lecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 13 üncü maddes ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bağlı Kuruluş: İlg l mevzuatında, Türk ye Hudut ve Sah ller Sağlık Genel Müdürlüğü le Türk ye İlaç ve
Tıbb C haz Kurumu har ç, Bakanlık bağlı kuruluşu olarak tanımlanan ve bünyes nde döner sermaye şletmes bulunan
kuruluşları,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Döner sermaye yönet c s : Sağlık Müdürlükler nde İl Sağlık Müdürünü, Halk Sağlığı Müdürlükler nde Halk
Sağlığı Müdürünü, Kamu Hastane B rl kler nde Genel Sekreter le Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez
şletmeler nde lg l mevzuatında bel rlenen yönet c y ,
ç) İşletme: B r nc basamak sağlık h zmet sunan kuruluşlar da dâh l olmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve
taşra teşk latı le bağlı kuruluşlarından 209 sayılı Kanuna tâb döner sermayel şletmeler ,
d) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları le Esenlend rme (Rehab l tasyon) Tes sler ne
Ver lecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmen n İdares , Kadro Planı, Muhasebe Yetk l s ve Muhasebe Yetk l s Yardımcısı
İşletmen n dares
MADDE 4 – (1) Her şletmen n dares , şletmen n Döner sermaye yönet c s ne tevd olunur.
(2) İşletmen n Döner sermaye yönet c s ; şletmey , mevzuatı çerçeves nde ve Bakanlık em r ve tal matına
uygun olarak şletme menfaatler n koruyacak şek lde dare eder.
Kadro planı
MADDE 5 – (1) Döner sermaye kadrolarının hdası, ptal ve benzer şlemler 13/12/1983 tar hl ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümler ne tab d r.
Muhasebe yetk l s ve muhasebe yetk l s yardımcısı
MADDE 6 – (1) Döner sermaye şletmes n n mal ve muhasebe şlemler Mal ye Bakanlığınca atanacak
muhasebe yetk l s tarafından yürütülür. Türk ye Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı şletmelerde muhasebe yetk l l ğ
ve şlemler lg l mevzuatına göre bel rlen r.
(2) İht yaç duyulması hal nde, döner sermaye muhasebe yetk l s ne yardımcı olmak üzere b r muhasebe
yetk l s yardımcısı atanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletmen n Sermayes , Gel r ve G derler İle Bütçe İşlemler
Sermaye
MADDE 7 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşk latı ç n b r m lyar Türk L rası; Türk ye Halk Sağlığı Kurumu
merkez ve taşra teşk latı ç n b r m lyar Türk L rası ve Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu merkez ve taşra teşk latı
ç nde sek z m lyar Türk L rası sermaye tahs s ed lm şt r. Bu m ktar her bütçe yılı ç nde Bakanlar Kurulunca ht yaca
göre artırılab l r.
(2) Döner sermaye tahs s ed lecek şletmelerle, bu şletmeler n her b r ne ver lecek sermayen n m ktarı
Bakanlık le bağlı kuruluşlarınca ht yaca göre artırılır veya eks lt l r.
Sermaye kaynakları
MADDE 8 – (1) İşletmeler n sermaye kaynakları;
a) Devlet yardımlarından,
b) Döner sermaye faal yetler nden elde ed lecek kârlardan,
c) Bağışlardan,
oluşur.
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(2) İşletmeler n ödenm ş sermaye tutarı, tahs s ed len sermaye tutarına ulaşıncaya kadar, elde ed len dönem
sonu kârları ödenmem ş sermayeler ne mahsup ed l r. Bağışlar, varsa öncel kle ödenmem ş sermayeye mahsup ed l r.
Ödenm ş sermaye tutarı, tahs s ed len sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde ed len bağış ve yardımlar, tahs s ed len
sermaye tutarına bakılmaksızın sermayeye eklen r. Ödenm ş sermaye tutarı tahs s ed len sermaye tutarına ulaştıktan
sonra elde ed len kârlar, hesap dönem n zleyen mayıs ayının sonuna kadar genel bütçeye gel r kayded lmek üzere
lg l muhasebe b r m ne yatırılır.
(3) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca yapılacak her türlü bağış ve yardımları döner
sermayeye gel r kaydett rmeye yetk l d r.
Gel rler
MADDE 9 – (1) Döner sermaye şletmeler n n gel rler şunlardır:
a) Her türlü muayene, teşh s, tedav , laboratuvar, tetk k, tahl l, amel yat ve benzer sağlık h zmetler
karşılığında elde ed len gel rler,
b) Üret m yapılan lk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerler n n satışından elde ed len
gel rler,
c) İlaç, nsan kanı ve kan ürünler mal le st hsal veya mal ed lecek d ğer madde ve malzemeler karşılığında
elde ed len gel rler,
ç) 31/12/1960 tar hl ve 193 sayılı Gel r Verg s Kanununun 70 nc maddes nde bel rt len mal ve hakların
k raya ver lmes nden elde ed len gel rler,
d) Uzmanlık belges , sert f kasyon ve sınav h zmetler nden elde ed len gel rler,
e) Pol kl n k ve özel tar fel pol kl n k h zmet gel rler le teşh s, tetk k, tahl l ve amel yat h zmet karşılığı elde
ed len gel rler,
f) Bakanlıkça uygun görülen d ğer h zmetlerden elde ed len gel rler,
g) Bastırılan veya yaptırılan her nev belgelerden elde ed len gel rler,
ğ) Traf k kazaları le lg l olarak özel veya 13/10/1983 tar hl ve 2918 sayılı Karayolları Traf k Kanununa göre
zorunlu s gortalı olan k ş lere ver len h zmetler le s gortalı tur stlere veya yabancı hastalara ver len sağlık
h zmetler nden elde ed len gel rler,
h) Sağlık alanında ver len kurs, eğ t m, araştırma, yayın ve danışmanlık h zmetler nden elde ed len gel rler,
ı) Gec kme zamları ve fa z gel rler ,
) D ğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu h zmetlere kred notu ver lmes veya
akred te ed lmes nden elde ed len gel rler,
j) Atölye, tam rhane veya depolarda gerçekleşt r len sağlık h zmetler le lg l montaj, demontaj veya proje
şler nden elde ed len gel rler,
k) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındak tanıtım h zmetler nden
elde ed len gel rler,
l) 7/2/2009 tar hl ve 27134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık H zmet Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu Kapsamındak İdareler n Teşh s ve Tedav ye Yönel k Olarak B rb rler nden Yapacakları Mal ve H zmet
Alımlarına İl şk n Yönetmel k kapsamında elde ed len gel rler,
m) Kullanılmayan veya ht yaç fazlası olan taşınırların tesp t ed len bedel üzer nden Kanun kapsamına dâh l
döner sermayel şletmelere devred lmes karşılığında elde ed len gel rler,
n) Toplum ruh sağlığı ve rehab l tasyon merkezler n n ş-uğraş atölyeler nde y leşt rmeye yönel k üret len
ürünler n satış gel rler ,
o) Döner sermaye kaynakları le elde ed len alet, c haz ve malzemelerden hurdaya ayrılanların satışından elde
ed lecek gel rler,
ö) D ğer gel rler.
(2) Kanunun 5 nc maddes uyarınca gönder lecek tutarlar, Bakanlıkça gönder len yardım ve gel r kapsamında
değerlend r l r.
(3) Uygulama Tal matlarında yer alanlar har ç olmak üzere; b r nc fıkranın (g) ve (j) bentler nde sayılan
gel rler 7/5/1987 tar hl ve 3359 sayılı Sağlık H zmetler Temel Kanunu uyarınca her malî yıl başında Sağlık Bakanlığı
Yönet m H zmetler Genel Müdürlüğünce; (h) ve ( ) bentler nde sayılan gel rler se Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü tarafından f yatlandırılır.
G derler
MADDE 10 – (1) Döner sermayen n g derler şunlardır:
a) Memur ve sözleşmel personele aylık, ücret ve lg l mevzuatı uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeler
le 14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33 üncü maddes hükmünce ödenecek nöbet ücret
g derler ,
b) İş Kanunu hükümler ne göre st hdam ed lecek şç ücretler ,
c) Satın alınacak her türlü mal ve h zmet bedeller ,
ç) Araştırma-gel şt rme, danışmanlık ve b l rk ş l k g derler ,
d) Yılı yatırım programı le l şk lend r lmes kaydıyla, Bakanlık adına nşa ed lecek yen veya ek b naların
yapım g derler ; şletmeler n kullanmakta olduğu b naların her türlü bakım, onarım, tad lat, müştem lat ve çevre
düzenlemes g derler le bu b naların k ra bedeller ,
e) Tıbb cerrah dem rbaş ve d ğer dem rbaş mal bedeller ,
f) Deneysel amaçlı ve h zmet gereğ canlı hayvan beslenmes ve bunların ürünler nden faydalanılması le z raî
mahsullerden ht yaç görülenler n yet şt r lmes , bakımı ve satışına l şk n g derler n yapılması le verg , res m, harç ve
kom syon g derler ,
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g) Döner sermaye kazancının elde ed lmes yle lg l g derler,
ğ) 209 sayılı Kanunun 5 nc maddes hükmü gereğ nce Bakanlık Merkez Döner Sermaye b r m hesabına
aktarılan tutarlar,
h) Sağlık h zmetler n n y leşt r lmes ne yönel k her türlü eğ t m g derler ,
ı) Ambulans, cenaze arabası ve benzer sağlık h zmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve
tam rat g derler ,
) Tam rat, tad lat, nşaat, tıbbî ve fennî tes sat le kamulaştırma yaptırılmasıyla lg l g derler,
j) Taşınır veya taşınmaz mal satın alınması, ht yaç duyulan taşınmaz mallar üzer nde sınırlı aynî hak tes s
ed lmes , k ralanması veya bunlara l şk n yapılan her türlü g derler,
k) Tam r ve mal atölyeler açılması ve bunlara sermaye tahs s ed lmes ,
l) Yılı yatırım programı le l şk lend r lmes kaydıyla, ambulans, cenaze arabası ve h zmet aracı satın alınması
le ayrıca bunların k ralanması veya h zmet satın alınması yoluyla tem n ve bunlara l şk n g derler,
m) F yatlandırılan mamuller n serbest p yasaya veya sa r müesseselere nt kal ett r lmes ve buna l şk n
g derler,
n) Sağlık h zmet sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındak İdareler n Teşh s ve Tedav ye Yönel k
Olarak B rb rler nden Yapacakları Mal ve H zmet Alımlarına İl şk n Yönetmel k kapsamında yapılacak g derler,
o) Kanun kapsamına dâh l döner sermayel şletmeler n kullanmadıkları veya ht yaç fazlası olup bedel
karşılığında devralınan taşınırlara l şk n g derler,
ö) Sağlık kurum ve kuruluşlarının h zmetler n aksatmamak ve yılı yatırım programı le l şk lend r lmek
kaydıyla, genel bütçe ödeneğ le devam etmekte olan kurum ve kuruluşun b na projeler n n tamamlanmasına yönel k
nşaat şler ç n harcanmak üzere Bakanlıkça bel rlenen tutarda lg l saymanlığa aktarılacak g derler,
p) Döner sermayel şletmeler n, tıbbî c haz, tıbbî sarf malzemes , lâç ve büro malzemeler g b merkezî
olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları le h zmet alımları ç n yapılan her türlü g derler,
r) Eğ t m hastaneler nde uzmanlık eğ t m yapmakta olan yabancı uyruklu as stanlara lg l mevzuat uyarınca
yapılan ödemeler,
s) Personel n lg l mevzuatı gereğ yapılması zorunlu olan sağlık tarama g derler ,
ş) Tıbb Kötü Uygulamaya İl şk n Zorunlu Mal Sorumluluk S gortası g derler ,
t) Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenc ler n ücretler ,
u) Kongre veya eğ t mlere gönder len kurum personel ne, 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümler ne göre yapılacak ödemeler,
ü) Döner sermaye şler nde çalışan memur ve h zmetl lerden görev gereğ yemek zamanlarını şletmede
geç rmekte olanların aşeler yle y ne vaz fe cabı şletmede kalmak zaruret nde bulunanların bateler ,
v) D ğer g derler.
Bütçe
MADDE 11 – (1) Bütçe; şletmeler n bel rl b r dönemdek gel r ve g der tahm nler le bunların
uygulanmasına l şk n hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belged r.
(2) İşletme bütçeler ; met n kısmı le ekl cetvellerden oluşur.
(3) Bütçeler, yılı ç nde yapılacak g derler le gel rlerden oluşur.
(4) Bütçen n hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdak lkelere uyulur:
a) Bütçeyle ver len harcama yetk s , mevzuatla düzenlenen görev ve h zmetler n yer ne get r lmes amacıyla
kullanılır.
b) Bütçeler, zleyen k yılın bütçe tahm nler yle b rl kte hazırlanır ve değerlend r l r.
c) Bütçe, malî şlemler n kapsamlı ve saydam b r şek lde görünmes n sağlar.
ç) Tüm gel r ve g derler gayr saf olarak bütçelerde göster l r.
d) Bel rl gel rler n bel rl g derlere tahs s ed lmemes esastır.
e) Bütçelerde g derler n gel rler aşmaması esastır.
f) Bütçeler, a t olduğu yıl başlamadan önce yetk l merc tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.
g) Bütçe gel r ve g der tahm nler le uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî
saydamlık esas alınır.
ğ) İşletmeler n tüm gel r ve g derler bütçeler nde göster l r.
h) İşletme h zmetler , bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla bel rlenm ş yöntem, lke ve amaçlara uygun
olarak gerçekleşt r l r.
Bütçen n uygulamaya konulması
MADDE 12 – (1) Onaylanarak kes nleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar uygulanmak üzere
şletmelere gönder l r. Bütçeler n b r örneğ de muhasebe yetk l s ne ver l r.
Ek bütçe
MADDE 13 – (1) Bütçede öngörülen ödenekler n yeters z kalması veya ş programında öngörülmeyen şler n
yapılmasının gerekt ğ hâllerde, süre şartları har ç olmak üzere ek bütçe yapılab l r. Ek bütçe talepler nde kaynağın
göster lmes zorunludur.
Aktarma
MADDE 14 – (1) Bütçe bölümler arasında aktarma yapmaya Bakanlıkta müsteşar, bağlı kuruluşlarda kurum
başkanları yetk l d r. Bütçe bölümler arasında aktarma yapmaya l şk n yetk devred leb l r.
(2) Bölüm ç aktarmalarda aktarma yapmaya Döner sermaye yönet c s yetk l d r.
Defter, mal tablo ve belgeler
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MADDE 15 – (1) Defter ve belgeler n muhasebe yetk l ler nce düzenlemes nde ve bunların Sayıştaya ve lg l
kamu dareler ne gönder lmes nde, 1/5/2007 tar hl ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayel
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel ğ nde yer alan düzenlemeler le Sayıştay tarafından bel rlenen usul ve
esaslara uyulur.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez nde kurulan merkez döner sermaye saymanlıkları, şletme ve
şletme b r mler n n b lançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsol de ederek elektron k veya kağıt ortamında sten lecek
şek lde lg l yerlere ver rler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Faal yetler
K raya verme şlemler le üret len mal ve h zmetler n s par ş ve satışları
MADDE 16 – (1) İşletmelerde üret l p bedeller , 31/5/2006 tar hl ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel
Sağlık S gortası Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık H zmetler Temel Kanunu hükümler ne göre bel rlenen mal ve
h zmetler n dışındak ler n bedel , mal yet bedel n n altında olmamak kaydıyla şletmeler tarafından tesp t ed lecek
bedelle, Döner Sermayel Kuruluşlar İhale Yönetmel ğ hükümler ne göre satılır.
(2) Merkez yönet m kapsamındak kamu dareler le mahall dareler ve bunlara bağlı veya bunların
kurdukları veya üye oldukları b rl k ve dareler, kt sad devlet teşekküller , özel kanun ve kararnamelerle kurulan
banka ve s gorta teşekküller le şletmeler arasında; s par ş n n tel ğ , ödeme şekl , süres ve d ğer hususları çerecek
yazılı tekl fler üzer ne s par ş kabul ed l r. Bu takd rde s par şle b rl kte ş n bedel n n % 10’u peş n alınır.
(3) Bakanlıkça uygun görülen mal ve h zmetler n kred l satılması mümkündür. Mal ve h zmet n tesl m nde
ş n bedel n n % 25’ ödenm ş olması kaydıyla kalan tutar, on k ayı geçmemek üzere eş t m ktarlarda taks de
bağlanab l r.
(4) Tamamen sosyal h zmet fa eden şletmen n, h zmet mkanlarını artırmak, ht yaçtan fazla mamul ve
mahsuller n serbest p yasaya ve hale yoluyla müesseselere nt kal ett rmek maksadıyla satışı teşv k ve gel r m ktarını
yükseltmek veya müessesey tanıtmak bakımından gerekl reklam ve tanıtımı yapmak üzere teşh r ve satış yerler
açmaya, broşürler bastırmaya, gazeteye lan vermeye, mamül ve mahsullerden lüzum görülecek yerlere bedels z
numuneler vermeye veya göndermeye Döner sermaye yönet c s yetk l d r. Ancak bedels z ver lecek numuneler ç n
Bakanlığın onayı şarttır.
(5) İşletmeler n k raya verme şlemler 15/6/1984 tar hl ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
konulan Döner Sermayel Kuruluşlar İhale Yönetmel ğ hükümler ne tab d r.
Bütçe dışı avans
MADDE 17 – (1) Sözleşmes nde bel rt lmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere,
yüklen c lere, 30/12/2005 tar hl ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmel k hükümler ne göre bütçe dışı avans ver leb l r.
(2) Mal ve h zmet alımlarında yüklenme tutarının % 10’una, yapım şler nde se % 15’ ne kadar tem nat
karşılığında bütçe dışı avans ver leb l r. Bu oranların üzer nde avans ver lmes n zorunlu kılan durumlarda; üst
yönet c n n kararı le aşan kısım ç n Türk ye Cumhur yet Merkez Bankasının kısa vadel avanslara uyguladığı oranda
fa z alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının % 30’unu aşmamak üzere bel rlenecek oranda bütçe dışı avans ver leb l r.
Taşınır şlemler
MADDE 18 – (1) Döner sermayel şletmeler, kullanmadıkları veya ht yaç fazlası olan mal ve dem rbaşları
bedels z veya tesp t ed lecek bedel üzer nden b rb rler ne devredeb l rler.
(2) Aynı l sınırları çer s ndek döner sermayel şletmeler ar yet sözleşmes le b rb rler ne ödünç mal
vereb l rler.
(3) İşletmelerce ed n len taşınırların kayıtlara alınmasında, ver lmes nde ve zlenmes nde, 28/12/2006 tar hl
ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
Dava ve cra şler
MADDE 19 – (1) İşletmelere müteall k dava ve cra şler le d ğer muhakemat h zmetler ; 26/9/2011 tar hl ve
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındak Kamu İdareler ve Özel Bütçel İdarelerde Hukuk H zmetler n n Yürütülmes ne
İl şk n Kanun Hükmünde Kararname ve lg l d ğer mevzuat hükümler ne göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar hukuk
b r mler nde st hdam ed len hukuk müşav rler ve avukatlar le taşra hukuk b r mler nde st hdam ed len avukatlar,
ht yaç duyulması hal nde de Mal ye Bakanlığından talep etmek suret yle yürütülür.
(2) İşletmelerce, b r nc fıkraya göre muhakemat h zmetler n n tem n ed lememes veya özel uzmanlık
gerekt rd ğ Bakan onayı le bel rlenen hallerde, muhakemat h zmetler n yürütmek üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla
bel rlenen usul ve esaslar çerçeves nde, 4/1/2002 tar hl ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nc maddes ne göre
doğrudan tem n usulüyle serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından h zmet satın alınab l r.
S gorta
MADDE 20 – (1) Döner sermaye şletmes envanter nde kayıtlı olup, lg l mevzuatında s gortalanmasına
cevaz ver len taşınır mallardan Bakanlıkça uygun görülenler, s gorta ett r leb l r.
Personel serv s h zmetler
MADDE 21 – (1) Döner sermayel şletmeler beled ye sınırları dışında bulunduğu veya gündel k muayyen
tar felerle şleyen Devlete veya beled yelere a t taşıt güzergahından uzak olduğu veya nak l vasıtalarının zamanında
şbaşında bulunmalarını tem n edecek yeterl kte olmadığı hallerde; 5/1/1961 tar hl ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 7
nc maddes ne göre hareket ed l r.
Harcırahlar ve zarur masraflar
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MADDE 22 – (1) Döner sermaye h zmetler ç n görevlend r lenler n harcırahları, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümler ne göre döner sermaye şletmes bütçes nden öden r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayel İşletmeler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 24 – (1) 2/9/1961 tar hl ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağlık Kurumları İle Esenlend rme (Rehab l tasyon) Tes sler ne Ver lecek Döner Sermaye Hakkındak 209 Sayılı
Kanun Gereğ nce İşletme, İdare ve Muhasebe İşler ne Da r Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Sağlık Bakanı yürütür.
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