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KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuza bağlı bazı kamu hastaneleri birliği/sağlık tesislerince, personellerin
katıldığı eğitim giderlerinin ödenmesinde yapılan farklı uygulamalar nedeniyle aşağıda yer
alan açıklamaların yapılması uygun görülmektedir.

Bilindiği üzere, döner sermayeli kuruluşların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
2’nci maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet
alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülmekte olup, aynı
Kanun’un 4’üncü maddesinde de mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetlerinin, ihale
yoluyla temin edilebilecek hizmetler arasında sayıldığı görülmektedir.

Öte yandan, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin
37’nci maddesinin “a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli
toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan
veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı
ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri,
kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.” hükmü gereği, katılımları uygun görülen
personellerin katılım giderleri ile kurs giderleri kurumlarınca ilgili personele ödenebilecektir.

Ancak, Kurumumuza bağlı tüm genel sekreterlik/sağlık tesislerince, kamu kurum ve
kuruluşları dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişilerden (firma, vakıf, dernek vb.) eğitim,
toplantı, kurs ve benzeri hizmetler, yukarıdaki Kanun kapsamında Bakan veya yetki verdiği
makamın onayı olmadığı sürece, yalnızca 4734 sayılı Kanun kapsamında temin edilecek
olup, eğitim giderleri de hizmeti tedarik eden firmaya ödenecektir. Bu tür eğitimlere
katılmaları kurumlarınca uygun görülen personellere ise, yalnızca ilgili mevzuatında belirtilen
sınırlar aşılmamak kaydıyla personel tarafından yapılan yol masrafı, yevmiye ve konaklama
bedeli ödenebilecektir.

Kurumumuza bağlı tüm genel sekreterlik/sağlık tesislerince yukarıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilerek, her hangi bir yersiz ödemeye meydan
verilmemesi hususlarında;
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