
 

 

 

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 

 

 

 Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve 

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26’ınc maddesi ile Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu oluşturulmuş olup, söz konusu KHK’nın 58 inci maddesinin 13 üncü fıkrasına istinaden 

20.02.2012 tarih ve 7 sayılı Bakanlık Oluru ile Türkiye Halk Sağlığı Merkez Döner Sermaye İşletmesi ile 81 İl Halk 

Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Döner Sermaye İşletmeleri kurulmuş ve her birisi adına açılış sermayesi tahsis 

edilmiştir. 

 

14.03.2012 tarihli ve 19 sayılı yazımızla; 81 İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, makam onayı, tahsis edilen açılış 

sermayesi ve muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü bağlı döner sermaye saymanlıkları bildirilmiş, ayrıca işletmelerin 

faaliyetlerine başlayabilmesi kapsamında; 

- Personel yapılanmasının bir an önce tamamlanarak harcama yetkilisi, gelir ve gider gerçekleştirme 

görevlilerinin belirlenmesi, harcama yetkilisince muhasebe yetkilisi mutemedinin görevlendirilmesi, 

- Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankasında hesap açtırılarak IBAN numarası; ilgili Vergi Dairesi 

Müdürlüklerinden ise Vergi Kimlik Numarasının (VKN) alınması, 

ve Kurumumuza bildirilmesi istenilmiştir. 

Diğer taraftan sadece 2012 yılına mahsus olmak üzere döner sermaye bütçesinin yeni yapılanmaya uygun 

olarak Halk Sağlığı Müdürlükleri için TDMS programı üzerinden merkezden oluşturulacağı, buna göre sistemden 

alınacak 2 nüsha bütçe icmalinin harcama yetkilisi, gelir gerçekleştirme ve gider gerçekleşme görevlilerince 

imzalandıktan sonra onaylanmak üzere Kurumumuza gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Buna göre herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına; 

 

1. Halk Sağlığı Müdürlükleri adına TDMS programında tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifrelerinin 0312 

458 24 87 – 0533 631 17 02 nolu telefonlardan temin edilmesi, 

 

2. TDMS’den alınacak bütçe icmali çıktılarının Müdürlüklerimizce ivedilikle imzalanarak en geç 

30/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 

Sıhhiye/ANKARA adresine posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi, 

 

3. Ekte yer alan tabloda; IBAN numarası, Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile istenilen diğer bilgiler 

doldurulduktan sonra thskdonersermaye@gmail.com adresine mail ortamında ivedilikle gönderilmesi, 

 

hususları önemle duyurulur. 
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