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KAMU HASTANELERİ KURUMU VE 

BİRLİKLERİN KALDIRILMASI

• 15.8.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nın 203’üncü 

maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 29-34 arası 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

• Söz konusu maddeler Kamu Hastaneleri Kurumu 

ve taşra teşkilatı olan kamu hastaneleri birliklerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlediğinden bu 

maddelerin kaldırılması sonucu Kurum ve taşra 

teşkilatı kapatılmış oldu.    



• 694 Sayılı KHK’nın 184’üncü maddesi ile 663 

sayılı KHK’nın 7’nci maddesine (ğ) fıkrası 

eklenerek Bakanlığın hizmet birimleri arasında 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne de yer 

verilmiştir. 

• Böylece 15.08.2017 tarihi itibariyle Sağlık 

Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Kamu Hastaneleri 

Kurumu, Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinden biri 

olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne 

dönüştürülmüştür. 

KAMU HASTANELERİ KURUMU VE 

BİRLİKLERİN KALDIRILMASI



YENİ YAPILANMA SONRASI KAMU HASTANELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• 663 sayılı KHK’ya 694 sayılı KHK’nın 185’inci maddesi ile 
eklenen 14/B maddesi gereği Genel Müdürlüğün görevleri; 

a) Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve 
benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde 
bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. 

b) Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini 
yaygınlaştırmak. 

c) Performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme 
sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak. 

d) Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların 
sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 



YENİ YAPILANMA SONRASI KAMU HASTANELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• Söz konusu madde incelendiğinde; Genel Müdürlüğün genel 

olarak Kurum zamanındaki bir çok görevinin devam ettiği, bir 

kısım görevlerinin ise son bulduğu görülmektedir. Genel 

Müdürlüğün kaldırılan görevleri şunlardır:

a) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel 

kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik

b) işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

c) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları 

kurmak.

d) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri 

işlemlerini yürütmek.

e) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım 

ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.



DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

KONUMU

• Bakanlığımızca Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne 
verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin 29.09.2017 
tarihinde «Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet 
Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge» çıkarılmış 
olup söz konusu Yönergeye göre Genel Müdürlüğün 
görevlerini yürütmek üzere 17 daire başkanlığı 
oluşturulmuştur. 

• Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire 
Başkanlığı da Yönerge çerçevesinde Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü altında oluşturulan 17 daire 
başkanlığından biridir.  



DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

KONUMU



DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ

• Daire Başkanlığımıza «Kamu Hastaneleri Genel 

Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri 

Hakkında Yönerge»nin 13’üncü maddesi ile 

verilen görevler şunlardır: 

a) Sağlık tesislerinin döner sermaye bütçe 

işlemlerini yürütmek ve takip etmek

b) Sağlık tesislerinin muhasebe işlemlerini yürütmek 

ve hesap kayıtlarını izlemek

c) Sağlık tesisi muhasebe uygulamalarını izlemek 

ve düzenlemelerini takip etmek



DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ

d) Sağlık tesislerinin mali durumlarına ilişkin risk 

alanlarını iyileştirmek amacıyla önerilerde 

bulunmak

e) Sağlık tesislerine ait döner sermaye işletme 

birimlerinin mali açılış ve kapanış işlemlerini 

yürütmek

f) Sağlık tesislerinin ödenek planlama işlemlerini 

yürütmek ve genel bütçe tahsis işlemlerini 

yapmak   



DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ

 Yeni yapılanmada Genel Müdürlüğümüz ile Strateji 

Geliştirme Başkanlığı görevlerinden bazılarının 

kesiştiği görülmüş ve görev sınırlarının netleştirilmesi 

ihtiyacı doğmuştur. 

 Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz ile Strateji Geliştirme 

Başkanlığı arasında 04.12.2017 tarihinde iş paylaşımı 

yapılması amacıyla mutabakat metni hazırlanmıştır. 

 Söz konusu mutabakat metni Daire Başkanlığımızın 

Yönerge ile belirlenen görev ve yetkilerinin sınırlarının 

belirlenmesini sağlamıştır. 



• Mutabakat metnine göre Daire Başkanlığımız görev alanına giren konular 

şunlardır: 

 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin mali hakları ile ilgili görüş 

oluşturulması: Konuya ilişkin görüşler SGB tarafından oluşturulacak, yapılacak 

düzenlemelerde Daire Başkanlığımız da koordinasyonda yer alacaktır. 

 Mali mevzuat ile ilgili konularda görüş oluşturulması: Sahaya verilecek 

görüşler SGB tarafından oluşturulacak ihtiyaç halinde Daire Başkanlığımızca da 

destek verilecektir. 

 Mali konularda diğer yazışmalar, yazılar ve düzenlemeler: SGB tarafından 

yürütülecektir. İhtiyaç halinde Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerince 

koordinasyon ve destek sağlanacaktır. 

 Global Bütçe Süreçleri: Süreçler ilgili birimlerin katılımı ile SGB tarafından 

koordine edilecektir.

1. AFAD, Ahıskalı Türkler ve DHMİ Protokolleri: Bakanlığımız ile diğer 

Bakanlıklar ile yapılacak hizmet protokolleri Daire Başkanlığımız ve diğer 

ilgililerin katılımıyla SGB tarafından yürütülecektir. 

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ



2. Kızılay Protokolü: Suriye’de verilen sağlık hizmetlerine yönelik 

olarak Kızılay ile yapılan protokol  ile ilgili iş ve işlemler Daire 

Başkanlığımızca yapılacak, mali boyutuyla ilgili hususların 

koordinasyonu SGB tarafından sağlanacaktır. 

3. Global Bütçe Ödenek Planlaması: Global bütçeden 2. ve 3. 

basamak sağlık tesisleri için gelen ödeneklerin planlaması, 

SGB tarafından belirlenecek tavana göre Daire 

Başkanlığımızca yapılacaktır. 

4. Genel Bütçe Ödenek Planlaması: Sağlık tesislerinin ödenek 

planlamaları ve gönderimi Daire Başkanlığımızca yürütülecektir. 

5. Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi: 2. ve 3. basamak sağlık 

tesislerinin muhasebe kayıtlarının izlenmesi ve yürütülmesi 

Daire Başkanlığımızca, yılsonu kapanış ve açılış işlemleri ise 

SGB koordinasyonunda Daire Başkanlığımız desteğiyle 

yapılacaktır.  

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ



6. Döner Sermaye Bütçe İşlemlerinin Yürütülmesi: Sağlık 
tesislerinin ilk ve ek bütçelerinin kontrol ve onayları Analitik 
Bütçe Sistemi aracılığıyla Daire Başkanlığımızca yürütülecektir. 
Onay verilen bütçeler il sağlık müdürlüklerince 1. basamak 
sağlık tesisi bütçeleri ile konsolide edilecek ve onay ve imza 
için SGB’ye gönderilecektir. Yıl içerisindeki bölümler arası 
aktarımlar Daire Başkanlığımız değerlendirmesi sonrası SGB 
tarafından yapılacaktır. 

7. KİK 62. madde (ı) bendi gereği döner sermayeli işletmelerin 
%10 limit takibinin yapılması ve izin süreçlerinin 
yürütülmesi: Sağlık tesisi bazında takip ve uyarılar Daire 
Başkanlığımızca yürütülecektir.

8. Hastane düzeyinde mali analizlerin yapılması: Güncel borç 
bilgileri ve ödeme gün sürelerine ait veriler Daire 
Başkanlığımızca hazırlanacaktır.

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN 

GÖREVLERİ



TAŞRA TEŞKİLATI

• Yukarıda ifade edildiği gibi 694 sayılı KHK ile Kamu 

Hastaneleri Birlikleri de kaldırılmış olup 663 Sayılı KHK’nın 

694 sayılı KHK ile değiştirilen 25’inci maddesi 2’nci 

fıkrasında bulunan «Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak 

ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık 

müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu 

hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile 

personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar 

kurulabilir.» hükmü ile yeni teşkilat yapısı düzenlenmiş ve 

Bakanlığın il düzeyindeki tek yönetim birimi il sağlık 

müdürlüğü olarak belirlenmiştir. 694 sayılı KHK öncesi il 

düzeyindeki diğer yönetim birimleri ise il sağlık müdürlüğü 

altında başkanlıklar olarak yer almışlardır.  



TAŞRA TEŞKİLATI

• Yeni yapılanma sonrası taşra teşkilatının kadro 

standartları ve çalışma usullerinin belirlenmesi için 

07.11.2017 tarihli Bakan Onayıyla «Sağlık Bakanlığı 

Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönerge» yürürlüğe girmiştir. Hali 

hazırda taşra teşkilatının iş ve işlemleri bu Yönerge 

doğrultusunda il sağlık müdürlükleri ve yönerge 

ekindeki cetvellere uygun olarak örgütlenmiş alt 

birimlerce yürütülmektedir.  




