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……………………. VALİLİĞİNE 
 
İlgi:    İl Derfterdarlık Sağlık Kurumları 2 No’lu D.S.S. Müdürlüğünün 16/02/2011 tarihli ve 
B.07.4-DEF-4-03-05.02/03 sayılı yazısı 
 
 İlgi yazıda, Sağlık Bakanlığınca firma, dernek, vakıf gibi kuruluşlar aracılığıyla düzenlenen 
konferans, sempozyum, kongre, kurs vb. organizasyonlara katılan hastane döner sermaye personeline 
eğitim gideri ödenmesi konusunda önceki yıllarda tereddüt oluştuğundan bahisle, bundan böyle Sağlık 
Bakanlığınca ihale edilmeksizin ve doğrudan özel sektör tarafından düzenlenecek eğitime katılacak 
personele bu firmalarca düzenlenen faturalar karşılığında eğitim gideri ödenip ödenmeyeceği hususunda 
Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 
 İlgi yazınız ve eki dosyaların incelenmesi sonucunda Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca, döner sermayeli 
kuruluşlar anılan Kanun kapsamında yer almaktadır. Diğer taraftan, “mesleki eğitim” 4734 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinde ihale yoluyla temin edilebilecek hizmetler arasında sayıldığından, döner sermayeli 
kuruluşların “mesleki eğitim” malilyetindeki işlerini 4734 sayılı Kanunda belirlenen esas ve usullere göre 
temin etmeleri mümkün bulunmaktadır. 
 Diğer taraftan, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin 28 inci 
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,..” hükmü çerçevesinde, katılma giderleri ile kurs 
giderleri (4734 sayılı Kanun uygulanmaksızın) ödenebilecektir. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin 28 inci maddesinde yer alan “meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar” 
ibaresinin 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin 28 inci maddesinde yer 
almaması nedeniyle “meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar” bu kapsamda yer almayacaklardır. 
 Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarında bahse konu eğitim hizmetinin “meslek 
teşekkülleri, dernek ve vakıf ve özel firmalar” dan ancak, 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 
 Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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