Tahsis Esaslı Ödenek Talepleri (03 Tertibi)
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alınılan
Bu tertibe giren taleplerin üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
2020 yılında bahse konu tertip için İl geneline tahsis edilecek ödenek Müdürlüğümüz
tarafından planlanmakta olup, bu tertipten aksi duyurulmadığı sürece sadece giyecek, süt
yardımı vb. talepler karşılanacaktır.
03.3 Geçici Görev Yolluğu Giderleri
Tahakkuka bağlanmış geçici görev yolluğu talepleri sağlık tesisleri tarafından ek-3’te
yer alan Geçici Görev Yolluğu formu doldurulup ilgili kişiler tarafından imzalanmış olarak üst
yazı ile Müdürlüğümüze gönderilecektir.
03.5 Hizmet Alımları (Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek Madde 14 ve İkili Protokol)
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek 14. Maddesi ve Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine
Dayalı Protokol kapsamında Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kişilere ait ulaşım, konaklama vb.
giderler bu tertipten gerçekleştirilir. Hastalara ait sevk yazısı ve ek-4’te yer alan Bildirim Formu
sağlık tesisleri tarafından doldurularak üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilecektir.
03.9 Tedavi Giderleri
Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek Madde 14 ve Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine dayalı
Protokol kapsamında tedavi gören yabancı uyruklu hastaların sadece tedavi giderleri bu
tertiplerden talep edilecek olup, hastaya ait sevk yazısı ve ek-4’te yer alan Bildirim Formu
sağlık tesisleri tarafından doldurularak üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilecektir. Bu talepler
yapılır iken dikkat edilmesi gereken en önemli husus Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek Madde 14
kapsamındaki ödeneğin 03.9 Tedavi Giderleri, (Sag.Hiz.Tem. Kan. Ek Madde i4 (Yabancı
Uyruklu)) tertibinden; Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine dayalı Protokol kapsamındaki ödeneğin
ise 03.9 Tedavi Giderleri (Sag. ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol(Yabancı Uyruklu))
tertibinden gönderildiğidir. Dolayısı ile hazırlanacak olan bildirim formlarının ayrı ayrı
doldurularak talep edilmesi gerekmektedir.
Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka
Bu

tür

ödenek

talepleri

sağlık

tesisleri

tarafından

faturaların

TDMS’de

tahakkuklaştırılması sonrası üst yazı ile en geç her ayın 15’ine kadar bağlı olunan başkanlığa
bildirilecektir.
Başkanlıklar tarafından icmal haline getirilecek ve üst yazı ile her ayın 20’sine kadar
Müdürlüğümüze iletilecektir.

