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YÖNETMELİK 

Maliye Bakanlığından: 
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

                MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Üçüncü Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezî 
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
                "Madde 20 – Eczanelere, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve personele yapılacak ilaç ve ilaç 
mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan çeşitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet 
giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
                a) Eczanelere yapılacak ödemelerde; 
                - Hastanın şevkine ilişkin belge, 
                - 
12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve EtiketlemeYönetmeliği ka
psamında karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkoddiyagramlarının ya
pıştırılmış olduğu reçete, 
                - Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, 
                - Fatura 
                ödeme belgesine bağlanır. 
                Güvenli elektronik imzalı reçeteleme uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak ayrıca reçete 
aranmaz. Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez. Ancak, kişiye verilen ilaçlar arasında 
karekodlu ilaç bulunması halinde karekodlu ilaçlar için liste düzenlenmesi ve bu listenin harcama birimi tarafından 
onaylanması zorunludur. 
                Eczane ile her mali yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir 

ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır. 
                b) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde; 
                - Hastanın sevkine ilişkin belge, 
                - Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği kapsamında 

karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış 

olduğu reçete, 
                - Fatura 
                ödeme belgesine bağlanır. 
                Güvenli elektronik imzalı reçeteleme uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak ayrıca reçete 

aranmaz. 
                Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas 

alınır. Bunlar da yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. 
                c) Sağlık Bakanlığınca onaylanan şahsi reçeteler kapsamında ihtiyaç duyulan ilaçların Türk Eczacılar Birliği 

tarafından ithal edilerek kişiye teslim edilmesi halinde, ilaç bedellerinin Türk Eczacılar Birliğine ödenmesinde; 
                - Hastanın sevkine ilişkin belge, 
                - Reçete, 
                - Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, 
                - Fatura 
                ödeme belgesine bağlanır. 
                Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez. 
                d) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde; 
                - Hastanın sevkine ilişkin belge, 
                - Fatura, 
                - Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz) 
                ödeme belgesine bağlanır. 
                Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında 

dökümünü gösteren onaylı bir liste de aranır. 
                Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların 

tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir. 
                Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da 



ödeme belgesine bağlanması gerekir. 
                Subay, askerî memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının tedavi giderlerinin ödenmesinde, 

6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık 

işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır. 
                Personelin tedavi hizmetlerinden yararlanan aile fertlerinin tedavi giderlerinin ödenmesinde birinci fıkranın (a), 

(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hasta sevkine ilişkin belge aranmaz." 
                MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  
 


