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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96773357-045.99
Konu : Hatalı Faturalandırılan İşlemler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12/07/2018 tarihli ve 23642684-010.99-1476 sayılı yazı.

İlgi kayıtlı yazı ekinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (SGK)
yazısında özetle; gerek Kurumlarının denetim ve kontrol ile görevli personelinin
MEDULA-Hastane sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri incelemeler gerekse de Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkezlerine sağlık hizmet sunucuları tarafından aylık bazda iletilen "Adli Vaka-İş
Kazası-Trafik Kazası" muayene belgelerinin incelenmesi neticesinde, Kurumlarının ödeme
kapsamında yer almayan (Örneğin: evlenmeye izin için hamilelik tespiti, mahkeme kararıyla
periyodik muayene sevkleri, gözaltı muayene sevkleri, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık tedbir
uygulama sevki vb.) adli veya kolluk faaliyetleri mevzuatı kapsamında alınması gereken
rapor bedellerinin mevzuatlara aykırı şekilde Kurumlarına fatura edildiğine ilişkin tespitleri
olduğu belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir.

Bilindiği üzere; Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) hak sahipleri ile bunların kanunen
bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve sarf
malzemelerine ait giderler SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
doğrultusunda ilgili Kurum tarafından karşılanmaktadır.

SGK tarafından Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları bünyesindeki sağlık kurum ve
kuruluşlarından alınan sağlık hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan “Götürü Bedel Sağlık Hizmet Alım Protokolü”
ve bu protokol doğrultusunda hazırlanan “Usul ve Esaslar” doğrultusunda sağlanmaktadır.

SGK tarafından yayımlanan güncel SUT’un “Finansmanı Sağlanan Sağlık
Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14 üncü
fıkrasında;" Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri,
SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak
faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet,
meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen
kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere
tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; engellilik raporu, ehliyet raporu,
vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb
özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik
yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımız ile SGK arasında imzalanan 2018 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık
Hizmeti Alım Sözleşmesi Ve Usul Esaslarının “Bakanlığın yükümlülükleri” başlıklı 7 nci
maddesinin (ğ) fıkrasında; “Sağlık hizmeti sunucusu, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde
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SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri en geç
bir ay içerisinde Kuruma gönderir. Ayrıca Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan
iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve diğer tüm adli vakalar ile ikili sosyal güvenlik
sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına (İşlemlerin
MEDULA üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak)
verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay
belgesiyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri ilişkilendirildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
iletir. Sağlık hizmeti sunucusu bunların dışında Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge
göndermez.”,

(ı) fıkrasında; “Bakanlık, sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetinin
MEDULA sistemine iletilmesi, MEDULA sistemine iletilen verilere dayanak oluşturan
belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, SUT hükümleri gereğince kapsam dışı tutulan
sağlık hizmetlerinin kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterilmesi, sağlık
hizmetlerine hak kazanmayan kişilere sağlık hizmeti sunularak MEDULA sistemine iletilmesi
gibi usulsüz ve yersiz işlemlerle ilgili her türlü takibi yapacaktır.”

hükümleri yer almaktadır.
Ceza infaz kurumlarının yönetim ve dış koruması ile hükümlü ve tutukluların sevk ve

nakilleri ile sağlık hizmetlerinin işbirliğiyle düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla
Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında “Ceza İnfaz Kurumlarının
Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle Sağlık Hizmetlerinin
Yürütülmesi Hakkında Protokol” son olarak 26.01.2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe
girmiştir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerince Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve üniversite
hastanelerine sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik
tedbirine hükmedilenler ile adli olaya taraf olan ve adli makamlarca sağlık durumlarının
belirlenmesi ve adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen sanık, mağdur ve müşteki
durumundaki kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavilerine ait giderlerin
karşılanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla söz konusu protokol doğrultusunda
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013/2 sayılı Genelge (Adli
olaya taraf kişiler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilenler ile tutuklu
ve hükümlü tedavi gideri hk. - 03.01.2013 tarih ve 165 Sayılı) yayımlanmıştır.

Bakanlığımız bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri
bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucuları (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama
ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin (ön
tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) fiyat tarifeleri
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanan güncel Kamu
Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin (KSHFT) “9.Adli Tıp Hizmetlerinin Fiyatlandırılması”
ve “11. Sağlık Raporlarının Fiyatlandırılması” maddelerinde de söz konusu hizmetlerin
faturalandırılmasına ilişkin esaslara yer verilmiştir.

Sonuç olarak; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları tarafından GSS hak
sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunduğu sağlık hizmetlerinin
faturalama işlemlerinin SGK tarafından yayımlanan SUT, Fatura İnceleme Usul ve Esasları
ile başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından yayımlanan
mevzuatlar doğrultusunda yapılması gerekmekte olup, ödeme kapsamında bulunmayan
ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri ile bu durumların tespitine
yönelik düzenlenen rapor ücretlerinin istisna tutulan kişiler hariç ilgili kişilerden/kurumlardan
talep edilmesi gerektiğinden kesinlikle SGK’ya fatura edilmemesi gerekmektedir.
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Bu kapsamda; yukarıda bahsedilen açıklamalar doğrultusunda, gerek hizmetlerin
aksamaması gerekse de SGK tarafından aylık olarak Kurumumuza tahsis edilecek tutardan
yersiz ödeme sebebiyle mahsup yapılmaması ve çalışanlarımızın oluşabilecek
mağduriyetlerinin engellenmesi açısından faturalama işlemlerine yönelik gerekli tedbirlerin
alınması ve Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Valilikler (İl Sağlık Müdürlüğü) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Döner Sermaye Bütçe Ve Muhasebe
İşlemleri Dairesi Başkanlığı
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