.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
Sayı
Konu

: 96773357-045.99
: SGK'ya Fatura Edilen Rücuya Konu
İşlemler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: Sosyal Güvenlik Kurumunun 28/05/2019 tarihli ve 53035401-118.02.01-8067014
sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilgi yazısında; Kurumlarının üçüncü kişilere
rücu işlemlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında
Kurumları ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslar
imzalayan sağlık hizmet sunucularınca sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki
belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi için MEDULA-Hastane sisteminde gerekli
düzenlemenin sağlanmış olduğu, 2019 yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibari ile söz konusu
sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki bilgi/belgelerin elektronik ortamda gönderilmesinin
zorunlu olacağı, bu nedenle fatura eki belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi yönünde
gerekli hazırlıkların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin Kurumlarının resmi
internet sitesinde 23/05/2019 tarihinde duyurulduğu, 2019 yılı Ağustos ayı fatura dönemi
itibariyle MEDULA-Hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olan rücuya
konu işlemlere ait fatura eki belgelerin (istisnalar hariç) ayrıca manuel ortamda
gönderilmemesi gerektiği, Kurum mevzuatına uygun gönderilmeyen bilgi/belgelerden de ilgili
sağlık hizmeti sunucusunun sorumlu olacağı belirtilerek, konuya ilişkin Bakanlığımıza bağlı
sağlık hizmeti sunucularınca gerekli önlemlerin alınması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi
talep edilmiştir.
SGK ile Bakanlığımız arasında imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti
Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslarının “Bakanlığın Yükümlülükleri” başlıklı 7’inci maddesinin
(a) fıkrasında “Bakanlık, kendisine başvuran bu Sözleşmede belirtilen götürü bedel
karşılığında kapsamdaki kişilere (2’nci madde de sayılan kişiler) SUT çerçevesinde,
verilebilen her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucusu, SUT
ve Kurumun ilgili mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat
hükümlerine uymak zorundadır.” ve (ğ) fıkrasında da“Sağlık hizmet sunucusu Kurumca
ihtiyaç duyulması halinde 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
(işlemlerin MEDULA üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar
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.
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 hizmet sunucusu bunların dışında Kuruma ayrıca fatura ve
dayanağı belge göndermez” hükümleri yer almaktadır.
Bu kapsamda; SGK’nın üçüncü kişilere rücu işlemlemine konu olan iş kazası,
meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ait Sağlık
Uygulama Tebliği hükümlerinde yer verilen fatura eki belgelerin (istisnalar hariç) 2019 yılı
Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle MEDULA-Hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda
gönderilmesi gerektiğinden konuya ilişkin bağlı sağlık tesislerimizde gerekli düzenlemelerin
yapılması, söz konusu düzenlemelerin 2019 yılı Ağustos ayı fatura dönemine kadar
tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve takibinin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür
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