
İl Sağlık Müdürlüğüne, tedavi giderleri için resmi yazı ile ödenek 
talebi  gönderilir (bildirim formu, hastalara ait sevk fotokopileri 

eklenir).

İl Sağlık Müdürlüğü evrakı ve eklerini 
değerlendirir.

Belge ekleri
tam mı?

E

Sağlık tesisine iade edilir ve 
eksikliklerin giderilmesi istenir.

H

Belge ekleri 
tam mı?

İlgili İl Sağlık Müdürlüğüne 
Ödenek Talep Sistemi 
üzerinden iade edilir.

H

KHGM’ne tahsis edilen ödenek miktarları 
http://analitikbutce.saglik.gov.tr adresi 

«Kullanıcı Menüsü>Kamu Hastaneleri Ödenek Takip 
Sisteminden talepler onaylı hale getirilir.

Ödenek tahsisi yapıldığında;  KHGM’ne bildirilen hasta 
faturaları için Muhasebe Yönetim Sistemi’ne (MYS) girilerek, 

sağlık tesisi tarafından harcama ve ödeme emri belgesi 
düzenlenir. (Hasta üniversite hastanesinde tedavi edilmiş ise 

ödeme emri belgesinde üniversitenin vergi kimlik numarası ve 
hesap bilgileri girilir)

Düzenlenen ödeme emri belgesi hastalara ait sevk belgeleri ve 
faturaları ile bağlı olduğu Malmüdürlüğüne/Defterdarlığa 

teslim edilir.

Malmüdürlüğü/Defterdarlık,  ödeme emri belgesindeki banka 
hesabına ödeneği aktarır. 

Tahsilat kaydı 
Sağlık tesisinin bağlı olduğu saymanlık tarafından yapılır.

102-Bankalar Hesabının ilgili alt hesabı.…...BORÇ
120.01.15.09- Diğer Sağlık Bakanlığı ……..ALACAK

Bütçede yeterli 
ödenek var mı?

E

H

Sağlık tesisinin bağlı olduğu 
Malmüdürlüğü/Defterdarlık’taki 

hesabına ödenek aktarılır.

 (15.01.00.62-07.09.09.23-1-03.9 Tedavi 
ve Cenaze Giderleri ekonomik kodu) 

E

Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü tarafından talep 

değerlendirilir.

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU EK-14'ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI 
HASTALAR (400 HASTA) İÇİN TEDAVİ GİDERİ ÖDENEK TALEBİ

Yeterli ödenek mevcut 
olana kadar süreç askıya 

alınır. Ödenek mevcut 
olduğunda süreç kaldığı 
yerden devam ettirilir.

Sağlık tesisince, tedavisi yapılan ve taburcu edilen hastaya ait işlemler
SUT usul ve esasları çerçevesinde faturalandırılır. (Üniversitede tedavisi yapılan 
hastalar için, üniversite faturayı sevki yapan sağlık tesisine gönderir). SUT’ta yer 

almayan  sağlık hizmetlerinde ise KSHFT eki Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (EK-2) 
göre işlem tesis edilir 

Ödenek talebinde bulunulurken Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülü, 
Kullanıcı Menüsü/KHGM Ödenek Talep Sistemi Bölümünden giriş 
yapılacaktır. Hastaya ait sevk belgesi örnekleri ve bildirim formları 

doldurularak Ödenek Talep Sistemi/Dosya Ekle bölümüne eklenecektir. 

Ödenek talebinde bulunulacak ilgili tertip: 03.9 TEDAVİ GİDERLERİ (3359 
sayılı kanun Ek Madde 14 (Yabancı Uyruklu))

Tahakkuk kaydı
120.01.15.09- Diğer Sağlık Bakanlığı………BORÇ

600-  Yurtiçi Satışlar Hesabı………………...…….ALACAK

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
 Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.

Güncellenme Tarihi: 15.06.2021Yayınlanma Tarihi: 22.05.2015
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