
Alt yapı veya üst yapı için yapılan tüm 
işlemler SUT (2.4.1) hükümleri 

doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
fatura edilir.  

Hasta, diş implantı için sağlık tesisine başvuru yapar.

Başvuru sahibi, 
GSS hak sahibi mi? 

(provizyon alındı mı?)
E

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 
kapsamında, ücretli hasta olarak 

değerlendirilir.SUT 2.4.1 
Diş Tedavileri başlığının 2'nci 

maddesinde belirtilen 
endikasyonlar 
dahilinde mi?

Tahsilat Kaydı
Global bütçeden ödenek aktarıldığında tahsilat kaydı yapılır.

102-Bankalar Hesabının ilgili alt hesabı …..BORÇ
                120.05.01- Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının ilgili 
                                                                  alt hesabı….ALACAK 

H

İmplant dahil tüm tıbbi malzemeler sağlık tesisi 
tarafından temin edilir.  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat 

Tarifesi  usul ve esasları çerçevesinde fatura edilir.

   Tahsilat kaydı
  100- Kasa Hesabının ilgili alt hesabı veya
  102- Bankalar hesabının veya 
  123- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar                     
                                                      Hesabı…..BORÇ     

             120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
                                                      Alacaklar…...ALACAK          

Alacak Takibi yapılır

Tahakkuk kaydı
120.05.01-Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının ilgili alt 
                                           hesabı…………. BORÇ

600.01.-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes. ilgili alt 
                                                                 hesabı…..ALACAK

Tahakkuk kaydı 
120.11.01-Yurt İçi Gerçek Kişilerden Alacaklar 
                                        Hesabı…...BORÇ

600-Yurt İçi Satışlar Hesabının
                                             ilgili alt hesabı…..ALACAK

E

DİŞ İMPLANTI TEDAVİLERİ 

Hasta ücretini 
ödedi mi?

«404.400 İmplant üstü kron köprü», 
«404.410 İmplant üstü protez», «404.420 

İmplant üstü bölümlü protez» işlemleri  SUT 
hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na fatura edilir.

H Yapılacak işlem alt 
yapı mı?

 

Kemik içi İmplant ve implant yapılırken 
uygulanan greft ve membranlar Kamu 
Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi  usul ve 

esasları kapsamında değerlendirilir.

E

H
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H

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

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.1 - Diş tedavileri başlıklı maddesinde;
(2) Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;
a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, 
b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
c) Konjenital diş eksikliği vakalarında,
ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,

hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve 
periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde 

yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla;her bir çene için en fazla 4 adet………. faturalandırılabilir.
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