
GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN DİŞ TEDAVİLERİNİN FATURALANDIRILMASI

Hasta diş tedavisi için ağız ve diş sağlığı kuruluşuna başvurur.

Diş Hekimi, kendi bünyelerindeki 
anestezi uzmanından 

konsültasyon ister ve hastanın 
yatışı gerçekleştirilir.

Anestezi uzmanı, diş hekimi ve 
ameliyathane ekibi hastanın genel 

anestezi altındaki diş tedavisi 
işlemlerini gerçekleştirir.  Hastanın 

işlem ve ilaç bilgilerini anestezi uzmanı 
oluştururken 

cerrahi kısımları diş hekimi doldurur.

Protokol imzalanan resmi sağlık kuruluşunun 
anestezi uzmanı tarafından kendi hastanesi 

bünyesindeki Sözleşmeli Hastane 
Polikliniği’nden günübirlik hasta yatış   işlemi 

yapılır. 

Ağız ve diş sağlığı 
kuruluşunun genel anestezi ile 

müdahale birimi var mı ?

Tahakkuk kaydı 
120.05.01-Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının 
                  İlg.Alt Hes...BORÇ

600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının
İlg. Alt Hes.…ALACAK

İşlemi yapacak olan diş hekimi protokol 
imzalanan resmi sağlık kuruluşunun anestezi 

uzmanından konsültasyon ister.
H

Tahsilat kaydı
Global bütçeden ödenek aktarıldığında

102.01-Vadesiz Hesabının İlgili Alt Hesabı……BORÇ
      120.05.01-Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının             

                                           İlgili.Alt Hes….ALACAK

Protokollü resmi sağlık kuruluşu anestezi hizmet 
alım bedelini SUT eki EK-2B listesinde yer alan 

uygun anestezi işlem kodlarını kullanarak hizmet 
alımı yapan ağız ve diş sağlığı kuruluşuna 
faturalandırır ve fatura ekinde epikrizi de 

gönderir. 

Hizmet alımı yapan Ağız ve diş sağlığı 
kuruluşu işlemin gerçekleştirildiği protokol 
yapılan sağlık kuruluşuna anestezi işlem 
bedelini öder. 
Hizmeti satın alan tesisin muhasebe kaydı: 
182.01-Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım   
              Giderleri….......BORÇ
   320.15-Kurumlararası Sağlık Hizmeti 
             Alımından Doğan Borçlar..…...ALACAK
Üniversiteden al
Ödeme yapılırken:
 320.15-Kurumlararası Sağlık Hizmeti 
        Alımından Doğan Borçlar….....BORÇ
    103-Verilen Çekler ve Gönderme   
                                   Emirleri.............ALACAK

E

Ücretli hasta olarak değerlendirilir. 
Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 

üzerinden fatura düzenlenir.

                       Tahakkuk kaydı
120.11.01- Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar 
              Hesabı…… BORÇ
        600-Yurt İçi Satışlar Hesabının İlgili 

Alt Hesabı…………..…ALACAK

Ücret
ödendi mi?

   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.

Diş Hekimi hastanın genel anestezi altında 
diş tedavisine karar verir.

                              SGK’ya fatura edilir. 
(SUT eki Ek-2/Ç listesinde yer alan işlemlerin 
genel anestezi ile yapılması durumunda 
gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarının 
%30'u anestezi bedeli olarak SGK’ya fatura 
edilir. Başkaca bir anestezi bedeli 
faturalandırılamaz. Genel anestezi ile yapılan 
hizmet epikriz ile belgelendirilir.)

MEDULA üzerinden 
provizyon alındı mı?
(GSS hak sahibi mi?)

Anestezi uzmanı, diş hekimi ve ameliyathane 
ekibi hastanın genel anestezi altındaki diş 
tedavisi işlemlerini gerçekleştirir.  Hastanın 
işlem ve ilaç bilgilerini anestezi uzmanı 
oluştururken cerrahi kısımları diş hekimi 
doldurur.

Genel anestezi ile müdahale birimi olan ağız ve 
diş sağlığı kuruluşunca ya da Hizmet alımı yapan 
sağlık hizmeti sunucusu tarafından geri ödeme 
kurumuna faturalandırılır. 
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Yayınlanma Tarihi: 04.02.2015 Güncellenme Tarihi: 15.06.2021

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

Tahakkuk kaydı
120.15 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık   
           Hizm.Alacaklar Hes…………BORÇ
          600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının 

           İlg. Alt Hes….…ALACAK

Tahsilat kaydı
102- Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı….BORÇ     
          120.15 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık  
                                   Hizm. Alacaklar Hes…... ALACAK 

34


