
Kişi nikah işlemleri için gerekli olan Sağlık Raporunu almak üzere sağlık 
tesisine müracaat eder. 

Ücretli hasta olarak değerlendirilir. 

Ücret ödendi mi? 

Alacak Takibi Yapılır

Tahsilat kaydı
     100- Kasa Hesabının ilgili alt hesabı veya
     102- Bankalar Hesabının ilgili alt hesabı veya 
     123- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar                     
                                                      Hesabı…..BORÇ     
             120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
                                                      Alacaklar…...ALACAK          

E H

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 
üzerinden faturalandırılır. 

Tahakkuk kaydı
120.11.01 - Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar ……….BORÇ 
           600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlg. Alt Hes…….ALACAK

Yayınlanma Tarihi: 12.05.2015 Güncellenme Tarihi: 15.06.2021

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN SAĞLIK RAPORU 

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 
Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
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Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin «11.Sağlık Kurulu Raporlarının Fiyatlandırılması» başlıklı maddesi;
a) Sosyal Güvenlik Kurumunca mevzuatı gereği sevk belgesi düzenlenerek gönderilen hak sahiplerinin sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliği 
hükümlerine göre fatura edilir.
b) (a) bendi dışında düzenlenen sağlık kurulu veya sağlık raporları (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) KSHFT hükümlerine göre fatura edilir. Bu 
kapsamdaki kişilerin gereksiz yere katılım payı ödememesi için MEDULA’dan provizyon alınmaksızın işlem yapılır.
c) (b) bendine göre düzenlenen sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, ultrasonografik tetkikler, bilgisayarlı tomografiler, manyetik 
rezonans görüntüleme, meslek hastalıkları laboratuvar tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen mesleki muayene hizmetleri ile patoloji 
ortam ölçümleri hariç kişilerden ayrıca ücret talep edilemez. 
ç) Sağlık raporu almak için başvuran kişilerin, tüm polikliniklerde muayenelerinin tamamlanmaması ve/veya raporun düzenlenmemesi halinde 
yapılan işlemler; hizmet başına ödeme yöntemi ile (muayene ücreti ve yapılan tetkikler) % 10 indirimli olarak ücretlendirilerek fatura edilecektir. 
Ancak toplam tutar (c) bendinde ayrıca faturalanabileceği belirtilen işlemler hariç hiçbir zaman sağlık raporu için belirlenen paket ücreti geçemez. d) 
Sağlık raporuna itiraz halinde, aynı sağlık tesisi veya farklı sağlık tesisinde yapılan başvurular ilk müracaat gibi değerlendirilerek fiyatlandırılır. İtiraz 
sonucu düzenlenecek rapor bedeli (ücretsiz düzenlenecek raporlar hariç) itiraz eden kişi/kurum tarafından ödenir.
e) İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen evlilik raporları SHFT üzerinden fiyatlandırılır.
...
* Evlilik öncesi düzenlenmesi gerekli görülen sağlık raporu birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından ücretsiz temin edilebilmektedir.


