
GSS PRİMİ BORCU OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI

Yayınlanma Tarihi: 01.03.2022 Güncellenme Tarihi: 

GSS Primi Borcu olan Türk vatandaşı  sağlık tesisine müracaat eder.

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 
Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır . 42

 İstisnai nedenlerle yapılan müracaatlarda 
sadece söz konusu başvuru nedeni ile 
sunulan sağlık hizmeti bedelleri SUT 

hükümleri doğrultusunda SGK’ya fatura 
edilir.

Tahakkuk kaydı 
994.13-GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 günden Fazla 

Prim Borcu  Olan Hast....…BORÇ
            995.13-GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 

        60 günden Fazla Prim Borcu Olan Hast…..ALACAK 

İstisnai 
halden 

provizyon alındı 
mı?

 Sağlık hizmeti sunulur.
Sunulan hizmetler için  başvuru başına;  
1-İkinci basamak resmi sağlık hizmet sunucularında 6 (altı) TL, 
2-Üniversiteler ile birlikte kullanılan Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma 
hastanelerinde 7 (yedi) TL, 
3-Devlet üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti 
sunucularında 8 (sekiz) TL, 
4-Sağlık hizmet sunucusu tarafından temini zorunlu olup hayati öneme haiz 
olmayan ortez ve protez fiyatının yüze 20'si oranında tutar (Bu tutar her bir 
ortez ve protez için brüt asgari ücretin yüzde 75 'ini geçemez) ilgili kişiden 
tahsil edilerek döner sermayeye gelir kaydedilir. (Reçete edilen  ilaç 
bedelleri kişi tarafından karşılanır.)
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KSHFT kapsamındadır.
 Sağlık hizmeti bedelleri kişiden 

tahsil edilir.

Tahsilat kaydı
  102.01-Vadesiz Hesabının İlgili Alt Hesabı……BORÇ
          120.05.01-Sosyal Güvenlik Kurumu 
                                              Hesabının İlg.Alt Hes….ALACAK

Tahakkuk kaydı
120.05.01-Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının İlg. Alt 
                                                         Hes…...BORÇ
        600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlg. Alt 
                                                                             Hes…....ALACAK

07.01.2020 tarihli ve 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen geçici 77'nci 
madde ile  5510 sayılı Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 ‘nci madde 
hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk 
vatandaşları ile bunları bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin 
sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversitesi 
hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı 
Kanunundaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada 
tanınan muafiyet süresi 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 10.01.2022 tarihli ve 5089 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

07/01/2020 tarihli ve 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası 
hükmünden muaf tutulacakları tespitine dair 2002/3654 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara eklenen geçici 
77. madde ile prim borçlusu olan kişilere Bakanlığımıza 
bağlı sağlık tesislerinde ve devlet üniversitelerinin sağlık 
uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan 
hizmetlerde muafiyet sağlanmıştır.  Bu kapsamda olan 
kişilerin  tespiti MEDULA üzerinden dönen mesaj 
doğrultusunda yapılır. 

GSS Primi
 Borçlusu

olarak Provizyon
alındı mı?

Prim ödeme gün sayısının yetersiz olması veya prim borcu bulunması nedeniyle hastaya provizyon verilmemesi halinde 
müracaatın aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilir.
1- Acil hal , (Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat 
içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde 
hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi 
olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.)
2) İş kazası ile meslek hastalığı hali,
3) Trafik kazası,
4) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
5) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
6) Analık hali,
7) Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
8) 18 yaş altı çocuklar,
9) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler 
10)Madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri.
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Sunulan 
hizmetler SUT 
kapsamında 

mı?
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