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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : E-96773357-869
Konu : Katılım Payları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumunun 11/03/2022 tarihli ve 37106781-E-53035401-118.02.0141805847
sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 2009 yılından itibaren genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bakanlığımız arasında imzalanan “Götürü Bedel
Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları” hükümlerine göre yürütülmekte ve
ödemeler Bakanlığımıza global olarak yapılmaktadır.

Söz konusu Sözleşme ve Usul Esaslarının “Bakanlığın yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinin
(f) fıkrasında; “… MEDULA sisteminden provizyon alınamayan kişilerle ilgili olarak ise; sağlık hizmeti
sunucusu tahsil ettiği katılım paylarını en geç tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar
defaten (Ek-1’de yer alan form yurt içi ve yurt dışı sigortalıları için ayrı ayrı düzenlenecek) Kurumun
Bakanlığa bildireceği hesaba sağlık hizmeti sunucusunun tam adı, tesis kodu ve tahsilatın hangi aya ait
olduğuna ilişkin bilgileri de içerecek şekilde yatırır. Sağlık hizmeti sunucusu Ek-1’de yer alan bilgilerle
birlikte katılım payını yukarıda belirtilen hesaba yatırdığına ilişkin banka makbuzunun suretini
ilişkilendirildiği Kurumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne teslim edecektir.” hükmü yer
almaktadır.

SGK tarafından yayımlanan 28.02.2022 tarihli duyuruda; "Bilindiği üzere Ülkemizin sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda sağlık
uygulamalarına ilişkin işlemlerin daha önceden Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemine
(YUPASS) dahil edilerek uygulamaya açıldığı, 01.03.2022 tarihinden itibaren ise diğer sosyal güvenlik
sözleşmesi imzalanmış olan ülkeler de YUPASS'a dahil edilerek sağlık uygulamalarına ilişkin işlemlerin
bu sistem üzerinden yürütülmeye başlanacağı bildirilmiştir. Buna göre; 01.03.2022 tarihinden geçerli
olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan kişilere 01.03.2022 tarihinden itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık
hizmeti sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan kişilerin taburcu işlemi yapılıncaya
kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularına 01.03.2022 tarihinden itibaren müracaat eden
ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere
sağlayacakları tedavilere ilişkin işlemler MEDULA-Hastane sistemi üzerinden gönderileceğinden,
Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularınca, Kurum mevzuatı gereğince bu kişilerden SGK adına
alınacak katılım paylarına (muayene katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, tüp bebek katılım payı,
diş protezi katlım payı) ait tutarlar MEDULA-Hastane sisteminden SGK mali işlemlerinin
gerçekleştirildiği MOSİP sistemine aktarılacaktır. MOSİP sistemine aktarılacak katılım payı tutarları
Bakanlığımıza yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.
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Bu itibarla, 01.03.2022 tarihinden önce Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine müracaat eden
MEDULA-Hastane sistemi üzerinden provizyon alınamayan, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre
sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına (Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve
Çekyat hariç) sağlanan tedaviler için Kurum mevzuatı gereği alınması gereken katılım paylarına ait
tutarların Kurum ile anlaşmalı bankalarda "SGK Ödemeleri" sekmesindeki "Diğer Tahsilatlar" alt
sekmesinden "Beyan Usulü Saymanlık" ödeme türünden "1013-Hastane Katılım Payı" tahsilat tipine
yatırılması,

01.03.2022 tarihinden itibaren ise müracaat eden ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere sağlayacakları tedavilere ilişkin işlemler
MEDULA-Hastane sistemi üzerinden gönderileceğinden, bağlı sağlık tesislerimizce Kurum adına
alınacak katılım paylarına (muayene katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, tüp bebek katılım payı,
diş protezi katlım payı) ait tutarlar MEDULA Hastane sisteminden MOSIP sistemine aktarılacağından
bu katılım payı tutarlarının SGK hesabına yatırılmaması,

konusunda İlinizdeki Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması noktasında hassasiyet gösterilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğüne)
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