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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96773357-869
Konu : Sehven Faturalandırılan İşlemler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, sağlık tesislerimiz genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olup, sunulan hizmetlerin
faturalandırılmasında SUT, Fatura İnceleme Usul ve Esasları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine
uyulması gerekmektedir.

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri tarafından
usulsüz ve yersiz işlemlerin faturalandırılmasına ilişkin düzenli aralıklarla kontrol ve denetimler
yapılmaktadır. Söz konusu kontrol ve izleme süreci kapsamında bağlı sağlık tesislerimize ait faturalar
belirli aralıklarla incelenmekte, hatalı faturalandırılan işlem, ilaç ve malzemelere ait verilerin ilgili
mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu veri analiz çalışmalarında yer alan hatalı faturalandırılan işlem, ilaç ve tıbbi
malzemelere ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bağlı sağlık tesislerimizden açıklayıcı bilgiler
istenilmekte, alınan cevabi yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bağlı sağlık
tesislerimizden gelen cevabi yazılarda genel olarak, MEDULA-Hastane sisteminde iş kuralı
olmamasından dolayı işlemlerin sehven fatura edildiği ifade edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasların
belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliğinin "Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri" başlığı altında yer alan
"5.1– MEDULA sistemi" başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Sunulan hizmete ilişkin MEDULA
sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece tek
başına yeterli değildir. Sağlık hizmetine ilişkin elektronik olarak sisteme eklenmemiş kuralların varlığı
halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılır" hükmü yer almaktadır.

Benzer biçimde Bakanlığımız ile SGK arasında imzalanan götürü bedel sağlık hizmeti alım
protokolünün “Bakanlığın yükümlülükleri” başlığı altında yer alan 7. maddesinde;

“(a) Bakanlık, kendisine başvuran bu Sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında kapsamdaki
kişilere SUT çerçevesinde, verilebilen her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür. Sağlık hizmeti
sunucusu SUT ve Kurumun mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat hükümlerine
uymak zorundadır.

(ı) Bakanlık sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetinin MEDULA sistemine iletilmesi,
MEDULA sistemine iletilen verilere dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi,
SUT hükümleri gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerinin kapsam içinde olan sağlık hizmetleri
gibi gösterilmesi, sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere sağlık hizmeti sunularak MEDULA
sistemine iletilmesi gibi usulsüz ve yersiz işlemlerle ilgili her türlü takibi yapacaktır” hükümleri
bulunmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerince genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere; sağladıkları
sağlık hizmetlerinin Sağlık Uygulama Tebliğinde yer verilen kurallar çerçevesinde SGK'ya fatura
edilmesi gerektiğinden MEDULA-Hastane sisteminde ilgili sağlık hizmetlerine ilişkin kural/kuralların
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tanımlanmaması, bu sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında mevzuat kurallarının uygulanmayacağı
anlamına gelmemektedir. Diğer yandan, Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve
Usul Esasları gereğince Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerince, usulsüz ve yersiz işlemlerin Kuruma
faturalandırılması ile ilgili her türlü takibin yapılması Bakanlığımız sorumluluğunda olması dikkate
alındığında, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerince SUT, Fatura İnceleme Usul ve Esasları ve diğer ilgili
mevzuatlarda belirtilen hükümlerin MEDULA-Hastane sisteminde uyarı vermemesi halinde de ilgili
mevzuat hükümlerine riayet edilerek, sehven yapılan hatalı işlemler olarak sonuçlandırılmasının uygun
olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak Müdürlüğünüze bağlı sağlık
tesislerinin bilgilendirilmesi, Kuruma fatura edilen işlemlere ilişkin MEDULA-Hastane sisteminde hata
vermemesi halinde de ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilmesi, konu ile ilgili gerekli tedbirlerin
alınması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. A. Zülfikar AKELMA
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)


