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 Firma, Üniversite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
tarafından, SUT’ a ilave edilmesi istenen 
parametrelere ait  talepler,   Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına 
başvurular şeklinde yada Sağlık Bakanlığı
vasıtasıyla Genel Müdürlüğümüze resmi olarak 
iletilmektedir.



 Başkanlığımıza iletilen talepler konusunda ilgili 
uzmanlık dalına ait üniversite ve eğitim 
hastanelerinden klinik görüşler alınır. 

 Üniversite, Sağlık Bakanlığı Eğitim hastaneleri, 
Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından oluşturulan bilimsel komisyonda 
talepler değerlendirilir.

 Bilimsel komisyondan uygunluk alan talepler SGK  
Fiyatlandırma Komisyonuna sunulmak üzere SUT 
taslağı üzerinde yer alır.



 SGK  Kurum Başkanı (Komisyon başkanı)
 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

temsilcisi,
 Maliye Bakanlığı temsilcisi, 
 Sağlık Bakanlığı temsilcisi, 
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

temsilcisi
 Hazine Müsteşarlığı temsilcisi



 Fiyatlandırma komisyonundan uygunluk alan 
tetkikler yeni SUT’ta yayınlanır. 

 Laboratuar tetkiklerine ait Kurum başvuru 
standartları, Başkanlığımız tarafından hazırlanmış
olup, en kısa sürede yayımlanacaktır. 
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 Tetkikin kullanımına yönelik literatürler

 Aynı amaçlı kullanılan diğer tetkikler ile 
karşılaştırmalı yapılmış klinik çalışmaları ve bu 
çalışmalara ilişkin literatürler

 Orijinal ve Türkçe ürün kullanım bilgisi, referans 
bilgisi

 Ürünün üretildiği veya ithal edildiği ülkede satıldığını
ve fiyatını gösterir belge ve ayrıca ithal ürünse diğer 
ülkelerdeki satış fiyatlarını gösterir belge,
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 Ana yetkili temsilci firmanın yetki belgesi,

 Ürünün  imalat, saklama koşulları ve son 
kullanma  tarihine ait bilgiler,

 Fiyat teklifini içeren teklif mektubu

 Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenen 
Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite 
Hastanelerinde yapılmış etkinlik çalışmaları
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 Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-8 listesi Laboratuvar 
İşlemleri başlığı altında yer alan tetkiklerin geri 
ödemesi, bu Tebliğde belirtilen kurallar çerçevesinde  
yapılmaktadır.

 Ayaktan tedavi gören hastalarda paket işlem 
kapsamındaki tetkikler ayrıca faturalandırılamamakta, 
ancak; Ek-10/C Ayaktan Başvurularda İlave Olarak 
Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi, Moleküler 
Mikrobiyoloji, Tıbbi Genetik, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Paneli başlığı altında yer alan tetkikler paket işlem 
fiyatına ilave olarak ayrıca faturalandırılabilmektedir.





 Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-8 listesinin 10-
Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli başlığı altında 
yer alan tetkikler, sadece Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Başkanlığı tarafından çalışılabilecek 
kodlar olup, bu tetkikleri sağlık hizmet sunucuları
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezlerince 
yapılması halinde, Kurumumuza fatura 
edebilmektedirler.





 “Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, ayaktan ve yatarak 

tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya 

tahlilleri bünyelerinde veya başka bir sağlık hizmeti 

sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadırlar. Hizmet 

alımı yoluyla sağlanan ve Kuruma fatura edilebilir tetkik ve/ veya 

tahlil bedelleri, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları

bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmet 

alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma fatura 

edilir ve SUT hükümleri doğrultusunda ödenir..



 Kurumla sözleşmeli eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile üniversite hastanelerince SUT eki 
EK-8 Listesi “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi”
ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümlerinde yer alan 
işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave 
edilerek faturalandırılır.” hükmü yer almaktadır. 



 2010 yılında yayınlanan SUT’ ta 

 17 laboratuar işleminde fiyat düşüşü


 20 laboratuar işleminin fiyatında artış olmuştur.



 Sağlık hizmeti sunucuları tarafından oluşturulan  
faturalar, sistem üzerinden SGK İl Müdürlükleri 
fatura İnceleme birimlerine ulaştıktan sonra, 
fatura inceleme birimleri tarafından  
değerlendirilerek geri ödeme kapsamına 
alınmaktadır .  Sağlık Bakanlığı hastanelerine şu 
an global bütçe üzerinden geri ödeme 
yapılmaktadır. Üniversite Hastaneleri ile 2012 
yılı global bütçe çalışmaları devam etmektedir.
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