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T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Müdürlüğünüz tarafından yapılan 01.07.2015 tarihli duyuru ile 01.08.2015 tarihine kadar 
seviyelendirme ve tescil işlemleri tamamlanmamış olan yoğun bakım servislerinde 
verilen yoğun bakım hizmetlerinde, hastanın durumuna bakılmaksızın 1. Basamak 
yoğun bakım fiyatından daha fazla ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir.   

Konu ile ilgili olarak yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulanması usul 
ve esasları hakkındaki tebliğin değişiklikten önceki 21. Maddesinin 5. Paragrafı 
aşağıdaki gibidir:  

(5) Sorumlu uzman tabip tarafından hasta epikrizinde belirtilmek şartıyla, ikinci seviye 
yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde birinci seviye yoğun bakım hastalarının, 
üçüncü seviye yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde ise birinci ve ikinci seviye 
yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisi de sağlanabilir. 

Aynı maddenin değiştirilmiş güncel hali ise aşağıdaki gibidir:  

“(5) Birinci veya ikinci seviye yoğun bakım servisi bulunmayan sağlık tesislerinde daha alt 
seviyede yoğun bakıma sevki gereken hastalar, seviyelerine uygun yoğun bakım yatağı 
bulununcaya kadar ve sorumlu uzman tabip tarafından hasta epikrizinde belirtilmek 
şartıyla üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde takip ve tedavi edilirler. Ayrıca, üçüncü 
seviye yoğun bakım ünitesi olmayan veya üçüncü seviye yoğun bakım servisinde 
boş yatağı bulunmayan sağlık tesislerinde; üçüncü seviye yoğun bakıma ihtiyaç 
duyan hastaların takip ve tedavileri uygun yer bulununcaya kadar, sorumlu uzman 
tabip tarafından hastanın epikrizinde belirtilmesi şartıyla birinci ve ikinci seviye 
yoğun bakım servislerinde sağlanabilir.’’  

26.06.2008 tarihinde yayınlanan 2008/13 sayılı Başbakanlık genelgesinde açıkça; 

“1) Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın 
sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın 
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kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. 
Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı 
olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı 
ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır.” 
denmektedir.   

Tebliğin 21. maddesinin 5. paragrafının eski ve yeni halleri incelendiğinde ve Başbakanlık 
genelgesi de birlikte değerlendirildiğinde ilgili mevzuatta, acil hallerde, asıl olanın hastanın 
mümkün olan en kısa sürede müdahalesine başlanılması olduğu ve bu konuda hekimin 
epikrizinde belirtmesi şartıyla, üçüncü seviye yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastanın birinci 
ve ikinci seviye yoğun bakım servislerinde tedavisinin gördürülebileceğine müsaade 
edildiği belirtilmektedir.  

Hal böyle iken Müdürlüğünüzce, hastanın durumu ne olursa olsun ve hastaya uygulanan 
tedavi ne olursa olsun tescil işlemleri tamamlanmamış olan sağlık kuruluşlarına sadece 1. 
basamak üzerinden ödeme yapılacağının duyurulması yukarıda alıntıladığımız mevzuat 
hükümleri ile çelişki oluşturmaktadır.  

Tescil işlemleri tamamlansın ya da tamamlanmasın asıl olanın hastaya uygulanan tedavi 
olduğu, yapılan tedavinin hastaya ve hastalığa uygun olması şartıyla ve hekim tarafından 
da epikrizde bildirilmesi şartıyla tescil seviyesi ne olursa olsun hastaya yapılan tedavinin 
bedelinin ödenmesi gerektiği derneğimiz tarafından mütalaa edilmektedir.   

Yapılan tedavinin hastaya ve hastalığa uygun olmaması nedeniyle ödeme yapılmaması 
farklı bir konu iken sadece tescil işlemi tamamlanmadığı için yada tescil seviyesinden daha 
üst seviyede bir hastalığa tedavi uygulandığı için tedavi bedelinin ödenmemesi (yada eksik 
ödenmesi) hekim emeğinin göz ardı edilmesine ve sağlık kuruluşunun zarar görmesine,  
neticeten toplum sağlığının zarar görmesine de neden olacaktır.  

Hekimlik mesleği, hiçbir yazılı kural veya mevzuat hükmüne gerek duymaksızın acil 
vakalara gereken tüm tedavileri yapmayı kendisine bir ödev olarak getirmiştir. Bu ödev 
yukarıda ifade ettiğimiz genelge, tebliğ ve konu ile ilgili birçok mevzuat hükmünde yerini 
bulmuş ve aksine davranışlar yaptırım altına alınmıştır. Ancak bu ödev gereği yapılan 
hizmetlerin maddi karşılığı sistematik bir şekilde ödenmemeye veya eksik ödenmeye 
başladığı takdirde Anayasamızın 18. Maddesinde belirtilen angarya yasağının ihlali 
durumu söz konusu olmaya başlayacaktır.  

Yapılan (hastaya - hastalığa ve bilime uygun) tedavinin bedelinin alınamayacak olması 
yoğun bakım tedavi hizmetlerinin bir süre sonra sürdürülememesine neden olacaktır.   
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Bu açıklamalarımız doğrultusunda 01.07.2015 sayılı duyurunun yeniden gözden 
geçirilmesini, ayrıca tebliğ ve Başbakanlık genelgesinde belirtildiği üzere hastaya ve 
hastalığa uygun olması ve hekimin durum ve şartlarını epikrizinde belirtmesi şartıyla tescil 
seviyesi ne olursa olsun yapılan tedavi bedellerinin ödenebilmesi yönünde uygulama 
geliştirilmesini saygılarımızla talep ederiz.  
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