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Bilindiği üzere Kurum, sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma 
hakkına sahiptir. Bu veri ve bilgilerle amaçlanan asıl hedef, sağlık hizmetleri sunumunda 
hakkaniyetin oluşması, verimliliğin artırılması ve etkinliğin sağlanmasıdır. Sağlık Hizmet 
Sunucuları ile daha sağlıklı, iyi ve hızlı iletişime geçmek bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
son derece önemlidir.  

 
Sağlık Uygulama Tebliği ve 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti 

Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinde birtakım kurallar getirilmiştir.   
Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.1.B.1. numaralı Ayaktan tedavilerde ödeme 

uygulaması başlıklı maddesinde “(13) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları 
için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti 
sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile 
çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı 
geçemez. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda 
muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler 
Kuruma fatura edilemez.” denilmektedir. 

 
2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık 

Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin 7.8. numaralı maddesinde hizmet alımından bahsetmekte 
ve SHS, SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği 
hallerde, bu hizmetleri temin edeceği SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya 
laboratuvarın ruhsat örneği ile alınacak hizmetleri gösterir hizmet alım sözleşmesini 
sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma iletmek zorunda 
olduğunu belirtmektedir. Yine aynı sözleşmenin 7.7 ve 8 numaralı maddelerinde adres, 
unvan, ortaklık, cihaz vb, değişiklikler ile hekim ayrılış ve başlangıçlarını da Kuruma 
bildirmekle yükümlüdür. 

 
 Yukarıda belirtilen maddeler ışığında, Müdürlüğümüz yetki ve görev alanında bulunan 
SHS’lerle ilgili yapılacak çalışmamıza katkısı olması açısından, birtakım veri ve bilgilere 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu veri ve bilgilerin, tarafımızdan belirlenen standartlarda olması 
zorunludur. SHS verdiği bu veri ve bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Bununla 
birlikte çeşitli dernek ve internet sitelerinde de bu tablolar yayınlanacaktır. Ulaşılabilecek 
internet adresleri aşağıda belirtilmiştir. SHS noter onaylı bir vekâletname ile belirlediği iki 
görevlisini SGK Sorumlu Kişisi olarak seçecek ve bundan sonraki Müdürlüğümüz ile olan iş 
ve işlemlerinde bu kişiler dışında kimse kabul edilmeyecektir.  
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            İstenilen veri ve bilgilerin dilekçe ekinde ve CD ortamında en geç 23.03.2012 tarihi 
mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze getirilmesi zorunludur. SHS bu dilekçe ve ekindeki 
CD’yi, istenilen tabloda belirttiği SGK Sorumlu Kişisi vasıtası ile göndermesi ve bu sorumlu 
kişinin de veri ve bilgileri Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilecek kişilere kontrol 
ettirmesi gerekmektedir. 
 Gereğini önemle rica ederim.      

 
 
      Dr. Serhat GÜZELER 

          Merkez Müdürlüğü İmza Yetkilisi  
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EK:2   www.ohsad.org, www.tumsad.org, www.sagliktabirlik.org 


