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T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
 
 

İlgi (a): 24.08.2015 tarih ve 2015.120 sayılı yazımız 
 
Son dönemlerde Derneğimize üye özel sağlık sunucularından yoğun bakım bedellerinin 
ödenmesine ve konuya ilişkin denetimlere ilişkin çok sayıda başvuru olmuş, konuya ilişkin 
görüşlerimizin ve taleplerimizin kurumunuza iletilmesi zorunluluğu oluşmuştur.  
 
Kurumunuzun 01.07.2015 tarihli duyurusunda “Bu çerçevede, 01/08/2015 tarihine 
kadar seviyelendirme ve tescil işlemleri tamamlanmamış olan yoğun bakım 
servislerinde 01/08/2015 tarihinden sonra verilecek yoğun bakım 
tedavilerinde 1. basamak yoğun bakım fiyatının üzerinde ödeme 
yapılmayacaktır. Ayrıca, seviyelendirme ve tescil için verilen süre Sağlık 
Bakanlığınca uzatılsa dahi, seviyelendirme ve tescil işlemlerini 01/08/2015 
tarihine kadar tamamlamayan sağlık hizmet sunucularının ödemeleri yukarıda 
izah edildiği şekilde yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.  
 
Yine 11.01.2016 tarihinde yayınlanan duyuruda “Önümüzdeki günlerde yoğun 
bakım yatakları tescil ve seviyelerine göre Kurumumuzca numaralandırılıp, 
numaralandırılmış yataklar üzerinden tescil ve seviye kontrolü yapılmaya 
başlanacağından, tüm Sağlık Hizmeti Sunucularının (sözleşmeli/protokollü) 
yoğun bakım yataklarına ait tescil ve seviye bilgilerini bağlı bulundukları 
Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmeleri, daha önce bildirmiş 
olanların ise kendi verilerini İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan güncel 
verilerle karşılaştırılarak kontrol edip-güncellemeleri ve hata varsa 
düzelttirmeleri gerekmektedir.”  hükmü yer almaktadır.  
 
Ayrıca, 18.01.2016 tarihli Resmi gazetede yayınlanan SUT değişikliğinde, 2.4.4.H – 
Yoğun Bakım tedavisi başlıklı maddesinin 1. Fıkrasına “Sağlık Bakanlığı tarafından 
herhangi bir nedenle seviyelendirilmemiş yoğun bakım yataklarında verilen 
tedaviler birinci basamak yoğun bakım fiyatından faturalandırılır. Tescil 
edilmemiş yoğun bakım yataklarında verilen tedaviler ise faturalandırılamaz.”  
hükmü eklenmiş olup, bu değişikliğin  15.01.2016 tarihinde yayınlanan Medula Kullanım 
kılavuzu ile Yoğun bakım yataklarına kod verilmek suretiyle  01.03.2016 tarihi itibarı ile 
uygulamaya alınarak henüz tescil edilmemiş yataklar üzerinden gönderim engelleneceği 
belirtilmektedir. 
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Yapılan bu duyuru ve uygulamaların hem Sağlık Bakanlığı mevzuatı hem de kurumunuz 
mevzuatı dikkate alındığında çelişkiler içerisinde olduğunu çok net anlaşılmaktadır.  
 
Kurumunuz 2010 Sağlık Uygulama Tebliği 4.5.4.H Yoğun Bakım Tedavisi başlıklı 
maddesinin 1. Fıkrasında “(1) Resmi ve özel sağlık kurumları bünyesinde kurulu 
bulunan yoğun bakım ünitelerinin standartları, yoğun bakım ünitelerinin 
tanımı, hasta özellikleri, personel durumu, yatak sayısı, tıbbi cihaz ve 
donanım ile yoğun bakım ünitelerinin taşımasıgereken diğer özellikleri v.b. 
hususlarda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.” hükmü yer 
almaktadır. Bahsi geçen madde hükmünce Yoğun bakım yatak ve verilen tedaviler ile 
ilgili Başbakanlık genelgesi ve Sağlık bakanlığı tarafından birçok kez yazılar 
yayınlanmıştır.  
 
 
Bunlardan; 

 
 2008-13 Nolu Başbakanlık “Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumu” konulu genelgesinde; 

 
 “..  3) Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk 

müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. ..” 
 
“…1) …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.”  

 
 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.04.2011 Tarih ve 14712 

sayılı yazısında; 
 
”…. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi 
sağlayabilecek seviye ve şartları taşıması halinde hastanın başka sağlık 
tesisine sevk edilmemesi ve sağlık hizmetinin öncelikle bu sağlık 
tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak 
verilmesi sağlanacaktır.” İbaresi, 
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 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 07.08.2012 Tarih ve 18230 
sayılı SGK GSS Genel Müdürlüğü’ ne hitaben yazılmış yazısında; 
 
“….Yoğun Bakım yataklarının dolu olması sebebiyle yoğun bakım ünitesi 
dışında yoğun bakım hizmetlerinin verilmesi halinde Bakanlığımızca  bu 
verilen yoğun bakım hizmetinin ücretinin ödenmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.” Denilmiştir. 

 
 Sağlık Bakanlığının 20.12.2013 tarih ve 56363.42257  sayılı yazısında; 

 
‘’….Yoğun bakım ,ihtiyacı olan hastaların klima şartları hariç, tıbbi 
olarak yoğun bakım ihtiyacı hizmetini hasta odasında da alabileceği, 
monitorizasyon, ventilasyon ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkündür. 
’’  
ifadeleri sadece birkaç örnektir.  

 
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ve 16.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ” ile yoğunbakım seviyelendirme ve tescil işlemlerinin tamamlanma süresi 
31/12/2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Özel sağlık sunucularının Sağlık Bakanlığı 
başvurularında ruhsat işlemleri çok uzun süreler almaktadır. 
 
Kurumunuz mevzuatında Yoğun Bakım tedavilerinin ödenmesinde Sağlık Bakanlığı 
düzenlemelerine uyulacağı ifade edilmektedir. Buna istinaden bu yazılar birlikte 
incelendiğinde Sağlık Bakanlığınca yoğun bakım gerektiren hastalıklara ilişkin gerekli tıbbi 
bakım ve tedaviyi sağlayacak boş yatağın olması durumunda, yoğun bakım dışında bile 
ödenmesine uygunluk verilmiştir.  
 
Yoğun bakım gibi hayati önem arz eden bir durumda, hasta kabulü yapılmadığında 
Başbakanlık Genelgesi gereği adli işlem yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı mevzuatınca 
faaliyet durdurmaya kadar giden ağır yaptırımlar uygulanmakta iken, Derneğimiz üyesi 
özel hastanelerde böylesine radikal bir denetimin sektörde büyük bir infial 
uyandıracağından endişe edilmektedir. Bu infialin doğuracağı etkiler, vatandaşların 
tepkisi ile boyutu ölçülemeyecek sonuçları da beraberinde getirecektir. 
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Bu doğrultuda yukarıda belirttiğimiz hususlar gözönüne alınarak; 
 

 İlgi (a) yazımızdaki talebimizi yineler, tescili henüz tamamlanmayan sağlık 
kuruluşlarının faturalarının hastanın ağırlık durumuna göre ilgili seviyeden 
ödenmesini, ayrıca tescil seviyesi ne olursa olsun, hastaya ve hastalığa uygun 
olması ve hekimin durum ve şartlarını epikrizinde belirtmesi şartıyla, yapılan 
tedavi bedellerinin ödenebilmesi yönünde düzenleme yapılmasını,  
 

 Bugüne kadar yapılan denetimlerin kurumunuz mevzuatı doğrultusunda yeniden 
değerlendirilerek herhangi bir mahsubun yapılmaması ve konunun Kurum 
başkanlığınca yeniden değerlendirilmesi hususlarını, 

 
Bilgilerinize arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
       
  Dr. Cevat ŞENGÜL    Dr. Reşat BAHAT 
  Genel Sekreter     Genel Başka 


