
TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası-
nın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan SUT eki EK-2/B
Listesinde yer alan, L103130 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Agar jel)”, L103140
kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez)” ve L103150 kod numaralı “He-
moglobin varyant analizi (HPLC)” işlemleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3
Listesinde yer alan formlar üzerinden her bir aşama tamamlandığında bedelleri ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “yol gideri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabile-
cek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)”nde yer alan;

a) İşlem satırlarından Ek-1’de yer alan satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
b) “911260” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Ek-2’de yer alan SUT

kodlu satırlar eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)”nde aşağıdaki

düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “604610” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki

satır eklenmiştir.
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ç) Listede yer alan “702660” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Listede yer alan işlem satırlarından Ek-3’te bulunan satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
g) Listede yer alan “908110” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Ek-4’te

yer alan SUT kodlu satırlar eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)”nde aşağı-

daki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “P604610” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki

satır eklenmiştir.



MADDE 7 – Aynı Tebliğin EK-2’sine Ek-5’te yer alan “Yasa Dışı ve Kötüye Kullanılan
Madde Doğrulama Analizleri Formu (EK-2/Y)” eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)”inde yer alan
“DO1014”, “DO1015” ve “DO1016” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğ eki “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malze-
meler (EK-3/G)” inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GZ1087” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.



MADDE 10 – Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Giri-
şimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M)”inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)”nde aşağıdaki dü-
zenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan aşağıdaki satırlara listeden çıkış tarihleri eklenmiştir.









MADDE 12 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri, 7 nci maddesi,

10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri yayımı tarihinden 30 gün sonra,
b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentleri, 6 ncı

ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi yayımı tarihinden 10 gün sonra,
c) 11 inci maddesinin, ilaç ismi/etkin madde ismi/barkod değişiklik tarihi, fiyat deği-

şiklik tarihi, listeye giriş tarihi, listeden çıkış tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi
bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde,

ç) 11 inci maddesinin, fiyat değişiklik tarihi, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya
pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar ile bu Tebliğin diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.














































































































