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TEBLİĞ

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tar�hl� ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenl�k Kurumu Sağlık
Uygulama Tebl�ğ�n�n 2.4.1.B numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.1.B-1 numaralı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n dördüncü
fıkrasında yer alan “14/1/2012 tar�hl� ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Ver�lecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmel�k”” �bares� “20/2/2019 tar�hl� ve
30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k””
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Ortodont�k d�ş tedav�ler� �le %40 ve üzer�nde engell� k�ş�ler har�ç olmak üzere kapsamdak� k�ş�ler�n özel
sağlık h�zmet� sunucuları �le Kurumla sözleşmes� olmayan resm� sağlık h�zmet� sunucularındak� d�ş ün�teler�nde
yapılan ağız ve d�ş sağlığına �l�şk�n tedav�ler� Kurumca ödenmez.”

b) 2.4.1.B-2 numaralı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Özel sağlık h�zmet� sunucuları �le Kurumla sözleşmes� olmayan resm� sağlık h�zmet� sunucularından,

%40 ve üzer� engell� hastalara ver�len ağız ve d�ş sağlığı h�zmetler�n�n ücretler� SUT ek� EK-2/Ç l�stes�nde yer alması
şartıyla, SUT ek� EK-2/Ç l�stes�nde yer alan �şlem bedeller� üzer�nden öden�r.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 4.4 numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.4.1 numaralı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(8) Enteral beslenme ürünler�nden;
a) Depocuya satış f�yatı 8,25 (sek�z v�rgül y�rm� beş) TL ve altında olan �laçlar �ç�n kamu kurum �skontosu

uygulanmaz (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
b) Depocuya satış f�yatı 8,26 (sek�z v�rgül y�rm� altı) TL (dah�l) �le 15,80 (on beş v�rgül seksen) TL (dah�l)

arasında olan �laçlara; %11 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
c) Depocuya satış f�yatı 15,81 (on beş v�rgül seksen b�r) TL (dah�l) �le 23,80 (y�rm� üç v�rgül seksen) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %31 �skonto (baz �skonto %11+%20 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı
kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış f�yatı 23,81 (y�rm� üç v�rgül seksen b�r) TL ve üzer�nde olan �laçlara; %41 �skonto (baz
�skonto %11+%30 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).”

b) 4.4.2 numaralı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “%10” �bares� “%5” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ ek� “Bedel� Ödenecek İlaçlar L�stes� (EK-4/A)” Ek’tek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 4 – Bu Tebl�ğ�n;
a) 1 �nc� maddes� 13/8/2021 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
b) 2 nc� maddes� yayımı tar�h�nden 5 �ş günü sonra,
c) 3 üncü maddes�nde düzenlenen ekl� l�stede; ürün adında (*), (**) veya (***) �şaret� bulunan �laçlar

“Açıklamalar” kısmında bel�rt�len tar�hlerden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde, d�ğer �laçlar �se yayımı tar�h�nde,
ç) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.
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