
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı  :B.10.0.THG.0.16.00.02-010.05/           21847 * 02.06.2009
Konu : Tıbbi malzeme katılım payı

……………………………..
GENELGE

34/2009

Bilindiği  üzere,  2008  yılı  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Sağlık  Uygulama  Tebliği  (SUT)
29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
31.12.2008  tarih ve  27097  sayılı  yedinci  mükerrer  Resmi  Gazetede“2008  Yılı  Sosyal  Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 3’üncü maddesinin (ç)
bendinde; Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler hariç olmak üzere,  “sağlık raporunda (yatarak
tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve
gereçleri ile protez ve ortezler”den katılım payı alınması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurum’undan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için
%20  oranında  olmak  üzere,  SUT  hükümleri  gereği  katılım  payı  tahsil  edilmesi  gereken  tıbbi
malzemelerden  alınması  gereken  katılım  payı;  tıbbi  malzemeyi  temin  eden  sağlık  kurumlarınca
kişilerden tahsil edilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 69’uncu maddesinin d)
bendinde ise “sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek şartıyla kurumca belirlenen kronik hastalıklar
ve hayati öneme haiz 68’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sağlık hizmetleri ile
organ nakli” işlemleri katılım payından muaf tutulmuştur. 

Ancak,  gerek  Tebliğin  3’üncü  maddesinin  (ç)  bendinde,  gerekse  anılan  Kanunun  69/d
maddesi hükmünde katılım payından muaf olduğu belirtilen “hayati öneme haiz” ibaresinin anlaşılır
olmadığı,  katılım  payı  alınacak  tıbbi  malzeme  kapsamının  ne  olduğu  konusunda  uygulamada
tereddütler hasıl olmuştur. 

Sosyal  Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 03.03.2009 tarihinde “uygulamada birliğin
sağlanması amacıyla  yatarak tedavide kullanılan vücut içi  protez,  iyileştirme araç ve gereçleri  ile
yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan ameliyatlarda kullanılan malzemeler de dahil olmak üzere
yapılan işlemlerin hepsinin hayati  öneme haizdir  kapsamında değerlendirilmesi”  yönünde duyuru
yapılmıştır.  Ayrıca,  Genel  Sağlık  Sigortası  İşlemler  Yönetmeliği’nin  39’uncu  maddesi  ile  Sağlık
Uygulama  Tebliği’nin  6.5’nci  maddesinde,  katılım  payı  alınmayacak  hâller,  sağlık  hizmetleri  ve
kişiler sayılmıştır.

Yukarıda belirtilen duyuru ve ilgili mevzuat kapsamında; sağlık kurumları tarafından sunulan
hizmetlerin  etkili,  verimli  ve sürekliliğinin  sağlanması  amacıyla,  hasta  ve sağlık kurumunu karşı
karşıya getirmeyecek şekilde; sağlık hizmetleri,  ilaç, ortez, protez ve tıbbi malzemelerden katılım
payı  alınmasını,  katılım  payından  muaf  tutulan  kişiler  ve  sağlık  hizmetlerinden  ise  katılım payı
alınmaması için azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda gereğini; 

İliniz dâhilindeki tüm sağlık kurumlarına tebliğini önemle rica ederim.
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