
 

 

 

 

 

GENEL BAŞKANLIKLARA 

 

 Konu: Sağlık yardımları 

 İlgi: 29.05.2007 tarih, 2007-334/07.01 sayılı Genelge 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Sosyal Güvenlik Kurumu 
Sağlık Uygulama Tebliğinin” 25.05.2007 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlandığı ilgide kayıtlı Genelgemizle duyrulmuştu. 

Sözkonusu Tebliğin uygulanmasına ilişkin 13.06.2007 tarih, 2007/46 sayılı 
Genelgede yayımlandığından, 

• Bundan böyle sigortalılar, emekliler, bunların hak sahibi durumundaki 
aile fertleri ile dul ve yetimler hastalıkları halinde kurumla sözleşmeli 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk 
edilmeden doğrudan başvuracaklardır. 

• Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının açıklaması 
Genelge ekindedir. 

• Aktif Sigortalılar (eş ve çocukları) 

İşveren tarafından verilen vizite kağıdı, 

Kurum tarafından verilen sağlık karnesi, 

T.C Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi ile 

Emekli dul yetimler ise 

Kurum tarafından verilen sağlık karnesi, 

T.C Kimlik numarasını gösterir resmi kimlik belgesi, 

İle sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuracaklardır. 



İş kaybı tazminatı olanlar, sağlık karnesi, T.C Kimlik numarasını gösterir resmi 
belge ile birlikte Türkiye İş Kurumunca verilen İş Kaybı Tazminatı Kimlik Belgesini 
işsizlik ödeneği alanlar ise Türkiye İş Kurumunca verilen işsizlik ödeneği Kimlik ve 
Sağlık Belgesi ile başvuracaklardır. 

• Tebliğin yürürlük tarihinden 120 gün sonra (15 Ekim 2007) sözleşmeli 
özel ve resmi  sağlık kurum ve kuruluşları sadece tetkik veya tahlil için 
başka bir sağlık kurum ve kuruluşuna sevk yapmayacak tüm hizmetleri 
kendileri verecektir. 

• Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında yaptırılan tedavileri 
bedelleri acil vakalar hariç ödenmeyecektir. Acil durum müdahaleyi 
yapan hekim tarafından imzalanan belge ile belgelenecektir. 

• Acil haller; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda 
olayın meydana gelmesini takip eden 24 saat içinde en yakın sağlık 
kurum veya kuruluşuna başvurulmasını gerektiren ve ivedilikle tıbbi 
müdahale yapılmadığında hayatın veya bütünlüğün kaybedilmesi 
riskinin doğacağı haller olarak tanımlanmıştır. 

• Yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan 
sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporla 
belgeleyen hastalar diğer şartlarında oluşması halinde tedavileri için 
yurt dışına gönderilebilecektir. 

• Yurt dışından doku ve organ nakli tedavileri, Sağlık Bakanlığının yetkili 
kıldığı sağlık kurumlarının sağlık kurullarınca düzenlenen Raporla 
mümkün olabilecektir. 

• Diş tedavileri özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi 
olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında sevk alınmak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

• Kaplıca tedavileri için kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarının, fiziksel tıp 
ve rehabilitasyon uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca 
rapor düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kaplıca tedavisi Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen tesislerde 
yaptırılacaktır. 

• Reçetelerde Başhekim onayı aranmayacaktır. 
• İlaçlar reçetenin düzenlenme tarihinden itibaren dört gün içinde 

alınacaktır. 
• İlaç kullanım raporuna dayanılarak kullanılan ilaçlar ilaç bitim tarihinden 

7 gün önce yazdırılabilinecektir. 
• Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi 

malzemelerden kurum bilgi bankası onaylı ürün numarası (barkodu) 
olmayan ürünlerin bedeli ödenmiyecektir. 

• Sağlık uygulama tebliğinde yer almayan tıbbi malzeme ve tedavi 
yöntemlerinin bedeli kurumca ödenmeyecektir. 

• Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkle başvurulsa dahi hastalardan 
protokol dışı ücret alabileceklerdir. Hastalardan alınan bu ücretlerin 
kurum tarafından kendilerine ödenmesi mümkün değildir. 

Sigortalı hastaların mağdur olmaması için başvuru sırasında kendilerinden 
alınacak ücreti öğrenip sonra tedavilerini yaptırmaları lehlerine olacaktır. 



Ayrıntılı bilgi; 

Kurum web sayfasından (www.sgk.gov.tr) ve (www.rega.basbakanlik.gov.tr) 
adreslerinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine” ulaşılarak 
alınabilecektir. 

Saygılarımızla, 

Salih KILIÇ Mustafa KUMLU 

Genel Başkan Genel Sekreter 
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SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI 

Sağlık kuruluşları 

• Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu 

Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş 
dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum 
sağlığı merkezi ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık 
hizmeti birimi, üniversitelerin mediko sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci 
basamak sağlık üniteleri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları olarak kabul edilir. 

• Birinci basamak özel sağlık kuruluşu 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren 
özel sağlık kuruluşları, birinci basamak özel sağlık kuruluşları olarak kabul edilir. 

Sağlık Kurumları 

• İkinci basamak resmi sağlık kurumu 

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri 
ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık 
Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin 
dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, ikinci 
basamak resmi sağlık kurumları olarak kabul edilir. 

• İkinci basamak özel sağlık kurumu 

Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan 
tıp merkezleri, özel dal merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak kabul 
edilir. 

• Üçüncü basamak sağlık kurumu 

Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, 
üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma 
merkezleri (üniversite hastaneleri) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve 
üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi 
hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak sağlık kurumları 
olarak kabul edilir. 

   

Sözleşme örneğine ulaşmak için tıklayınız... 
SGK 2007-46 Genelgesine ulaşmak için tıklayınız... 
Uygulama Tebliğine ulaşmak için tıklayınız... 

http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/sg101-1.pdf
http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/sg101-2.pdf
http://www.sgk.gov.tr/doc/teblig/SaglikUygulamaTebligi.html

