SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Deneyim Paylaþým

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar)
Cuma, 26 Ekim 2007

GENELGE 2007/ 82

2007/46 sayýlý &ldquo;Fatura Bedellerinin Ödenmesi&rdquo; konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda yayýmlanan
&ldquo;Saðlýk hizmet sunucularýnýn fatura teslim birimleri&rdquo; baþlýklý (10) numaralý duyuruda, gerek saðlýk hizmet sunucu
tarafýndan gerekse Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanan kiþilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve
eki belgelerin teslim edileceði Kurumumuz ilgili birimleri duyurulmuþtur.

Söz konusu (10) numaralý duyuruda~ 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye iliþkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin teslim
yerlerinde bir deðiþiklik yapýlmadýðý belirtilmiþtir.

Kurumumuza intikal ettirilen baþvurulardan özellikle þahýs faturalarý, optik faturalarý ve iade cihaz faturalarý ve eki belgelerin
teslim yerleri ve ödemelerinde sýkýntýlarýn yaþandýðý saptanmýþtýr.

Bu itibarla, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapýlmasýna ihtiyaç duyulmuþ
olup uygulanacak usul ve esaslar aþaðýda açýklanmýþtýr.

A) Þahýs faturalarý

1. 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye iliþkin olup Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanan kiþilerce karþýlanan tedavi, týbbi
malzeme, ilaç, tetkik tahlil v.b. iþlemlere ait þahýs faturalarýnýn teslim ve ödeme iþlemleri~

a) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen SSK tarafýndan yürütülen
kiþiler için~

SSK saðlýk iþleri il müdürlükleri (devredilen) bulunan illerde bu birimlerce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlükleri
(Gerektiðinde týbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin iliþkilendirildikleri SSK saðlýk iþleri il müdürlüðünden (devredilen) görüþ

b) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen Bað-Kur tarafýndan yürütülen
kiþiler için~

Dosyasýnýn bulunduðu veya tedavinin yapýldýðý ildeki Bað-Kur il müdürlüklerince,

c) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen Emekli Sandýðý tarafýndan
yürütülen kiþiler için~

Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðý (devredilen) ve bölge müdürlüklerince,

yürütülmeye devam edilecektir.
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15/6/2007 tarihinden itibaren yapýlan tedavilere iliþkin faturalar, yukarýda sayýlan birimlerce teslim alýnmýþ ise bu Genelgenin
(2) numaralý maddesinde belirtilen birimlere

iletilecektir.

2. 15/6/2007 tarihinden itibaren yapýlan tedavilere iliþkin olup Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanan kiþilerce karþýlanan teda
týbbi malzeme, tetkik tahlil, ilaç v.b. iþlemlere ait þahýs faturalarýnýn teslimi ve ödeme iþlemleri~

a) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen SSK tarafýndan yürütülen
kiþiler için~

Aktif sigortalýlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu eþ, çocuk, ana ve babasý için iþyerinin bulunduðu ilde SSK saðlýk iþleri i
(devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince,

SSK&rsquo;dan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarý eþ, çocuk, ana ve babasý için saðlýk karnesinin verildiði ild
saðlýk iþleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiðinde
týbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin iliþkilendirildikleri SSK saðlýk iþleri il müdürlüðünden (devredilen) görüþ alýnacaktýr.),

b) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen Bað-Kur tarafýndan yürütülen
kiþiler için~

Dosyasýnýn bulunduðu ilde varsa SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa Bað-Kur il müdürlüklerince (Gerektiðind
uygunluk için hasta gönderilmeksizin iliþkilendirildikleri SSK saðlýk iþleri il müdürlüðünden (devredilen) görüþ alýnacaktýr.),

c) Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen Emekli Sandýðý tarafýndan
yürütülen kiþiler için~

Maaþlarýný aldýklarý ilde varsa SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerince
(Gerektiðinde týbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin iliþkilendirildikleri SSK saðlýk iþleri il müdürlüðünden (devredilen) görüþ

yürütülecektir.

Þahýslar yukarýda belirtilen iþlemleri yürütecek birimlerin dýþýnda herhangi bir ildeki Kurumun bir baþka birimine de müracaat
edebilecektir. Ancak~

1. SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerinin (devredilen) bulunduðu illerde, Bað-Kur il
müdürlüðü (devredilen), SSK sigorta il/ sigorta müdürlükleri (devredilen) ve
Emekli Sandýðý bölge müdürlüðü (devredilen) tarafýndan þahýs ödemeleri
müracaatlarý kabul edilmeyecek, þahýslar SSK saðlýk iþleri il müdürlüðüne
(devredilen) yönlendirilecektir.

Örnek 1: Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri Bað-Kur tarafýndan yürütülen ve dosyasý Kayseri Bað-Kur Ýl Müdürlüðünde bulun
SSK Kayseri Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðüne yapacaktýr. Kayseri Bað-Kur Ýl Müdürlüðüne (devredilen) veya SSK sigorta il/ sigorta
(devredilen) müracaat edilmesi halinde müracaat kabul edilmeyecek, þahýs SSK Kayseri Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðüne yönlendir
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2. Þahýslarýn SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerinin bulunmadýðý illerde Kurumun her
hangi bir birimine müracaat etmesi halinde, fatura ve eki belgeler bu Genelge
ekinde belirtilen &ldquo;dilekçe ve istenilen belgeler&rdquo; yönünden tamamlatýlarak teslim

alýnacak, evrak kaydý sonrasý ödeme iþlemlerinin yapýlmasý için yukarýda sayýlan birimlere en kýsa sürede gönderilecektir.

Örnek 2: Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri Bað-Kur tarafýndan yürütülen ve dosyasý Malatya Bað-Kur Ýl Müdürlüðünde bulun
Erzincan SSK Sigorta Ýl Müdürlüðüne yapmasý halinde, bu il müdürlüðünce fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen
&ldquo;dilekçe ve istenilen belgeler&rdquo; yönünden tamamlatýlarak teslim alýnacak, evrak kaydý sonrasý ödeme iþlemlerinin
yapýlmasý için Malatya Bað-Kur Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir.

Örnek 3: Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri Bað-Kur tarafýndan yürütülen ve dosyasý Kayseri Bað-Kur Ýl Müdürlüðünde bulun
SSK Ankara Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðüne (devredilen) yapmasý halinde~ fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen
&ldquo;dilekçe ve istenilen belgeler&rdquo; yönünden tamamlatýlarak teslim alýnacak, evrak kaydý sonrasý ödeme iþlemlerinin
yapýlmasý için en kýsa sürede SSK Kayseri Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðüne (devredilen) gönderilecektir.

Örnek 4: Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri Bað-Kur tarafýndan yürütülen ve dosyasý Malatya Bað-Kur Ýl Müdürlüðünde bulun
Malatya ilindeki diðer birimlerine müracaat etmesi halinde bu birimlerce müracaat kabul edilmeyecek, þahýs Malatya Bað-Kur Ýl
Müdürlüðüne yönlendirilecektir.

Ödeme yapacak olan SSK saðlýk iþleri müdürlükleri/ sigorta il müdürlükleri /sigorta müdürlükleri~ þahýs bazýnda gerekli kontrol v
iþlemini yaptýktan sonra, elektronik ortamda veri transferi gerçekleþtirilmesine yönelik sistem çalýþmalarý sonuçlandýrýlýncaya k
ödemeye iliþkin bilgileri ortak muhasebe sistemine manuel olarak gireceklerdir.

Þahýs bazýnda kontrol ve kayýt iþlemleri, Kurumun intranet sayfasýnda &ldquo;Kurumsal Duyurular&rdquo; bölümünde yer alan
&ldquo;Þahýs ödemeleri ve muhasebe fiþi için yapýlacak iþlemler&rdquo; konulu duyuruda belirtildiði þekilde yürütülecektir.

B) Optik faturalarý~

Kurum web sayfasýnda yayýmlanan &ldquo;Saðlýk hizmet sunucularýnýn fatura teslim birimleri&rdquo; baþlýklý (10) numaralý
duyuruda, devredilen kurumlar (SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý) ile sözleþmesi bulunan optisyenlik müesseselerinin optik
faturalarýnýn teslim ve ödeme iþlemlerinin, optisyenlik müessesesinin iliþkilendirildiði SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerince (devred
yürütüleceði bildirilmiþtir.

Ancak, optik fatura ve eki belgelerin duyuruda belirtilen birimler dýþýnda diðer Kurum birimleri tarafýndan da teslim alýndýðý tesp
edilmiþtir.

Bu Genelgenin yayým tarihinden itibaren 15/6/2007 tarihi sonrasý SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðýna ait optik fatura ve eki
belgelerin teslim ve ödeme iþlemleri, optisyenlik müessesesinin iliþkilendirildiði SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerince yürütülecektir
15/6/2007 tarihi sonrasýna ait olup diðer birimlerce teslim alýnmýþ optik fatura ve eki belgeler, teslim alan birimlerce kontrol
edilerek kendi muhasebelerince ödeme iþlemleri yapýlacaktýr.

C) Devredilen Emekli Sandýðýnýn saðlýk hizmeti satýn aldýðý birinci basamak
saðlýk kuruluþlarýna ait fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme iþlemleri~
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Devredilen Emekli Sandýðýnýn saðlýk hizmeti satýn aldýðý birinci basamak saðlýk kuruluþlarýna (Özel poliklinikler, belediye sað
belediye poliklinikleri, bankalara ait saðlýk birimleri v.b.) ait fatura ve eki belgeler, Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizm
Daire Baþkanlýðýnca (devredilen) teslim alýnarak ödeme iþlemleri yapýlacaktýr.

Ç) Devredilen Emekli Sandýðý ile protokollü týbbi malzeme firmalarýnýn fatura ve eki belgelerinin teslim ve ödeme iþlemleri~

Devredilen Emekli Sandýðý ile protokollü firmalarýn Emekli Sandýðý mensuplarý için düzenledikleri fatura ve eki belgelerin teslim
ödeme iþlemleri, devredilen Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðýnca yürütülecektir.

Bu Genelgenin yayým tarihine kadar Kurum birimlerince teslim alýnmýþ ve ödemeleri gerçekleþtirilmemiþ olan protokollü firmalar
ait faturalar gerekli kontrol ve ödeme iþlemi için devredilen Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýð
gönderilecektir.

Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen SSK ve devredilen Bað-Kur tarafýndan yürütülen kiþiler için týbbi malzemeye iliþ
faturalar þahýs adýna düzenlenerek bu Genelgenin (A) bölümünde belirtildiði þekilde teslim ve ödeme iþlemleri yapýlacaktýr.

D) Ýade cihaz ödemeleri

Kurum Saðlýk Uygulama Tebliðinin (20.1) numaralý maddesinde Kurum tarafýndan iade alýnan cihazlarýn Kurum saðlýk
yardýmlarýndan yararlandýrýlan hastalara verilebilmesi için hastalarýn, saðlýk kurulu raporu ile devredilen SSK saðlýk iþleri il
müdürlüklerinin bulunduðu illerde bu müdürlüklere, diðer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine müracaatta bulunma
gerektiði, müracaatý takiben söz konusu týbbi cihazlarýn Kurum stoklarýndan temin edilmesi yoluna gidileceði, stoklarda yok ise
Kurum stoklarýnda cihazýn olmadýðýna dair onay alýnmak suretiyle hasta tarafýndan temin edilen cihaz bedellerinin Tebliðin
(20.2) numaralý maddesi doðrultusunda Kurumca ödeneceði belirtilmiþtir.

Bu doðrultuda, Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kiþiler söz konusu malzeme teminine iliþkin müracaatlarýný, devre
SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerinin bulunduðu illerde bu müdürlüklere, diðer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine ya
ve bu birimlerce, kiþinin saðlýk yardýmlarýndan yararlanma açýsýndan müstahak olup olmadýðý, saðlýk kurulu raporunda belirtil
cihazlarýn týbbi uygunluk kontrolü ile hastalarýn daha önceden cihazý alýp almadýklarý kontrol edilecek ve il dahilinde devredilen
kurumlarýn stoklarýnda mevcut olup olmadýðý kontrol edilerek iþlemler yürütülecektir. Cihazýn mevcut olmamasý halinde hasta
tarafýndan temin edilebilmesi için stoklarda cihazýn olmadýðýna dair onay verilecektir.

E) Kurum personeline ait faturalar~

Bilindiði üzere, 657 sayýlý Kanuna

tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla

yükümlü olduklarý aile fertlerinin saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda yapýlan tedavilerine ait ücretler ile geri ödeme kriterleri ve bunla
iliþkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan 2007 Mali Yýlý Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliðinde
belirtilmiþtir.

Bu itibarla Kurumumuzda 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin saðlý
kurum ve kuruluþlarýna müracaat, sevk, tedavi iþlemlerinde Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin
Uygulama Tebliðinde yer alan usul ve esaslara uyulacaktýr.

Ancak, Kurumumuzda 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin saðlýk ku
ve kuruluþlarýnda yapýlan tedavilerine ait faturalandýrma ile fatura teslim birimleri ve ödeme iþlemlerinde aþaðýda belirtilen usul
esaslara uyulmasý gerekmektedir.

Ödeme iþlemleri fatura ve eki belgeleri teslim alan birimlerce yürütülecektir.

1. Tedavi Faturalarý
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Kurumla protokolü bulunan resmi saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile Kurumla &ldquo;Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Saðlýk
Kurumundan/Kuruluþundan Saðlýk Hizmeti Satýn Alma Sözleþmesi&rdquo; bulunan saðlýk kurum ve kuruluþlarý, Kurumumuzda
657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerine verdikleri saðlýk hizmetlerine iliþ
faturalarý, Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kiþiler için düzenledikleri faturalar ile birlikte Kurum web sayfasýnda
yayýmlanan &ldquo;Saðlýk hizmet sunucularýnýn fatura teslim birimleri&rdquo; baþlýklý (10) numaralý duyuruda iliþkilendirildikle
SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerine, ayrý bir üst yazýyla ayrý bir klasör içerisinde branþ ayýrýmý yapýlmaksýzýn teslim edeceklerd

Kurumla sözleþmesi bulunmayan ancak Maliye Bakanlýðý ile yaptýklarý sözleþme kapsamýnda 657 sayýlý Kanuna tabi persone
bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerine saðlýk hizmeti sunan saðlýk kurum ve kuruluþlarý, bu hizmetlere iliþkin tedavi faturalar
Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliðinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde
düzenleyecek ve saðlýk kurumunun/ kuruluþunun bulunduðu ilin, Kurum web sayfasýnda yayýmlanan &ldquo;Saðlýk hizmet
sunucularýnýn fatura teslim birimleri&rdquo; baþlýklý (10) numaralý duyuruda iliþkilendirildiði SSK saðlýk iþleri il müdürlüðüne tes
edeceklerdir.

Personele ait tedavi faturalarýn kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanýlmadan faturalarýn tamamý incelenerek yapýlacaktýr.

2. Þahýs faturalarý

Kurumumuzda 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerince karþýlanan teda
týbbi malzeme, tetkik, tahlil, ilaç v.b. iþlemlere ait þahýs faturalarý, taþra birimlerinde personelin görev yaptýðý Kurum birimine,
merkez birimlerinde ise Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlýðýna teslim edilecektir.

Teslim alýnan fatura bedellerinin ödeme iþlemlerinde, týbbi uygunluk alýnmasý gerektiðinde, ilin baðlý olduðu devredilen SSK sa
iþleri il müdürlüklerinden görüþ alýnacaktýr.

Kurumumuzda 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda yapýlan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri Kurum personeli için ayrý bir sözleþme yapýlmasýna
bakýlmaksýzýn Kurum ile &ldquo;SGK kapsamýndaki kiþilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine iliþkin protokol&rdquo;
çerçevesinde sözleþme imzalayan eczaneler tarafýndan karþýlanacaktýr.

Sözleþmeli eczanelerce~

a)
SGK, devredilen SSK ve devredilen Bað-Kur bünyesinde 657 sayýlý Kanuna tabii çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla
olduklarý aile fertlerine ait reçete giriþleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Saðlýk Sigortasý Reçete
Kontrol Sistemi (Eczane Uygulamasý) programý kullanarak, SSK Kurum Personeli altýnda yapýlacaktýr. Giriþi yapýlan reçetelere
ait faturalar, Maliye Bakanlýðýnca yayýmlanan ilgili yýl Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði hükümleri doðrultusunda
düzenlenecek ve iliþkilendirildikleri devredilen SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturalarýn kontrolleri, örnekle
yöntemi kullanýlmadan faturalarýn tamamý incelenerek yapýlacaktýr.b)
Devredilen Emekli Sandýðý bünyesinde 657 sayýlý Ka
tabii çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerine ait reçete giriþleri
www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Saðlýk Sigortasý Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulamasý)
programý kullanarak, Emekli Sandýðý altýnda yapýlacaktýr. Giriþi yapýlan reçeteler saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredil
Sandýðý tarafýndan yürütülen kiþilere ait reçetelere ait faturalar Maliye Bakanlýðýnca yayýmlanan ilgili yýl Tedavi Yardýmýna Ýli
Uygulama Tebliði hükümleri doðrultusunda düzenlenecek ve iliþkilendirildikleri SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerine teslim edilecekt
Faturalarýn kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanýlmadan faturalarýn tamamý incelenerek yapýlacaktýr.
4. Optik reçeteleri

Kurumumuzda 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerince karþýlanan opti
faturalarý, taþra birimlerinde personelin görev yaptýðý Kurum birimine, merkez birimlerinde ise Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlý
teslim edilecektir.

F) Þahýs ödemelerinde týbbi uygunluk iþlemleri
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&ldquo;Fatura bedellerinin ödenmesi&rdquo; konulu 2007/46 nolu Genelgenin (5.7.) numaralý maddesinin ikinci fýkrasýnda,
þahýs faturalarýnýn gerektiðinde týbbi uygunluk verilmesi için saðlýk personeli tarafýndan (hekim, diþ hekimi, eczacý) incelenece
bildirilmiþtir.

15/06/2007 tarihinden sonraki tedavilere iliþkin olarak düzenlenen faturalarýn incelenmesi ve ödenmesi iþlemlerinde yaþanan
yoðunluk nedeniyle týbbi uygunluk alýnmasý ile ilgili olarak aþaðýda belirtilen düzenlemelere uyulacaktýr.

1. Taahhütname karþýlýðý verilen iade týbbi cihazlar için baþvuru sýrasýnda müstahaklýk (týbbi uygunluk ve cihazý almaya hak
olup olmadýðý) durumuna bakýlmasý gerekmekte olup, ödeme aþamasýnda tekrar týbbi uygunluk kontrolüne gerek yoktur.

2. Hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbasý ve diðer yardýmcý malzemeler ile kendinden jelli sonda bedellerinin ödenebilmesi
için saðlýk raporuna istinaden ilk malzeme

temininde týbbi uygunluk alýnacak, rapor süresince müteakip ödemelerde týbbi uygunluk aranmayacaktýr.

3. SUT eki EK-5/C Listesinde yer alýp bu Genelge ekinde belirtilen &ldquo;Týbbi Uygunluk Aranmayacak Vücut Protez ve
Ortezler Listesi&rdquo;ndeki malzemelerin ödemelerinde týbbi uygunluk aranmayacaktýr.4. Ayrýca ~ a) Mikro infuzyon pompa
seti,b) Deferoksamine flakon uygulama seti,c) Port iðnesi,d) Beslenme seti,e) Biyopsi ve chiba iðneleri,f) Alarm cihazý,g) Baþ
maskesi, h) Ürodinamide kullanýlan katater,
ödemelerinde týbbi uygunluk aranmayacaktýr.

G) Þahýs ödemelerinde istenilecek belgeler

Þahýs ödemelerinde istenilecek belgeler ve dilekçe örneði bu Genelge ekinde (EK-1) belirtilmiþtir. Müracaat anýnda bu belgelerin
tamam olup olmadýðýna bakýlacak, bu belgelerde eksiklik olmasý halinde eksik belgeler tamamlattýrýldýktan sonra belgeler
teslim alýnacaktýr. Söz konusu dilekçe çoðaltýlarak kullanýlacak ve ekinde istenilen belgeler dýþýnda (týbbi uygunluk esnasýnda
personeli tarafýndan istenilen belgeler hariç) baþka bir belge talep edilmeyecektir.

Posta yolu ile þahýs ödemelerine iliþkin müracaat yapýlmasý halinde ise eksik bilgi ve belgenin olduðu tespit edildiðinde en geç 1
günü içerisinde þahsa eksikliklerin tamamlatýlmasýna iliþkin yazýnýn gönderilmesi gerekmektedir.

H) Yol parasý ve zaruri masraf karþýlýklarýnýn ödenmesi

Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kiþilerden yol parasý ve zaruri masraf karþýlýklarý ödenen kiþilerin tedavileri ile ilg
yol parasý ve zaruri masraf giderlerine iliþkin fatura ve gerekli belgeler~

1. Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen SSK tarafýndan yürütülen aktif
sigortalýlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu eþ, çocuk, ana ve babasý için sigortalýnýn
iþyerinin bulunduðu ilde SSK saðlýk iþleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce,
bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen),

SSK&rsquo;dan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarý eþ, çocuk, ana ve babasý için saðlýk karnesinin verildiði ild
saðlýk iþleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen),

teslim alýnarak, 506 Sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayýlý Kanunla Deðiþtirilen 102. Maddesinde Belirtilen, Yol
Paralarý Ýle Zaruri Masraf Karþýlýklarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümleri doðrultusunda,

2. Saðlýk yardýmlarýna iliþkin iþlemleri devredilen Emekli Sandýðý tarafýndan yürütülen
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kiþiler için maaþlarýný aldýklarý ilde varsa SSK saðlýk iþleri il müdürlüklerince (devredilen),
yoksa SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen),

teslim alýnarak, Emekli ve Malullük Aylýðý Baðlanmýþ Olanlarla, Bunlarýn Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulunduklarý Aile Fertle
ve Yetim Aylýðý Alanlarýn Muayene ile Tedavileri Hakkýnda Yönetmelik hükümleri doðrultusunda,

ödeme iþlemleri yürütülecektir.

Bilginizi ve gereðini rica ederim.

{ln:http://www.sosyalguvenlikkurumu.info/dosyalar/2007_82.pdf 'GENELGE ÝNDÝRMEK ÝÇÝN TIKLAYIN}
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