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11.01.2020 TARİHLİ SUT  03.03.2020 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 

2.2.2.B- Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden 

Ödeme Yöntemi 

 

(5) Kurumla sözleşmeli/protokollü üçüncü 

basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan 

SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) 

işareti olan işlemler, listede belirtilen 

puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır. 

2.2.2.B- Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden 

Ödeme Yöntemi 

 

(5) Kurumla sözleşmeli/protokollü üçüncü 

basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan 

SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) 

işareti olan işlemler, listede belirtilen 

puanlara %20 ilave edilerek faturalandırılır. 

 

4.1.2-Yatarak tedavilerde reçetelerin 

düzenlenmesi 
 

(3) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık 

kurum ve kuruluşları tarafından temin 

edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından 

karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, 

SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu 

(ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun 

süre yatarak tedavi gören tüberküloz 

hastalarına, kullanım dozu belgelenmek 

kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları, 

kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre 

yetecek miktarda kemoterapi ilaçları reçete 

edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede 

olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla 

sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık 

kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup 

edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. 

Ancak Hastanelerce Temini Zorunlu 

Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)’nde 

tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, 

Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi 

sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı 

sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel 

üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi 

imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç 

olmak üzere) tarafından temin 

edilemediğinin başhekimlik onayı ile 

belgelendirilmesi halinde mahsup edilen 

tutar, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Fiyatlandırılmasına Dair Kararın ilgili 

maddesinde yer alan eczacı kârı düşülerek 

ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin 

devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde 

yeniden reçete yazılması mümkündür. 

 

4.1.2-Yatarak tedavilerde reçetelerin 

düzenlenmesi 
 

(3) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık 

kurum ve kuruluşları tarafından temin 

edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından 

karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, 

SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu 

(ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun 

süre yatarak tedavi gören tüberküloz 

hastalarına, kullanım dozu belgelenmek 

kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları, 

kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre 

yetecek miktarda kemoterapi ilaçları reçete 

edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede 

olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla 

sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık 

kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup 

edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. 

Ancak Hastanelerce Temini Zorunlu 

Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)’nde 

tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, 

Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi 

sağlık kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu ile 

Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel 

Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi 

ve Usul Esasları) tarafından temin 

edilemediğinin başhekimlik onayı ile 

belgelendirilmesi halinde mahsup edilen 

tutar, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Fiyatlandırılmasına Dair Kararın ilgili 

maddesinde yer alan eczacı kârı düşülerek 

ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin 

devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde 

yeniden reçete yazılması mümkündür. 
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MADDE 8 – Bu Tebliğin; 

a) 1 inci, 3 üncü ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, 

b) 2 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 7 nci maddesi 30/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 
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ASPİRASYON 

KATETERİ 

(1) Günde en fazla 4 

(dört) adet olmak üzere 

Kurumca bedeli 

karşılanır.   
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ASPİRASYON KATETERİ 

(1) Günde en fazla 4 (dört) 

adet olmak üzere Kurumca 

bedeli karşılanır.  Ancak, 

günde 4 adedi aşan 

kullanımları sağlık kurulu 

raporunda gerekçesinin 

belirtilmesi halinde; ağız içi 

ve nazofarinks aspirasyonu için 

günde en fazla 10 adedi, ev tipi 

mekanik ventilatörle birlikte 

kullanımı için günde en fazla 

15 adedi, yutma fonksiyonu 

olmayan ve ağız 

içi sekresyonları fazla olan 

hastalar için ise günde en fazla 

20 adedi geçmemek şartıyla 

bedeli Kurumca karşılanır.” 

 

 


