
SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ’NİN  

14.8. MADDESİNİ YARGIYA TAŞIDIK  
 
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, son günlerde yeni bir baskıyla karşı 
karşıya. 24.12.2015 günü SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan “duyuru”yla; 
 

“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık 
Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek ekte yayınlanmış olup, söz 
konusu sözleşme metninin, sözleşme işlemlerini yürütmekle görevli Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurularak 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine 
kadar imzalanması” 

 
gerektiği belirtildi. 28.12.2015 tarihinde yayınlanan ikinci “duyuru” ile “14.8. 
maddesinin yer aldığı ek sözleşmelerin iletilme süresi 29.01.2016 tarihi mesai 

saati bitimine kadar” uzatıldı. Buna rağmen Hastaneler ve SGK hekimleri sık 
boğaz ederek bu ek sözleşmeleri imzalatmaya çalışıyor.  
 
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 
14.8. maddesi ise kabulü imkansız bir düzenleme getiriyor. Buna göre; 
 

“14.8. Sağlık Hizmet Sunucusu, hekimlerin bu sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen 

yersiz ödemelerin Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen 
sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai 
müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvurusu sırasında 
Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.”  

 
Oysa hekimler bu sözleşmenin tarafı değiller. Söz konusu sözleşme SGK ile Özel 
sağlık kuruluşu arasında aktediliyor. Keza bu sözleşme nedeniyle elde edilen 
kazanç da hekime değil, özel sağlık kuruluşla ait oluyor. Buna rağmen bütünüyle 
hukuk dışı bir düzenleme ile sözleşmenin tarafı olmayan hekimin, yersiz 
ödemelerden hastane ile birlikte sorumlu olacağı düzenlenmiş. Üstelik hekimler bu 
ek sözleşmeyi imzalamadığı koşulda medula siteminin kapatılacağı tehditi ile iyice 
bunaltılmış durumda.  
 
Bu nedenle hazırlıkları hızla tamamlayıp, imzalayan hekimlerin kapsamı belirsiz ve 
haksız bir maddi külfet altına girmesi, imzalamayan hekimlerin ise fiilen işlerini 
kaybetmeleri sonucunu doğuracak bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için dava açtık.  
 
Danıştay 15. Dairesi tarafından, 29 Ocak’a kadar yürütmenin durdurulması 
hakkında karar verilmesi için çabalıyoruz. Ancak söz konusu düzenlemenin daha 

sonraki bir tarihte iptal edilmesi halinde de, yine hukuki sonuç doğuracağını 
paylaşmak isteriz.  
 
Bu aşamada temel önerimiz 29 Ocak tarihine kadar beklenmesi, bunun 
mümkün olamadığı koşulda da söz konusu ek sözleşmenin altına “yersiz 
ödemelerden hastane ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmayı kabul etmiyor, her 
türlü kanuni hakkımı saklı tutuyorum” şerhinin yazılması ve ad-soyad, tarih ve 
saatin eklenip imzalanmasıdır.  
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