
28.04.2021 / 21-7177 
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL 
 
 
Konu : Özel sağlık kuruluşları tarafından Covid-19 tedavisi için ilave ücret 

talep edilmesi hakkında. 
 
Açıklamalar 
 
Meslek kuruluşumuza yapılan çok sayıda başvuru ile, özel sağlık kuruluşlarının 
pandemi sürecinde Covid-19 hastalığının teşhisi ve tedavisine ilişkin hizmetler için 
hastalardan ilave ücret talep edildiği, yanı sıra kimi sağlık kuruluşlarında bu 
ücretlerin fahiş bedellere ulaştığı görülmüştür. Oysa; 
 
1- Bilindiği gibi, 09.04.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliğinde kimi değişiklikler yapılmış, Tebliğin 1.7. numaralı maddesinin 3. 
fıkrasında yer alan “(*) Acil Hal” tanımı; 
 

“(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın 
meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren 
durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık 
kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme 
riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi 
olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan 
sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” 

 
şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Yine aynı tarihte Tebliğ’de yapılan ikinci bir değişiklik ile; Tebliğin 1.9.3 numaralı 
ve “İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri” başlıklı maddesinin birinci 
fıkrasına; 
 

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,” 
“k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,” 

 
bentleri ile “bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden” ibareleri 
eklenmiştir. 
 
Böylelikle genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 
pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri ile bu işlemlere ilişkin 
sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağı kesin hükme bağlanmıştır. 
 
2- Öte yandan, 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 
13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 pandemisi ile 
mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 
tüm kişilere; korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu 
ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların 



kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 
merkezi olarak temin edilen ilaçlardan yararlanma imkanı tanınmıştır. 
 
Bahsi geçen Cumhurbaşkanlığı Kararının uygulanmasından doğan kimi tereddütleri 
gidermek üzere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nce 
11.01.2021 tarih ve 28 sayılı Genel Yazı’sı hazırlanmış ve bu Yazı’da özetle; 
 

Bilim Kurulunca kullanımı tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı’nca dağıtımı yapılan 
her türlü kişisel koruyucu ekipmanın geri ödeme kurumlarına fatura edilmeyeceği, 
sosyal güvencesine ve uyruğuna bakılmaksızın tüm kişilerden söz konusu 
ekipmanlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği, 
 
Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına 
ilişkin sair ekipmanların, kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile halk sağlığı 
laboratuvarları tarafından geri ödeme kurumlarına fatura edilmeyecek, sosyal 
güvencesi ve uyruğuna bakılmaksızın tüm kişilerden herhangi bir ücret talep 
edilmeyeceği, 
 
Sağlık tesisleri (kamu, üniversite ve özel) tarafından gönderilen hastalığın 
teşhisinde kullanılan ve Bakanlığımızca alınıp dağıtımı yapılan testler, kitler 
ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmanlar için sağlık tesisleri 
arasında sunulan hizmet karşılığı fatura düzenlenmeyecek olup, herhangi 
bir ücret talep edilmeyeceği 
 

açıklanmıştır.  
 

3- Tüm bu düzenlemelere rağmen, yukarıda da belirttiğimiz gibi özel sağlık 
kuruluşlarının hastalığın teşhisi ve tedavisi için ilave ücret talep ettiği, talep edilen 
ücretlerin fahiş bedellere ulaştığı anlaşıldığından, bu başvuruyu yapmak ve özel 
sağlık kuruluşlarının uyarılmasını, denetlenmesini ve ihlal tespit edilenlere ilişkin 
müeyyide uygulanmasını talep etmek kaçınılmaz olmuştur. 
 
Gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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