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SGK’NIN ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN 
SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ 

BİR BÜTÜN OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde OHSAD’a ait www.ohsad.org sitesinde 2012 yılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi
yayımlandı. 

Hatırlanacağı gibi sözleşme ilk kez 2009 yılında düzenlenmiş, sonrasında Zeyilname 
adı verilen belgelerle çeşitli maddelerinde değişiklikler/düzenlemeler yapılmıştı. 
Anlaşıldığı kadarıyla SGK, 2012 yılında sözleşmenin baştan kurulması gerektiğine 
karar vermiş. Gerçekten de özel sağlık kuruluşları ve özel hekimlik alanına ilişkin 
hukuki düzenlemelerin değiştirilme süratine yetişmek mümkün değil. Neredeyse 
her seferinde “sil baştan” yapılıyor. SGK’nın da benzer bir istikamete gittiği 
anlaşılıyor! 

1- “HİZMET VERİLECEK BRANŞLAR”,
SAĞLIK KURULUŞUNUN RUHSATINA GÖRE DEĞİL

SGK’NIN İSTEĞİNE GÖRE BELİRLENECEK

Sözleşmede göze çarpan en büyük değişiklik, SGK’nın hizmet satın aldığı sağlık 
kuruluşlarının (sözleşmenin ifadesiyle Sağlık Hizmet Sunucusu kısaca SHS1) hizmet 
vereceği branşlara ilişkin getirilen yeni sınırlamalar. 

Sözleşmenin sistematiğine göre sağlık kuruluşu ya tüm branşlarda, ya da Ek-2 de 
yer alan paket branşların tamamında hizmet verecek. Anlaşılması bir hayli güç olan  
düzenleme şöyle;

7.9. SHS’nin Hizmet Vereceği Branşlar
SHS, ruhsatında bulunan bütün branşlarda hizmet vermeyi kabul etmişse, diş 
hekimliği hariç olmak üzere tüm branşlarda, kısmi branşlarda hizmet vermeyi 
kabul etmiş ise EK-2’de yer alan tüm branşlarda hizmet verecektir.

Adı geçen sözleşmenin önceki versiyonlarında düzenleme şöyleydi; 

1.2.Konu
…“Branş Listesi”nde (EK 1) yer alıp ruhsatında /faaliyet izin belgesinde 
bulunan tüm branşlarda veya “Kısmi Branş Listesi” ( EK-5 ) de yer alıp 
ruhsatında /faaliyet izin belgesinde bulunan tüm branşlarda vermeyi 
kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere…

Anlaşıldığı kadarıyla özel sağlık kuruluşunun ruhsatı/faaliyet izin belgesinde 
bulunan branşlarda hizmet sunma ölçütü değiştirilerek yerini “ya tüm branşlarda” 
ya da  “EK-2 yer alan branşlarda” halini almıştır. 

Sözleşmede “kısmi branş” olarak söz edilen Ek-2 listesi şöyledir; 

                                                          
1  4. TANIMLAR: Bu sözleşmede geçen;
Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS) : SUT’ta belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları ile
diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri… ifade 
eder.
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SIRA NO BRANŞ ADI KABUL

1 KVC (Erişkin, Çocuk)

2 KARDİYOLOJİ (Erişkin, Çocuk)

3 TIBBİ ONKOLOJİ (Erişkin, Çocuk)

4 RADYASYON ONKOLOJİSİ

5 DOKU VE ORGAN NAKLİ

6
ÖZELLİKLİ İŞLEMLER (GAMMA, 

KNİFE/CYBER KNİFE)

7 ACİL

Görüldüğü üzere özel sağlık kuruluşunun ruhsatı/faaliyet izin belgesinde bulunan 
branşların hangileri olduğundan bağımsız, ruhsatta yazan tüm branşlarda değil de 
bunların bir kısmında yani “kısmi branş”larda hizmet sunulacaksa, yanı sıra Ek-
2de yer alan bu listedeki branşlarda da hizmet sunulması gerekecektir! 

Bu maddenin hekimlere yansıması, kısa süre içinde ortaya çıkmış ve sayılan bu 
branşlarda görev alan hekimlere, ya SGK ile anlaşma yapması ya da hastaneden 
ayrılması “seçenekleri” sunulmuştur! 

2- O BRANŞTA GÖREV YAPAN HEKİMLERİN %80’İ ÜZERİNDEN 
HİZMET SUNULMASI 

ZORUNLU HALE GELDİ

Hekimleri etkileyen/etkileyecek olan bir diğer madde de “personele ilişkin 
hükümler” başlığı altında yer almaktadır. Daha önceki düzenlemelerde (son kez 
Zeyilname 3 ile değiştirilmişti)

3.1.6. Sağlık Personeli
“Sağlık hizmet sunucusunun ruhsatında/ faaliyet izin belgesinde bulunan ve 
Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda, her bir branş için en az bir tam 
zamanlı hekim bulundurması zorunludur.”

Son sözleşmede ise bu madde 

8.2. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı her bir branşta ayrı ayrı olmak üzere 
görev yapan hekimlerin %80’i üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Hizmet 
sunmak zorunda olunan hekim sayısının hesaplanmasında, yarım ve üzerindeki 
küsuratlar yukarı, altındaki küsuratlar ise aşağı tamamlanır.

halini almıştır. Bu düzenleme de yine SGK ile sözleşmesi olmayan/SGKlı hastalara 
hizmet vermeyen hekimleri, SGK ile sözleşme yapmak zorunlu seçeneği ile baş başa 
bırakmış durumdadır. 
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3- BAZI FİİLLERİN İŞLENMESİ HALİNDE DOĞRUDAN HEKİM 
CEZALANDIRILIYOR!!!

Daha önceki sözleşmelerin sistematiğinde, cezai şartların muhatabı ilgili sağlık 
kuruluşuydu. 2012 sözleşmesinde ise hekimlerin doğrudan cezalandırılması söz 
konusu. Buna göre;

8.4. Bu sözleşmenin (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17) ve 
(11.1.18) numaralı maddelerinde yer alan fiillerin SHS’de görevli hekim 
tarafından kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, durumun SHS’ye 
tebliğ tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle Kurumla sözleşmeli SHS’lerce bu 
hekim üzerinden hizmet bildirilemez. Buradaki takip yükümlülüğü Kuruma aittir.

Madde de sözü edilen fiiller şunlardır;

11.1.13. Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği 
ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve tıbbı malzeme için 
30.000-TL,

11.1.14. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi 
malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, 
kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi malzeme için 30.000-TL,

11.1.15. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti 
halinde 10.000-TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.16. Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı 
olarak düzenlendiğinin tespiti halinde 10.000-TL’den az olmamak üzere işlem 
bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.17. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sunulan 
sağlık hizmetinin Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler 
üzerinden fatura edilmesi halinde 10.000-TL’den az olmamak üzere işlem 
bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.18. Fatura ve/veya eki belgeler üzerinde Kurum zararına sebebiyet 
verilecek şekilde tahrifat yapıldığının tespiti halinde 10.000-TL’den az olmamak 
üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller 
açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.

Burada sıralananların kaç tanesinin hekim tarafından bilinme/
durdurma/engellenme ihtimali olduğu malumdur. Ancak her durumda bu para 
cezalarının adresi belli olmuştur; hekimin fiks ücreti ya da hak edişi!!!!  

İmzalanması için tanınan süre uzatılan sözleşmenin, bu haliyle hekimlerin özlük 
haklarında yeni tahribatlar yaratacağı açıkça görülmektedir. Süreç Hukuk 
Büromuz tarafından takip edilmektedir/takip edilecektir.26.01.2012

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


