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     FATURA TESLİM, İNCELEME VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü/sözleşmeli 

ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ait fatura ve eki belgelerin 

15.01.2015 tarihinden itibaren teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst 

komisyonlara havale, ödeme işlemleri ile sözleşmelerin yürütümü işlemlerinin 

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

 Konya ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü üçüncü basamak ağız 

ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültelerine ait fatura ve eki belgelerin 

15.01.2015 tarihinden itibaren teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst 

komisyonlara havale ve ödeme işlemlerinin Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 

yapılması ile 15.01.2015 tarihinden önce Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 

teslim edilmesine rağmen inceleme işlemleri henüz tamamlanamamış olan üçüncü 

basamak ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültelerine ait fatura ve eki 

belgelerin incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve üst komisyonlara havale 

işlemlerinin Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Konya ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü 11420010 tesis kodlu 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine ait fatura ve eki belgelerin 

teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara havale ve ödeme 

işlemlerinin Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü üçüncü basamak 

ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültesine ait fatura ve eki belgelerin 

15.01.2015 tarihinden itibaren teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst 

komisyonlara havale ve ödeme işlemlerinin Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 

yapılması, 15.01.2015 tarihinden önce Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 

teslim edilmesine rağmen inceleme işlemleri henüz tamamlanamamış olan üçüncü 

basamak ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültesine ait fatura ve eki 

belgelerin incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve üst komisyonlara havale 

işlemlerinin Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Erzurum ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü üçüncü basamak 

ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültesine ait fatura ve eki belgelerin 

15.01.2015 tarihinden itibaren teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst 

komisyonlara havale ve ödeme işlemlerinin Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 

yapılması ile 15.01.2015 tarihinden önce Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 
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teslim edilmesine rağmen inceleme işlemleri henüz tamamlanamamış olan üçüncü 

basamak ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimliği fakültesine ait fatura ve eki 

belgelerin incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve üst komisyonlara havale 

işlemlerinin Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü üçüncü basamak 

üniversite hastanesine ait fatura ve eki belgelerin 15.01.2015 tarihinden itibaren 

teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara havale ve ödeme 

işlemlerinin Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Muş illerinde faaliyet gösteren 

Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelere ait olmak üzere 15.01.2015 tarihinden önce 

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilmesine rağmen inceleme işlemleri 

henüz tamamlanamamış olan reçete ve eki belgelerin incelenmesi, itirazların 

değerlendirilmesi ve üst komisyonlara havale işlemlerinin İzmir Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğünce yapılması, 

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü/sözleşmeli ikinci ve 

üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ait fatura ve eki belgelerin 15.01.2015 

tarihinden itibaren teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara 

havale, ödeme işlemlerinin Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, sözleşmelerin 

yürütümü işlemlerinin Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması, 

Denizli ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelere ait 

denetim faaliyetleri ile sözleşme yürütümüne ilişkin işlemlerin 15.01.2015 tarihinden 

itibaren Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılması ile reçete ve eki belgelerin 

incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara havale, ödeme ve 

arşivleme işlemlerinin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılmaya devam 

edilmesi hususu, 

İlgililere önemle duyurulur.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 


