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KSK1 GENELGE
Denetim Bir ini i ve
Denelim Ekibi

Yelki Sorunu,
Denctim ckibinden kimin, SHS'dan beige
isleyccegi kesin ifade edilmemistir.

Denetim konulan ile ilgili ne yapacaklan
> n / i h dcgildir.

Yandak i hususlar, gcnelgcnin cski halinde
b u l u m n a x a n hususlardir. Yonerge ile
u y u m l u hale gelmistir.

Ciencl Saglik Sigortasi Uenel Miidiirlugu,
gL'ivkceli denetim yaptlmasi gereken saglik
hi/met sunucu la rma ait bilgileri, her ay
ya/i!i ve/veya eleklronik ortamda sosyal
gihenlik i l mudurlugu'ne gonderecektir.
Sagl ik hi /meti sunuculanmn dcnetime
al inn ia usul lcr i eski genelgede (acil, bran$
dts i islemler. hasla sayisi ve ortalama
maliyetteki arti§ gibi bir takim detay
maddeler hal inde hulunuyor.
IX-nei im tu tanaklannin nasil
dii/enleneceginc i l i s k i n detay
bu lunmamaktad i r .

YENI GENEXGE
Izleme ve Degerlendirme Servisi,
Izleme ve Degerlendirme Birimi ve
inceleme ve Kontrol Ekibi

Denetimler sirasmda denetim ekibinde yer alan
personele, saglik hizmet sunuculan tarafindan
yoneltilen en biiyUk sikmti, yetki konusudur. Ozellikle
ni te l ik l i birtakim belgeleri fatura vb. incelenmesi
noktasinda yetkisizlikten bahisle ce§itli sorunlar
9ikartabilmcktc!er.
Kurum Ba^kanliginca yaymlanan gorev tanimlan ile
ilgili kitap9ikta, saglik hizmetleri smifmin, inceleme ve
kontrollcr sirasmda bilgi ve beige talep edecegi net
olarak belirtildiginden, genelge de de bu husus ile i l g i l i
olarak, SHS'den beige talep etme is.i, saglik hizmetfer i
simfmdaki personele birakilmis.tir.
Belirli konular uzerinden inceleme ve kontrol
ekiplerinin ncyi nasil yapmasi gerektigi, hangi
asamalan takip etmesi gerektigi yazildi.
Boylece il mudiirltiklerinde caiman gorcvli personelin
diizenledikleri rapor ve tutanaklarmda bir standart
olmasi hedeflendi.
Ikinci ve iicimcu basamak resmi saglik kurumlan
haricindeki saglik hizmet sunuculan hakkindaki her
turlii ihbar ife i lgi l i olarak gerekli inceleme ve
arastirmanm yapilarak sonu^landinlmasini saglamak,

ikinci ve Uciincu basamak resmi saglik kurumlan
hakkmda ihbar ve sikayet olmasi durumunda gerekli
inceleme ve arastirmanm yapilarak Rehberlik ve Tefti§
Baskanhgma iletmek.
TSK'ne baghk saglik tesisleri ile i lgi l i ihbar ve sikayet
olmasi durumunda dogrudan Rehberlik ve Teftisc
gondermek
Yeni genelgede bu gorev, Risk Analiz ve Surekli
Denetim Grup Baskanhgma aittir. (siire
belirtilmeksizin)

Eski genelgede yer alan detay maddeler yerine genel ve
daha kapsamh ifadelere yer verilmistir. Qiinkii eski
genelgede yer alan hususlar gibi siralanmaya kalksa
sadece SlTPtaki maddeler bile sayfalar dolusu gerckce
/apar.

inceleme vc kontrol tutanaklannin diizenlenme esaslan
ayrmtili sekildc yer almaktadir.

inceleme Ve Konlrollerdc
Yarar lamlabi lccck Mevzuat
bu lunmamaklad i r .

inceleme Ve Kontrollerde Yararlanllabilecek Mevzual
table halinde eklenmistir.
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1.1.

5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Cienel Saglik Sigortasi Kanununun 73. maddcsine gore.

Kurumumu/.la sozlesmeli/protokollii saglik hizmeti sunuculan tarai'mdan genel saghk sigortalisi

vc hakmakla yukumlii oldugu kisilere sunulan saglik hizmetlerinin Kurum taratindan yayimlanan

mevzuat ilc sozlesme ve protokol hiikiimlerine uygun olarak vcrilip verilmediginin aym Kanunun

78. maddcsine gore saglik sosyal giivcnlik merke/Jerinin bulundugu illerdcki sosyal giivenlik il

mudurluklerinde gorevli pcrsoncl tarai'mdan incelcme, arastirma ve kontrollerinin yapilmasi.

inccleme, arastirma ve kontrol yapan personclin gorev. yetki ve sorumluluklarl. cahsma ilke ve

standarllan, diizenlenen tutanak ve raporlar hakkmda yapilmasi gereken islemler ile ba^lica

inccleme ve kontrol konularma iliskin genel esaslar bclirtilmistir.

1.2. Kapsam

Sosyal Giivenlik Kurumu ile sozlesme/protokol yapan saglik hizmet sunueulannda ve genel

saglik sigortalisi ve hakmakla yiikumlii oldugu kisilerin saglik hizmeti aldigi sozle^mesi/

hastanelcrde yapilacak saglik hizmet alimi incelemclerini kapsar.

1.3. Tanimlar

Kurum: Sosyal Giivenlik Kurumudur.

In celt-mo: Literaturde "Ele alinan bir konu ya da olaym ozelliklerini ve ayrmtilarim

incedcn inceye anlamaya Cahsma, i lgil i yasa ve kurallan ortaya cikarma ve hirtakim sonuclar elde

etmek icin yapilan yontemli cahsma" olarak tammlanan inceleme kelimesi "sosyal giivenlik

mevzuatinm verdigi yetkiye dayamlarak Kurumla sozlesme yapmis gcrcek ve tiizel kisilcr

hakkmda yapilan tetkik islemleri" anlammda kullamlmi§lir.

Kontrol: Kurumla sozlesme yapmis ger^ek ve tiizel kisiler, Genel Saglik Sigortalisi ve

bakmakla yukumlii oldugu kisiler vc ilgililcrin i§ ve islcmlcrin i lgi l i me\/uat ve sozlesme

hiikiimlerine uygun olup olmadigmin arastinlmasu gozden gecirilmesidir.

Inceleme ve Kontrol: inceleme ve kontrol laaliyellerinin birlikte yuriitiilmesidir.

Ara§tirma: Bir sonuca ula§mak. bir ger^egi ortaya cikannak icin yapilan i§ ve i$lemlerdir.

Yerinde Inceleme vc Kontrol: Saghk hizmet sunucusunun hizmeti sundugu yerde

inceleme, arastirma vc kontrol faaliyetlerini yiiruttilmesidir.



Saglik h i / nu l l Genel saglik sigortalisi ve bakmakla yukumlu oldugu kisiler icin 5510

sayili Kanunun 63. maddesi geregi finansmam saglanacak tibbi iirtin ve hizmetlerdir.

Saglik Hizmeti Sunucusu: Birinci, ikinci ve u^uncu basamak resmi ve ozel saglik kurum

ve kuruluslan ile basamaklandinlamayan saglik kuruluslarmm yanmda; optisyenlik muesseseleri,

tibbi cihaz ve malzeme tedarikcileri ve kaplicalarm da dahil oldugu, 5510 sayili Yasa kapsammda

Kurumumuzla hizmet sunumu, faturalama ve odeme iliskisine giren turn gercek ve tiizel kisilerdir.

(Bkz. Saglik Uygulama Tebligi)

Saglik Kurumu ve Kuruluslan: Resmi ya da ozel ttizel kisiliklere ya da gercek kisjlere

ait olup ayakta veya yatarak teshis, tetkik ve tedavi hizmeti sunan yatakh ve yataksiz saglik

tesisleri ve laboratuarlan, muayenehaneleri, kaplicalan, aile hekimlerini, kurum hekimliklerini,

Kurumca yetkilendirilen isyeri hekimlerini ve serbest eczaneleri ifade eder,

Saglik Kurum ve Kuruluslan, bulunduklan hizmet basamagma gore; birinci, ikinci ve

ucuncii basamak saglik kurum ve kuruluslan seklinde aynlabilir.

Birinci Basamak Saglik Kuruluslan: Kamu idareleri biinyesindeki kurum hekimlikleri,

saglik ocagi, verem savas. dispanseri, ana-cocuk sagligi ve aile planlamasi merkezi, saglik merkezi

ve toplum sagligi merkezi ile Saglik Bakanhgi ile aile hekimligi sozlesmesi yapmis aile hekimleri,

112 acil saglik hizmeti birimi, iiniversitelerin medikososyal birimleri, Tiirk Silahll Kuvvetlerinin

birinci basamak saglik tiniteleri, "Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Ozel Saglik Kuruluslan

Hakkmda Yonetmelik" kapsammda acilan ozel poliklinikler, "Agiz ve Dis Saghgi Hizmeti

Sunulan Ozel Sagllk Kuruluslan Hakkmda Yonetmelik" kapsammda acilan agiz ve dis sagligi

hizmeti veren saglik kuruluslan bu kapsamdadir.

Ikinci Basamak Sagiik Kurumlan: Egitim ve arastirma hastanesi olmayan devlet

hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bagli semt poliklinikleri, entegre ilce hastaneleri,

Saglik Bakanhgf na bagli agiz ve dis sagligi merkezleri, tip fakiiltelerinin bulundugu ilin dismda

yer alan uygulama ve arastirma merkezleri (universite hastaneleri) ile Tiirk Silahll Kuvvetleri'nin

egitim ve arastirma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu

kurumlarma ait tip merkezi ve dal merkezleri, Ozel Hastaneler Yonetmeligrne gore ruhsat almis

hastaneler, Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Ozel Saglik Kuruluslan Hakkmda Yonetmelik

kapsammda a9ilan tip merkezleri, Ayakta Te§his ve Tedavi Yapilan Ozel Saglik Kuruluslan

Hakkmda Yonetmeligin gecici ikinci maddesine gore faaliyetlerine devam eden tip merkezleri ve

dal merkezleri bu kapsamdadir.



Uyuncu Basamak Saglik Kurumlan: Hgitim ve arastirma hastanelcri. oz.el dal cgitim ve

arastirma hastaneleri, universite tip fakiiltelerinin bulundugu ildc kurulu saghk uygulama ve

arastirma merkezleri (univcrsite hastaneleri) ile bu hastanelere bagh semt poliklinikleri ve

universitelerin di? hekimligi fakiiltcleri, Tiirk Silahh Kuvvetleri'ne bagli t ip iakiiltesi hastanesi ile

cgitim ve arastirma hastaneleri, vakiflara ait cgitim ve ara.slirma hastaneleri gibi resmi saglik

kurumlan bu kapsamdadir (Bakiniz Sagllk Uygulama Tebligi).

Mesul Miidiir: O/.el Hastaneler Yonetmeligi'nin 16. maddesine gore, ozel hastanclerin

tibbi, idari ve tcknik hizmetlerinin sorumlulugunu tasiyan ve bu hi/metlerin yiirutulmesini

saglayan kisidir.

Sagllk Uygulama Tebligi (SUT): Kapsami 5510 sayih Kanun 'un 60. maddesinde

belirtilen genel saghk sigortalilan ve bakmakla yukiimlu olduklan kisilerin. Kurumumuzca

finansmam saglanan saglik hizmetleri. vol. gundelik ve reiakatci giderlerinden vararlanma esas ve

usulleri ile bu hizmetlere i l i sk in olarak Saghk Hizmetleri Kiyatlandirma Komisyonunca belirlenen

bedellerin bildirilmesi amaciyla cikanlan tebligdir.

Sozle$mc: Kurumumuz ile ozel saghk hizmeti sunuculan arasmda saghk ile i lgi l i eesitli

alanlarda hizmet ahmina il iskin olarak imzalanan ve taraflan baglayici niteligi bulunan, "sozle§me

uygulamasi ile i lgil i usul ve esaslan, odeme sartlan ve zamani. cczai sartlar. fcsih ve

uyusmazliklarda basvurulacak mahkeme" gibi hususlan belirleyen yasal belgedir.

Protokol: Kurumumuz ile iiniversiteler ve Saglik Bakanhgi arasmda imzalanan,

kapsammdaki kisilerin Sosyal Giivenlik Kurumu taratmdan karsilanan "ayakta/yatarak muayene,

tetkik, tahlil ve tedavisinin tcminine iliskin usul ve esaslar ile karsihkh hak ve yiikumliilukleri"

belirleyen yasal belgedir.

Hasta Dosyasi: Yatakli tedavi hizmeti veren resmi ve ozel turn saglik tesislerinde tedavi

goren her hasta i^in acilan ve icinde hastamn tedavisi ile ilgili olarak yapilan islemler ile ilgili

belgelerin bulundugu dosyadir.

Ozel Hastaneler Yonetmeligi'nin 48. maddesine gore; ozel hastanelere basvuran her hasta

icin hasta dosyasi diizenlenir. Hasta dosyasma hastamn tedavisiyle i lgil i bulun mtiyahedeler ve

yapilan muayene, tahlil ve tetkik sonuclan ile tedavi ve giinliik degisiklikler yazihr.

Hasla dosyasi ieerisinde, asgari olarak a§agidaki belgelerin bulunmasi sarttir;

a) Hasta kabul kagidi,

b) Tibbi musahede \ muayene kagidi.



c) Hasta tabelasi,

d) Derece kagidi,

e) Rontgen istek kagidi ve tetkik raporlan,

f) Laboratuar istek kagidi ve tetkik raporlan,

g) Ameliyat kagidi,

h) Hastanm muayene istek formu,

i) £ikis ozeti,

i) 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Hasta Haklan

Yonetmeligi'nin 24. maddesi uyarmca almmis ve uygulanacak tedavinin kabul edildigine dair

nzayi gosteren muvafakat formu.

Hasta Tabelasi: Hasta dosyasmda bulunan ve hastalara verilen ilaclar, alman tedbirler,

iase (yemek) vb. bilgilerin yer aldigi belgedir.

Epikriz: Kelime olarak "hasta cikis ozeti" anlamma gelmekle birlikte, ilgili doktoru

tarafindan hastamn taburcu olmasmdan sonra tanzim edilen bir beige olarak "hastaligm tanisi,

yapilan operasyon ve sonuclan, taburcu muayene bulgulan, oneriler ve benzeri bilgiler yer alan,

hastamn bir baska hekim tarafindan kontrolii esnasinda kolaylik saglayan" bir rapordur.

Islem Grubu: Saghk Uygulama Tebligi ile Tedavi Yardimma Iliskin Uygulama Tebligi

eklerinde yer alan Paket Fiyat Uygulama Listelerinde yer alan islemlerin ait oldugu gruplan

gosteren ve A'dan E'ye kadar olmak iizere 5 kademeden olusan dereceleme sistemidir.

Ameliyat Raporu: Ameliyat edilen hastalarla ilgili olarak, ameliyat esnasinda yapilan

islemlerin, kullamlan malzemelerin ve ameliyatla ilgili onemli goriilen diger hususlann

kaydedildigi rapordur.

Tedavi: Ilaif kullammi, girisimsel radyoloji ve cerrahi uygulama, oneride bulunma ve

benzeri yontemler ile hastahgi iyilestirmek, tehlikesini azaltmak ya da yarattigi izdirabi

hafifletmek icin yapilan tibbi uygulamalann tiimudur (Tani ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu

Hk. Y6netmelik/Md.4). 2008 yih Saghk Uygulama Tebligrne gore tedavi kategorileri sunlardir:

a) Yatarak tedaviler: Saghk kurumlannda yatis tarihinden itibaren taburcu islemi

yapilmcaya kadar uygulanan tedavilerdir.

b) Giinubirlik tedavi: Saglik kurumlannda yatis ve taburcu islemi yapilmadan, 24 saatlik

zaman dilimi i9inde yapilan tedavilerdir.
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c) Ayaktan tedavi: Saghk kurum ve kuruluslarmda veya bulundugu yerdc yatinlmaksizin

saghk hizmetlerinin saglanmasi, ayaktan tedavi olarak kahul edilir.

ila<;: Hastaliklardan korunma, teshis. tedavi veya viicudun herhangi hir fonksiyonunu

degistirmek ii/ere kul lamlan senletik. hitkisel veya biyolojik kaynakh etken madde, terkip ve/veya

eczaeilik iiriinleridir (Mat; Arastirmalan I l k . Yonetmelik).

Takip No: Medula tarafindan her hasta basvurusu iein bir adet olmak (i/ere iireiilen ve her

basvuruda yapilan islemlerin toplu takibini saglayan numerik ve alfabetik karakterlerin

kansimmdan olusan hir numaradir.

Medula: "Medikal" ve "ulak" kelimelerinden tiiretilerek isimlendirilen ve iilke

genelindeki Kurum saghk harcamalannin takibi ve saghk finansman politikalannm

geli§tirilebilmesi amaci ile turn saglik hizmet sunuculanndan saglik hizmeti kullanim verisini

toplamak ve gerekli geri odemeleri yapabilmek amaci ile olusturulan bir bilgi islem sisteminin

genel adidir.

Eczaci: 6197 sayili Fczacilar ve I-'e/aneler Hakkinda Kanunun 1 inci maddesinde tarif

edilen eezane sahibi ve/veya mesul mudurunii iiade eder.

A grubu re^ete: Saglik Uygulama Tebliginin (25.2.2) numarah maddesinin (d) bendinde

sayiIan recetelerdir.

B grubu re^ete: Saghk Uygulama Tebliginin (25.2.2} numarah maddesinin (g) bendinde

sayilan rccetelerdir.

C grubu re^ete: Saglik Uygulama Tebliginin (25.2.2) numarah maddesinin (a), (b), (c).

(e) ve (0 bentlerinde sayilan recetelerdir.

Fatura donemi: Ozel diizenlemeler sakh kalmak kaydiyla. eezane tarafindan her aym

birinci giinii ile sonuncu giinii arasinda verilen hizmetleri kapsayan donemdir.

lla^ takip sistemi: Ilac dis ambalajlannda yer alan karekodlar iizerindcn, ilaclarm

kayitlarmm tutuldugu ve takibinin yapildigi sistemdir.

Aynca;

jl Miidiirii: Sosyal Guvenlik II Miidiirunu,

Merkez Miidurii; Saghk Sosyal Guvenlik Merkez Mudiiriinu.

Ifade eder.



2. 1NCELEME VE KONTROL ILKELERI

2.1. Genel Ilkeler

inceleme ve kontrol islcmlcri, ozii itibariyle denetim ihtiyacmi doguran bir riskin varligma

yani onceden tammlanmis birtakim normlara aykinl ik olasiligma dayamr. inceleme ve

kontrollerin basansi, gercekle^tirilen isin acikca ilan edilmis olcutlere uygun yurutiilmesi ile

ilgilidir.

inceleme ve kontrol ckipleri, Kurumumuzla sozlesmeli/protokollii saghk hizmeti

sunucularma yonelik incelemeleri etkin bir sckilde yerine getirebilmek icin asagtda belirtilen

temcl ilkelcri goz oniinde bulundunnahdir. Bu ilkeler sunlardir;

a) Duriistluk: Hkipler incelemelerini yerine getirirken acik ve diiriist olmalidir. Gorevi ile

bagdasmayacak hareketlerden kacmmahdir.

b) Tarafsizhk: Ekipler. biitiin gorevleri boyunca onyargilardan, kayirmadan, dissal

etkilenmelerden veya cikar eati^malanndan armmis bir mesleki davranis icerisinde bulunmalidir.

c) Mesleki Yeterlik ve Cerekli Ozen: Ekipler gorcvlerini yiirtiturken gerekli ozeni

gostermeli. ozenlc cahsmali ve mesleki anlamda ycterli olmalidir. inceleme ve kontrol ekiplcri salt

bir gorcvi yerine getirmenin otesinde o gorevin gerektirdigi cahayi. titizligi gostermelidir.

c) Sir Saklama: Ekipler, inceleme ve kontrol islemlerini yiiruturkcn edindikleri bilgileri

vasal veya mesleki bir gorev olmaksizm kullanmamah veya aciklamamahdir.

d) Mesleki Davranis: Inceleme ve kontrol ekipleri yaptiklan isin saygmliginm

gerektirdigi sekilde tutarh davranmall ve bu saygmllga golge diisiirecek herhangi bir davramstan

ka^inmahdir.

e) Bagimsizhk: inceleme ve kontrol ekipleri bagimsiz olmalidir. Kurum mevzuati

dogrultusunda yapilan tespitleri raporlanna aktarmada hicbir etki altinda kalmamahdir.

2.2. (/a I is ma Ilkeleri

a) inceleme vc kontroller, egitici ve rehberlik yaklasimini one cikaran bir anlayi§la

yerine getirilir.

b} inceleme ve kontrol ekipleri. inceleme ve kontrollerin yardim edici, yapici ve

caydinci Ibnksiyonlanni go/ oniinde bulundururlar.

e) Kolektif gahsma ve dayamsma icerisinde inceleme ve kontrolun, basanh ve vcrimli

yiirutiilniesi hedeflenir.



2.3. Genel Cah§ma Usulleri

a) Oncelikle incelcmcsi veya kontrolii yapilacak is vc islemtere i l iskin mevzuat aynnti l i

olarak tetkik edilerek bir on hazirlik yapilmahdir.

b) incelemelere baslamadan once hangi is ve islemlerin yapilacagi. hangi usul ve

yontcmlerin belirlenecegi, teme! hedeflerin nelcr olacagi gibi hususlar degerlendirilmelidir.

c) Tespit cdilen ve hatali, eksik veya mevzuata aykm oldugu diisuniilen islemlerin

baslangicindan sonucuna kadar ayrmtili incelemesi yapilmahdir.

d) Halali, eksik veya aykin islemi yapan taraflarla gorusmeden. ilgililerin izahatlanni

dinlemeden konu hakkmda karar verilmcmeli. tenkit yapilmamalidir.

e) inceleme ekiplerinin iyi niyeti asil olmakla birliktc, hata ile usulsiizliik nokta.smda dogru

bir karara ancak detayli inceleme ve arastirma ile beige ve bilgiler cercevesinde ulasilabileeegi

hatirdan cikanlmamahdir.

0 Inceleme ve kontroller sirasinda tespit edilen ve gencl uygulama degi§ikligi oncrilmesi

du^uniilen hususlarda, aynntili degcrlendirme yapilmah, biiyiik veya kii^iik turn birimlerdc

uygulanabilirligi ve getirileri iyi ara?tinlmahdir.

g) inceleme ve kontrol i§levinin yaninda, egitim ve rehberlik i§levini de dikkate almali,

uygulamaya miidahale etmeden (emir ve talimat vermeden) o husustaki mevzuat. ilgililere dogru

bir sekilde aktanlmahdir.

h) Raporlar cok uzatilmamah. gereksi/ ayrmtilara ve tckrarlara girilmemeli, suclayici veya

tahkir edici ifadeler kullamlmamahdir. Raporlar taralsiz bir dille. kisa. somut. net anlasilir,

hissiyattan uzak ifadeler ile yazilmahdir

i) Daha once yapilan inceleme ve kontroller neticesinde diizenlencn raporlar ve bunlar

iizerine yapilan i$lemler tetkik edilmelidir.

j) Inceleme ve kontrol ekipleri gorevleri sirasinda ilgililere nezaket kurallanna ve

memuriyet gereklerine uygun bir lisan ile muamele etmeli, tarti§maya sebebiyet verecek tarz. ifade

ve hitaplardan kacmmalidirlar.

k) inceleme ve kontrol ekiplerinin giyimleri ile karsilamp bilgileri ile ugurlandigi, bilgi

kadar temsilin de onemli oldugu unutulmamalidir.

3. JNCELEME VE KONTROLLERDE YARARLAN1LABILECEK MEVZUAT

Saghk hizmet sunucularma yonelik inceleme ve kontrollerde Kurum tarafmdan cikartilmis

konuyla i lg i l i her tiirlii mevzuat ile Kurumun saghk hizmet sunuculanyla yapmi§ oldugu sozlesme

vc protokoller disinda basvurulabilecek ba/i mevzuat kaynaklan 14 numarah ekte yer almaktadir.



4. IZLEME VE DEGERLENDIRME SERViSJ, GORKVLERI, SORUMLULUKLARI

4.1. izleme ve Degerlendirme Sen isi

Saghk sosyal giivenlik merkezleri bunyesinde olusturulacak olan bu servis. izleme ve

degerlendirme birimi, inccleme ve kontrol ekibi ile diger personelden olusur.

4.1.1. Izleme ve Degerlendirme Birimi

Merkez mudurlugundeki saglik hizmetleri smifindaki personel veya is ve islemlerin

yogunluguna gore diger gorevli personel arasmdan merke/. mudiiruniin teklifl ve il mudtiruniin

onayi ile en az iic kisiden olusan bir izleme ve degerlendirme birimi kurulur .

izleme \e degerlendirme birimi, saglik kurum ve kuruluslan ile ec/.ane ve optisyenlik

miiesseselcri icin olmak iizere birden iazla ayn ayn kurulabilir. Izleme ve degerlendirme birimi.

merkez miidiiriine bagh olarak gorev yapar.

4.1.2. Inceleme ve Kontrol Ekibi

Merkez mudurlugundeki saglik hizmetleri smifindaki personel veya is ve islemlerin

yogunluguna gore diger gorevli personel arasmdan merkcz miidiiriiniin tcklifi ve il miiduruniin

onayi ile en az iki kisiden olusan bir inceleme ve kontrol ekibi kurulur.

Inceleme ve kontrol ekipleri, saglik kurum ve kuruluslan ile eczane ve optisyenlik

mtiesseseleri icin olmak iizere birden fazla ayn ayn kurulabilir . Inceleme ve kontrol ekipleri,

merkez mudtiriine bagh olarak gorev yapar.

4.2. Izleme ve Degerlendirme Biriminin Gorev, Vetki ve Sorumluluklan

1. inceleme ve kontrole tabi tutulacak olan saghk hizmeti sunucularmi belirleyerek merkez

miidiiriinun uygun gorusii ile il miidiiriiniin onayma sunmak,

2. Inceleme ve kontrole tabi tutulacak olan saglik hizmeti sunuculan ile i lgi l i olarak inceleme

ve kontrol ekibinin gorev emrini hazirlayip merkez mtidiiruniin onayma sunmak,

3. Onaylanan gorev emirlerini, inceleme ve kontrol ckibine zimmet karsiligi vermck,

4. inceleme ve kontrol ekibi tarat'mdan diizenlenen tutanaklan ve durum tespit raporlarmi

mevzuat vt'ri;evesinde incclemek ve dcgerlendirmek.

5. Raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi icin raporlan, inceleme ve kontrol

ekibine gerekeesini de belirterek yazih olarak iade etmek.

6. Degerlendirilen raporlan merkez mudtiriinun uygun giiriisu ile il mudiiruniin onayma

sunmak.



7. Ikinci ve uciincu basamak resmi saghk kurumlan haricindeki saghk hi/met sunuculan

hakkinda. kamu kurum ve kuruluslan ile genel saglik sigortalismm kendisi. bakmakla yiikumlii

oldugu kisiler ya da ucuncii killer tarafmdan il miidurluklerine yazih. ALO 170 vcya elcktronik

ortamda gonderilen ihbar ve sikayctlerle ilgili inceleme ve kontrol islemlerinin gerceklestirilmesi

vc sonuclandinlmasini saglamak,

8. Ikinci ve Uciincu basamak resmi saglik kurumlan hakkinda kamu kurum ve kuruluslan ile

genel saglik sigortalismm kendisi. bakmakla yukumlii oldugu kisilcr ya da iiciincii kisiler

taralmdan il miidiirltiklcrine yazih, ALO 170 veya elektronik ortamda gonderilen ihbar vc

§ikayetlerle i lgi l i inceleme vc arastirmamn yapilarak, Rehberlik ve Teftis Baskanligma

gonderilmesini saglamak, Tiirk Silahh Kuvvctlerine bagh saglik hizmet sunuculan ile i lgi l i ihbar

ve sikayet hallerinde, konuyu dogrudan Rehberlik ve Teftis Baskanligma ilctmek,

9. Il mudurlugunce fatura inceleme esnasmda Kurum tarafmdan yayimlanan mevzuat ile

sozlesme ve protokol hiikiimlerine aykinhklarm tespit edilmesi hallerinde, diizenlenen iatura

tespit tutanagmda yer alan hususlari degerlendirerek ineeleme ve kontrol islemlerinin

gerceklestirilmesini saglamak,

10. iki yilda en az bir defa gerceklestirilmek iizere saglik hizmet sunuculan ile optisyenlik

muesscseleri hakkinda Kurumca yayimlanan mevzuat ve sozlesme/protokol hukiimlerine gore

ineeleme ve kontrole almacak saglik hizmet sunuculanm belirleyerek. merkez mudurunun uygun

goriisu ile il mudurunun onayma sunmak.

11. Inceleme ve kontrol sonuclan ile ilgili aylik istatistik raporlan du/enlemek ve sonuclari

hakkinda merkez mudiiru vc il mtidurune bilgi vermek.

12. Verilen benzer nitelikteki diger gorevleri yiirutmek,

4.3. inceleme ve Kontrol Ekibinin Corev, Yetki ve Sorumluluklari

1. II Mudiiru tarafmdan incelenmesi ve kontrolii uygun bulunan saglik hizmet sunucularimn

Kurumca yayimlanan mevzuat ve sozlesme/protokol hukumlerine uygunlugu yoniinden inceleme

ve kontrol islemlerini yapmak,

2. Saglik hizmet sunucusu ile yapilan sozlesme/protokol hiikiimleri go/, oniinde

bulundurularak gorevlerinin yiiriitulmcsi sirasinda saglik hizmcli sunucusuna scrbestce girmck ve

kontrol amach gezmek,

3. Gorcvleriyle ilgili turn resmi ve ozel gercek ve tiizcl kisiler ile turn kurum ve kuruluslara

ait her tiirlii kayit, bilgi ve belgelerin ibrazim istcmck. bunlari incclemek, gerektiginde tasdikli

ornek veya fotokopilerini almak, bunlara iliskin tulanak duzcnlemek. saglik hizmet sunuculanna



iliskin kayit. bilgi ve belgcnin talcp edilmesine yonelik her tiirlii islemi, incelcme vc kontrol

ckibindc yer alan saglik hizmetleri smifmdaki personel marifeliyle yiiriitmek,

4. Saglik hizmcti sunucusunun yetkilisi. cahsanlan ya da saglik hi/meli alan sigorlahlann

hilgisine basvurmak. gerekirse iladelerini almak.

5. Gorevlerinin iiasi esnasinda gerckli cahsma ortammin saglanmasmi istcmck.

6. Saglik hi/meti sunuculannm vcrmis olduklan saglik hizmetlerini ve bu hizmetlerc i l i sk in

odcme bclgcsi vc eklerinin ilgili mcvzuat vc sozlc^me/protokol hukiimleri eereevesinde

duzenlenip diizcnlcnmedigini kontrol etmek.

7. inccleme ve kontrol isleminin lamamlanmasmm ardmdan, incelcme \'e kontrol tutanaklan

diizenlemek, tespit edilen hususlar ile ilgili durum tespit raporu hazirlayarak i/lemc vc

dcgerlendirme birimine sunmak,

8. Incelenen evrak ve kayitlar ii/.erindc evrakin ineelendigini gosteren tarih ve imza haricinde

herhangi bir ilave veya duzeltme yapmamak. bilgi islem ortammdaki bilgi ve kayitlan

degi^tirmemek,

9. inceleme ve kontroliin yapilacagi saglik hizmet sunucusunun ismini aviklamamak,

yaptiklan gorev ile ilgili isjemler hakkinda il miidurii veya mcrkcz mudtirii haricindeki kisilere

bilgi vermemek.

10. Ihbar ya da sikayette bulunan kisilerin kimliklerini aciklamamak.

11. Gorcvleri sirasinda ve cahsmalan esnasinda nezaket kurallanna uygun hareket etmek.

12. Verilen benzer nitelikteki diger gorevleri yurutmek,

4.4. Izleme ve Degerlendirme Birimi ile Inceleme ve Kontrol Ekibinin Egitimi

Izleme ve degerlendirme birimi ile inceleme ve kontrol ekiplerinin is ve islemlerinin ifasi

kapsammdaki egitimler, il miidiirlugu tarafindan verilir.

4.5. izleme ve Degerlendirme Birimi ile Inceleme ve Kontrol Ekibinin Sisteme

Kaydedilnicsi

II miidiirlugii tarafindan. inceleme vc kontrol ekibinde gorevlendirilen personclin bilgileri

"sgkintranet" adresinde yer alan "inceleme ve kontrol uygulamalan" bolumiine kaydcdilecektir.



5. INCELEME VE KONTROLE TABJ TUTULMA USULLERI

5.1. Saglik Hizmeti Sunucularmin Inceleme ve Kontrole Tabi Tutulma isk-nilcii

Saghk hizmeti sunuculan hakkinda, ihbar ve sikayete bagh incelemc vc kontrol. planli

incelemc ve kontrol ve gerekceli ineeleme ve kontrol olmak ii/cre tic sekilde incelemc ve kontrol

yapilacaktir. Ikinci vc ucuncii basamak resmi saglik kurum ve kuruluslan icin ise inceleme ve

araslirma islemleri yiirutulecektir.

5.1.1. Ihbar ve $ikayete Bagh Inceleme ve Kontrol

Ihbar ve sikayete bagh inceleme ve kontrol, saghk hi/met sunuculan hakkinda. genel saghk

sigortalisi ile bunlann bakmakla yukumlu olduklan kisiler. uctincu kisiler ya da kamu kurumlan

tarafindan Kurum urn u/a yazih, ALO 170 veya elektronik ortamda gonderilen ihbar ve

sikayetlerde belirtilen hususlarm incelenmesi vc arastinlmasi ile ilgili olarak yapihr.

Saghk hizmel sunucusunun inceleme vc kontrol isjcmi dcvam ctmekteyken ilgili saghk hizmet

sunucusu hakkinda Kurumumuza yeni bir ihbar ve sikayette bulunulmasi halinde, bu hususlarm

arastinlmasi vc incelenmesi de aym incelemc ve kontrol ekibi tarafindan gerceklestirilir.

ihbar ve sikayete konu hususlarm arastinlmasi ve incelenmesi. ihbar ve sikayetin Kurum

kayitlarma girdigi tarihten ilibaren iki ay ii^erisinde tamamlamr.

5.1.2. Planli Inceleme ve Kontrol

Saghk hi/met sunuculan hakkinda Kurumca yayimlanan mev/uat ve sozlesme/protokol

huktimlerine gore iki yilda en az bir defa yapihr.

5. 1 .3. Gerekceli inceleme ve Kontrol

Gcrekccli inceleme ve kontrol, Saghk hizmet sunueularmm inceleme vc kontrole tabi tutulma

gerekccleri basligi altmda belirtilen hususlar cercevesinde saghk hizmet sunuculan hakkinda

yapilmasi gereken incelemc ve kontroldur.

Risk Analizi ve Surekli Denetim Grup Ba^kanhgi, gerek^eli inceleme ve kontrol yapilmasi

gereken saghk hizmet sunueularma ait bilgileri. yazih ve/veya eleklronik ortamda koordinator il

miidiirluklerinc gonderecektir.

5.2. Ikinci ve Uciincii Basamak Kesmi Saghk Kurumlan Hakkinda inceleme ve

Ikinci ve uciincii basamak resmi saghk kurumlan hakkinda kamu kurum ve kuruluslari ile

gcncl saghk sigortahsmin kendisi, bakmakla yukumlu oldugu kisiler ya da iicuncti kisiler

tarafindan il mudurluklcrine yazih. ALO 170 veya elektronik ortamda gonderilen ihbar ve

14



sikayetlerle ilgili inceleme ve arastirmamn yapilarak. Rehberlik ve Tefti§ Baskanhgina

gonderilmesini saglamak. Turk Silahli Kuvvetlcrine bagli saglik hi/met sunuculan ile i l g i l i ihhar

ve sikayet hallerinde. konuyu dogrudan Rehberlik ve Tcftis Baskanhgma iletmek.

Bu hususlarla i lgil i inceleme ve ara§tirmalarda EK.-13 te bulunan inceleme ve arastirma

tutanagi usuliine gore dtizcnlencrek Rehberlik ve Teftis Baskanhgma gonderilir.

5.3. Saglik Hizmeti Sunucularmin Inceleme ve Kontrole Tabi Tutulma Gerekceleri

1. Kurum Mufettislerincc yiiriHiilmekte olan inceleme ve sorusturmalar kapsammda

inceleme, kontrol \e arastirma talcbinde bulunulmasi,

2. Risk Analizi ve Siirekli Dcnctim Cirup Bas_kanhgi tarafmdan hazirlanan veri analiz

raporlannda yer alan hususlarla ilgili inceleme. kontrol ve arastirma talep edilmcsi,

3. Saglik hizmeti alan genel saghk sigortahsi ve bakmakla yukiimlu oldugu kisilerin, iiciincu

sahislarm ya da diger kamu kurumlannin Kurumumuza yazih, ALO 170 veya elektronik ortamda

gcinderilen ihbar ve §ikayetlerinin bulunmasi,

4. i l Mudurlugunce, Kurum tarafmdan yayimlanan mevzuat ile sozlesme ve protokol

hukiimlcrine aykinhklarin tespit edilmesi veya herhangi bir aykinlik olup olmadigmm kontrolii

amaciyla inceleme ve kontrol talebinde bulunulmasi.

Hallerinde saghk hizmet sunueusu hakkinda gorev emri hazirlamr.

6. SAGLIK HIZMET SUNUCULARI JNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI

6.1. Yontem

Daha once izah edilen genel amacJar dogrultusunda yuriitiilecek olan saglik hi/met sunuculan

inceleme ve kontrollerinin nasil bir yontem ile yurtitulecegi; gorevin kapsami, incelenen fatura

sayisi, inceleme ve kontrole konu tibbi bransin mahiyetinden kaynaklanan farklihklar gibi pek gok

faktcire gore degi^kenlik gosterebilir. Bu nedenle tek bir ideal yontem belirlenmesi soz konusu

olmayip kullamlacak ineeleme ve kontrol yonteminin, gorevli inceleme ve kontrol ekiplerince ve

icinde bulunulan ^artlara gore belirlenmesi gerekmektedir.

6.2. On Hazirlik ve Inceleme ve Kontrol Stratejisinin Belirlenmesi

Saghk hizmet sunuculanmn inceleme ve kontrollerinc yonclik on hazirhk siireci,

inceleme/kontrol i^lemlcrinin onemli bir asamasidir. Inceleme. arastirma ve kontrolun sonraki

suthalarmda yapllacak islemlcrin ve vanlacak kanaatlerin sihhati. inceleme vc kontrol gerektiren

riskli noktalarm takdirinde isabet saglanmasi ve etkil i sonuctara ulasilmasi, gorevlcndirme



siiresine sadik kahnmasi gihi hususlar buyiik olclide on hazirlik saihasinda yuriitulen ealismalarm

kalitesine haghdir. Bu nedcnle on hazirlik saihasi zaman kaybi gihi goriilmemeli. tarn tersinc

ileride yasanabilccck zaman kayiplannin engellcnmesi, incclcme ve kontroliin amacina

ulasmasinm garanti altma almmasi icin ozel bir onem atfedilmelidir.

On ha/irlik saihasinda yapilmasi gcrcken islemler ve dikkate almmasi gereken hususlar

kronolojik bir sira izlenerek su sekilde ozetlenebilir:

Saghk hizmct sunucularma yonelik inceleme ve kontrollerde, onceliklc konu ile i lgi l i mcvzuat

degisiklikleri Resmi Gazcte. Kurumumuzun internet ve intranet say talari ya da elcktronik ortamda

olusturulan e-posta gruplan aracihgi ile takip edilmeli, kagit ortaminda temin edildi ise duzgiin

sekilde dosyalanmali, miimkun ise Excel ya da Word programlan ile olusturulacak bir fihrist

cizelgesinde izlenmelidir. Bu izleme yapihrken, bilhassa degisiklik getiren diizenlemelerin

yiirurliige girdigi tarihler ve degisiklik getirdikleri eski diizenlemeler hususunda fihristlere ya da

elektronik dosya isimlerine tarih bilgisi girilmelidir. Bu sekilde, bir yandan incelenen doneme ait

islcmlerin o donemin cari mevzuati acismdan degerlendirilmesi saglamrken bir yandan da

inceleme ve kontrol isteminin icerigi ne olursa olsun, konu ile i lgi l i mevzuatm her selerinde

yeniden arastinlmasi ve guncelliginin saglanmasi i^in zaman harcamaya gerek kalmayacaklir.

On hazirligm ikinci u^umasi inceleme ve kontrol gcrekcesinde yer alan bilgi ve belgelerin

dikkatli ve dctayh bir §ckilde anali/ edilmesidir. Bu asamada;

- inceleme ve kontrol isteminin belli bir konuyu mu isaret ettigi (belli bir tibbi islem. brans,

doktor vb.) yoksa genel bir mahiycti mi oldugu (A Hastanesi'nin is ve islemleri. B Hastanesi'nin

faturalan vb.).

- Inceleme ve kontrol gorevi icin bir sure smiri konulup konulmadigi, konulmus ise siirenin

bitimine ne kadar /.aman kaldigi, kalan siirenin resmi tatil, hizmet ici egitim vb. nedenlerle

boluniip bolunmeyecegi, eldeki is. durumuna gore inceleme ve kontrol faaliyetine ne zaman

baslanabilecegi, olusabilccek aksakhklar icin durumdan izleme vc degcrlendirme birimini hemen

habcrdar etmeye gerek olup olmadigi,

- Jncelcmesi veya kontrolu yapilacak saglik hizmct sunucusunun neredc oldugu, yerindc

yapilacak bir inceleme ve kontrole mi yoksa Kurum birimlerinde ve masa basmda yapilacak bir

inceleme ve kontrole mi ihtiya? duyulacagi, yerinde inceleme ve kontrol yapilacaksa Saglik

hizmet sunucusunun bulundugu yerc ulasim sorunu olup olmadigi.



- Inceleme ve kontrol gerekcesinde yer alan belgelerin nelerdcn ibaret oldugu vc hangi

bilgileri icerdigi. eksik evrak olup olmadigi, islenmesi gercken ilave bilgi ve belgelerin neler

oldugu ve hangi birimlerden istenilmesi gerektigi.

- Diizenlenecek raporda kesin olarak hangi hususlarm belirtilmesi gerektigi,

Sorulannin yunitlanmasi gerekir.

Ucuncii asamada. inceleme ve kontrole baslamadan once elde bulunmasi gerckli bclgeler

(eksik evrak, hastane sozlesmesi, reeete, odeme belgeleri vb.) tcmin edilir. konu ile ilgili mevzuat

derlenip okunur. gerekirse kisa ozetler cikanhr ya da onemli noktalar alti ei/ilerek belirtilir.

inceleme vc kuntrolii yapilacak konunun mahiyctine gore internet iizerinden ya da konunun

uzmanlan ile gorusiilerek teknik bilgi cdinilir (tibbi islemlerin mahiyeti, uygulama endikasyonlan,

tibbi malzeme hakkmda bilgiler. malzemenin ithalatci/bayi/fiyat bilgileri vb.).

Son asamada ise, elde edilen bilgilere gore inceleme vc kontrolde nasil bir yontcm izlenecegi.

konunun hangi acilardan clc almarak irdelenecegi ve kapsammm nasil simrlandinlacagi, inceleme

ve kontrol esnasmda yapilacak islerin hangi sirada yapilacagi, hangi faaliyetin ne kadar siirede

yapilacagi. miimkun ise inceleme ve kontrol ekibinde kimin hangi konularm incelemesinden

sorumlu olacagi. raporlamamn nasil yapilacagi gibi hususlarda karar verilerck bir inceleme ve

kontrol plam ve stratejisi olusturulur.

inceleme ve kontrol plam ve stratejisi, inceleme ve kontrolii yapilacak saghk hizmet

sunucusunun calisma tarzina, elde edilebilecek bilgilerin mahiyetinc. ^alisma ortamma ve benzeri

faktorlere gore degisebileccginden, planlama ve stratejiyi belirleme a§amasmm yerinde yapllacak

incelemeler sonrasma birakilmasi da mumkundur.

6.3. Gcnel, Tibbi ve Idari Birimler Hakkmda Bilgilerin Temini

Saghk hizmet sunuculanna yonelik inceleme ve kontrollere ba^lamldiginda temininde fay da

oldugu du§untilen bilgiler §u sekilde siralanabilir:

- SHS nin kurulus ve Kurumumuzla sozlesme imzalama tarihi, adres ve telefonlan,

- Kururnumu/la imzaladigi sozle§menin kapsami,

- Kacmei basamakta yer aldigi, tiirii (resmi, ozel, gcnel dal, ozel dal, egitim ve arastirma.

univcrsite) ve ruhsatinda belirtilen yatak sayisi,

- Bulundugu eevredeki durumu (aym kategoride baska hastane/eczane/tip merkezi v.s.

bulunup bulunmadigi. cevreye ulasimi, hasta profili vb.),
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- Hastanenin scvk ettigi ve sevkli olarak kabul ettigi hasta sayisi.

- Hastanede kul lani lan bilgi islem programinin o/ellikleri, hangi verilcrin istenmcsine miisait

oldugu.

- Incelcme ve kontrol konusuna bagh olarak Kurumumuzun bilgi islem sislcminden hangi

verilcrin nasil temin edilebilecegi. bilgilerin temininde herhangi bir sikinti olup olmayacagi.

- Turn tibbi ve idari birim/scrvislcrin sorumlulan ve erisim bilgileri (telefon. iaks, vs.).

- C/alisan personelin unvanlan itiban ilc sayilan (doktor, eczaei, hemsire. diger personel vb.).

-Ozellikle tibbi birimlerdc tutulan kayitlarm tiirleri ve kayit dii/eni. kayit diizeninde aksakhk

olup olmadigi,

- Bilgi islem sisteminden ya da birimlerden hangi bilgilerin nasil temin edilecegi. istenen

bilgilerin bulunmasi yoniinden bir sikmti dogup dogmayacagi.

- inceleme ve kontrol siiresi ve mahiyeti goz oniinde bulundurularak, inceleme ve kontrol

ekipleri tarafmdan temininde fayda oldugu diisuniilen diger bilgiler.

6.4. Sagllk Kurumlan Icin Ihbar ve $ikayete Bagh ve Gerekceli inceleme ve

Kontrol Standartlan

"2012 Yi l i Sosyal Giivcnlik Kurumu O/.el Saghk Hizmeti Sunucularmdan Sagllk Hizmeti

Satin Alim Sozlesmesi" kapsammda £ok sayida inceleme ve kontrol konusu bulunmakia birlikte

siklikla karsilasilanlar basta olmak uzere cesitli kontrol konulanna iliskin temel esaslara asagida

yer verilmistir.

Her bir inceleme ve kontrol ayn bir siirec gerektirmekte ise de SHS ile i lgi l i bir sikayet ya da

inceleme ve kontrol gerekcesi ile karsilasildigmda oncelikli yapilmasi gereken, sikayet dilekcesi

ve varsa eklerinin tetkikidir. Konu ilc ilgili mevzuatm derlenmesi, gerektiginde konu hakkmda

teknik bilgi edinilmesi oldukQa oncmlidir.

Diger bir oncelikli husus ise sikayetcinin veya ihbarcimn beyanlarma basvurulmasi

hususudur. Eger sikayetcinin dilekcesi miistear bir isimle kaleme almmissa veya isimsiz ve

imzasiz bir yazi mevcutsa sikayetin oziindeki unsurlara bakmak gerekir.

Inceleme vc kontrol konusunun icerigine gore hasta dosyasi icerigi belgelerin (tes,hise esas

clan bulgular, hasta yakmmasi, hekimin ilzik muayene bulgulan, tetkik, tahlil sonuclan. protokol

kayit dettcri. hasta yatis kayitlan. hemsire gozlem kagidi. hasta tabclasi. laboratuvar kayitlan,

amelivathane kayitlan, epikrix raporu vd.) tetkiki. gerektiginde, tcdaviyi yapan saghk personelinin



(hckim, hemsire, teknisyen) bilgisinc basvurulmasi gerckcbilir. Aynca uygulanan tedavi

konusunda hastadan hilgi ahnmasi. yapilan tedavi ile i lg i l i bilirkisi te tkik ve goriislerine

basvurulmasi taydah olahilir.

Konu lie i lgi l i turn delillerin toplanmasmin ardmdan SHS yetkili lerinin bilgilerine miiracaat

edilir. Varsa kurum /aran ve sorumlulan tespit cdilir.

6.5. Saglik Hi/met Sunuculan Planli Incelemc vc Kontrol Standartlari

6.5.1. Adres l>ej>isikli«i

Ticaret sicil gazetesinde ilgili isyeri icin yapilan hi ldir im ile Kuruma yapilan bildirimler

karsilastinhr. Gerektiginde, Saglik Bakanhginca adrcs degi^ikligi icin dii/enlenen ruhsat ve eski

adres icin tahliye beyanlan incelenir. SI IS yetkilileri vcya cahsanlannin beyanlarma basvurularak

adres degisikliginin tarn tarihi tespit edilmeye 9ah§ihr. Adres degisikligi bildirimlerinin diger

kurum ve kuruluslara da {Maliye Bakanligi, Giimriik ve Ticaret Bakanhgi, i lgi l i odalar vd.)

yapilacagi hususlan dikkate almarak i lg i l i kurum veya kuruluslarla yazismalar yapilarak adres

degi^iklik tarihinin tespitinc (;alisilir.

6.5.2. SHS Ortaklannda Degi§iklik

Ticaret sicil gazetesi incelenerek, degisikligin suresi ir^i.iade Kuruma bildirilip

bildirilmedigi tespit edilir. Ortakhk yapismdaki degisikliklerin diger kurum ve kuruluslara da

(Saglik Bakanhgi, Maliye Bakanligi, Gumriik ve Ticaret Bakanhgi, ilgili odalar vd.) yapilacagi

hususlan dikkate almarak ilgili kurum veya kuruluslarla yazismalar yapilarak ortaklardaki

degi§iklik tarihinin tespitine cahsihr.

6.5.3. Hekimlerin (, ahsma Durumlarmin Bildirimi

Yerinde kontroller ile tarn zamanh veya kismi zamanh cahs_an hekimlerin f i i l i cah^malan

belirlenir. SHS'nin Kurumumuza yonelik faturalan incelenerek ilgili hekim/hekimlerce yapilan is

ve islemlerin tarihleri ile ilgili hekimlerin Kurumumuza bildirimleri karsilastinhr. Saglik

Bakanhgi ile gerekli yazismalar yapilarak capraz kontrol saglamr. Gerektiginde i lg i l i

hekim/hekimler ve SHS yetkililerinin beyanlarma ba$vurulur. Kurum kayitlanndan sigortahhk

bildirimlerine bakmak da taydah olabilir.

6.5.4. Acil Servisteki Hekim Sayilari

Saglik Bakanhgimn i lgi l i mevzuati ve SHS'nin ruhsati incelenir. Yerinde kontroller sirasinda

durum tespit tutanagi ile acilde calisan yeterli sayida uzman/pratisyen hekim bulunup

bulunmadigi tespit edilir. Acil servis protokol dettcri ineelenerek yeterli hekimin bulunup



bulunmadigi. defterde ismi gorulen doktorlann aktif olarak gorevi basmda bulunup bulunmadigi

hususu tetkik edilir . Acil servis ayhk doktor nobet cizelgesi incelenerek. i l g i l i protokol defterleri

ile karsilaslinlir. Cierek duyulursa, ilgili hekim/hekimlcr. SHS yetkil i leri ve hasta/hasta

yakinlannm beyanlarma basvurulur.

6.5.5. Ilk Muayene Sonrasi Verilen Randevu Tarihleri

Ornekleme yontemi ile belirlenen hastalarm ilk muayene tarihleri. SHS kayitlanndan

belirlenerek randevu veya tani/tedavi icin vcrilen randevu tarihi ilc karsilastmhr. Cierektiginde

hasta/hasta yakini veya SUS vetkil i lerinin beyanlarma basvurulur.

6.5.6. Fazla Oranda ilave Ucret Almnuisi

Ornekleme usuliiyle secilen hastalarm ya da ihbar vcya sikayete konu hastalarm gcrekli

Medula incelemeleri yapilarak hangi saghk hizmetlerini aldigi belirlenir. Hasta, hasta yakini veya

SI IS yetkililerinin beyanlarma basvurulur. Hastalarda bulunmasi gereken odemeye i l iskin

(makbu/, fis, fatura. kredi karti slibi vb.) belgeler kontrol edilerek Kurumca belirlenen orandan

daha fazla ilave ucret alimp almmadigmin tespitine ^a

6.5.7. Katilmi Payi Almmamasi

Ornekleme usuliiyle secilen hastalarm ya da ihbar veya sikayete konu hastalarm gerekli

Medula incelemeleri yapilarak hangi saghk hizmetlerini aldigi belirlenir. Hasta. hasta yakini veya

SHS yetkililerinin beyanlarma basvurulur. Hastalarda bulunmasi gereken odemeye iliskin

(makbuz, fis. fatura. kredi karti slipleri vb.) belgeler kontro! edilerek katilim payi almip

almmadigmm tespitine 9ahsihr.

6.5.8. ilave Ucret Almmayacak Ki^iler/Saglik Hizmetleri

Kurum mevzuatina gore ilave ucret almmayacak saghk hizmetleri ve kisiler belirlenerek SHS

kayitlan bu noktadan hareketle incelenir. Gerektiginde hasta/hasta yakini veya SHS yetkililerinin

beyanlarma basvurulur. Odemeye il iskin (makbuz, fis. fatura. kredi karti slipleri vb.) belgeler

kontrol edilerek ilave ucret almip almmadigmin tespitine cahsjlir.

6.5.9. ilave Ucret Belgesi

Hasta veya hasta yakinlannm beyanlarma basvurularak ilgil i belgenin kendilerine verilip

verilmedigi tespit edilmeve cahsihr. SHS'nin konu ile i lgi l i kayjtlan tetkik edilir. (lerektiginde

SHS yetkililerinin beyanlarma ba^vurulur.
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6.5.10. Kayith Olmayan Hekim Uzerinden Yapilan Bildirimlcr

Hasta vcya hasta yakinmin beyanlanna basvurulur. SHS yetkililerindcn konu i lg i l i bilgi almir.

SHS'nin konu ile i lgi l i kayitlan tctkik edilir. Mcdula sistcmindeki veriler ile i l g i l i hastane

kayitlan, hasta veya yakinlannin bcyanlan isigmda karsilastmhr. SHS'de yapilan yerinde

kontrollcr sirasinda, Medula sisteminde kayitl i olmayan hckim cahsip cahsmadigi hususu da

aynca incclcnir.

6.5.11. Personelin Ayrilislarinin Kuruma Bildirilnicsi

Hckim veya hckim harici uygulayici saghk pcrsonelinin aynhs tarihleri. SHS kayitlarmdan ve

Medula sistemindcn tetkik edilir. Soz konusu hekim veya hekim harici uygulayici saghk

pcrsonelinin ayrihslarma i l iskin Kuruma verilen bildirimler karsilastmhr.

6.5.12. Kurum Pcrsonelinin SHS'de (, alisinasi/Ortakli<»i

SHS kayitlarmdan. cah$anlarm. mesul miidiirlerinin, sahibinin, anonim sirketlcrde yonetim

kurulu uyesinin ve/veya kurucu ortaklannm, diger sirkct turlerinde ise ortaklannm listesi almir.

Alman veriler i lgi l i SHS'nin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ortaklik yapisiyla karsilastinhr.

Konuyla i lg i l i herhangi bir sikayet halinde ya da inceleme ve kontrol ckiplerince siipheye

diisiilen bir durumda ilgili kis.i icin Kurumumuzun insan Kaynaklan Daire Baskanhgi ile

yazismalar yapilir.

6.5.13. SHS Hekiminin Resmi SHS'de Bashekiin/Bashekim Yardimcisi Olarak

(, ;ihsmasi

SHS kayitlarmdan, cahsanlarm, mesul mudiirlcrinin, sahibinin, anonim sirketlerde yonetim

kurulu iiycsinin ve/veya kurucu ortaklannm, digcr sirket turlerinde ise ortaklannm listesi almir.

Alman veriler ilgili SHS'nin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ortaklik yapisiyla karsilastinhr.

Konuyla ilgili herhangi bir sikayet halinde ya da inceleme ve kontrol ekiplerince supheye

dus.iilen bir durumda ilgili kisj icin Saghk Bakanhgi ile yazismalar yapilir.

6.5.14. Yeni Eklenen Hransta (, alisacak Hekimin Bildirilmesi

SHS'nin Kurumumuza bi ldir imini yaptigi brans bilgilcri ile inceleme ve kontrol ekiplerinin

flili tespitleri karsilasiinhr. Konuyla ilgili SHS yetkililerin veya ilgililerin beyanlanna ba§vurulur.

Gcrckli hallerde Saghk Bakanhgi ile yazismalar yapilabilir.

6.5.15. Iptal Edilcn Bransin Kuruma Bildirimi

SHS'nin. ruhsatmda/faaliyet izin belgesinde yer alan branslardan iptal edilenlerin vcya ll

Saghk Miidurliigii tarafindan siireli olarak faaliyeli durdurulanlarm, iptal ve iaaliyctin durdurulma



tarihleri ile i lgili olarak Saghk Bakanhgi ile yazismalar yapilarak mcvcut ruhsat bilgileri ile

karsilastmhr. Bu dogrultuda Kuruma yapilmis bildirimler ile capraz kontroller yapilir.

6.5.16. Hizmet Ahm So/lesmelerinin Kuruma Bildirimi

Hizmet alim yontemiyle yapilan tetkik ve tahlillerc i l iskin yapilan hi/met ahm sozlesmeleri

incelenir. Hizmet ahm sozlesmesinin Kuruma bildiriminin yapilip yapilmadigi tetkik edilir.

Gerekli hallcrde hasta beyanma basvurulabilir.

6.5.17. Feshedilmi§ Saghk Hizmet Sunucusundan Hizmet Alinn

Hizmet ahm yontemiyle yapilan tetkik ve tahlillere iliskin yapilan hizmet ahm sozlesmesi

incelcnir. Hizmet alimi yapilan SHS'nin Kurumumu/la so/lesmesinin ieshedilip feshedilmedigi

Medula sistemindcn kontrol edilir. Gerektiginde her iki SHS yetkililerinin bevanlarma basvurulur.

6.5.18. Reklam, Tanitim ve Yonlendirme

Konu ile i lgi l i ihbar ve sikayet durumlannda, hastalarm. ilgili hekimlerin varsa sikayetcinin

bevanlarma basvurulur. Farkh bir saglik tesisinden yonlendirme yapildigi iddiasi var ise her iki

saghk kurulus.una basvuran ortak hastalar, Kurum bilgi islem kayitlarmdan eikartilarak i lgi l i

hastalarm bilgisine basvurulur. Gerekli hallerde SHS yetkililerinden konu ile i lg i l i bilgi alinir.

6.5.19. Kampanya, Tarama vc Check-up I^lemlerinin Kuruma Bildirilmesi

Saghk Bakanligmdan ahnan kampanya, tarama veya check-up i/in belgeleri tetkik edilir.

Kampanya ba§langic ve biti§ tarihleri ile Kuruma yapilan bildirimlerin tarihleri kar§ila§tinhr.

6.5.20. Muayene Kotasmin Asilm;isi

Hastanc ve Medula kayitlan tetkik edilerek muayene sayilan cikartihr. Hesaplanan kota ile

karsilastinlarak mevzuata aykinligm olup olmadigi tespite eahsihr.

6.5.21. FTR Scans Sayilannda Kota Asinn

SHS'nin ilgili bransta Kurumumuza fatura ettigi islemlerden. hekim sayisi. i^lem adedi gibi

sayisal biiyuklukler bulunur. Merkezde tam zamanh cahs_an hekim sayilan, hekim disi personel

sayisi, merkezin eahsma siiresi, cahsma saatlcri, kabin sayisi ve uygulamanm seans siiresi ile

karsila^tinlarak birimin gunliik yapabileccgi maksimum seans sayisi ve siiresi belirlenir.

Karsilastirmalar yapilarak maksimum seans sayisi ve suresinin a§ilip asilmadigi belirlenir.

Konuyla i lgi l i olarak gerek duyulursa hasta, hasta yakim veya SHS yetkililerinin beyanlanna

basvurulabilir.



6.5.22. Hemodiyaliz ( i l ia/Ian vc Diger Cihazlara lliskin Bildirimler

Kurum'a yapilan bildirim ile yerinde kontroiler sirasinda tespiti yapilan mevcut durum

karsilastinhr. Gerektiginde i l saghk inudiirlukleri ilc yazismalar yapilarak. SHS'nin ruhsata

islenmesi gereken cihazlanndaki artis. eksilis veya yenileme hallcrinde aldiklan izin belgesinin

tarihi belirlenir. izin belgesinin almdigi tarihten itibaren suresi icinde Kurum'a bildirim yapil ip

yapilmadigi kontrol edilir.

6.5.23. Diyaliz Paketi Kapsammdaki Tetkik ve Tahlillerin Ayrica Faturalandinlmasi

Diyaliz islemleri kapsaminda Kurumumuza fatura edilen belgeler ve ekleri incelenir. Ihbar

veya §ikayele konu sahislarm ya da ornekleme yontemi ile belirlenen hastalann. Medula sislemi

iizerinden takip detaylan kontrol edilerek paket fiyata dahil tetkiklerin aynea faturalandinlip

faturalandmlmadigi tespit edilir. Gerek duyulursa SHS yetkililerinin beyanlanna basvurulur.

6.5.24. Diyali/ Seanslarmm Suresi

Diyaliz merkezinden Kurumumuza belli bir tarih araliginda fatura edilen islem sayisi

belirlenir. Diyaliz mcrkezinin hekim, hekim disj personel sayisi, bu ki$.ilerin calisma saatleri,

diyaliz merke/inin eahsma saatleri ve diyaliz makinc sayisi dikkate almarak seans siireleri

belirlenir. Kurumumuza fatura edilen islemlerin ortalama seanslarmin mevzuatimizda bclirtilen

siirelerden az oldugu tespit edilirse, nedenlerinin arastinlmasi iein diyaliz merkezinin yetkililerinin

beyanlanna basvurulabilir. SHS'nin mev/uatta belirtilen siirelerden az siiren seanslar i^in ileri

siirdiigii tibbi zorunluluk hali aynea degerlendirilir. Hasta ve yakinlannm beyanlanna

basvurulmasi ortalama seans surelcrinin belirlenmesinde yardimci olabilir.

6.5.25. Kardiyolojik Giri^im Sayisi

tlgili brans hekimlerinin gerceklestirdigi ve Kurumumuza iatura edilen gunliik kardiyolojik

islemler Medula sisteminden belirlenir. SHS'nin i lg i l i branstaki kayitlan ile Medula sistemi

kayitlari karsilastinlarak Kurum mevzuatma aykiriligm olup olmadigi arastinhr. l lgil i hekim ve

SHS yetkililerinin beyanlarma basvurulur. Gerek duyulursa hasta ve yakmlarinm beyanlanna da

basvurulabilir.

6.5.26. Yasukli ya da Miadi Gecmis Ila^/Malzemc Kullammi

Konuyla i lgi l i ihbar veya sikayet bulunmasi halinde ilgili hususlar ^er^evesinde inceleme

yapilarak i lgi l i hasta veya yakinlannm beyanlanna basvurulur. SHS'de yerinde inceleme ve

kontroiler yapilarak miadi gevmis ilac, tibbi malzemc, kan ve kan komponentlerinin bulunup

bulunmadigi kontrol edilir. Gerektiginde SHS yetkilileri ve ilgililerin beyanlarma basvurulabilir.



6.5.27. Sunulmayan Saghk Hizmetinin Faturalandirilmasi

Kurum Medula sisteminden orneklemeyle secilen hasta veya yakmlanna ulasilarak saglik

hizmetini alip almadiklarmin tespitine calisihr. ihbar ve sikayete dayali incolemc vc kontrollerde

hasta veya yakmlannm hcyanlanna basvurulur. SHS tarafmdan Kurumumuza fatura edilcn

belgeler ve ckleri incelcnir. Saglik hizmetini yerine getirdigi iddia edilcn hekim/hckimlcrin

beyanlarina basvurulur. SHS'nin protokol defterleri incelcncrek adina saghk hizmeti sunuldugu

iddia edilcn kisi veya kisilere ail protokol kaydimn bulunup bulunmadigi arastinlir . Saglik hizmeti

sunulmadigi halde sunulmu§ gihi yapilarak Kurumumuza fatura cdildiginden suphelenilen killer

iein re^ete duzenlcnip diizenlenmedigi. diizenlenmisse bu recetelcrin hangi eczanelerdcn ahndigi.

recctc arkalarmdaki im/alann kimlere ait oldugu, ilgili haslanin bu ilaclan alip almadigmm

tespitine <;ah$ilarak olasi SHS-Hekim-IZczane organizasyonun varhgi ortaya konulmaya ?ali§ilir.

Gcrekli hallerde Kurumun ilgili birimlcri ile yazi§malar yapilarak, i lg i l i ki§ilerin kontrol

muayencsine tabi tutulmasi saglanabilir.

6.5.28. Saglik Yardimmdan Yararlanmayan Ki$ilerin i^Iemlerinin Faturalandirilmasi

Konuyla i lgi l i ihbar ve sikayette bulunan ki$ilerin ^ikayetlerinde belirttikleri hususlar

cer^cvesinde inceleme yapihr. Saglik yardimlan Kurumca kar^ilanan kisilerin beyanlarina

basvurularak konu hakkinda bildikleri ogrenilir. Gcrek duyuldugunda. SHS yetkililerinin

beyanlarina ba^vurulabilir. Kurumca saglik yardimlan karsilanmayan kisilerin saglik hi/metleri.

saglik yardimlan Kurumca karsilanan baskaca biri iizerinden gerceklesmissc ilgili kisilerin akraba,

es-dost iliskisi i^inde olabilecegi, ahnan beyanlarm bu iliskilcr nedeniyle yamltici olabilecegi goz

onunde bulundurulmahdir.

6.5.29. Gerccge Aykin Beige Diizenleme

Orneklcme yontemi ile Kuruma gonderilen fatura cki bclgcler belirlenerek, soz konusu

belgelerin gerek Hastane kayitlan ile gerekse Kurum Medula Sistemi ile capraz kontrolii saglamr.

Konu ile i lg i l i ihbar veya sikayel mevcut ise sikayet konusu kapsaminda incelemeler

derinlestirilerek, gcrektiginde hasta ve SHS yetkililerinin beyanlarina basvurulur.

6.5.30. IV mi iii Zorunlu Iliiv/Miil/cmc/Kan Komponentinin Hastalara Temin

I ttirilmesi

Temini zorunlu ilac. tibbi malzeme ve kan bilesenlcrinin listesi cikartihr. Bunlar iizerinden

gidilerek ornekleme yolu ile hastalar belirlenir ve beyanlarina basvurulur. Konu hakkinda ihbar

\'cya sikayet var ise i lgi l i hastalar uzerinden hareketlc incelemeler yapihr. Gerektiginde SHS

yetkililerinin beyanlarina basvurulabilir.
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6.531. SUT'ta Yer Almayan ve/veya Verilecegi Taahhiit Edilmeycn Sagllk

Mi/nu'linin Faturalandirilmasi

SUT'ta belirtilen hiikiim ile i'atura ve eki bclgeler tetkik cdilir. Komi ilc ilgili ihbar veya

sikayet hallerinde i lgi l i hastalarm Medula sistemi kayitlan lelkik edilerek beyanlanna basvurulur.

Bahse konu sagllk hizmetlerini alip almadiklan kendilerine sorulur. Gerektiginde SHS

yetkililerinin beyanlanna basvurulabilir.

6.5.32. Tek Kullanimlik Malzemelerin Birden Fa/la Kullanimi

Konu ilc i lg i l i ihbar ya da sikayet olmasi durumunda so/ konusu malzemenin SHS'deki i'atura

girisleri ile cikislan kontrol edilerek. meveut malzeme sayismm tespit edilir. Gerekli hallerde ilgili

malzemeyi kullanan servis gorevlilcri ile gortisiilebilir.

6.5.33. Acil Halin Bitimi Sonrasi Sunulan Saghk Hizmetleri

Acil halin sona ermesi sonrasinda aeil halin sona erdiginc ve muleakip islemlerin ilave iicrcte

tabi olduguna dair hastaya/hasta yakmina gerekli bilgilcndirmenin yapihp yapilmadigi hususu ilc

ilgili olarak oncelikle SHS kayitlannda bahse konu bclgelerin bir suretinin bulunup bulunmadigi

tetkik edilir. Gerektiginde hasta/hasta yakminin beyanlanna basvurularak ilgili belgeler

kendilerinden de talep edilir.

6.6. Eczaneler Icin Ihbar vc $ikayete Bagh ve (^erek^eli inceleme ve Kontrol

Standartlan

"Sosyal Guvenlik Kurumu Kapsammdaki Kisilerin Tiirk Hczacilari Birligi Uyesi

Eezanelerden Ila^ feminine lliskin Protokol" kapsammda yuriitulen islcmler ile ilgili olarak cok

sayida inceleme ve kontrol konusu bulunmakla birlikte sikhkla karsilasilanlar basta olmak uzere

cesitli kontrol konularina ili^kin temel esaslara asagida yer verilmistir.

Her bir inceleme ve kontrol ayn bir siircc gerektinnekle ise de eczaneler ile i lgi l i bir sikayet

ya da inceleme ve kontrol gerckcesi ile kar§ila§ildigmda oncelikli yapilmasi gereken, sjkayet

dilekcesi ve varsa eklerinin tetkikidir. Sonrasinda i lg i l i eczanenin Kurumda yer alan dosyasmm

temin edilerek incelenmesi inceleme ve kontrol ekibine yardimci olabilir.

Digcr bir oneelikli husus ise sikayetci veya ihbar edenin beyanlanna basvurulmasi hususudur.

Hger sikayetcinin dilekeesi mustear bir i.simle kaleme almmissa veya isimsiz vc imzasiz bir yazi

mevculsa sikayetin dzundeki unsurlara bakmak gerekir.

Hakkmda ineeleme ve konirol gerceklestirilen eczaneyc ait recetelerin listesi Kurum Medula

sisteminden temin edilir. Saghk kurulu raporlarmm durumu i lg i l i sagllk tesisinin kayitlarmdan.
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elektronik recete dismdaki receteler ise yine ilgili saglik tesisinin protokol kayitlarmdan

incelenebilir.

Inceleme ve kontroliin esas konusuna gore sikayet dilekcesinde bahsi ge£en veya durumu

siipheli goriilen recetelerde isimleri yazili ki§ilerin bilgilerine miiracaat edilir. Ihtiyac halinde

receteleri ya da saglik kurulu raporlarmi diizenleyen doktorlarm beyanlarma basvurulur. Konu ile

ilgili tiim delillerin toplanmasmdan sonra eczane sahibi/mesul mudur ve eczane calisanlarmin

bilgilerine miiracaat edilir. Varsa kurum zaran ve sorumlulan tespit edilir.

Inceleme ve kontrol ekipleri, ihbar ve sikayete bagh veya gerekceli inceleme ve

kontrollerinde Rehberlik ve Teftis Baskanhgina gonderilerek Mufetti? marifetiyle incelenmesi

gereken konularda, o ana kadar yaptiklan calismalan (tutanak, rapor v.s.) ve EK-13 te yer alan

inceleme ve arastirma tutanagim usulune uygun diizenleyerek gondereceklerdir.

6.7. Eczancler Icin Planli inceleme ve Kontrol Standartlan

6.7.1. Sahte Reseteler

Yerinde kontroller sirasmda manuel diizenlenmis evraklar varsa bunlar incelenmelidir. §iiphe

edilen durumlarda soz konusu re^etelerin diizenlendigi saglik kurumunun protokol defteri

kayitlarma miiracaat edilebilir. Ancak sahtecilik olayina kansanlar arasmda ilgili saglik

kurulusunda gorev yapan personel de bulunuyorsa, o takdirde poliklinik protokol defteri

kayitlarinda hastanm adina rastlanabilir. Bu nedenle ozellikle re^etelerdeki ila9 dozlari ve kutu

sayilarmin yiiksek olmasi, recete arkasi imzalarm olmamasi gibi durumlarda mutlaka recete

sahibinin bilgisine basvurulmahdir. Diger bir adim da soz konusu receteyi, regete tizerinde isim

kasesi olan doktora gostererek bilgisine basvurulmasidir. Ilgili doktorun beyanlarma ek olarak el

yazisi imza ve paraf orneklerinin de almmasi gerekir. Konu kapsarmnda adina recete diizenlenmi§

kis.ilerin bilgilerine basvurularak hastanm tam/tedavi sureclerindeki oykusu alinmalidir. Kullandigi

ila9lar ve dozlari, gittigi saglik kurum/kurulu§lannm, hekimlerin, eczanelerin isimleri, ila^lanni

kimler vasitasiyla temin ettigi, tedavi siire^lerinde kendisine yardimci olan ki§iler olup olmadigi,

muayene ucreti, katihm payi bilgileri sorulmali ve bunlarm tamami Medula kayitlan ile

kar^ila^tinlmalidir. Hasta ve ya hasta yakinmm so?, konusu recetelerdeki ila^lan eksiksiz alip

almadigi, saglik tesisine gidip gitmedigi, varsa saglik kurulu raporunun bilgisi dahilinde olup

olmadigi hususlan tetkik edilir.

6.7.2. Sahte Saglik Kurulu Raporlari

$ekil itibariyle gercekliginden siipheleniien saglik kurulu raporlannin ger^ekligi, raporxin

diizenlendigi saglik tesisi nezdinde ara§tirihr. Bunun icin saglik tesisi kayitlan inceJenerek raporda
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imzasi bulunan doktorlarm bcyanlanna basvurulur. Jcerik yoniinden sahte olan e-reeete. e-rapor

tcspiti yapilmissa sekil ydniiyle de incclcme yapilmahdir. Burada hekimin bilgisi. beyani ile sanal

ortam kayitlan ile sonuca gidilebilir. leerik itibariyle gercekliginden siiphelenilen saghk kurulu

raporlan ile ilgili olarak. adma rapor diizenlenmis kisinin. rapor konusu hastahklara gercekten

sahip olup olmadigini ortaya koymak amaciyla larkh bir hastanede kontrol muaycnesinc tabi

tutulmasi saglanir. Bahsc konu saglik kurulu raporuna istinaden duzenlenmi$ recetelerin bulunup

bulunmadigi, recetedeki ilaclarin hasta tarafindan almip ahnmadigi hususlan tetkik edil ir .

6.7.3. Eczaci ve Diger Eczane (^ahsanlarinm Durumu

Eczanede fiili olarak inceleme ve kontrolc gidilmeden once Kurum kayitlarmdan eczanedc kac

Sahsan oldugu ve isimleri ile ayrihnis olan personelin olup olmadigi, var ise bu kisilerin isimleri

tespit edilir. Eczaneye gidildiginde oncelikle eczane sahibinin/mesul mudurun eczanede bulunup

bulunmadigi, bulunmadigi hallerde telefon ile ula§ildigmda makul siirc i^erisindc cczaneye gelip

gelmedigi, eczane 9ah§anlarmin kimler oldugu tetkik edilir. Fiili olarak cah^tigi goriilenler ile

Kurum kayitlannm mukayesesi yapilir. Kurum kayitlanna gore aynli§i yapilan personelin

eczanede bulunup bulunmadigma dikkat edilir. Kayitlara gore cali§tigi anla^ilan ancak eczanede

bulunmayan cali^anlarm durumu aynca tetkik edilir.

6.7.4. Hasta Se^imi Yapilmasi

Recete kar^ilamada recete veya hasta secimi yapildiginm yerinde kontrollerde tespiti zor olsa

da konu ile i lgi l i ihbar veya sikayet olmasi durumunda oncelikle ilgililerin beyanlanna basvurulur.

Fczanenin kar§iladigi regeteler iizerinde gcrekli incelemeler yapilir. Ozellikle ayn bir

iaturalandirma ve odeme prosediiriine tabi olan yurtdisi sigortahlarimn rc^cteleri ile ilgili olarak

bahse konu §ikayctler ile daha sik karsila§ildigi hususu goz oniinde bulundurulmahdir.

6.7.5. Rc^etedeki llacin, Bedeli Kar§ihgmda Satilmasi

Konu hakkinda ihbar ve §ikayet olmasi durumunda ilgililerin beyanlarma basvurulur. Soz

konusu recete Mcdula siteminden kontrol edilir. Regetcdcki ila^lann hasta taralmdan almip

ahnmadigi. ahndi ise hangilerinin bedeli karsiliginda verildigi hususu tetkik edilir. Bedeli

odendigi iddia edilen ilaglara yonelik varsa odeme belgeleri talep edilerek incelenir. Ozellikle

paranteral ilaclara ait enjektorlerin hastalara bedeli karsiliginda verilip verilmedigi kontrol edilir.

6.7.6. Re^etedeki ila^larm Hastaya Teslim Edilmemesi/Eksik Teslim Edilmesi

Konu ile i lgi l i olarak yerinde kontrollcr sirasmda tespitler yapilabilecegi gibi bu husus. sikhkla

§ikayctlcre konu olabilecek bir husustur. ihbar ya da s.ikayet konusu oldugunda dogrudan ilgili

hastalann bilgisinc basvurmanm yam sira ornckleme yontcmi ile hasta belirlenerek inceleme
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genisletilir. Soz konusu hastalann re^eteleri temin edilerek (elektronik ortamda ya da kagit olarak)

kendilerine hangi ila9larm ka? kutu teslim edildigi sorulur. lla^ isimlerini hastalann

hatirlayamayabilecegi ihtimalinden dolayi ila9larm kullanim alanlarmdan hareketle hastalara bilgi

verilebilir. Aynca kagtt ortammdaki bir re^ete ise re^ete arkasinda yer alan imzamn kendisine ya

da yakmlanna ait olup olmadigi, recete ile iliskilendirilen bir saglik kurulu raporu mevcut ise

raporun bilgisi dahilinde olup olmadigi tetkik edilir. Eczanenin muhtelif yerlerinde bulunan

ilac-larm ITS (ila? takip sistemi) kayitlan sorgulanabilir.

6.7.7. Eczanede Nufus Ciizdani veya TC Kimlik Numaralan Bulunmasi

Her ne kadar sozlesme ile hiikme baglanmis bir husus olmasa da yerinde yapilan inceleme ve

kontrollerde tespitinin yapilmasi gerekli bir konudur. Kontroller sirasmda siiphe olusturacak

miktarda niifus ciizdam ash veya fotokopisi, elektronik veya kagit ortammda tutulmus TC Kimlik

Numaralan bulunmasi durumunda, bu bilgiler Medula sisteminden kontrol edilerek bahse konu

sahislara ulasilir. Adlarma kayith re^etelerde yazih ila^Iari ahp almadiklari, recetenin

diizenlendigi saglik tesisine gidip gitmedikleri, recete ile iliskilendirilen saglik kurulu raporu

mevcut ise bahse konu saglik kurulu raporunun bilgileri dahilinde olup olmadigi, e-re9ete olmayan

re9etelerde yer alan re9ete arkasi imzamn hastaya veya yakmma ait olup olmadigi hususlan tetkik

edilir. Konu ile ilgili olarak eczaci ve eczane 9ahsanlarmin bilgilerine basvurulur.

6.7.8. Fesihli Eczanenin Recetesinin So/ksmdi Eczanede Bulunmasi

Yerinde kontrollerde, eczanede bulunan re9etelerden yeterli sayida re9ete se9ilerek re9ete

arkasi eczane kaseleri kontrol edilmelidir. $iipheye diisiilen durumlarda re9ete sahiplerine

ila9larim hangi eczaneden ve ne sekilde temin ettikleri, re9etede yazih ila9larm eksiksiz olarak

alimp almmadigi, re9ete arkasi imzamn kendisine/yakmma ait olup olmadigi hususlan tetkik

edilir. Gerektiginde her iki eczane sahibinin ve hasta/hasta yakinlannm yazih beyanlarma da

basvurulabilir.

6.7.9. ila$ Katki Payi veya Esdeger Ila^ Fiyat Farkmin Almmamasi

Yerinde kontroller sirasmda eczanenin karsiladigi re9etelerin listesi almarak ornekleme

yontemi ile yeterli sayida re9ete belirlenir ve soz konusu re9etelere yonelik alman katki

paylarma/esdeger ila9 fiyat farkma yonelik belgeler, eczanenin giinliik yazarkasa raporlari tetkik

edilir. Kontroller sirasmda karsilasilan hastalann ya da ornekleme yolu ile se9ilen hastalann

bilgilerine basvurulur. Varsa odeme belgeleri talep edilir. Konu ile ilgili ihbar veya sikayet olmasi

durumunda, varsa sikayet dilek9esinde yer alan somut kisi bilgilerinden hareketle konu irdelenir.

28



6.7.10. Yonlendirme

Internet. laks. telefon, kuryc. komisyoncu vb. yollarla ec/aneye recete gelip gelmedigine.

yerinde kontroller sirasmda rastlanabilecegi gibi bahse konu husus siklikla ihbar ya da sikayetlere

de konu olabilmektedir. Her iki durumda da ornekleme yolu ilc hasta belirlemesi yoluna gidilmeli,

hastalann bilgilerinc basvurulmalidir. Hastalara biz/at sagllk tesisine giderek recete diizenletip

diizenletmedikleri. adlanna diizenlenen receteleri bizzat ya da yakinlan aracihgiyla alip

almadiklan, eczane elemanmea recetelerinin toplanip toplanmadigi, i l g i l i eczaneye gitmeleri

konusunda bir yonlendirme ile karsilasip karsilasmadiklan, recetede ya/ih ilaclarm eksiksiz olarak

kendilerine teslim edilip edilmedigi. recetedeki ilac dozu ile hastamn kullandigi dozun aym olup

olmadigi. varsa saghk kurulu raporunun bilgileri dahilinde olup olmadigi hususlan dcgerlendirilir.

6.7.11. laslarm TS kontrolleri

liczane icerisinde (rafta ya da eczanenin muhtelif bolumlerinde) bulunan ilaclar ornekleme

yontemi ile secilerek ITS kayitlarmdan kontrolleri yapihr. Boylece eezanede hastalara teslim

edilmeven ila^ bulunup bulunmadigi tespit edilmeye cahsilir. Ozelikle yerinde kontroller sirasmda

eezanede kutusuz ilat; bulunup bulunmadigma dikkat edilmelidir.

6.7.12. Recete Arkasina Alman Imzalar

Planli inceleme ve kontroller sirasmda. elcktronik ortamda diizenlenenler hariv diger

re^etelerin bir kismi genel olarak gozden gevirilmelidir. Re^etelerde ilaelan alan kisilere ait

imzalarm olup olmadigi varsa da tek elden atilip atilmadigmm tespiti yapilmaya ^ah^ilmalidir.

^iipheli durumlarda hastamn bilgisine bas.vurulmahdir. Ihbar, §ikayet ya da gerekceli ineeleme ve

kontroller kapsaminda ise ihbar veya sikayet dilekeesinde bahsi gecen ki§inin bilgisi almir.

Gerektiginde ec/anenin diger donemlerinden re^eteler se9ilerek re9ete sahiplerine imzalar

sorulmahdir.

6.7.13. Recete ve Eki Belgelerde Tahrifat

Hczanenin kar^iladigi reeeteler arasmdan sc^ilmis rec,:eteler ve ekleri incelenir. §iiphe olu§turan

bir husus ile karsilasildigmda ilgili belgelerin diizenlenmis oldugu saghk kurum/kuruluslarmdan

sox. konusu belgcnin kayitlan tetkik edilebilir. Recete tizcrinde tahrifat. §upheli dii/.eltme vb. bir

islem soz konusu ise ilgili hekimden teyit almabilir.

6.7.14. Muvazaa

Yerinde kontroller sirasmda bu durumun hemen tespit edilmesi kolay olmasa da ineeleme \

kontrol ekibinin yapacagi ce§itli tcspitler soz konusu eczanenin gerekceli ineeleme ve konlrol

kapsamma almmasini saglayabilir. Bu noktada eezacimn ikametgahimn eczanenin taaliyct
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gostcrdigi itden iarkli olmasi. eczane islemlerinin vekaletname uzerinden gerceklestiriliyor olmasi.

eczacmm ikametgahi ilc es ve cocuklannm ikametgahinin farkli olmasi vc 18 yas al t i cocuklannm

Iarkli illerde egitim goriiyor olmasi, es/9ocuklannm veya eczacmm ilaclarmi farkli illerdcki

ec/anelerden temin ctmesi gibi hususlann birden lazlasinm mevcut olmasi ve verilcrin birbirini

teyit etmesi halinde muvazaa bakimmdan onemli bulgular olusacaktir. Yukanda bahsi gecen

hususlann Kurumumuz ve diger kurum/kurulustar nczdinde arastinlmasi gerekmektedir.

6.7.15. Majistral Uaf Reveteleri

Majistral ilaclara yonelik bir gerekeeli dcnetim ya da ihbar ve sikayet soz konusu isc bu

durumda oncelikle bahse konu majistrallere yonelik hammadde kontrolleri yapilmalidir. Bunun

icin eczane faturulan uzerinden soz konusu hammaddelerin girisleri ile cczancden toplam cikislan

karsilastinlmahdir. Majistral ila^lann recetede yazildigi sekliyle. uygun formlarda hazirlamp

uygun ambalaj ile hastaya verilip verilmedigi (pomat halindeki ilacin ecza sisesi ilc sunulmasi

gibi) kontrol edilmelidir.

Hastalarm bilgisine basvurulmasi asamasmda ozellikle soz konusu majistralin kendilerine nasil

bir ambalaj da teslim edildigi (sise. krem kutusu, kii^iik paketler vd.). nasil kullandigi (cilt uzerine,

yutarak. gargara vd.). bu ilaci hangi nedenle kullandigi, receteyi bizzat diizenletip dCizenletmedigi.

katki payi odcyip odemedigi hususlan sorulmahdir.

6.8. Optisyenlik Miiesseseleri i^in Inceleme ve Kontrol Standartlari

Optisyenlik miiesseseleri icin ihbar ve sikayete bagli, gerekeeli ve planh inceleme ve

kontrollerdc diizenleneeek tutanaklar yuriirliiktcki mcvzuat, sozlesme/protokoller v.s cercevesinde

giincellenerek ekte duzenlenmistir. Optisyenlik miiesscselcrinc yonelik inceleme ve kontrollerde,

hastanc vc cczaneler icin aciklanan inceleme ve kontrol standartlan cercevesinde islemler

yapilarak ekte bulunan ilgili tutanaklar diizenlenir.

7. TUTANAK VE RAPORLARIN DUZENLEME USULLER1

7.1. Tutanak Diizenlenmesinde Goz Oniinde Bulundurulacak Hususlar

a) 1 utanakta kullamlan ifade ve cumleler kisa. oz. anla?ihr mahiyettc olmah, yanh§ anlamaya

mahal vermeden gerektiginde bu ineelemeye iliskin raporun baska bir inceleme ve kontrol

elemamnca tanzimini dc mumkiin olmahdir.

b) Tutanagi diizenleyen sahis, tutanakta hiebir sekildc sahsi goriis ve kanaatine yer

vermemeli, aynca, raporu nasil yazacagmi onceden tasarlayarak tespiti gereken hususlan



noksansiz olarak tutanaga almah. cok zorunlu olmadikca yeni ve ek bir tutanak tan/im etmek veya

yeniden inceleme yapmak /orunda kahnmamahdir.

c) Tutanagin du/enlenmesi sirasinda, konuyla ilgisi bulunanlarm. saglik hizmet sunucusu

yetkililerinin veya mesul muduruniin. eczaci veya mesul mudurunun de bulunmasma gay ret

edilmelidir.

d) Tutanagin her sayfasi diizenleyenler tarafmdan ayn ayn imzalanmahdir.

e) Nihai sekli verilmis tutanakta yapilacak duzeltme veya eklcmclcr hem i lg i l i killer ve hem

de inceleme elemanmca her birinin yanma paraf edilmek suretiyle tasdik olunmahdir.

0 Tutanaklar mavi renkli tiikenmez veya dolma kalemle diizenlenmelidir.

7.2. Ifade Tutanaklannin Diizenlenmesinde Dikkat Edilecck Hususlar

Ifade tutanaklannda; ifade veren kisinin acik kimligi, ogrenim durumu, ikametgah adresi

ve 'VC kimlik numarasi, meslegi, ifade alma isleminin yapildigi yer ve tarih ile varsa lelefon

numarasi mutlaka yazilacaktir.

it'ade alma sirasinda baskaca kimseler hazir bulundurulmussa, bu kisilerin de aeik kimligi

vc T.C. kimlik numarasma ifade tutanaginda yer verilecektir.

Okur-yazar olmayan ki§ilerin ifadesinin almmasindan sonra. "ifade iceriginin yiiziine kar§i

yiiksek sesle okundugu ve soylediklerinin aynisi oldugunun anla§ilmasmdan sonra ifadesinin

dogrulugunu sag el ba?parmak izi ile tasdik ettigi" bilgisine yer verilecektir.

7.3. Raporlarm Diizenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Raporlar, Ttirkce anlatim ve yazim kurallarma uygun olarak, acik ve anlasihr bir dille

yazihr.

Diizenlenecek olan durum tespit raporlan "Times New Roman" yazi tipi ve 12 karakter

boyutu ile tek satir araligiyla duzenlenecektir. EK-12 de belirtilen bashklar disinda baskaca bir

baslik kullamlmayacaktir.

Durum tespit raporlan; "Ciiris". "Tespit edilen hususlar", "Konunun degerlendirilmesi" ve

"Sonuc" olmak ii/ere dort(4) bolumden olu^ur. inceleme vc kontroller sonucu du/.cnlencn raporlar

durum tespit raporlanna doniisluriildugunden. bu raporlarda sonu^ ve kanaat kismi yerine sadece

sonuc kismi yer alacak olup kanaat belirtilmeyecektir.

inceleme ve kontrol ekibi tespitlerini, konunun degerlendirmesi kismmda mevzuat hiikumleri

cercevesinde degerlendirecekler fakat sonuv kismmda hangi tespitin hangi idari, mali, cezai veya

diger yaptinmla karsilanmasi gerektigi hususundan bahsetmeyeccklerdir.
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l -( . iris Bolumii:

Durum tespit raporunun giri§ boliimii 3 kisimdan olu^ur. Bunlar sirasiyla incelemenin konusu,

inceleme ve kontroliin baslangic ve biti§ tarihi, incclcme ve kontrol ile i l g i l i olarak yapilan

cahsmalardir.

Incelcme, arastirma veya kontrolun konusu; Saglik hizmet sunucusu ilc i lg i l i olarak

inceleme vc kontrol ekihine verilen gorev emri yazismda belirtilen konu yazilacaktir.

inceleme ve kontrolun basjangic ve bitis. tarihleri; Saglik hizmet sunucusunun inceleme ve

kontrolitne basJamldigi ve inceleme ve kontrolun bittigi tarihler yazilacaktir.

Inceleme ve kontrol ile ilgili olarak yapilan cah§malar; inceleme ve ara§tirma konusu ile

ilgil i olarak yapilan inceleme, arastirma, kontrol, yazismalar ve bu cahsmalar sonucunda temin

edilen bilgi ve belgelere kisaca deginilir,

Inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi almanlarm isimlerine yer vcrilir; boylece ahnan

ifadelerin toplu olarak goriilmesi saglanir. ifadesi ahnan kisilerin tamamma yer verilmesi asildir;

ancak ifadesi almanlarm cok tazla olmasi durumunda, dizi pusulasmdaki ek numaralarma atifta

bulunulmakla yctinilebilir.

2- inceleme ve Kontrolde Tespit Edilen Hususlar

Inceleme ve kontrol sirasmda tespit edilen ve tutanaga baglanan hususlar maddeler halinde bu

boliimde aciklamr.

3- Konunun Degerlendirilmesi

incelemenin yuriittilmesindeki plana gore yapilan islemler. ahnan beyanlar, incelenen

belgeler, f i i l in varligmi dogrulayan veya reddeden belgeler ve her tiirlii deliller, olaylar arasmdaki

ili?kiler, tespit edilen f i i l ya da fiiller, fiilin ne sekilde, nasil ve ne zaman. kim tarafmdan

uygulandigi anlatihp a9iklanir.

Ahnan beyanlara deginilir. Ahnan beyanlarda ki§iler mevzuata aykin fi i l lcrini acikca kabul

etmesi durumunda bu husus belirtilir ve sonu^ bir hu'kme baglamr. Ortiilu (zimni) kabul veya

reddetme durumlannda; itadclcr, incelemede elde edilen delil, karinc ve emarclcrlc

kar§ila§tinlarak tahlil edilir. Fiilin siibul §ekli gosterilerek, bir sonuca vc hukme ulasihr.

Delillerin anlatim siralamasi; once kesin deliller (kayit ve belgeler), daha sonra takdiri deliller

(tanik ifadeleri, bilirki§i gortisleri vb) seklinde yapilir.



Konunun degerlendirilmesi kismi en fazla iizerinde durulmasi gcreken kisimdir. inceleme ve

kontrol ekibi yaptigi turn tespitleri. ahnan beyanlan, elde ettigi tiim bilgi ve belgeleri mevzuat

hukumleri cer^cvesinde degerlcndirir. inceleme ve kontrol ekipleri. yaptiklan tespitleri

sozlesme/protokol veya ilgili mcvzuat hiikiimlerine aykin olup olmadiklari yonuyle

degcrlendirirler.

Konunun degerlendirilmesi kismmda yapilan eylemin tekerrur kapsaminda olup olmadigi,

saghk hizmet sunucusunun daha once yazih uyan ahp almadigi belirtileccktir.

4- Sonuc Ho I ii mii

Degerlendirme bolumiinde belirtilen hususlar cercevesinde sonue boliimu diizenlenir. Bu

boliimde eylemin hangi mevzuat, sozlesmc veya protokol hiikmune aykin oldugu belirtilirken

idari, mali, cezai ve diger yaptinmlardan bahsedilmeyecektir.

Ornck: inceleme ve kontrol ekibi sahte recete, sahte karckod. sahte rapor v.s. tespitinde

bulunmussa; bu tespitlerini eczane protokoluniin ilgili hiikmu veri^evesinde degerlendirccck ancak

eczanenin uyanlmasi veya recite bedelinin 10 kati tutannda ceza uygulanmasi. TCK a^ismdan sue

duyurusunda bulunulmasi gibi yaptinmlardan bahsetmeyecektir. Bu yaptinmlan sozlesme servisi

yerine getireeektir.

7.4. Ek Belgeler

Rapora eklenen her turlu beige, konunun i^lenis seyrine uyum gostereeek sekilde siraya

konulacak ve her birisine ayn bir ck numarasi verileccktir. Rakamla verilecek olan ek numaralan

sayfanm sag iistiine kirmizi renkli kalemle yazilacaktir. Say fa sayisi birden fazla olan belgelere

aym ek numarasi verilecek, icerikleri aym ya da benzcr nitelikte olan belgeler birbirleriyle

iliskilendirilerek ck numarasi vcrilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Raporda degerlendirilmeyen belgeler

ek yapilmayacaktir. Ek belgelerin sol alt kosesi inceleme ve kontrol ekiplerince paraflanacaktir.

7.5. Inceleme ve Kontrol Tutanaklarmin Duzcnlenmc I sulleri

7.5.1. Saghk Kurumlarina Iliskin Inceleme ve Kontrol Tutanaklannm Dii/enlenme

Usulii

Ihbar ve sikayete bagli inceleme vc kontrollcrdc Rk-l'de, gerekceli inceleme ve kontrolde Uk-

2'de ve planli inceleme ve kontrolde ise Ek-3'te yer alan tutanaklar kullamlacaktir.

Inceleme ve kontrol. tutanaklan il mudiirii ya da gorevlendirecegi kisilcr tarafindan

"sgkintranet" adresinde yer alan "inceleme ve Kontrol Uygulamalan" boliimunden u^ niisha

olarak temin cdilerek inceleme ve kontrol ckibinc verilir.



inceleme ve kontroller sonucunda diizenlenen inceleme ve kontrol tutanagmin bir ntishasi

rapor ekinde izleme ve degerlendirmc birimine. bir niishasi inceleme ve kontrol ekibinde kalan

rapor ckine, bir niishasi ise incelemesi yapilan saghk hizmeti sunucusu yetkilisine vcrilir.

7.5.2. Ec/anelere Iliskin Inceleme vc Kontrol Tutanaklarinm Diizenlenme Usulu

Ihbar ve sikayete bagh inceleme ve kontrollcrde Rk-4'de, gcrekceli inceleme ve kontrolde Hk-

5'de vc planh inceleme ve kontrolde ise Hk-6'da yer alan tutanaklar kullamlacaktir.

inceleme vc kontrol tutanaklan il mudurii ya da gorcvlendireccgi kisiler tarafmdan

"sgkintranet" adrcsinde yer alan "inceleme ve Konlrol Uygulamalan" bolumunden u$ niisha

olarak temin edilerek inceleme ve kontrol ekibine verilir.

Inceleme ve kontroller sonucunda dtizenlenen durum tespit tutanagimn bir ntishasi rapor

ekinde izleme ve degerlendirme birimine, bir niishasi inceleme ve kontrol ekibinde kalan rapor

ekine. bir niishasi ise incelemesi yapilan saghk hizmeti sunucusu yetkilisine verilir.

7.5.3. Optisyenlik Muesseseleri Icin Inceleme ve Kontrol Tutanaklarmin

Diizenlenme Usulii

Ihbar ve §ikayete bagh inceleme ve kontrollerdc Kk-7'de, gerekccli inceleme ve kontrolde Bk-

8'de ve planh inceleme ve kontrolde ise Hk-9'da yer alan tutanaklar kullamlacaktir.

inceleme ve kontrol tutanaklan, il mudiirii ya da gorevlendirecegi kisiler taratmdan

sgkintranet adresinde yer alan "inceleme ve Kontrol Uygulamalan" bolumunden iic niisha olarak

temin edilerek inceleme vc kontrol ekibine verilir.

inceleme ve kontroller sonucunda diizenlenen durum tespit tutanagimn bir niishasi rapor

ekinde izleme ve degerlendirme birimine, bir niishasi inceleme ve kontrol ekibinde kalan rapor

ekine, bir niishasi ise ineelemesi yapilan saghk hizmeti sunucusu yetkilisine veri l ir .

7.6. ifade Tutanaklarmin Diizenlenme Usulii

Saghk hizmeti sunucularmm yetkilisi ya da cahsanlan ile saghk hizmeti alan genel saghk

sigortahsi ve bakmakla ytikiimlti oldugu kisilerin, ihbar ve sikayette bulunan kisilerin veya diger

i lg i l i l e r in beyanlanmn ahnmasinda L:k-10'da yer alan tutanak formu kullamlacaktir.

Ifade tutanaklan 3 (iic) niisha olarak duzenlenir. ifade tutanaklarimn birinci niishasi izleme ve

degerlendirme birimine verilecek olan rapor ekine, ikinci niishasi ise inceleme ve kontrol ekibinde

kalacak olan rapor ekine konulur. ifade tutanagimn uciincu niishasi ise ifade veren ki§iye verilir.A



7.7. Fatura Inceleme Birimlerince Diizenlenecek Tutanaklann Diizenlenme Usulii

Fatura inceleme birimlcri tarafindan fatura incelemesi esnasmda Kurum tarafindan

yayimlanan mcvzuat ile sozlc§mc vc protokol hiikiimlerine aykiril iklarm tespit edilmesi halinde

Hk-11'de yer alan tutanak formu kullamlacaktir.

Tutanak, 2 ( i k i ) niisha olarak diizenleneccktir. Tutanagm birinci niishasi geregi yapilmak ii/cre

merkez mudiirune verilecek olup ikinci niishasi ise inceleyici tarafindan muhafaza edilecektir.

7.8. Durum Tespit Raporlarimn Duzenlenme Usulii

Saghk hizmcti sunuculanmn inceleme ve konlrolleri sonucunda diizenlcnecek olan durum

tespit raporlan icin Ek-12'de yer alan rapor format Ian kullamlacaktir.

Raporlara, ineeleme ve kontrol ekibi tarafindan her yi l birden baslamak ve sira takip ctmek

uzere ayn ayn numara verilir.

Raporlar 2 ( i k i ) niisha olarak diizcnlenccektir. Raporun ilk niishasi izlemc ve degerlendirme

birimine, ikinci niishasi ise inceleme ve kontrol ekibinde yer alan rapor klasoriine konulur.

7.9. inceleme ve Arastirma Tutanagi Diizenlenme I sulii
inceleme ve arastirma tutanaklan (Ek:13), inceleme ve kontrol ekiplerincc 2. ve 3. basamak

resmi sagllk hizmet sunur'- ' i . i ina yonelik ihbar ve s.ikayetlerde inceleme ve kontroller sonucunda

duzenlenerek Rehbcrlik ve Teftis Baskanligma gonderilecektir.

inceleme ve arastirma tutanagi dort (4) holiimden olusur. Bunlar Giris. Yapilan (^ali§malar.

Tespit Bdilen Hususlar, Gorii§ ve Degerlendirme boliimlcridir. Bu boliimlerde asagida yer alan

bilgiler yer almaktadir.

1- Ciris:

Bu boliimde, saghk hizmet sunucusu ile ilgili olarak inceleme vc kontrol ekibine verilen

gorev emri yazismda bclirtilcn konular yazilir. Inceleme ve kontrole baslama ve bitis tarihleri

belirtilir. Inceleme ve arastirmasi yapilan saghk hizmet sunucusuna ait bilgilere yer verilir.

2- inceleme ve Kontrol lie ilgili Olarak Yapilan (, alismahtr

Inceleme ve arastirma konusu ile ilgili olarak yapilan inceleme, arastirma, kontrol.

yazi§malar ve bu cahsmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kisaca deginilir.

inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi almanlarm isimlcrine yer verilir; boylece alinan

ifadelerin toplu olarak goriilmesi saglamr. ifadesi alinan ki§ilerin tamamma yer verilmesi asildir;



ancak ifadesi almanlann cok iazla olmasi durumunda. dizi pusulasmdaki ek numaralanna atifta

bulunulmakla yctinilcbilir.

3- Tespit Edilen Hususlar

Saghk hi/.mct sunucusunun inceleme \e kontrolu asamasmda. inceleme ve kontrol ekibi

tarafmdan yapilan tespitlerin belirt i ldigi bolumdiir. Bu bolumde, asagida yer alan asgari inceleme

ve arastirma kriterleri cercevesinde. inceleme vc kontrol cahsmalan yapihr.

- Konuyla ilgili ihbar veya sikayet varsa. ihbar ve sikayette bulunanm belirttigi hususlar

cercevesinde cahsmalar yapihr. §ikayetc,i veya ihbar edenin ifadesine basvurulur. Kger

sikayetcinin dilekcesi mustear bir isimle kaleme almmissa veya isimsiz ve imzasiz bir yazi

mevcutsa sikayetin 6'zundeki unsurlara bakilarak hareket edilir. Mustekinin ifadesi i^iginda diger

delillerin toplanmasma ge^ilir.

- Konuya ili§kin gerekli Medula sistemi kontrol ve incelemeleri yapihr.

- Ihbar ve ?ikayete konu brans, muayenc ve/veya tibbi rmidahalede bulunan doktorlar

bazinda inceleme yapihr.

4- Degerlendirme

Raporun "Tespit Rdilen Hususlar" bolumtinde belirtilen konulann, saghk hizmeti

sunucusunun tabi oldugu mevzuat vc sozlesme/protokol hiikiimleri cert;e\esinde ele ahnarak tespit

edilen hususlann degerlendirildigi boliimdiir.

8. DUZENLENEN RAPORLAR 1LE JLGiU YAPILACAK I^LEMLER

Inceleme ve kontrol ekibi, yapiian her inceleme ve kontrol islemlerinden sonra. inceleme ve

kontrollerin tamamlandigi tarihten itibaren 10 (on) is giinii icerisinde Ek-12'de belirtilen formata

uygun olarak diizenlemis oldugu raporu ve ekinde yer alan belgeleri tek nusha olarak izleme ve

degerlendirme birimine verir. Inceleme/kontroller ile i lgi l i olarak diger kamu kurum ve

kurulu^lanndan bilgi almmasi gerekiyor ise bu sure dikkate almmaz. Ancak istcnilen bilgilerin

gecikmesi halinde ilgili kurum ve kurulusa tekit yazilan gonderilir. I lg i l i yazilar rapor ekinde

izleme ve degerlendinne birimine sunulur.

I/leme ve degerlendirme birimleri, inceleme ve kontrol ekipleri larat'indan duzenlenen durum

tespit raporlanm. Kurum mev/uati yoniinden degerlendirir.

Izleme ve degerlendirme birimi ile inceleme ve Kontrol ekibi arasinda gorii§ aynligi

bulunmayan raporlar, takdim yazisi hazirlanarak yerine getirilmek iizere ilgili birimlerc

gonderilir.



i/.leme degerlendirmc birimi tarafindan raporda duzeltilmesi veya tamamlatilmasi gereken

hususlann lespit edilmesi halindc, bunlarm giderilmesi icin rapor, iadc gerekcelcri dc belirtilmek

suretiyle ya/.ili olarak ilgili inceleme ve kontrol ckibine iade edilir.

Rapordaki inceleme eksikligi ve sekle iliskin hususlar inceleme ve kontrol ekiplerince

giderilir. Bksik inceleme ve sekle il iskin hususlar haricinde; inceleme ve kontrol ekibi ile izleme

ve degerlendirme birimi goriisleri arasinda farklihk olmasi durumunda, bunlarm giderilmesi

raporu diizenleyen ekipten yazih olarak istenir.

Raporu diizenleyen inceleme ve kontrol ekibi. eksik ineelemc ve sekle iliskin hususlar

haricinde, izleme ve degerlendirme biriminin goru§une katilmaz ise; her iki goriisun belirtildigi

yazi ve bu yazi ekinde rapor ve ekleri. Sosyal Giivenlik II Muduriine sunulacaktir. Bu durumda II

Mudurii tarafindan benimsenen goru$ dogrultusunda islem yapilacaktir.

Raporu diizenleyen ekip uyeleri arasinda raporda yapilan tespitler ve degerlendirmeler ile ilgili

gorus. farklihklarinin bulunmasi halinde, bu farkhhklar raporda belirtilir. Rapor. i/.leme ve

degerlendirme birimi tarafindan incelenir. Raporda mevcut farkli goriislerden degistirilmesi

istenen husus gcrekceleri de belirtilmek suretiyle yazili olarak i lg i l i ekip iiyesinden yazih olarak

istenir. Ineeleme ve kontrol ekibi uyesinin bu istege katilmamasi halinde, ekip iiyelerinin farkli

goriisleri ile birliktc izleme ve degerlendirme biriminin gorusiiniin de belirtildigi onay

hazirlanarak. 11 Miiduriine sunulur. ll Miidiiru tarafindan onaylanan goriis dogrultusunda islem

yapilir.

Yapilan degerlendirme sonucu uygun goriilen raporlar, uygulanmak iizerc mcrkez miiduruniin

uygun goriisii ile il muduriinun onayina sunulur. II miidiiru tarafindan sevk onayi verilen raporlar,

raporlarda tespiti yapilan hususlara iliskin nihai islemlerin yiirutiilmesi amaciyla sozle§me

servisine havale edilir. Sozlesme servisince gerekli islemlerin yiirutiilmesinin ardindan soz konusu

rapor, uygulama onayi icin il miidurlugiine havale edilir.

9. SACLIK HiZMETI SUNUCHLARININ YUKUMLULUKLERi

1. Saglik hizmet sunucusu yetkilileri. genel saglik sigortalisi ve bakmakla yukumlu oldugu

kisjler adma diizcnledikleri vcya tutmak /.orunda olduklan her liirlii kayil , fatura vc eki belgeler

ile inceleme ve kontrol ekibi tarafindan hazirlanmasi istenilen tablo vc raporlan inceleme ve

kontrol siiresi icerisinde gostcrmck, vcrmek ve incelenmesine yardimci olmak zorundadir.

2. Inceleme ve kontrol ekibine. inceleme ve kontrol siiresince konumlarma uygun bir ealisma

ortami saglamak ve gorevlerinin ifasi sirasinda gereken her tiirlii kolayhgi ve yardimi saglamak

zorundadirlar.
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3. inceleme ve kontrol esnasinda saghk hi/met sunuculan sahipleri ve hu i$lc i lgi l i digcr

kisiler inceleme ve kontrol ekibinin gorevine cngcl olma/lar.
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10. EKLER

EK-1 Saglik Kurumu Ihbar ve §ikayete Bagh inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa)

EK-2 Saglik Kurumu Gerekceli inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa}

EK-3 Saglik Kurumu Planli inceleme ve Kontrol Tutanagi (10 sayfa)

E.K-4 Eczanc Ihbar ve §ikayete Bagll inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa)

EK-5 Eczane Gerekceli inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa)

EK-6 Eczanc Planli inceleme vc Kontrol Tutanagi (4 sayfa)

EK-7 Optisyenlik Miiessesesi Ihbar ve $ikayete Bagh Inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa)

EK-8 Optisyenlik Miiessesesi Gerekceli inceleme ve Kontrol Tutanagi (2 sayfa)

Ek-9 Optisyenlik Miiessesesi planh inceleme ve Kontrol Tutanagi(7 sayfa)

E K - I O ifade Tutanagi (1 sayfa)

EK-1 1 Fatura Inceleyici Tespit Tutanagi (1 sayfa)

EK-12 inceleme ve Kontrol Sonucunda Duzcnlcnecek Durum Tespit Raporti Formati (2 sayfa)

EK-13 inceleme ve Arastinna Tutanagi( 1 sayfa)

EK-14 Yararlamlabilecek Mevzuat Bilgileri
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TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudiirlugu

Serf No: Cilt No: Sira No:

SAGLIK HIZMET SUNUCUSU IHBAR VE §JKAYETE BAGLI JNCELEME VE KONTROL TUTANAGI

Saizlik Hizmct i Sunucusunun Resmi Unvani

Saulik Ki/meti Sunucusunun Adrcsi vc Telefonu

Saehk Hi/.meti S u n u c u s u n u n MEDUL.A Tesis Numarasi

Sauhk Hi/meti Sunucusu Mesul Mudiiruniin Adi Sovadi

Faal i \e te Baslama Tarihi

Kurumla Sozlc^me Tarihi

incclemc \  Kontrol ' i in Ba^langi? vc B i t i ^ Tar ihi

I h h a r \  S ika\c t Konusu

EK:1

1/2
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TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGt

Sosyal Guvenlik M Mudurlugii

Seri No: CiltNo: Sira No:
TESPiT EDILEN HUSUSLAR

i§ bu tutanak .. . ' . . . '20... tarihinde
adresinde iaaliyet uosteren hir asil iif niisha olarak diizenlenmi$ olup seslice okunarak dogrulugu
kahul edildiiiindcn mii^tercken im/alanmi^tir. Tutanagm hir niishasi teslim cdilmi^tir.

imza imza imza

Bashekim/IVIesul MCidiirun Adi-Soyadi Inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi Inc. Ve Kont. Ekibi Adr-Soyadi

2/2



TC

SOSYALGUVENUK KURUMU BASKANLIGI

Sosyal GCivenlik ll MCidurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

SAGLIK HJZMET SUNUCUSU GEREKCEU JNCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:2

Saglik Hizmeti Sunucusunun Resmi Unvani

Saghk Hizmeti Sunucusunun Adresi ve Teleibnu

Saglik Hizmeti Sunucusunun MEDL'LA Tcsis Numarasi

Saghk Hizmeti Sunucusu Mesul MudurunCin Adi Soyadi

Faaliyete Bahama Tarihi

Kurumla Sbzle$me Tarihi

inceleme ve KontroliJn Ba5langig: ve Biti5 Tarihi

Gerek^eli inceleme ve Kontrol Konusu

1/2



TC
SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA§KANLIG1

Sosyal Giivenlik 11 Mudurliigu

Seri No: Cil tNo: Sira No:

TESPIT EDILEN HUSUSLAR

Is bu lutanak .../.../20... tarihinde
adrcsinde faaliyet gosteren bir asil iiy niisha olarak diizenlenmi$ olup seslice okunarak dogrulugn
kabul cdildigindcn mii§tcrcken imzalanmi^tir. Tutanagm bir niishasi tcslim cdilmistir.

imza imza imza

Bajhekim/Mesul Muduriin Adi-Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

2/2
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BASKANLIGI

Sosyal Giivenlik II Mudiirlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

SAGLIK HJZMET SUNUCUSU PLANLI INCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:3

Satilik Hizmeti Sunucusunun Resmi Unvani

Saiihk Hizmeti Sunucusunun Adresi ve Telcfonu

Saelik Hizmeti Sunucusunun MEDULA Tcsis Numarasi

Saelik Hizmeti Sunucusu Mesul Mudiirunun Adi Sovadi

Faaliyetc Baslama Tarihi

Kurumla Sozle^me Tarihi

inceleme ve Kontrolun Ba^langn; ve Biti§ Tarihi

1/10
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TC

SOSYALGUVENLiKKURUMU BA§KANLIGI
Sosyal Guvenlik II Mudiirlugu

Seri No: CiltNo: Sira No:

SIRA
NO

INCELEMF, VE KONTROL KONUSl

'Saglik hizmet i sunucusunun sozlcsmede he l i r t i l en faalixct adresi

degis.misse. adres degis ikl iginin yapilacagi gunun en az 1 (b i r ) gun

ioncesinden Kuruma b i l d i r i m d e bulunmadig i tespit edi ld i mi0

Saglik hizmeti sunucusunun, sah ib in in \e \  anonim sirketlerde

\6netim kurulu iiyesi vc'veya kurucu ortaklarimn, diger ^irket

rtiirlerinde ortaklannm l i imunun veya bir kisminm degismesi halinde.

Ibu degi^ikl igi Ticaret S i c i l i Gazctesindc yayimlanmasmdan itibaren

130 (otu/) gun icinde biidirerek gerekli belgeleri Kuruma iletmedigi

espit edi ld i mi?

Saglik hizmeti sunucusunun biinyesindc go rev yapacak hek imin

kadrolu ve/ve\  kismi /amanli t^alisma du rumunu gosterir hizmet akdi

belgesi ( is sozlcsmesi) i l c bir l ikte ad ma diizenlenmis olan personel

cal i^ma belgesini Kuruma gondermedigi tespit edildi mi?

Acil servis h izmet le r i icin, bagli bulundugu mevzuata uygun olarak

Ke te r l i sayida uzmaiV pratisycn hekim bu lundurmad ig i tespit edildi

imi? (Bu soru bagli bu lundugu mcv/uata gore acil servis bu lundurmas i

leercken 2. basamak cizel sael ik hi/met sunucula rma sorulacaktir .)

ACIKLAMALAR

2/10
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SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGi

Sosyal Guvenlik J l Mudurlugii

Seri No: Cilt No: Sira No:

Saghk hizmeti sunucusu tarafindan hastanin ilk muayenesi sonrasinda
gerekli goriilcn tetkik ve veya tedavi icin sozlesmede bei i r t i len
siirclerde randevu ver i lmedigi tespit edildi mi? (Bu soru sadece 2.
basamak 6'zel saglik hizmet sunucula rma sorulacaktir .)

Kurumca belirlcnen orandan daha fazia oranda Have iicret al indigi
.tespit edildi mi1?

Saglik Uygulama Tebl iu in in i l g i l i maddesine gore ka t i l im payi
ahnmasi gereken ki^ilerden ka l i l im pa\ a lmmadigi tespit ed i ld i mi?

I ; v2ulama Teblieinin i l t i i l i maddesine uore ilavc iicret
8.

jalmmayacak kisi lerden Have iicret a l indigi tespit edi ldi mi'

Saglik I 'ygulama Tcbl iginin i l g i l i maddesine gore ilave iicret
ahnmayacak saglik h izmet le r inden i lave Ucrct a l ind ig i tespit ed i l d i

3/10
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SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Giivenlik II Mudiirlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

Saglik hizmeti sunucusuna gir i ldiginde goriilebilecek yerde ilave iicre1

almabilecegini ve ilave iicrct almmayacak saglik h izmct ler in i gosterir
50x50 cm ebatlanndan kiictik olmayan cerceve/tabelamn olmadigi
tespit edildi mi?

Saglik hizmeti sunucusuiuin. hastalarm muayene. tetkik/ tahl i l ve
ledavilerine ait bi lgi ler i usuliine uygun sekilde kendi otomasyon
isistemlcrine kaydettigi bi lgi ler le dayanagi belgeleri denetim siiresi
ii;erisinde ibraz etti mi?

13.

14.

Saglik hizmet i sunucusunun. yatirarak u \ 'gu lanmi§ olan tetkik ve
tedavi i§lemlcr ini ve ucretlerini . aynca bu i§Iemler Uzerinden alman
i la \  ticreti gosterir belgeyi: hastamn taburcu edildigi tarihte saglik
hizmeti verdigi hasta\'a \'a da bir inci derece yak inma vennedigi tespit
edi ld i mi?

Sozlesme dosyasinda b i l d i r im i bulunmayan ve ' \e\  MtiDL'LA
sisteminde ka \ i th olmayan hekim tarafindan \api lan islemlerin.
MEDULA sisteminde kayi t l i olan hekim Uzerinden Kuruma tatura
edildigi tespit ed i ld i mi?

Saglik hizmeti sunucusunda gorevli MF.Dl.'LA sis teminde t a n i m l i tam
zamanli vcVeyayan zamanh hekimler in . hekim harici uygulayici
saglik personelinin ayrilisimn 5 (bcs) giin icinde iaks veya \azili
olarak veya Kurum b i l g i islcm sistemleri araci l igiyla Kurum ta^ra
teski la tma b i ld i r i lmedig i tespit ed i ld i mi?

4/10



TC

SOSYAL GUVENLIK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal <'iivenlik II Mudiirlugii

Kurumda calisan personelin saglik hizmeti sunucusunda cahstigi.
mesul miidiir. sahip, anonim sirketlcrde yonetim kurulu uyesi vc'veya
kurucu ortak, digcr ijirket t i i r le r inde isc orlak oldugu tespit edildi mi?

Kurumun sozlesme yapiigi saglik hizmeti sunucusunda calisan mesul
!rniidiir, sahip. anonim sirketlerdc yonetim kuru lu iiyesi veVeya
kurucu ortak. diger sirkct tiirlerinde de ortak olan hekimlerin.
lierhangi bir resmi saglik hizmeti sunucusunda gorev yapan bashekim
vc\ bashekim yardimcisi olarak cahstigi tespit edildi mi?

Seri No: CNt No: Sira No:

8.

Saglik hizmeti sunucusu sozlesme eki (EK-1) listesinde yer alan
branslardan herhangi b i r i n i ruhsatma/'faaliyet iz in belgesine eklemesi
jhal inde. bu durum ve bu bran^ta goreve baslayacak olan hek imin 10
(on) is gtinti iginde Kuruma b i l d i r i m i n i n yapi lmadigi tespit ed i ld i mi?

Saglik hizmet i sunucusunun. ruhsatinda/faaliyet izin belgesinde yer
alan branslarm tamami ve\ bir kismi iptal edi ldiginde ya da I I Saglik
Mudiirlugii tarafmdan sureli olarak faa l ixe t in durduruldugu
durumlarda . bu du rumu kendi ler ine tebl ig edi ld ig i tarihten itibaren 15
(on bes) giin icinde Kuruma b i ld i r imde bulunmadig i tespit edi ldi mi?

iSaglik h izmet i sunucusunun . sozlesme kapsaminda vermeyi taahhiit
e t t i t - i teda\ h izmet le r in in t a m a m m i veya bir k i smmi bir baska saglik
.hi/.meti sunucusundan kars i layarak Kuruma fatura cttigi tespit ed i ld i

o•mi.'
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Giivenlik il Mudurlugu

Saglik hizmcti sunucusu SUT'ta yer alan tetkik ve tahlillcrden bir

veya daha fazlasmi hizmct alirni yontemiyle yapiyor ise hizmet alim

$6/les.mesinin bildirimini Kuruma yapmadigi tespit edildi mi?

Seri No: Cilt No: Sira No:

:Saglik Hi/.meti Sunucusunun, Kurumla sozlesmesi feshedilmi$ olan

saglik hizmet sunucusundan fcsih siirelcri i9erisinde hizmet ahmi

vaptigi tespit edildi min

24.

Saglik Hizmeti Sunucusunun. kendilcrine hasta gonderilmesine

Adnclik olarak her ne sekildc olursa olsun kurumlar, hekimler, diger

saglik kurum \ kuruluslan ve iicuncii ^ahislarla agik veya gizli

i^birligi. ilgili mevzuata aykin yersiz talep olu^turacak reklam \

tanitim yapma. simsar ve ben/cri yonlendirici personel buhmdurma,

kamu kurum/kuruluijlan da dahil olmak iizerc kampaina §eklinde

ingulamalara katildigi tespit edildi mi?

Saglik Hizmeti Sunucusunun muayene kotasi doldugu halde hasta

muaycne etmcye devam ettigi tespit edildi mi? (Bu soru sadece 2.

'basamak ozel saclik hizmel sunucularma sorulacaktir.)

Sl'T'im ilgili maddesine gore mcrke/de lam zamanli gorevli fiziksel

^ip ve rehabilitasyon uzman liekim sayisi \ calisma saatleri. merkczin

calisma saatleri. !§ Kanununa gore gahstiracagi hckim disi saglik

pcrsoneli sayisi. kabin sa\isi ve scans siiresi dikkate almdigmda

giinliik yapabilecegi seans sa\i tizerindc fizik tedavi ve

6/10



TC

SOSYAL GUVENLJK KURUMU BASKANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudijrlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

irehabilitasyon islemi yapildigi tespit edildi mi? (Bu soru sadece fizik

ttedavi merkezleri ile fizik tedavi unites! bulunan 2. basamak ozel

saglik hizmet sunuculanna sorulacaktir.)

2x

26.

Saghk hizmeti sunucusunun hemodiyaliz cihazi ve ruhsata islcnmesi

gereken diger cihazlara iliskin degisikhkleri (artirma, eksiltme.

vcnilemc) II Saghk Mudurlugunden alacaklan izin belgcsi tarihinden

litibarcn 3 (uc) gun icinde Kuruma bildirimde bulunmadigi tespit

;edildi mi?

(Bu soru sadece diyali/. merke/.leri ile diyaliz iinitesi bulunan saghk

hizmet sunuculanna sorulacaktir.)

Diyaliz tedavisi siiresince Saghk Bakanhginca yayimlanan Diyaliz

Merke/.leri Hakkmdaki Yonetmelik hukiimleri dogrultusunda

belirtilen periyotlarda saghk hizmeti sunucusu tarafindan hastalara

rutin laboratuar tetkikleri, hemodiyaliz uygulamasi sirasmda ortaya

cikan acil durumda gereken diger tetkikler. gerektiginde ve ozeflik

gosteren hastalarda daha sik yapilan tetkiklerin tiimii fiyata dahil olup

aynca faturalandinldigi tespit edildi mi? (Bu soru sadece diyaliz

merkezleri ile diyaliz Unites! bulunan saghk hizmet sunuculanna

!sorulacaktir.)

iDiyaliz merkezinde di\aliz tedavisi gorcn her hasta icin ayn bir hasta

itakip dosyasi tutulmadigi tespit edildi mi'.' (Bu soru sadece diyali/.

merkezleri ile diyaliz iinitesi bulunan saghk hizmet sunuculanna

jsorulacaktir.)

7/10
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SOSYAL GUVENLIK KURUMU BA$KANLIGI
Sosyal Guvenlik J l Mudurlugu

Seri No: CiltNo: Sira No:

28.

29.

Saghk hizmcti sunucusunun. saghk kurulu veya tek hekim raporu ile

Vapilan tedavi istemlerinde belirtilecek hemodi\aliz tedavi sekli ve
haftahk scans sayisma gore periyodik arahklarla hcmodiyaliz
jtedavisini, tibbi zorunluluklar harig olmak iizere seanslan 4 saatten az
mguladigi tespit cdiidi mi? (Bu soru sadece diyaliz merkczleri ile
divaliz iinitesi hulunan sat-hk hizmet sunuculanna sorulacaktir.)

.Saghk hizmeti sunucusunda invaziv kardiyolojik girisim yapan
Ikadrolu cahsan kardiyoloji uzman hekiminin, giinliik yapabilecegi

sayi olan 15'in iizcrinde kardiyolojik girisim yaptigi tespit edildi mi?
(Bu soru sadece invaziv kardi\olojik girisim yapan 2. basamak ozel

satihk hizmet sunuculanna sorulacaktir.)

Saghk hizmeti sunucusunda Saghk Bakanliginca yasaklanmi§ veya
miadi gecmi§ ilaclann. tibbi malzemclerin, kan ve kan
komponentlerinin, laboratuar malzemelerinin hastalara \erildigi

\e/veya kullamldigi tespit edildi mi?

Saghk hizmeti sunucusu tarafindan sunulmayan saghk hizmetlerinin
iKuruma fatura cdildigi tespit edildi mi?

Kurum tarafindan saghk yardimlan karsilanmayan kisilcre sunulan

saghk hizmetlerinin. Kurum tarafindan saghk \ardimlari karsilanan

killer tizcrinden Kuruma fatura edildigi tespit edildi mi?

8/10
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

Faturaya dayanak o!u$turan belgcler ic.erisinde ger^ege a\kin
idii7.enlenmi§ belge\ ras t lani ld i mi?

34.

iSaglik hizmeti sunucusu tarafindan temin i zorunlu olan Mac. tibbi
malzeme \ kan b i l c^en le r in in hastalara temin ett ir i ldigi icspit edildi

33.

Saglik h izmet i sunucusunun. SUT'ta yer almayan ve/veya Kurum ile
yaptigi sozle^me ile kabul ve taahhiit etmedigi saglik hizmetini .
SUT'ta ser alan ve;ve\ kabul ve taahhiit ettigi sagltk hizmeti gibi
igostercrek Kuruma fatura ettigi tespit edildi mi?

TESPIT EDILEN DIGER HUSUSLAR

9/10
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SOSYAL GUVENLIK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Giivenlik II Mudurlijgu

Seri No: Ci l tNo: Sira No:

j$ bu tu tanak . . .<. . , /20. . . tarihinde
adresinde faaliyel gosteren hir asil 119 niisha olarak diizenlenmi§ okip seslice okunarak dogruluuu
kahu l ed i ld ig inden mii^tercken imzalanmi§tir . Tutanagin hir niishasi tcsl im edi !mi$ t i r .

imza imza imza

Ba5hekim/Mesul Miidijrun Adi-Soyadt inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

10/10
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SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA§KANLIGl

Sosyal Giivenlik j| Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

ECZANE JHBAR VE ?JKAYETE BAGLI JNCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:4

Llczanc Sah ih in in Adi Sovadi

Diploma Tarihi Vc No'su

Hczanenin Unvam/Adresi/Telcfonu

Ruhsat
i

Tarihi Ve No'su

Hc/ane Mesul Muduruniin Adi Sovadi

Mcsul Miidurluk Belae Tarih ve No'su

Rc/ane Mosul Mi idurunun Ikametgah
Ad re si

Kurumla Sb'zlesme Tarihi

l l ibar vc !>ika>ct Konusu

1/2
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Guvenlik il Miidurliigu

TESPJT EDILEN HUSUSLAR

Seri No: Cilt No: Sira No:

1$ bu tutanak .../ .720... tarihinde

adresinde faaliyet gostercn hir asil ii? niisha olarak diJ7.enlenmi$ olup scslicc okunarak dogrulugu

kahul edildieinden mu$tereken im/.alanmi^ttr. Tutanagm bir niishasi tcslim edilmi^lir.

imza

Eczane sahibi veya

Mesul Mudiiriin Adi-Soyadi

imza

inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi

imza

inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

2/2
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIGI
Sosyal Giivenlik II Mudurliigu

Seri No: Cilt No: Sira No:

ECZANE GEREKCEU JNCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:5

Eczane Sahihinin Adi Soyadi

Eczancnin Unvam/Adresi/Telefonu

Ruhsat Tarihi Ve No'su

Diploma Tarihi Ve No'su

Ec/.ane Mesul Miidiiruniin Adi Soyadi

Vlcsul Miidiirliik l^elge Tarih ve No'su

Hczane Mesul Muduri ini in Ikamctgah Adresi

Kurumla Sozleijmc Tarihi

(ierekccli incelemc ve Kontrol Konusu

1/2



TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGt

Sosyal Giivenlik II Mudurlugu

TESPiT EDILEN HUSUSLAR

Seri No: CiltNo: Sira No:

1$ hu lutanak .../..720... tarihinde
adresindc faaliyct gosteren bir asil 119 niisha olarak diizenlenmi$ olup scslice okunarak dogrulugu
kahul cdildiaindiMi mu^Icreken imzalanmi§tir. Tutanagin bir niishasi teslim

imza

Eczanesahibi veya

Mesul Miidurun Adi-Soyadi

imza

Inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi

imza

inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

2/2
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SOSYALGUVENUK KURUMU BASKANLIGI

Sosyal Guvenlik N Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

ECZANE PLANLI INCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:6

Eczane Sahibinin Adi Soyadi

Eczanenin Unvam/Adresi/Tetefonu

Ruhsat Tarihi Ve No'su

Diploma Tarihi Ve No'su

Eczane Sahibinin ikametgah Adresi ve Telefonu

Eczane Mesul Mudurunun Adi Soyadi

Mesul Mudurliik Beige Tarih ve No'su

Eczane Mesul Mudiirunun ikametgah Adresi ve Telefonu

Kurumla Sbzlesme Tarihi

1/5



TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal GiJvenlik II Miidurliigu

Seri No: CiltNo: Sira No:

SIRA INCELEME VE KONTROL
NO ' KOMJSU

Eczane Sahibi/Mesul Muduru

1- : Eczanede mi?

Evet ( }

Havir ( )

Evct { )

ACIKLAMA

Eczane cah$anlan sigortali mi? Evct ( )
Havir ( )

3.

4.

Eczanede cali$an mevcut personel Me

sigorta bildirimi uyumlu mu?

Recete kar$ilamada recete veya hasta
secimi yapildigi tespit edildi mi?

Evct ( )
I l ay i r ( )

Evet ( )
Hayir ( )

Recete sahibinin, kurallara uygun
yazilmi§ ve provizyon sistemine kayit
edilen recetesinde yer alan ilaci
hastaya bedeli karsiligmda sattigi
tespit edildi mi?

Eczane de Eczane c.ali§anlan haricinde
nufus cuzdani asli veya fotokopileri ile
T.C kimlik numarasmin yazili oldugu
diger belgeler mevcut mu?

Sozlesmesi feshedilen Eczaneye
ait recetelerin Kurum ile sozlesmeli
Eczanede bulunuyor mu?

Evet ( )
I l ay i r ( )

Evet f
Havir {

Evct ( )
Havir ( )

2/5
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SOSYAL GUVENUK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Guvenlik il Mudurlugu

Seri No: CiltNo: Sira No:

Kurumun mahsup suretiyle tahsilini
yaptigi hafler hari; olmak uzere,
almmasi gereken ilag ve/veya
poliklinik muayene katilim paylari
tahsil edilerek karsjhgmda beige
duzenleniyor mu?

Evet (
Hayir (

Provizyon sisteminde, e§deger ila<;

uygulamasi nedeniyle olusan fiyat

farklan eczane tarafmdan tahsil

edilerek karsjligmda beige

duzenleniyor mu?

F.vet ( )

HaXir ( )

10.

Eczanenin unvanmm ve/veya mesul
muduriinun degisjkligi ve/veya mesul
mudurun ayrilisj, degi5iklik ve/veya
aynli5 tarihinde Kuruma yazi l i olarak
bildirilmi5 mi?

L:vet ( )
Hayir ( )

11.

12.

Eczanenin unvanmm veya sahip ve
mesul mudiirunun degi§memesi
^artiyla ayni il smirlan ifindeki nakil
veya adres degi^ikliginin, ruhsat
fotokopisinin de eklenerek dilekce ile
degisikligin gerceklestigi glinden
itibaren 15 (onbesj i§ gunu igerisinde
Kuruma bildirimde bulunulmu^ mu?

Evet ( )
Hayir ( )

Eczanede kutusuz
tespit edildi mi?

ila( bulundugu E\et (
Havir (

3/5



SGK
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Giivenlik II Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

13.

14.

Internet, faks, telefon, kurye,
komisyoncu ve benzeri yollarla
Eczaneye recete geldigi tespit edildi
mi?(Protokolun 3.7. madde hukmu
dismda}

Evet ( )
Hayir ( )

Elektronik ortamda duzenlenenler
harig, olmak uzere Kurum regeteleri
arasmdan ornekleme ybntemi ile
yeterli sayida re^ete genel olarak
(tahrifat, regete arkasi isim, imza vb.)
kontrol edildi mi?

Evet ( )
Hayir ( )

15.

Segilen en az 15 kalem ilacm its

kayitlan ile kontrolii yapildiginda

mevcut durumla uyumsuzluk tespit

edildi mi?

Evet ( )
Hayir ( )

TESPIT EDILEN DIGER HUSUSLAR

4/5



SGK
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudurliigu

Seri No: Cilt No: Sira No:

1$ bu tutanak ...I...120... tarihinde
adresinde faaliyet gosteren bir asil ii? niisha olarak dii/enlenmi§ olup seslice okunarak dogrulugu
kabul edildiginden mii^terekcn imzalanmi^tir. Tutanagin bir niishasi tcslitn edilmi^tir.

imza

Eczane sahibi veya

Mesul Mudiiriin Adi-Soyad t

imza

inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi

imza

Inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

5/5



TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANL1GI

Sosyal Guvenlik il Mudurliigu

Seri No: Cilt No: Sira No:

OPTiSYENLJK MUESSESESJ JHBAR VE JJKAYETE BAGLI INCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:7

Miicssese i le t is im ve Adres Bilgileri

Miicsscse Sah ib in in veya Yetk i l i s in in Adi ve Soyadi

Mosul Miidiirun Ikamclgali Adrcsi

K u r u m l a S6zle$mc Tarihi

incc lemc vc Kontroliin Ba^langit; ve H i t i $ Tarihi

Ihha r ve ^ikayet Konusu

Miicssesenin Ruhsat Tarihi ve Numarasi

Mesul Miidiirun Adi ve Soyadi

Mcsul Miidtir Optisyenlik Diploma Tarih ve Numarasi

1/2



TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANL1GI
Sosyal Guvenlik II Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

TESPJT EDILEN HUSUSLAR

1$ hu tutanak .../. . ./20... t a r ih indc
udresinde taaliyct gostercn bir asil 119 niisha olarak dii /cnlenmii? olup seslicc okunarak

kahul ed i ld isz indcn mii^terekcn imza lanmi^ t i r . Tutanagm bir niishasi teslim ed i lmi^ t i r .

Imza imza imza imza

Muessese Sahibinin Adi Soyadl Mesul Mudiirun Adi Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadl inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

2/2



SGK
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIGI
Sosyal Guvenlik II Mudurlugii

Seri No: Cilt No: Sira No:

OPTISYENLiK MUESSESESJ GEREKCEU JNCELEME VE KONTROL TUTANAGI EK:8

Muessese I let i$im ve Adres Bi lg i le r i

Miicssese Sahibinin veva Yetkilisinin Adi ve Sovadi

Miiesscsenin Ruhsat Tarihi ve Numarasi

Mcsul Miidiirun Adi ve Sovadi

Mosul Miidiir Optisyenlik Diploma Tarih ve Numarasi

Mcsul Miidiirun Ikametuah Adrcsi

K u r u m l a Sozle^mc Tar ih i

incclcmc ve Kontroliin Baslanuic ve l i i t i ^ Tarihi

Cicrckce l i tncclcme ve Kontrol Konusti

1/2



SGK
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIG1

Sosyal Guvenlik il Mudurliigu

TESPIT EDJLEN HUSUSLAR

Seri No: Citt No: Sira No:

1$ bu tutanak .../...CO... tarihindc
adresinde faaliyet gosteren h i r asil 119 niisha olarak du7.enlenmi§ o lup seslice okunarak dogrukigu
k a h u l edi ldiginden mu§tereken imza lanmi^ t i r . Tutanagin bir niishasi tesl im e d i l m i ^ t i r .

Imza

Muessese Sahibinin Adi Soyadi

imza imza imza

Mesul Muduriin Adi Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

2/2



SGK
TC

SOSYAL GUVENLJK KIJRUMU BA§KANLIGI

Sosyal G ivenlik II Mudurlugu

Seri No: CiltNo: Sira No:

OPTISYENLIK MUESSESESI PLANLI INCELEME VE KONTROL TUTANAGI

Muessese Adi'Unvant \e I letisim ve Adrcs Bilgileri

EK:9

Miicsscse Sahibinin Vcya Yetkilisinin Adi ve Soyadi

Mucssesenin Ruhsat Tarihi ve Numarasi

Mesul Muduriin Adi ve Soyadi

Mesul Miidiir Optisyenlik Diploma Tarih ve Numarasi

Mosul Mlidurun Ikametgah Adresi

1/7



SGK
TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Giivenlik J l Miidurlugu

SIRA
NO INCELENEN/KONTROL EDILEN KONULAR

Miicssesenin sozlesmesinde belirtilen adreste bir degisiklik
var ise: adres degisikiiginin siiresi icerisinde Kuruma
bildirilmedigi tespit edildi mi?

Evct<
Hayir(

I:vet(
Havi r (

Kurumla sozlesmeli mesul miidiir gorevinin
basmda mi?

I - v e t ( )
Havi r t )

Baska bir adrestcki miiesseseye ait clan optisyenlik
miiessesi ruhsatnamesi ve optisyenlik meslegini
icra hak ve yetkisini haiz olanlar i9in diizenlenen
personel calisma belgesinin kullamldigi tespit
edildi mi?

Evet (
Havir

Miiessese sahibinin ve varsa adi ortaklannm herhangi birinin
dcgismesi veya miiessesenin kapatilmasi halinde, degisiklik
vcya kapatilma hali siiresi ieerisinde Kuruma b i ld i r i lmis mi?

Evet (
H a y i r (

Seri No: CiltNo: Stra No:

AC^IKLAMALAR

2/7



SGK
TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA§KANLIGI

Sosyal Giivenlik II Mudiirlugu

Mesul mudurun gorevine son verilmesi. istifasi. mesul
miidiirluk sartlarmi hcrhangi bir sekildc kaybetmesi ve
benzeri hallerde durum, muesscse sahibi ve/veya mesul
mtidur tarafindan siiresi icerisinde Kuruma bildiri lmis mi°

Evct (
H a v i r (

Denetimlere cnael olundu mu? Evet (
Havir (

Seri No: CiltNo: Sira No:

Denetimlerde istenilen bilgi vc belgeleri ibraz edildi mi?
Evet f
H a i r (

Bran$ hekimi tarafindan ya/ilan gozluk muesscse tarafindan
karsilamrkcn rc^etc arkasma hasta ya da yakininm kendi el
yazisi ile adi. soyadi. adresi. telefon bilgisi ile alinan
gozliikle i lgi l i toslim bilgileri yazdinlarak im/a att inlmadigi
tespit edildi min

HvcK )
Havi r l )

inceleme ve kontrol sirasinda sigortasiz cah^an oldugu tespit

edildi mi?

I-A'Ct (

lavir (

3/7



SGK
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

Muessese sahibi ve/vcya mesul mudurun. (receteyi
diizenleycn goz hckimi. ozei dal merkezi sahibi vc
ortaklarm. kendilerine hasta gonderilmesine yonelik olarak
her ne sekilde olursa olsun) kurumlar, diger saglik
kuruluslan vc iiciincu sahislarla acik veya gizli isbirligi
yaptigi. simsar vc benzeri yonlendirici personel
bulundurdugu. re^ete toplama vc yonlendirme yaptigi tespit
edildi mi?

Evet(
Hay i r{

11

Muessese sahibi/mesul miidiir veya miiessesede cahsanlar
tarafmdan re^ete're^etc eki belgede haksiz kazant; elde
edilmesini saglayacak nitelikte tahrifat yapildigi veya sahte
rec-ete/rec-etc eki belgenin Kuruma fatura cdildigi tespit
edildi mi?

Hvct(

Muessese tarafmdan hastaya vcrilcn malzemelerin i l g i l i
firmaya ait olmadigi tespit edildi mi?

Hvet (
l ay i r (

Muessese tarafmdan temin edilen malzemelerin Saglik
Bakanligmca onaylanmamis oldugu vc/vcya TlTUF^B'a
kayith olmadigi tespit edildi mi?

Hve t (
I a i r

4/7



SGK
TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Mudiirlugii

Seri No: Cilt No: Sira No:

14

15

16

17

Muessese tarafmdan reccte ic-erigi malzemelerin baska bir
muesseseye ve'veya atolyeye yaptinldigi (muessese
dismdaki bir atolyede numarah gozluk cami montaji
yapilmasi vb.) tespit edildi mi?

Miiessesenin. baska bir muessese tarafmdan kabul edilcn
recete muhteviyatim yaptigi ve bcdclini Kuruma fatura etligi
tespit edildi mi?

Almmasi gereken katihm pay mm
ve/veya tahsil edilmedigi tespit edildi

Regete i^eriginin siiresi icerisinde
edildi mi?

eksik tahsil
mi?

edildigi

karsilanmadigi tespit

Fvet ( )
Hayir ( )

Evet( )
Hayir ( )

Eve t ( )
Hayir ( )

Hvet ( )
Hayir ( )

Muessese tarafmdan. reeetelcrin dii/.enlenme tarihinden
18 • itibaren 30 (otuz) giin ieerisinde yapilan hasta

; miiracaatlarmin kabul edilmedigi tespit edildi mi?
Hayirf )

5/7



SGK
TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal Guvenlik II Miidiirlugu

SeriNo: Cilt No: Sira No:

19

20

Re^etenin. nitel ikli mab.cmclerde 45 (kirk bc§) giin, diger
malzemelerde ise 30 (otux) giin icerisinde sisteme kaydmin
yapilmadigi tcspit cdildi mi?

Rc^ctede yazih clan gozltik tiirlerinin (uzak/yakin/bifokaK
progressif) ve numaralarm. Miiessese tarafmdan hastaya
verilen go/liik ile ayni olmadigi tespit cdildi mi?

Hvet{ }
H a y i r f )

Hvet ( )
Hay i r ( )

I Re(;etedc ya/ih olan gozliik turlerindc degi^iklik yapildi isc
hastanm yazih onaymin almmadigi tcspit cdildi mi?

Eve t f )
H a y i r ( )

TESPIT EDILEN DIGER HISUSLAR

6/7



TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BASKANLIGI

Sosyal Guvenlik il Mudurlugu

Seri No: Cilt No: Sira No:

1$ bu tutanak .../.../20... tarihinde
adrcsindc faaliyet gosteren bir asil u? niisha olarak diizenlenmis olup scslice okunarak
dogrulugu
kabul edildiginden mu$tereken imzalanmi§tir. Tutanagm bir niishasi tcslim cdi lmi^t i r .

Imza

Muessese Sahibinin Adi Soyadi

imza imza imza

Mesul Miidurun Adi Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi- Soyadi inc. Ve Kont. Ekibi Adi-Soyadi

7/7



TC
S( )SYAL(; ( lVKNLiK K U K D M U BAf>KANU(";i

Sosval Giivcnlik I I MiidiirluLui

EK:10
1KADETUTANAGI

IFADESI ALINAN KIMSENIN

Adi Soyadi

TC KimlikNo

Dogum Yen \  i  arihi

Ogrcnim Durum u/Meskgi

Niifusta Kay ill i Oldugu Ycr

il/llce Cilt No Aile Sira No Sira No

Ifade Sahibinin Adres ve Telefonu

Sosyal (Jiivcnlik M Mudurl i igi indc lesis kodu/nii inarasi i le
i^ lcm gore sagllk hi/met sunucusundan sagllk hi /mcli alan i s i m l i k i s j i n i n a l d i g i
sagllk hi /melleri i le i l g i l i olarak hi lgisi soruldugunda aynen;

I m/a
RON am a l i n a n i n

Adi soy ad i
inceleme ve Kontrol ek ih i

Adi So\adi

imxa
Inceleme \  Kontrol l i k i b i

Adi Sovadi



SGK TC

SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI

Sosyal GLivenlik il Mudurlugu

EK:11

FATURA INCELEYICI DURUM TESPIT TUTANAGI

Saglik hizmeti sunucusunun

Saglik hizmeti sunucusunun

tesis adi

tesis kodu

Tespitin yapildigi tarih

Fatura donemi

Fatura evrak tarih sayisi

Sira

No
Tespit Edilen hususlar

Tespit edilen fiillerin aykin oldugu dii^unulen
mevzuatin ilgili maddesi

Tarih:

Adi Soyadi:

imza:

1/1



SGI'
TC

SOSYAL GUVENUK KURUMU BASKANLIGI
Sosyal Guvenlik J l Mudurlugii

SAGLIK HJZMET SUNUCUSU DURUM TESPJT RAPORU

EK:12

incclcme ve (Control Kkibinin Giirevli Oldugu 11
Mudurlugii

Gorev l i m i i n i n Tarili ve Sa\i

Raporun l a r i h \  Sav i s i

Raporun Konusu

Saghk I l i /mc t S u n u c u s u n u n Rcsmi U n v a n i

Siighk I l i zmct Suinicusunun Adresi ve Telelbnu

Saglik Mi/.nicl Sunucusunun K u h s a t T a r i h i vc
No'su

Saglik I l izmct Sunucusunun Medula Icsis
Numaras i

Saglik Hizmet Sunucusu Mcsul Mi idurunun Adi
Sova

Saglik Hizmet Sunucusu Mesul Mudur i inun llelge Tarih
\  No'su

Saglik Hi/met Sunucusu Mcsul Muduriiniin
ikanictuah Adresi vc Telelbnu

1-aaliyct I/in Helgcsinin Tarihi vc No'su

Faaliyetc Baslama I a r i h i

K u r u m l a So/.lcsmc Tarihi

So/lcsinc\e lisas Branslar

1/2



TC
SOSYAL GUVENUK KURUMU BASKANLIGI

/—^ ~i~ r •£ .,. l< Sosyal Guvenlik II Mudiirlugu
VJ- Jt v.

A-GlRIfr

1- i N C K L K M F N i N KONUSli:

2- I N C K L K M F VF KONTROLliN BA^LADIGI VF BiTiRiUMGi TARJH:

3- INCELFMF VF KONTROL ILF iLGILI OLARAK YAPILAN

B- JNCFLF.MF VF KONI ROLDF TFSPJT KIMLKN HUSUSIAR:

C- DEGFRLFNDIRMF:

D- SONUC:

imza imza
jnceleme ve Kontrol Ekibi Jnceleme Ve Kontrol Ekibi

Adi Soy ad i Adi Soyadi

2/2



TC
SOSYAL GUVENLiK KURUMU BASKANLIGI

f "i X"i Y 7" •
VI v. Iv Sosyal Giivenlik II Mudiirlugu
.̂1 V_.i A V.

KK:13

INCELEME VE ARASTIRMA TIITANAGI

1- GIRIS

2- YAP1LAN CALISMALAR

3- TESPJT KDiLKN HIISDSLAK

4- DEGERLENDIRME

l/l



EK:14

INCELEME VE KONTROLLERDE YARARLANILABlLECEK MEVZUAT

1. Kanunlar

Sira

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kanun

No.

2022

6197

6283

2219

1262

5624

4483

4341

2330

5193

2238

RG Tarihi

10.07.1976

24.12.1953

02.03.1954

06.06.1933

26.05.1928

02.05.2007

04.12.1999

22.02.1998

06.11.1980

26.06.2004

03.06.1979

RGNo

15642

8591

8647

2419

898

26510

23896

23266

17152

25504

16655

Adi

65 Yasmi Doldurmu^ Muhtac. Giicsiiz ve

Kimsesiz Turk Vatanda^lanna Ayhk

Baglanmasi Hakkinda Kanun

L-czacilar vc Eczaneler Hakkinda Kanun

Hemsirelik Kanunu

Hususi Hastaneler Kanunu

Ispenciyari ve Tibbi Miistahzarlar Kanunu

Kan ve Kan Uriinleri Kanunu

Memurlar vc Diger Kamu Gorevlilerinin

Yargilanmasi Hakkinda Kanun

Muhtac Erbas ve Er Ailelerinin Ucretsiz

Tedavisi Hakkinda Kanun

Nakdi Tazminat ve Ayhk Baglanmasi

Hakkinda Kanun

Optisyenlik Hakkinda Kanun

Organ Ve Doku Almmasi, Saklanmasi Ve

Nakli Hakkinda Kanun



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3816

3359

224

1219

5237

3224

6643

6023

6762

1593

03.07.1992

15.05.1987

12.01.1961

14.04.1928

12.10.2004

25.06.1985

02.02.1956

31.01.1953

09.07.1956

06.05.1930

21273

19461

10705

863

25611

18792

9223

8323

9353

1489

Odeme Ciiicii Olmayan Vatanda§lann Tedavi

Gidcrlcrinin Ye§il Kart Verilerck Devlet

Tarafmdan Kar$ilanmasi Hakkmda Kanun

Saglik Hizmetleri Temel Kanunu

Saglik Hizmetlerinin Sosyalle§tirilmcsi

Hakkmda Kanun

Tababet vc §uabati Sanatlarmin Tarzi

Icrasma Dair Kanun

Turk Ccza Kanunu

Tiirk Di§ Hekimleri Birligi Kanunu

Turk Rczacilar Birligi Kanunu

Tiirk Tabipleri Birligi Kanunu

Tiirk Ticaret Kanunu

Umumi Hifzisihha Kanunu



2. Tu/iikler

Sira

No.

1

2

^

4

5

6

Jlgil i Kanun No.

3153

2219

2827

6023

1219

6643

R(i Tarihi

12.10.1957

10.01.1983

18.12.1983

19.02.1960

19.06.2002

27.07.1968

R C N o

9730

17924

18255

10436

24790

12961

Adi

Fixyotcrapi Ve Bunlara Benxcr

Mucsseselcr l l a k k m d a Tu/iik

()/el Ilastanelcr lu/iigu

Rahim 1 ahlivcsi vc Sterili/asyon

Hi/mctler inin YiiruUilmcsi vc

ncnctlcnmesinc l l i sk in Tii/.iik

Tihhi Dcontoloji Tii/Aigu

hpta U/.manhk riixiigu

Tiirk F,c/acilan Dcontoloji Tii/ugii



3. Yonetmcliklcr

Sira

No.

1

">

*»

4

5

6

7

8

9

10

Ilgili Kanun No.

3359/1 2 197 181

KI IK/291 8

3359/1219/181 K I I K

5258

3359/1219/181 KIIK

3359/1219/ 181

KHK/2918

3359/1219/ 181 KI IK

1479

5631

1 262/33597 181 K I I K

1 262/33597 181 K I I K

RG Tarihi

11.05.2000

14.10.1999

06.07.2005

17.09.2002

07.12.2006

15.02.2008

03.08.2005

22.07.2005

12.08.2005

09.10.2003

R(; No

24046

23846

25867

24879

26369

26788

25895

25883

25904

25254

Adi

Acil Sagllk Hi/inelleri Yonetmeligi

Agix ve Di$ Sagligi I l i /met i Sunulan

()/el Sagllk KuruliLslan l l a k k i n d a

Yonetmelik

Aile I l ek iml ig i Pilot IKgulamasi

Hakkinda Yonetmelik

Akupunk tu r Tedavisi I 'ygulanan

O/el Saglik Kurulu^lan lie Bu

Tedavinin Uygulanmasi l lakkinda

Yonetmelik

Amhulanslar ve Aei l Saghk Araclan

lie Amhulans Hi/melleri

Yonctmeligi

Ayakta Tc§his ve Tcdavi Yapilan

O/el Saglik Kurulu^lan l l akk inda

Yonetmelik

Bag-Kur Saglik Sigortasi Yardimlan

Yonelmeligi

Bag-Kur Sigortal i lannin Yurtdisinda

Tedavilerinc I l i ^ k i n Yonetmelik

Be^eri Tibhi Uriinler Ambalajlama

vc I-liketleme Yonetmcligi

lie^eri Tibhi Uriinler Bilimscl

Dam^manl ik Kuru lu vc



1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

1262/33597 181 K1IK

1262/3359/28577 181

K U K

1262/33597 181 K U K

121971262/33597

2313718! KIIK71961

vc 1971 BM

S6zlc$mclcri/AB

2001/83/1-CDirekl if i

1262

657

33597181 KHK

61977181 KHK

5434

23.10.2003

19.01.2005

22.03.2005

17.02.2005

23.10.2003

11.08.1973

08.05.2005

13.10.1992

06.09.2003

25268

25705

25763

25730

25268

14622

25809

21374

25221

Komisyonlannin Kurulus vc

(iorcvlcri Hakkinda Yonctmcl ik

Be^eri Tibbi Urunlcr Imalathancleri

Yonctmcligi

Bc^cri Tibbi Urunlcr Ruhsatlandirma

Yonetmcligi

Bc$cri Tibbi Urunler in ( j i ivenl ig inin

I/lcnmcsi vc Degcrlcndirilmcsi

Hakkinda Yonclmclik

Bc^cri f ibhi Uriinlcrin

Siniflandinlmasma Dair Yonctmclik

Be^eri Tibhi Uriinlcrin Tanitim

l ;aaliyctleri Hakkinda Yonctmclik

Dcvlct Mcmurlannin Tcdavi

Yardimi vc Ccnazc (i idcrlcri

Yonetmcligi

Diyaliz Mcrkczlcri l lakkinda

Yonctmelik

[{c/acilar Vc Ivc/ancler Hakkinda

Yonctmclik

Kmckli vc Malulluk Ayligi

Baglanmi^; Olanlarla, Bunlarm

Kanuncn Bakmakla Yiikumlii

Olduklan Ailc Fcrtlcri. Dul vc Yctim

Ayl ig i Alanlann Muayenc vc



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5510

5510

3359/181 KHK

1219/3359/181 KHK

5176

4375

2857

5624. 181 KHK

181 KHK

181

K l I K / 3 3 5 9 / A B ' n i n

2001/20/KC ve

2005/28/I-C sayili

direktifleri

657

27.09.2008

2S.08.2008

01.08.1998

01.08.2001

13.04.2005

11.08.1999

25.11.1983

04.12.2008

14.12.2000

23.12.2008

06.02.1981

27010

26981

23420

24480

25785

23783

18232

27074

24260

27089

1 7243

Tedavileri I lakkmda Yonetmelik

l;a/la veya Ycrsix Odemelerin

Tahsiline i l i $k in I 'sul Ve Hsaslar

Hakkinda Yonetmel ik

(iene! Saglik Sigortasi l^ lemler i

Yonetmcligi

Masta Haklan Yonetmel igi

1 liperharik Oksijen Icdavisi

llygulanan Ozel Saglik Kuru lu^ l an

Hakkinda Yonctmclik

Kamu Ciorevli lcri lie l i t ik Oavram^

llkclcri He Ba^vuru Usul \ Fsaslan

I l a k k m d a Yonctmcl ik

Kamu Personcli lie Bunlann

l imekl i l c r in in Yurtdi^mda

Tcdavilcrinc l l i ^ k i n Yonetmelik

Kan vc Kan Uri in ler i Yonetmcligi

(I-ski)

Kan vc Kan Uri inler i Yonetmcligi

(Yeni)

Kanscr Kayit Merkc/i Yonctmeligi

Klinik Ara^tirmalar Hakkinda

Yonetmelik

Memurlann Hastalik Raporlanni



31

32

-i -i_i.>

34

35

36

37

38

181 KHK

3816

3359/181 KHK

1 262/33597 181 KHK

470371593753247 181

KHK

5510

5510

657/4792

01.06.2000

13.08.1992

27.03.2002

23.05.2005

25.06.2007

23.08.2008

11.10.2008

04.11.1999

24066

21314

24708

25823

26563

26976

27021

23866

Vcrecck I l e k i m vc Saglik Kuru l l an

Hakkinda Yonetmelik

Organ vc Doku Nakl i l l i zn ie t l c r i

Yonelmcligi

Odcmc (iucii Olmayan Vatandaslann

Tedavi ( i i do r l c r i n in Devlel

Tarafindan Kar^i lanmasi ve Yc^il

Karl Uygulamasi I lakkinda

Yonetmelik

Ozcl Hastancler Yonetmeligi

Ruhsatlandmlmi$ vcya

Ruhsatlandirma Ba$vurusu Yapi imi^

Hc§cri Tihbi Uriinlcrdeki

Degi^ikliklcrc Dair Yonetmelik

Saglik Bakanhginea Yapilacak

Piyasa (iozetimi \  Denct iminin

Usul ve Ksaslan Hakkinda

Yonetmelik

SGK Saghk Hi/mctleri

l- 'iyatlandirma Komisyonu (,'ali^ma

Usul ve l:.saslan Hakkinda

Yonetmelik

Sosyal Sigorta Yiiksek Saglik

Kuru lu 'nun Gorc\ Y'etki. (,'alisma

U^Li l \  Lisaslan Uakkmda

Yonetmelik

SSK Hgitim Hastaneleri He Kamu

Kurum ve Kurulu^lan \ 1'inivcrsilc

Hastanelerindc I ig i t i l cn Asistanlann



39

40

41

42

43

44

45

46

1219

3359/181 KHK

4703/3359/181 K I I K

6023

—

4703/3359/181 KIIK

4703/3359/181 KHK

10.9.1982, No: 8/5319

BKK

22.05.1974

30.07.2000

09.01.2007

28.04.2004

15.01.1999

09.01.2007

09.01.2007

13.01.1983

14893

24125

26398

25446

—

26398

26398

17927

(Muk.)

U/manlik Kadrolarma Atanmalanna

il i§kin Yonctmclik

Tabahet Uzmanhk Yonctmcligi

Tani vc Tcdavi Prolokollcri Etik

Kurulu I lakkinda Yonctmclik

Tibbi Cihaz Yonctmcligi

Tiirk Tabiplcri Birligi Disiplin

Yonclmcligi

Tiirk Tabipleri Birligi Ozcl Ayakta

Te§his vc Tcdavi Kurulu§lan

Yonelmcligi

Viicuda Yerle?tirilcbilir Aktif Tibbi

Cihazlar Yonetmeligi

Viicut Di§mda Kullanilan (In Vitro)

Tibbi Tain Cihazlan Yonctmcligi

Yalakli Tedavi Kurumlan I^letme

Yonetmeligi


