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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 23642684-010.99
Konu : COVID-19 Tedavi Giderleri ve 2399

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün 05.05.2020 tarihli ve 13629811-869-E.88 sayılı yazısı,
b) Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14.05.2020 tarihli ve 26120052-869-E.369 sayılı yazısı,
c) Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nün 29.05.2020 tarihli ve 59317166-869-E.428 sayılı
yazısı,
ç) Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 29.05.2020 tarihli ve 75998188-869-E.330 sayılı yazısı,
d) Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 08.06.2020 tarihli ve 75998188-869-E.347 sayılı yazısı,
e) Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarihli ve 72027845-622.03-E.52 sayılı
yazısı,
f) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2020 tarihli ve 96773357-045.99-E.496
sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda, 13.04.2020 tarihli 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına atıfla
özel veya resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından COVID-19 yetkilendirilmiş tanı
laboratuvarlarına gönderilen COVID-19 tanısı amaçlı numunelere ilişkin tetkiklerin ve
Bakanlığımız sağlık hizmet sunucularında hastalara uygulanan tetkik ve tedavilerin
faturalandırılmasına ilişkin hususular sorulmaktadır.

14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.04.2020 tarihli ve
2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara eklenen 79’uncu maddede;

"MADDE 79- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen
Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi
olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı
yapılacak olan;

a) Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel
koruyucu ekipmandan,

b) Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair
ekipmandan,

c) Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan,
yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve
uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e211c81f-c137-4dcd-82de-64ba0d4e363f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Koronovirüs hastalığı ile mücadele kapsamında
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek dağıtımı yapılan kişisel koruyucu ekipman, testler,
kitler, bu test ve kitlerin kullanılmasına ilişkin ekipman ve hastalığın tedavisinde kullanılmak
üzere merkezi olarak temin edilen ilaçları kapsamaktadır. Dolayısıyla hastanın uyruğuna,
sosyal güvencesi olup olmadığına ve numunenin özel hastaneden veya kamu hastanesinden
gönderilmiş olmasına bakılmaksızın 2399 sayılı Karar kapsamındaki test, kit, ilaç ve
ekipmandan ücret alınmaması gerekmektedir.

Koronavirüs hastalığının tedavisine ilişkin olmakla birlikte 2399 sayılı Karar
kapsamında olmayan işlem ve hizmetler açısından;

Sağlık Uygulama Tebliği’nde 9.4.2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan değişiklik tebliği ile acil hal tanımı; “ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve
benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale
gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık
kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı
kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri
kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul
edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu bağlamda genel sağlık sigortası hak sahiplerinin tedavi giderleri ile genel sağlık
sigortası tescili olmakla birlikte prim ödeme gün sayısının yetersiz olması veya prim borcu
bulunması nedeniyle sağlık hizmeti alamayanların koronavirüs tedavisine ilişkin giderler acil
hal kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilmelidir.

Ülkemizde geçerli herhangi bir sosyal güvencesi veya sağlık hizmetlerinden
yararlanmada muafiyet kararı (GSS, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri, Geçici Koruma
Yönetmeliği, 2015/7274 sayılı BKK, 2003/6565 sayılı BKK kapsamındakiler vb.)
bulunmayan yabancı uyruklu hastaların 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında
bulunmayan tedavi giderlerinin Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ek-1 Usul ve Esasların
12’nci maddesi hükümlerine göre faturalandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
1- Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
2- Ankara Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
3- Kocaeli Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
4- Kastamonu Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
5- Eskişehir Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
6- Zonguldak Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
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