
Yönetim Kurulu Karan ekidir.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN

KOMİSYONLARIN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MADDE 1- Yönetim Kurulunun 09/07/2015 tarihli ve 2015/254 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların 
Çalışma Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonu Kurumca görevlendirilen; 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında görevli öğretim üyesi uzman tabip ve/veya 
diş tabipleri, üniversite rektörlüğü/üniversite hastanesi başhekimliği kadrolarında bulunan 
öğretim üyesi uzman tabip ve/veya diş tabipleri, kamu hastaneleri birliği genel 
sekreterlikleri/hastane başhekimlikleri Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi 
kadrolarında bulunan akademik unvana sahip /başasistan kadrosunda bulunan uzman tabip 
ve/veya diş tabipleri, üniversitelerden ihtiyaç duyulan bilim dallarında ilgili
rektörlük/dekanlık kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, özel sağlık kurum/kuruluşu 
kadrolarında bulunan akademik unvana sahip uzman, tabip ve/veya diş tabipleri ile sivil 
toplum kuruluşlarını temsilen uzman tabip ve/veya uzman diş tabiplerinden oluşur.”

“(3) Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonu; konusuna göre katılımı talep 
edilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, üniversite rektörlükleri/üniversite 
hastanesi başhekimlikleri, kamu hastaneleri birliği genel sekreterlikleri/ hastane 
başhekimlikleri, özel sağlık kurum/kuruluşu kadrolarında bulunan akademik unvana sahip/ 
başasistan kadrosundaki uzman tabip ve/veya diş tabipleri ile sivil toplum kuruluşlarında 
görev yapan uzman tabip ve/veya diş tabipleri ilgili daire başkanlığının talebi ve Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürünün onayı ile oluşur.”

MADDE 2 -  Aynı Usul ve Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün Kurum içinden
görevlendireceği uzman tabip ve/veya tabip ve/veya diş tabibi başkanlığında Kurumu 
temsilen 1 (bir) uzman tabip ve/veya tabip ve/veya diş tabibi, kamu hastaneleri birliği genel 
sekreterliklerinin/hastane başhekimliklerinden Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi 
kadrolarında bulunan akademik unvana sahip 2 (iki) tabip ve/veya diş tabibi ile üniversite 
rektörlüğünün/üniversite hastanesi başhekimliği kadrolarında bulunan 2 (iki) öğretim üyesi 
tabip ve/veya diş tabibi olmak üzere toplam 5 (beş) asil üyeden oluşur. Ancak diş tabipleri 
yalnızca ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin fatura ve eki belgelerinin incelenmesine 
yönelik itirazlarda komisyon üyesi ve/veya başkanı olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 3 -  Aynı Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde



“(1) Birim Kurumca görevlendirilen; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı veya 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri/hastane başhekimlikleri veya üniversite 
rektörlüğü/üniversite hastanesi başhekimliği veya özel sağlık kurum/kuruluşu veya ilgili 
uzmanlık demeğinden konuda yetkin 1 (bir) uzman tabip veya diş tabibi veya eczacıdan 
oluşur. “

MADDE 4 -  Aynı Usul ve Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca görevlendirilen; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı veya Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri/hastane başhekimlikleri veya üniversite 
rektörlüğü/üniversite hastanesi başhekimliği veya özel sağlık kurum/kuruluşu veya ilgili 
uzmanlık derneğinden konuda yetkin 3 (üç) uzman tabip veya diş tabibi veya eczacıdan 
oluşur.”

Yürürlük
MADDE 5 -  (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 - ( l )  Bu Usul ve Esasları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


