
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ



• Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa 
ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin 
amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir.



• Ülkemizde 2003 yılında başlayan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile sağlık sisteminde köklü 
değişiklikler yapılmış, Sosyal Güvenlik Reformu 
ile Genel Sağlık Sigortası  uygulamasına 
geçilmiştir. 



Sosyal Güvenlik Kurumu

Ø Amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay 

erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş 

standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Ø ÇSGB’ nin ilgili kuruluşudur.

Ø İdari ve mali açıdan özerktir. 

Ø Sayıştay denetimine tabidir. 

Ø Merkezi Ankara’dır.



KURUMSAL YAPI

16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu



Sağlıkta Tedarik Zinciri



Tedarik zinciri yönetimi

ØUygun ürünün

ØUygun zamanda,

Ø Uygun yerde, 

ØUygun fiyata 

ØUygun kalitede

ØUygun maliyet



Sağlık sektörüne özgü tedarik zinciri üyeleri;

Ø Üreticiler, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri,

aile sağlığı merkezleri vb.),

Ø Eczaneler, özel hekim muayenehaneleri gibi sağlık hizmeti sunan ve finanse eden

kuruluşlar,

Ø Sigorta şirketleri ve ekonomik yapıları düzenleyici kurumlar ve hastalardır.

Ø Sağlık sektörü için tedarik zincirinin önemli üyelerinden biri olan üreticiler;

vİlaç ve farmasötik üreticileri

vTıbbi ve cerrahi araç ve aparatlar, protezler, röntgen cihazları, elektroterapi

ekipmanları gibi tıbbi cihaz üreticileri

vBilgi sistemleri üreticileri ve şırınga, ameliyat bıçakları, kan ve örnek alma kitleri,

hastane laboratuvar ürünleri, yara bakım üniteleri ve damar içerisine yerleştirilen

stentler gibi medikal ve cerrahi malzeme üreticileri olarak belirtilebilir.

Sağlıkta Tedarik Zinciri



• Sağlık kurumlarında üretilen ve sunulan 
hizmetler insan hayatı ile ilgili olduğundan; 
süreçlerde meydana gelen herhangi bir 
aksaklık, telafisi mümkün olmayan sonuçlar 
doğurabilmektedir. 



Ø Türkiye’de tıbbi cihaz ve ilaçların ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı,

ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve

standartları belirleyerek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek

kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar

analizlerini yapmak veya yaptırmak görevi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na aittir.

Ø Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Kurumumuzun görevi ise; sosyal sigortalar ile genel sağlık

sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve

sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini

belirlemektir.

tıbbi malzeme ve ilaç tedarik zinciri hastane aşamasına kadar ve hastane içi gerçekleştirilen

süreçtir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak görevimiz uygun zamanda uygun yerde uygun kalitede ürünün

finansmanıdır.

Sağlıkta Tedarik Zinciri



Ø Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla

yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi

giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Kurumca ödenecek bedeller

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenmektedir.

Ø Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen bu bedeller Sağlık Uygulama

Tebliği ekleri ile yayımlanmaktadır.

Sağlıkta Tedarik Zinciri



İlaç tedarik zinciri

• Ülkemizde ruhsatlı ilaçların geri ödeme 
listesine dahil edilmesi ve  geri ödeme 
listesinde  yer alan ilaçların  ödeme usul ve 
esaslarına ilişkin kararlar, Kurumumuz 
koordinatörlüğünde diğer Kurumların 
temsilcilerinin de katılımı ile oluşturulan İlaç 
Geri Ödeme Komisyonu ve Alternatif Geri 
Ödeme Komisyonu tarafından alınmaktadır. 



• Alternatif Geri Ödeme Komisyonu tarafından  
bugüne kadar Kronik Hepatit C, Diyabetik Ayak 
Ülseri, Malign Melanoma ve Metastatik Meme 
CA gibi endikasyonlarında kullanılan 13 Adet 
ilaç geri ödeme kapsamına dahil edilmiş.



Alternatif geri ödeme sistemi

ØHastanelere ilaç teslimatları Kurumumuzca 
verilen siparişin ardından doğrudan  firma 
tarafından yapılıyor.
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Piyasa Araştırması 

SHFK 
Fiyat 
Kararı



Sağlık 
Bakanlığına 

bağlı SHS global 
bütçe üzerinden

İlaç ve tıbbi 
cihazlar için 

pozitif listeler

Üniversiteler ve 
özel SHS, üretilen 

sağlık hizmet 
bedeli üzerinden 

sözleşme/protokol 
yapılarak

Sağlık hizmetleri, ilaç 
ve tıbbi malzeme 
bedelleri için SUT

eklerinde belirtilen 
işlem listeleri 
referans alınır

Geri Ödeme Kuralları

vİlaç için referans 
fiyatlandırma 

v ilaç fiyatları, en 
düşük fiyata sahip 
AB üyesi beş ülkenin 
referansları 
gözetilerek Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
belirlenir.

vİlaç alımlarında 
kamu ıskontosu

vReçeteleme kuralları 
(doz / dönem / vb.)



• SUT listelerinde fiyat belirlenirken sadece düşük 
maliyete değil, kaliteye de önem verilmesi,

• Listelerin sağlıklı oluşumu ve tibbi cihaz 
eşleme yapabilmesi amacıyla gereken bilgi ve 
insan kaynağı için işbirliği



Ø Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile global bütçe üzerinden geri

ödemeler yapılmaktadır. 2016 yılı için Bakanlığa 27 Milyar 387 Milyon TL

götürü bedel ödenmiştir.

Ø Üniversiteler ve özel sağlık hizmeti sunucuları ile üretilen sağlık hizmet bedeli

üzerinden sözleşme/protokol yapılarak geri ödemeler yapılmaktadır.

Ø Toplam 14 üniversite hastanesi ile götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup 2016

yılı için 2 Milyar 279 Milyon 163 Bin TL götürü bedel ödenmiştir.

Ø 2017 yılı içerisinde 44 üniversite hastanesi ile götürü bedel sözleşmesi imzalanması

planlanmaktadır.

Geri Ödeme Kuralları



Ø Sağlık hizmeti sunucularına ödemeler her ayın 15 inci gününde yapılır.

Ø Fatura eki belgelerin teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde incelemesi

tamamlanmış olan fatura eki belgelerin, kesinti tutarları hariç olmak üzere geri kalan

tutarı 60 ıncı güne kadar ödenir.

Ø Serbest eczanelerce temin edilen kan ürünleri ve hemofili faturaları ile Tıbbi

malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları 15 gün

içerisinde incelemesi tamamlanmış olanların kesinti hariç tutarları 15 inci güne kadar

ödenir.

Ø 60 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura

döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak ödenir.

Fatura İnceleme ve Ödeme



HEDEFLER

• Tüm paydaşların dengesini göz önünde 
bulunduran bir ödeme sistemi oluşturma

• Kurum kaynaklarının en etkin şekilde 
kullanımının sağlanması



ARZ EDERİM


