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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme

ve Uygulama Daire Başkanlığın n 25lO8/2O2| tarih,30009912 sayılı yazıları ile Kurumumuz iIe

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygalama ve Araştırma Merkezi arasında O\/OL|ZOTL-

3L/L2/zo2I tarihleri araslnda geçerli olmak üzere "2o27 Ylll Götürü Bedel Üzerinden Sağlık

Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları" imzalanmış olup asılları tarafınıza verilmek üzere
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sosyAı, cüvBNı,iK KuRuMu iı,p uşAK üNivBnsirasi oiş
rrrxiıvıı,iĞi uycuLAMA vE ARAşTIRMA vıBnxrzi

202| y|LI cörünü BEDEL üzBniNnBx
saĞı,ır ırizıvıuri ALIM sözı,nşıvırsi vn USUL ESASLARI

Amaç
Madde l- Bu sözleşmenin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun Uşak Üniversitesi Diş

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden tedarik edeceği sağlık hizmetlerinin, 55l0
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü madde hükümlerine
göre götürü bedel üzerinden temin edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve
yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- Bu sözleşme; Sosyal Güvenlik Kurumunu, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezini, genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü
olduğu kişileri ve ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizmeti Kurumca
karşılanan kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3-Bu sözleşmenin dayanağı,55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununun ilgili maddeleri ve Kurum mevzuatıdır.

Taraflar
Madde 4- Bu sözleşmenin tarafları Sosyal Güvenlik Kurumu ile Uşak

Üniversitesi'dir.

Tanımlar
Madde 5- Bu sözleşmede geçen;
a) Ek Sözleşme: Mevcut sözleşme metninde yapılan ekleme, çıkarma velveya yeni

hüküm/yeni hükümler tanımlama şeklindeki düzenlemeleri,
b) Kanun: 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ç)Kurum İlglli Birimi: SHS'nin sözleşmesinin yürütüldüğü, Kurumca yetkilendirilen

ilgili Sosyal Güvenlik İl lı,ltldtirltlğünü/ Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezini,
d) MEDULA Sistemi: Sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere

dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve
işletilen elektronik bilgi sistemini,

e) Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler, usul ve esaslar, genelge ve
yönergeleri,

f) Odeme: Bu sözleşmede belirtilen yıllık götürü bedel tutarı ile ödemeye ilişkin planı,
g) Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS): Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ğ) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin

verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini ve
eklerini.

h) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ı) Fatura Dönemi: Bu sözleşme yılı içerisinde kalan her ayın birinci ve son gününü

kapsayan dönemi,
ifade eder.
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Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları
Madde 6-
a) Kurum, 0Il0ll202| 1le 3|l|2l202l tarihleri arasında kapsamdaki kişilere sunulan

sağlık hizmetleri için Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezine
6.273.682,14 TL götürü bedel ödeyecektir. İl<ili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde
sağlık hizmeti Kurumca sağlanan kişilere verilen sağlık hizmeti bedelleri ile trafik kaza|arına
ilişkin bedeller de göti.irü bedel kapsamı içinde değerlendirilir.

b) Götürü bedel 0|l0|l202l- 3|l|212021 tarihleri arasında verilen sağlık hizmetlerini
kapsar. Ödemeler, sözleşme eki Ek-l'de yer alan ödeme planı çerçevesinde sözleşmede yer
alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurum ilgili birimi tarafindan yapılacaktır. Ödemelerin
aylık yapılması esastır. SHS'nin ödeme planı değişikliğine ilişkin yapacağı talebin Kurum
Başkanlığınca uygun görülmesi durumunda belirlenen götürü bedel bütçe rakamını
değiştirmemek iizere aylık ödeme miktarında değişiklik yapılabilir. Ancak gerekli görülmesi
halinde Kurumca bütçe değerlendirilmesi yapılarak tarafların karşılıklı mutabakatı ile
revizyon gerçekleştirilebilir.

c) Kurum; tıbbi malzeme tedarikçileri ile sözleşme yapılması halinde kapsamdaki
kişilere bu sözleşme döneminde kullanılması şartıyla SHS tarafindarı temin edilen ve tıbbi
malzeme tedarikçileri ile yapılan sözleşmeye konu tıbbi malzemeler karşılığında tedarikçi
firmaya ilgili mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yaptığı
ödeme miktarını SHS'ye yapılan ilk götüni bedel ödemesinden düşerek ödeme yapacaktır.

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile "Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım
Sözleşmesi" Bulunan Üniversitelerin Sağlık Hizmeti Sunan Birimlerinin İlaç ve Tıbbi
Malzeme İhtiyaçlannı Sağlık Bakanlığından Temin Etmeleri Halinde Sosyal Güvenlik
Kurumu Tarafindan Sağlık Bakanlığına ve Üniversitelere Yapılacak Ödemelere Dair
Protokol" ve "Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafindan Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğüne Yapılacak İlaç ve Tıbbi Malzeme Ödemelerine İüişkin Protokol" gereği
üniversitelerin sağlık hizmeti sunan birimlerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını Sağlık
Bakanlığından ve/veya Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden tedarik etmeleri ve
söz konusu protokollerin ekinde yer alan muvafakatnameyi imzalama|arı halinde ilgili
protokol hükümleri uygulanır.

ç) "Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi
(EK-4/G)"nde yer alan "kan ürünleri" ile "Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları
Listesi (EK-4/tI)"nde yer alan ilaçlar için"Ecza Depoları veEczaDepolarında Bulundurulan
Ürünler Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından rüsatlandırılmış
ecza depoları ile Kurumca sözleşme yapılması halinde SHS bu ürünleri ve ilaçları Kurumla
sözleşmeli ecza depolarından temin etmek zorundadır. SHS tarafından kapsamdaki kişilere
Kurumla sözleşmeli ecza depolarından temin edilerek bu sözleşme döneminde kullanılan kan
ürünleri ve ilaçlar karşılığında ecza depolarına ilgili mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen
usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca yapılan ödeme miktarı SHS'ye yapılacak takip eden
ilk götürü bedel ödemesinden düşülecektir.

d) Yıl sonu itibariyle tahakkuk tutarlan veya tahakkuk tutarlarından Kurum tarafindan
yapılacak kesintiler düşüldükten sonra kalan tutarların, belirlenen götiirü bedel bütçesinin
üzerinde olması durumunda, sadece 202I yıl,ı için belirlenen götürü bedel bütçesi kadar
ödeme yapılacak olup bu tutar üzerinde ödeme yapılmayacaktır.

e) Fatura dönemleri için yapılacak inceleme sonucu oluşacak nihai kesinti tutarı
kanuni faizi ile birlikte, SHS nin takip eden ilk götürü bedel bütçe rakamından düşülerek
kalan tutar ödenecektir.

i) Fatura dönemlerinin, sözleşme bitimi sonrasında incelemesinin tamamliınması
halinde, bu dönemlere ait kesinti tutarlan kanuni faizi i|e birlikte SHS nin ilk alacağından.
mahsup edilir.
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8) Bu sözleşme dönemi sonunda Kurumca ödenen toplam tutar; SHS'nin yıl sonu
gerçekleşen tahakkuk tutarı toplamından incelemesi tamamlanmış dönemler için oluşan
kesinti tutarları düşüldükten sonra oluşan tutarın üzerinde olması durumunda, aradaki fark en
faz|a 3 taksit halinde SHS den geri alınır.

ğ) 0ll0|1202l tarihinden önceki sağlık hizmetlerine ilişkin olmakla birlikte, değişik
nedenlerle SHS'ye yapılan ödemelerden düşülemeyen tutarlar, götürü bedel ödemesinden
düşülür.

sHs'nin yükümlülükleri
Madde 7- SHS aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) SHS, SUT ve Kurumun ilgili mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetiyle ilgili

mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
b) SHS, bu sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında, kapsamdaki kişilere SUT

çerçevesİnde verilebilen her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür. SHS doğrudan veya
sevk edilmek sureti ile başvuran kişileri SUT'ta yer alan müracaata ve kimlik tespiti
işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile Kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zorundadır.

c) SHS, Kurumdan veya kapsamdaki kişilerden mevzuatta belirlenen ilave ücretler ve
katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemez.

ç) SHS'de yatarak tedavi gören hastaların tedavileri sırasında kullanılacak olan tıbbi
malzeme ile yatan hasta ve günübirlik tedavilere ait ilaçların, ilgili SHS tarafından temini
zorunludur. Yİne ayaktan ve yatarak tedaviler sırasında yapılması gerekli görülen tetkik
velveya tahlillerin SHS tarafından yapılması veya hizmet alımı ile sağlanması zorunludur. Bu
hizmetlerin SHS tarafından temin edilememesi nedeniyle kişilerce karşılanması durumunda
bu hizmetlere ilişkin fatura bedeli Kurum tarafından SUT hükümleri doğrultusunda ilgiliye
ödenir ve ödenen bu tutar SHS'ye yapılan götürü bedel ödemesinden düşülür. Ancak
Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)'nde tanımlı ilaç/ilaçların
yatarak tedavilerde SHS tarafından temin edilemediğinin Başhekim onayı ile
belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar l5l06120|5 tarihli ve 201517752 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına dair kararın
ilgili maddesinde yer alan eczact k6rı düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir.

d) SHS, bünyesinde sunulan diş tedavisi ve diş protez yapımı ile ilgili her türlü
malzeme ve işçiliklerin SHS tarafindan yapılması veya hizmet alımı ile sağlanması
zorunludur. Bu hizmetlerin SHS tarafindan temin edilememesi nedeniyle kişilerce
karşılanması durumunda, bu hizmetlere ilişkin fatura bedeli Kurum tarafindan ilgiliye ödenir
ve ödenen bu tutar SHS'ye yapılan ödemeden düşülür.

e) Kapsamdaki kişilerden SUT çerçevesinde SHS'ce tahsil edilmesi gereken katılım
paylarının SHS tarafindan tahsil edilmesi amacıyla SHS tarafından her türlü önlem alınır.
Kurumca; SHS'ce tahsil edilmesi gereken katılım payları MEDULA sistemi tarafindan tespit
edilerek, aylık götürü bedel tutarından düşülerek ödeme yapılacaktır. MEDULA sisteminden
provizyon alınamayan kişilerle ilgili olarak ise; SHS'nin tahsil ettiği katılım paylarına ilişkin
liste, (Ek-2'de yer alan form yurt içi ve yurt dışı sigortalıları için ayn ayn düzenlenecek)
global bütçe ödemesinin yapılacağı tarihten 1 (bir) hafta önce Kuruma ayrıntılı bir şekilde
bildirilecek ve söz konusu tutarlar ilgili aydaki ödemeden mahsup edilecektir.

f) SHS, vereceği sağlık hizmetlerine ait bilgileri SUT ve Kurumun diğer ilgili
mevzuatı çerçevesinde MEDULA sistemine kaydedecek, Kurumca belirlenen süre ve kurallar
çerçevesinde dönem sonlandırma ve örneklemeye ilişkin işlemleri yapacaktır.

g) SHS, MEDULA sistemine kaydettiği her türlü bilgi ve belgenin doğruluğunu ve
mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

ğ) SHS, örneklemeye giren başvuru numarası/takip numarasına ait SUT'un fatura eki
belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde bilgi ve belgeleri MEDULA sistemine kaydetmek,
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Kurumca ihtiyaç duyulması durumunda istenilen her türlü bilgi ve belgeyi 5 (beş) iş günü
içerisinde MEDULA sistemi üzerinden Kuruma iletmek zorundadır.

h) SHS, diş hekimlerine ait bilgileri MEDULA bilgi sisteminde güncel olarak
tutacaktır.

ı) Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar SHS'ye ait olacaktır.
i) SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma

hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.
j) Kurum sözleşme şartlarında ek sözleşme ile değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin

yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içinde yerine getirmekle
ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli
bildirimleri yapana kadar MEDULA sisteminde pasif hale getirilir ve bu süre içinde sunulan
sağlık hizmeti bedelleri ödenmez.

k) SHS, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen ve Kurum zararına neden olan
nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin 55l0 sayılı Kanunun l03'üncü maddesinde yer alan
htlkılmlerin gereğine uymakla yükümlüdür.

l) SUT hükümlerine göre özel sevk kurallarına tabi kişiler, bu sözleşme kapsamında
SHS'lere doğrudan müracaat edebilecek olup verilen sağlık hizmetleri götürü bedel kapsamı
içinde değerlendiril ir.

kurumun yükümlülükleri
Madde 8- Bu sözleşme kapsamında Kurum aşağıdaki yükümlülükleri yerine

getirecektir:
a) Kurum, SHS'ye sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin olarak sözleşmede yer

alan usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapacaktır.
b) Kurum MEDULA sistemini çalışır halde tutacaktır.
c) Kurum, SHS'ce dönem sonlandırma ve örnekleme işlemlerinin Kurum mevzuat

hükümlerinde belirlenen sürelerde yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, bu durumu
SHS' ye yazı|ı olarak bildirecektir.

ç) Kurum, SHS'ye yapılan ödemeden 7 nci madde gereğince yapılan kesintilere ilişkin
bilgileri SHS'ye gönderecektir.

ortak Hükümler
Madde 9- Bu sözleşme kapsamında SHS ve Kurum aşağıdaki yükümlülükleri yerine

getirir:
a) Kurum, SHS'ce verilen sağlık hizmetlere ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum

mevzuatına ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu kontrol eder,
b) SHS, sunduğu sağlık hizmetlerine ilişkin olarak "Sağlık Hizmeti Sunucularının

Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak fatura eki belgeleri Kuruma teslim edecektir.

c) Kurum, SHS tarafindan teslim edilen fatura eki belgelerin örneklenmesi.
incelenmesi, itiraz|arın alınması ve itirazların değerlendirilmesi işlemlerini "Sağlık Hizmeti
Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütecektir.

ç) SHS tarafından; usulsüz ve yersiz işlemler yapıldığının, Sağlık Bakanlığınca kayıt
ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan/yasaklanan ilaç veya tıbbi malzemeler
kullanıldığının, ilaçların belirlenmiş olan kullanımına aykırı verildiğiniıı/kullanıldığının, tespit
edilmesi halinde tespit edilen bu sağlık hizmetlerine veya i|açlma|zemelere ilişkin bedeller
kanuni faiziile birlikte SHS'ye yapılan ödemeden düşülür.
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d) Kurum tarafından SHS'ye yapılacak tebligatlar ve bildirimler SHS tarafindan
bildirilen adrese, SHS tarafindan Kuruma yapılacak tebligatlar ise sözleşmenin yürütümünü
yapan Kurum ilgili birimi adresine yapılacak olup, yapılan tebligatlarda 720I sayılı Tebligat
Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Taraflar hastalara ait tıbbi bilgilerin giz|i|iği ile ilgili yasal yükümltiltıklere uymak
zorundadır. SHS tarafından gizliliğin ihlali sonucunda Kurumun hukuki sorumluluğunun
doğmasından kaynakl anan zarat S H S' ye rücu edilir.

f) Kurum mevzuatı gereği ilave ücret alınmayacak kişilerden ilave ücret alındığının
tespit edilmesi halinde alınan ilave ücret bedeli SHS'nin alacağından mahsup edilerek kişiye
ödenir ve bu durum SHS' ye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşmenin Feshi
Madde 10- Taraflar yazı|ı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman

feshedebilir. Fesih tarihinden sonra, sözleşme ekinde yer alan götürü bedel tutarı SHS'ye
ödenmez.

Denetim
Madde ll- Kurum, SHS'ce verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen

hizmetin sözleşme kapsamına uygunluğu ve hizmetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu
yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç
duyulması halinde Kurum dışı kuruluşlara yaptırmak sureti ile kullanabilir.

yetkili Mahkeme
Madde 12- Bu sözleşmenin uygulanmasında doğan uyuşmazlıklarda Ankara

mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük
Madde 13- Bu Sözleşme 0|l0ll2021-3|l|2l2021 tarihleri arasında verilen sağlık

hizmetleri için geçerli olmak izere, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14-
(a) Bu sözleşme hükümleri, Uşak Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından

müştereken yürütülür.
(b) 8 (sekiz) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni ekleriyle bir

bütün olup, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, sözleşmenin bir nüshası
sHs' de ve bir nüshası da kurumda saklanacaktır.
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Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve
taahhüt ediyorum.

EK-l: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 202l Yı|ı
Götürü Bedel Ödeme planı

EK-2: MEDULA sisteminden provizyon alınamayan kişilerin katılım payına ilişkin
form.

nl
[.kr".n...ş.t.rffi

Uşak Üniversitesi l
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Ek_l: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi202I Yılı Götürü
Bedel Ödeme planı

öuBıvınr,nR AYLIK ÖUEİVİB TUTARI
(TL)

oCAK 14.01.202| 477.086,02

SUBAT 14.02,202I 477.086,02

MART 12.03.202| 477.086,02

NiSAN 13.04.202| 477.086,02

MAYIS 06.05.202I 477.086,02

HAZİRAN 11.06,202| 477.086,02

TEMMUZ |6.07.202| 477.086,02

AĞUSToS |3.08,202| 586.816,00

EYLÜL |3.09.202| 586.816,00

EKİM 12.I0.2021 586.816,00

KASIM I2.||.202| 586.8l6,00

ARALIK |3.12.2021,. 586.816,00

TOPLAM: 6.273.682,14
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Ek-2: MEDULA sisteminden provizyon altnamayan kişilerin katılım payına ilişkin form

SUNUCUSLrNUN TESİS
KoDU

SiGORTALILIK
DURUMU YURTİÇİ / YURTDIŞI

SUNUCUSL|NLJN UNVANI

SIRA
No

GORTALI VEYA BAKMAKLA
yürüı,ıı-ü oı-»uĞu KişiNiN

KATILIM PAYININ
ciNsi

KATILIM
PAYI

TUTARIADI VE SOYADI
SoSYAL

cüvpışrir
No

T.C.
KİMLİK

No

1-Muayene Katılım
Payı
2-Tüp Bebek Katılım
Payı
3-Tıbbi Malzeme
Katılım Payı
4-Diş Protezi Katılım

8/8

1

2

3

TOPLAM:


