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COVİD TESTİNE ÜCRET ÖDEMEYİN
Her Sağlık Kuruluşu
Testi Ücretsiz
Yapmak Zorunda
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Covid testi karaborsaya düştü. Kamu hastanelerinin önlerinde uzun test kuyrukları oluştu.
Özel hastaneler ise krizi fırsata çevirip, testten kasasını doldurmanın derdinde.
Oysa Covid testi özel hastaneler de dahil tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz yapılmak zorunda.
Bu bir talep değil iktidarın şimdi uygulamadığı 9 Nisan tarihli kararı.
Kamu veya özel hiçbir sağlık kuruluşu Covid-19 testleri için 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve
09.04.2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Hükümlerine göre Covid-19 ön tanı/tanılı hastalardan hiçbir
suretle yapılacak herhangi bir işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alamaz.
Genel Sağlık Sigortası hak sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden test ücreti, ilave ücret
adı altında para istenmesi durumunda;
1-Mutlaka test ücretinin faturasını alın.
2-CİMER ve SGK İl müdürlüğüne şahıs ödemeleri bölümüne iletilmek üzere dilekçe yazmak ve dilekçeye
sağlık kuruluşundan verilen fatura veya kredi kartı ekstresini ek olarak vermek gerekmektedir.

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHIS ÖDEMELERİ BÖLÜMÜNE İLETİLMEK ÜZERE
KONU; Genel Sağlık Sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden özel hastane/sağlık kuruluşlarının Covid-19
test ücreti alması.
……….. tarihinde ateş, baş ve kas ağrısı, kuru öksürük, halsizlik ve tat alma sıkıntısı nedeniyle ………… ilindeki ………… Özel
hastanesine/sağlık kuruluşuna müracaat ettim.
Hastanede Covid-19 ön tanısıyla yapılan PCR tetkikleri için ……….. TL ücret talep edildi. Yanımda bulunan ………. TL ücreti ……
tarihinde peşin/ ……… nolu kredi kartımdan çekildi.
Oysa,
09.04.2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,
Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetleri acil hal kapsamında
alınmış ve SUUT eki EK-2/G listesinde yer alan ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri listesine eklenmiş ve kapsamına
alınmıştır.
Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve
tedavileri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmayacağı kesin hükme bağlanmıştır.
09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğini 5.Maddesinde ise, Covid-19 testleri tanımlanmış, testlerin fiyat tarifesi belirlemiş ve Ek-2B hizmet
başı işlem puan listesine eklemlenmiştir. Covid-19 testleri pandemi süresince tüm branşlar tarafında istenilmesi halinde test
ücretlerinin SGK tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
Pandemi sona ermediğine göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 test ücreti
Kurum’la sözleşmeli tüm sağlık kurum/kuruluşlarına SGK tarafında ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 13.04.2020 tarih ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde, hastanın uyruğuna, sosyal güvencesi olup olmadığına
ve numunenin özel hastaneden veya kamu hastanesinden gönderilmiş olmasına bakılmaksızın test, kit, ilaç ve ekipmandan
ücret alınmaması gerektiğini belirtmektedir.
Kamu sağlık hizmetleri ve sağlık turizme, turistin sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri fiyat tarifleri usul ve esasları
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve ülkemizde geçerli herhangi bir sosyal güvencesi veya sağlık hizmetlerinden
yararlanmada muafiyet kararı bulunmayan yabancı uyruklu kişileri/turistleri kapsamaktadır.
Talebimdir,
1- Kamu ve özel hiçbir hastane/sağlık kuruluşu Covid-19 testleri için, 9.4.202 ve 9.5.2022 tarihli Sağlık Uygulama ve
Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği hükümlerine göre genel sağlık. Sigortalısı v bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerden v 13.03.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hiçbir vatandaşın pandemi süresince yasal olarak ücret
alınamaz hükmü getirilmiştir.
Covid-19 test ücreti, ancak ülkemizde geçerli herhangi bir sosyal güvencesi veya sağlık hizmetlerinden yararlanmada
muafiyet kararı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerden ve GSS kapsamında olduğu halde sağlık hizmet bedelini kendisinin
ödeyeceğini beyan eden kişilerden alınır.
2- 2399 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına ve resmi gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına
dair tebliğe göre …………………… Özel hastanesi/sağlık kuruluş pandemi süreci devam ettiğinden dolayı Covid-19 test ücreti
almaması ve usulsüz işlem yapmaması gerekirdi.
3- Tüm ısrarlarımıza rağmen ayrıntılı fatura verilmemiştir.
4- Yaşadığımız mağduriyetin mevzuat hükümlerince incelenmesini, benden tahsil edilen meblağın tarafıma ödenmesine,
hastanenin/sağlık kuruluşunun soruşturulmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum.
Adı-Soyadı

/ Tarih

EK- Hastaneden verilen test ücret faturası, kredi kartı ekstresi.

