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Tebliğ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 

Sosyal Güvenlik kUrumu Sağlık Uygulama Tebliği 

7.3.7. İşitme cihazları  

(1) Kurumca sadece analog ve dijital işitme cihazı bedelleri ödenir.  

(2)İşitme cihazlarının 01/05/2010 tarihine kadar  imal ya da ithal edildikleri ülkelerde  

sertifikalı olduğunun (CE,FDA,TGA,SFDA gibi) belgelendirilmesi,  

(3) İşitme cihazlarının 01/05/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde 

kullanıldığına dair ilgili ülkenin ruhsatlandırma biriminden veya bağımsız Sağlık 

Teknolojileri Değerlendirme (HTA) biriminden alınacak, ürünün ülkede kullanıldığına ve geri 

ödeme kapsamında olduğuna dair belge ya da ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak 

aynı özelliklere haiz belgelerden herhangi biri ile belgelendirilmesi. 

(4) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık 

kurumlarınca, işitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun, Kulak Burun Boğaz 

uzman hekimi veya 3 Kulak Burun Boğaz hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu 

düzenlenecektir.  

(5) Raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğu belirtilecek, dijital cihaz önerilmesi 

durumunda analog cihaz önerilmeme gerekçesi ayrıca belirtilecektir.  

(6) Odyoloji test sonuçlarını gösterir belgenin aslı rapora eklenecektir. Odyoloji testlerinin, 

Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında/kuruluşlarında veya raporu düzenleyen sağlık 

kurumunun hizmet alım sözleşmesi yaptığı sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca yapılması ve 

odyometrist veya odyolog, veya uzman odyolog, veya işitme testi yapmaya yetkili sertifikalı 

personel tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir. 

(7) Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda iki 

kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi yeterli olmayıp, gerekçeleri belirtilerek 

“Hastanın her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir.” ibaresi raporda yer alacaktır. 

(8) İşitme cihazı bedelleri SUT eki EK-5/C Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak fatura 

tutarını aşmamak şartıyla ödenir.18 yaş altı çocuklar için EK-5/C Listesinde yer alan tutarlar 

%50 oranında artırılarak uygulanır. 

(9) İşitme cihazı kalıp ve pil bedelleri ödenmez. 

(10) İşitme cihazının yenilenme süresi 5(beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen işitme cihazı 

bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak, işitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın 

yeterli gelmemesi durumunda bu durumun Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca 

düzenlenen Kulak Burun Boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile 

belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın 



arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık 

kurumunca düzenlenen  Kulak Burun Boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu 

ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce 

yenilenmesi mümkündür. 

  

EK-5/C 

S.NO SUT KODU 
PROTEZ VE ORTEZ 

LİSTESİ 

YENİLEME 

SÜRESİ 
FİYAT TL 

267 226.700 İşitme cihazı (analog) 5 yıl 210,00 

268 226.800 İşitme cihazı (dijital) 5 yıl 420,00 
 


