
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ö  N  S  Ö  Z 
 
Değerli  Koklear implant kullanıcıları, 
     Bilindiği gibi ülkemiz  vatandaşlarının sosyal güvenliği devletin Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından sağlanmaktadır.  Bu kurumda sağlık ve tedavi bölümü ise 2008 Ekim ayında 
uygulamaya alınan “Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamında Genel Sağlık Sigortası Genel  
Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
     Geçmişte 3 ayrı kurum tarafından üstlenilen  sosyal güvenlik ve sağlık işlemleri; sağlık ve 
sosyal güvenlik  reformu kapsamında birleştirilmek için 2006 yılında “5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve   Genel Sağlık Sigortası” kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre teşkilatlanan  Sosyal 
Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki sigortalıların sağlık ve tedavi işlemlerini 
Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT)ile düzenlemeye başladı. İlki Mayıs 2007 yılında yayınlanan 
bu tebliğlerde uygulama ile ortaya çıkan yeni durumlar ve aksaklıklar için bir çok defa değişlik 
yapıldı ve yapılacakta . 
      Koklear implant için Genel Sağlık Sigortasından  önceki dönemlerde “Tedavi 
Talimatlarındaki “ hükümlere göre işlem yapılıyordu. Ancak  koklear implantta tüm tedavi 
işlemleri içeriğinde SUT ‘ta düzenlenmeye başlandı. 2013 yılına kadar SUT’un ana maddeleri 
kapsamında ( SUT metninde 7.3.13.A maddesinde) işlem gören koklear implant  kuralları 
Mayıs 2013’den itibaren SUT’un ek listelerine alındı. Kokear implant ile birlikte diğer kulak 
implantları KBB branş  listesinde, yedek parça ve konuşma işlemcisi  yenileme işi ise  listesine 
10101-10106 kod numaraları ile  Tıbbi malzeme sarf listesi listesine geçirildi.  
      SUT’ta Kolear implant için geniş kapsamlı ve sistem değiştiren düzenleme Kasım 2013 
ayında  yapıldı. Bu değişiklikte kokler implantın ilk temininde işlem şekli geliştirildi. Koklear 
implant kitinin (iç ve dış parçalar olarak tümü) fiyatı listeden çıkarıldı  tanıya dayalı işlem 
puanlarında yapılan %10’ luk artışla koklear implant için SGK’na fatura edilecek tutar azami 
30.005 lira olarak belirlendi.  
      Klinikler bu fiyata göre ihale veya sözleşme yaparak cihazları temin edip hastalarına 
takmaktadırlar. Yine bu değişiklikte  18 yaşının üstündeki hastalarda geçerli olmak üzere  
koklear implant operasyonları içinde ilave ücret konuldu. Ancak ilave ücret alma işi yalnızca  
Tıp Fakültesi hastanelerinde  bu hastanelerin öğretim üyelerine yaptırılacak ameliyatlar için 
geçerlidir. Sağlık Bakanlığı  Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile Tıp Fakültelerinde öğretim 
üyeleri dışındaki doktorlara yaptırılacak ameliyatlar için geçerli değildir. Diğer önemli bir 
ilavede koklear implant kitleri için içerik standartı sağlamak amacı ile kitlerde bulunacak 
malzemelerin listesi SUT’ a ilave edildi.  
     Ülkemizde resmi sağlık kuruluşları olan SB Hastaneleri ile devlet ve vakıf Üniversiteleri Tıp 
Fakültelerinde 40’dan fazla klinikte yapılan koklear implant ameliyatları için uygulanan Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT) güncel hükümleri  ana madde ve listeleri derneğimizce bir kitapçık 
haline getirilerek ilk defa 2014 Şubat ayında yayınlanmıştı. Bu tarihi takiben yapılan 
değişikliklerle güncelleştirilerek yeni basımları yapılmıştır. Bu defa 2016 Temmuz ayında  
yapılan değişikte işlenerek  yeniden bastırılmıştır.  
    Hepinize sağlıklı günler dileriz. Esen kalınız. 
 



SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 

1.1 - Amaç 

(1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal 
Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam 
maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve 
refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesidir.  
 ………………………………. 
 ……………………………… 
1.9 - İlave ücret 
1.9.1 - İlave ücret alınması 
 (Değişik: RG-18/03/2014-28945/4 md.  
       (1) İlave ücret alınması uygulamasında;  
        a)Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; Kurumca 
belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir.  
        b)Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai 
saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir 
defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer 
hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. (14.07.2016 tarihli RG) 
        c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık 
hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak 
kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin 
bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A 
Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. 
     (2) İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık 

kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.  

     (3) Kurumla sözleşmeli eczaneler, eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın 

fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep 

ettiği görmeye yardımcı malzemenin bedeli ile Kurumca ödenen görmeye yardımcı malzeme bedeli 

arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak 

değerlendirilmez. 

     (4) Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep 

edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez. 

     (5) Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak 

hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi 

bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz. 

     (6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi 

halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin 

hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-1/D) 

kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.  
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 (7) Kurumla sözleşmeli/protokollü vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı 

başvuru numarası altında yapılan Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) 

TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, SUT eki “Hastaya Sunulmuş 

Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi (EK-1/B) yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın 

taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. 

Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren 

bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik 

ortamda da sağlanabilir. 

1.9.2 - İlave ücret alınmayacak kişiler 

(1) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler 

ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamaz.  

a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar, 
ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar. 

1.9.3 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri 

(1) (Değişik:RG-12/11/2013-28819/1 md.  

 Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yüksek öğretim 

kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı 

maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış 

çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear 

implant yerleştirilmesi işlemi için ilave ücret alınabilir. (14.07.2016 tarihli RG) 

                a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan 
muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle 
sunulan sağlık hizmetleri, 
               b) Yoğun bakım hizmetleri, 
               c) Yanık tedavisi hizmetleri, 
               ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
               d) Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 
               e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, 
               f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
               g)Hemodiyaliz tedavileri, 
               ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) 
 

(Ek:RG-12/11/2013-28819/1 md. Yürürlük 

 h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” 
işlemi 
 

   İlave ücret konusundaki değişikler  koklear implant ameliyatı için alınacak ek ücretleri değil de 
poliklinik muayenelerinde ve diğer hizmetleri kapsamaktadır. Poliklinik muayenelerinde bir kat olan 
ilave ücret 2(iki), diğer hizmetlerde %50 olan ilave ücret ise 1 (bir) katına yükseltilmiştir. Koklear 
implant ameliyatları için alınacak ilave ücret ise  yine asgari ücretin iki katını aşamayacak  seviyede 
olacaktır.  

Not: İlave ücretle ilgili olarak Kasım 2013 ve Mart 2014 de yapılan değişiklikler italik 

yazılmıştır (1.9.1-1.9.3 ve (h) fıkrası 
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KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER ( Ek 3/j) 
SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FiYAT  (TL) 

 KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARLARI 
(1) Değişik:RG-01/10/2014-29136/20-b md. Yürürlük:01/10/2014 )   
Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda 
görmediği aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman 
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan 
hastalarda veya Sağlık Bakanlığı İşitsel  İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından 
kemiğe monte işitme cihazı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması halinde 
Kurumca bedeli karşılanır. 
(2) Kemik yolu işitme eşiği 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’ de 60 dB’i aşmayan, iletim veya 
mikst tip işitme kaybı olan ve konuşmayı ayırt etme skoru %60 ve üzerinde olan hastalarda 
aşağıda belirtilen kriterlere uyması durumunda; 
a)Bilateral aural atrezi, cerrahi ile düzeltilemeyen konjenital orta kulak anomalilerinde, 
B)Bilateral mastoidektomi kavitesi bulunan hastalarda, 
C)Tedaviye dirençli kronik eksternal  otit olan hastalarda 

bedelleri Kurumca karşılanır. 
(3) 5 (beş) yaşından küçük hastalara uygulandığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz. 
Ancak 5 (beş) yaşından küçük hastalara ya da genel durumu cerrahi uygulamasına elverişli 
olmayan hastalara kafa bandı (soft band) ya da benzeri bir ataçmanla uygulanması halinde 
Kurumca bedeli karşılanır.  
(4) Kemiğe implante edilen işitme cihazı, 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde 
Kurumca bedeli karşılanır. 

 

 

 

KB1013 
KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARLARI (İşlemci, Pil ve Pil yuvaları, İç parça ile dış 
parça arasında aktarıcı sistem ve bileşenleri, Cerrahi ile yerleştirilen iç parça) 

 

15.800,00 

 ORTA KULAK İMPLANTI  
 

(1) Değişik:RG-01/10/2014-29136/20-c md. Yürürlük:01/10/2014 )  
 Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda 
görmediği aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman 
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan 
hastalarda veya Sağlık Bakanlığı İşitsel  İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından 
orta kulak implantı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması  halinde   Kurumca 
bedeli karşılanır.  Kurumca bedelinin karşılanması için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil 
olduğu belirtilmelidir. 
a) Sensörinöral işitme kayıpları: 
1- Alçak frekanslarda 65 dB, orta frekanslarda 70 dB, yüksek frekanslarda 85 dB’i geçmeyen 
sensorinöral işitme kaybı olan kişilerde uygulanır. 
2- Konuşmayı ayırt etme skorunun  %50’den daha iyi olması durumunda uygulanır (5 (beş) 
yaşından küçüklerde bu şart aranmaz). 
3- Retrokoklear patolojinin olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gereklidir. 
b) İletim ve mikst tip işitme kayıpları: 
1- Kemik yolu işitme eşikleri  60 dB’den kötü olmayan mikst veya  iletim tipi işitme 
kayıplarında uygulanır. 
2- Konuşmayı ayırt etme skorunun %50’den daha iyi olması durumunda uygulanır (5 (beş) 
yaşından küçüklerde bu şart aranmaz). 
3- Her iki kulağı da daha önce en az bir kez opere edilmiş hastanın işitme kaybının 
düzeltilmemiş olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir. 
c) Bilateral işitme kaybı olup, konvansiyonel işitme cihazı ile düzeltilebilme şartı aranmadan 
orta kulak implantı yapılabilecek özellikli durumlar; 
1- Geçirilmiş kulak cerrahisi sonucu radikal mastoidektomi  kavitesi olan ve tekrarlayan 
enfeksiyonlar nedeniyle konvansiyonel işitme cihazı kullanamayan hastalarda, 
2- Tedaviye dirençli kronik eksternal  otit nedeniyle klasik hava yolu işitme cihazı 
kullanamayan hastalarda 
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 3- Konjenital dış ve orta kulak anomalisi olan hastalarda, 
4- İşitme cihazı endikasyonu olup steteskop kullanması gereken sağlık çalışanlarında, orta 
kulak implantı uygulanabilir. 
(2) Orta kulağa implante edilebilen işitme cihazı, 3.Basamak Hastanelerde uygulanması 
halinde bedeli Kurumca karşılanır. 

 

 

KB1014 
ORTA KULAK İMPLANTI (İşlemci, Pil ve pil yuvaları, Aktarıcı sistem ve bileşenleri, Cerrahi ile 
yerleştirilen iç parça 

 

17.949,00 

                                                                                                       

  
 

KOKLEAR IMPLANT 
 

 

  

A) Koklear implant (Kİ) 
 

(1) Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan işitme 
cihazından yarar  görmeyen aşağıdaki kriterleri haiz kişilerde veya Sağlık Bakanlığı İşitsel  
İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun 
görülen kişilerde uygulanması  Kurumca bedeli karşılanır. 
a) Alıcı ve ifade edici dil yaşı ile kronolojik yaş arasında 4 (dört) yıldan daha az fark olması 
durumunda veya alıcı ve ifade edici dili 4 (dört) yaş ve üstü olan çocuklarda (4-18 yaş) 
kronolojik yaşa bakılmaksızın Kİ uygulanır. 
b) Post-lingual işitme kaybı olanlarda Kİ uygulanır. 
Post-lingual işitme kaybı olanlarda Kİ uygulanır. 
c) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz 
uzman hekimi tarafından düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık 
kurumunda çalışan 1 (bir) uzman odyolog veya odyolog ve psikolog değerlendirme sonucu 
bulunmalıdır. 
ç) Elektrod yerleşimini sağlayacak kadar iç kulak gelişiminin olması ve koklear sinirin varlığı 
yüksek çözünürlükte CT ve/veya MRI ile gösterilmelidir. 
d) Menenjit sonrası oluşan işitme kaybı ve koklear ossifikasyon varlığında özel şartlar 
aranmaksızın acil operasyon sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır.              
e) İşitsel  nöropati tanısı alan ve en az 6 (altı) ay süreyle işitme rehabilitasyonu ve 
eğitiminden fayda görmediği odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır. 
f) İkinci kulağa Kİ uygulanması; menenjit sonrası ileri derecede sensöri nöral işitme 
kayıplarında, ileri işitme kaybı yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum 
agenezisine eşlik eden ileri derecede işitme kayıplarında eşzamanlı veya ardışık çift taraflı Kİ 
uygulanabilir. 
g) Kİ uygulaması sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle koklear implantın işlevselliğini 
yitirmesi durumunda, bu durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun 
Boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi 
halinde yeniden planlanan implantasyon Kurumca bedeli karşılanır.                                                                                                                                      
(2) Odyolojik değerlendirme; odyometrik inceleme, timpanometri, stapes refleks eşiği testi, 
klinik otoakustik emisyon testi, ABR testleri ile yapılır. 
Odyolojik kriterler; 
a) 2 (iki) yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki işitme 
eşikleri ortalamasının 80 dB’den daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme testi yapılabilen 
hastalarda konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında olması gereklidir. En az 3 (üç) 
aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu raporunda 
belirtilmelidir. 
b) 2 (iki) yaş altı çocuklarda, bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensöri nöral işitme kaybı 
olması ve en az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği 
sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir. 
c) Saf ses ortalaması (500, 1000, 2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü, karşı 
kulakta 90 dB ve daha kötü olan ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında kaldığı 
hastalarda kötü kulağa Kİ yapılabilir. 
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(3) Koklear implantın, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde Kurumca bedeli 
karşılanmaz. 
(4) Kİ, 3 Basamak Hastanelerde uygulanması halinde, cihaz ve aksesuarlar dahil olarak 
Kurumca bedeli karşılanır. 
(5) Elektroakustik uygulama: 1000 Hz ve altındaki frekanslarda işitme eşiklerinin 50 dB ve 
daha iyi, 1000 Hz’den yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuşmayı ayırt 
etme skorunun %30’dan kötü olması durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın 
Kurumca bedelinin ödenmesi için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil olduğu 
belirtilmelidir. 
B) Koklear implant yapılacak merkezlerde asgari bulunması gereken ekipmanlar 
1- Çocuk odyometrisi-serbest alan odyometrisi yapılmasına olanak sağlayacak odyometri 
donanımı ve uygun özelliklerde test odası, 
2- En az 2 (iki) frekansta (226 Hz ve 800/1000 Hz olmak kaydıyla) test yapabilen 
timpanometri cihazı, 
3- Klinik otoakustik emisyon test cihazı, 
4- Klinik ABR test cihazı. 
 

Değişik:RG-18/03/2014-28945/36 md.  
C) Koklear implant asgari çanta içeriği 
Konuşma işlemcisi,  transmitter,  12 adet 675 p düğme pil, şarj edilebilir pil ünitesi, 3 adet 
şarj edilebilir pil ve şarj cihazı (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 150 
adet 675 p düğme pil ya da şarj edilebilir özel veya AAA pil (4 adet)), ara kablo, yedek ara 
kablo (3 adet), yedek mıknatıs, konuşma işlemcisi test cihazı, nem alma ve kurutma kiti, 
temizleme  apereyi, dış parça taşıma çantası veya kutusu, günlük kullanım çantası, Türkçe 
kullanım kılavuzu, pil tutucu veya yuvası (2 adet) ile yedek pil yuvası kapağı (işlemci içinde 
olanlarda aranmaz), yedek kulak kancası (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), yedek 
kulak kancası pini (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), pin çıkarma aleti (pini 
olmayan cihazlarda istenmez), tornavida (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), 
uzaktan kumanda (cihazın kullanımı için gerekli değil ise istenmez). 
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(Değişik:RG- 12/11/2013-28819/ 23 md.Yürürlük: 12/11/2013) 
KOKLEAR İMPLANT (İşlemci, Pil ve pil yuvaları, Aktarıcı sistem ve bileşenleri, Cerrahi ile 
yerleştirilen iç parça) 

 
25.800,00 

 
 

BEYİN SAPI İMPLANTI 
 

 

(Değişik:RG-01/10/2014-29136/20-ç md. Yürürlük:01/10/2014 ) 
 (1)Koklear implant ekibi tarafından değerlendirilmiş ve yapılan CT ve/veya MRI 
incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya 
hasar gördüğü tespit edilen hastalara beyin sapı implantı sağlık kurulu raporu ile veya Sağlık 
Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından beyin sapı implantı 
yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır. 
(2) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz 
uzman hekimi tarafından düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık 
kurumunda çalışan bir uzman odyolog veya odyolog ve psikolog değerlendirme sonucu 
bulunmalıdır. 
(3) Koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğünün CT 
ve/veya MRI incelemeleri ile belgelendirilmelidir. 
(4) Beyin sapı implantının, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri 
Kurumca karşılanmaz. 
(5) Beyin sapı implantı, 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde bedeli Kurumca 
karşılanır. 

 
KB1016 

BEYİN SAPI İMPLANTI (İşlemci, pil ve pil yuvaları, Aktarıcı sistem ve bileşenleri, cerrahi ile 
yerleştirilen iç parça) 

 
35.425,00 



             SUT’ta 18.03.2014 tarihinde yapılan değişikle (36.madde ) aynı  Tebliğ eki KBB Boğaz 
Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J) listesinde “KOKLEAR İMPLANT”ın ödeme kriteri ve/veya 
kurallarının (A) maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kriterlere haiz kişilerde” ibaresinden sonra 
gelmek üzere ”veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu 
tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik  
ile geçen 2013 Ekim ayında Sağlık Bakanlığınca çıkarılan genelge içeriğinde Sağlık Bakanlığı İşitsel 
İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu karar ile zorunlu olarak ameliyatına karar verilenleri de 
kapsaması  için yapılmıştır.  
           C maddesinde yapılan değişiklikte; Kit içeriği listesinin ilk defa geçtiğimiz Kasım ayında SUT’a 
girmesinden sonra  listenin markalara ve modellere göre değişiklik gösteren parçalara paralellik 
taşıması  için Kit içeriği yeniden ele alınıp  listenin  tek parça  cihazlarlarla birden çok parça cihazları 
içerecek şekilde tek bir liste birleştirildiği görülmektedir.  
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TIBBİ SARF MALZEMELER LİSTESİ ( Ek 3/C-4) 
 

 

SUT KODU 
 

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI 
 

FiYAT (TL) 
 

KOKLEAR İMPLANT SARF MALZEMELERİ 
(1)Kİ uygulaması sonrasındaki takip, cerrahi tedavi yapılan sağlık kurumunca yapılır. Hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) 
defa, koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmektedir. Bu takipleri 
belgelendiremeyen hastalarda, koklear implantın yedek parçalarının (pil, ara kablo, pil yuvası, aktarıcı bobin) 
Kurumca bedelleri karşılanmaz. (*) 

 

A10101 
 

KOKLEAR İMPLANT PİLİ 
 

0,45 
Değişik:RG- 25.07.2014-29071 53/b md. 
(1) Her bir Koklear implant için günde en fazla 1 (bir) pil bedeli olmak üzere; 1 (bir) Kulak Burun Boğaz uzmanı 
tarafından düzenlenecek rapora istinaden, 1 (bir)’er yıllık miktarının Kurumca bedeli karşılanır. 
(2) Şarj edilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedelini aşmaması şartı ile Kurumca bedeli karşılanır. 
 

A10102 
 

KOKLEAR İMPLANT ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMISIZ) ARA KABLO 
 

38,00 
Değişik:RG- 25.07.2014-29071 53/c md. )Ara Kablolar (aktarıcıdan bağımsız):  
a) 0-5 yaş için yılda 5 beş) adet, b) 5-10 yaş için yılda 3(üç) adet, 
c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki ) adet olmak üzere, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin 
düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır. 

 

A10103 
 

KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ 
 

11.400,00 
  

Değişik:RG- 25.07.2014-29071 53/ ç md. 
(1)  (1) Konuşma işlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak koklear implant üretici firması tarafından 

verilen teknik rapor ile birlikte üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu 
raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran 
kişilerde üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden 
yenilenebilecektir.   

 

A10104 
 

AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER) 
 

139,00 
 

(1)Kullanıcı kusuru olmaksızın aktarıcıların (transmitter, bobin), garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) yılda bir 
olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez. 

 

A10105 
 

PİL YUVASI 
 

180,60 
(1) Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) yılda bir olmak üzere Kİ 
kurul raporuna istinaden yenilenir. Bu süreden önce yenilenmez. 

İŞİTME CİHAZI  VE SARF MALZEMELERİ  

A1106  Değişik:RG- 25.07.2014-29071 53/a md. (1)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuyla, işitme cihazı  başına, 
çocuklarda ve kanal içi işitme cihazı kullanan erişkinlerde en fazla haftada 1 (bir), 
diğer erişkinlerde en fazla 2 (iki) haftada 1 (bir) adet hesabıyla işitme cihazı pil bedeli 
Kurumca karşılanır. Rapor doğrultusunda düzenlenecek reçetede en fazla 1 (bir) yıllık 
pil miktarı yer alabilir. Ancak, işitme cihazlarının ilk kez alınması aşamasında, işitme 
cihazı pilleri için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz ** 

0,45 



DİĞER PROTEZ ORTEZLER   ( EK-3/C-3) 

İŞİTME CİHAZI  
Değişik:RG- 18.01.2016-29597 18 Md. Aynı Tebliğin Diğer Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)’nde yer alan 
“D01004” SUT kodlu “Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı” adlı tıbbi malzemenin fiyatı “555,00” olarak 
değiştirilmiştir 

 

(*)  2 yılda kontrol konusu için SGK’na yaptığımız  başvuruya alınan cevabı yazıda,  

  SUT’ta yer alan bu düzenlemelerin 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği için, mağduriyete sebebiyet 
verilmemesi ve uygulamada karışıklığa yol açılmamasını teminen;  - 22.06.2012 tarihinden önce takılmış olan 
koklear implantlı hastalar için koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi 
şartı  aranmayacağı, 
   - 22.06.2012 tarihinden sonra takılmış olan koklear implantlı hastalar için ise Kİ sarf malzemelerinden pil 
yuvası ve aktarıcı bobin için, hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) defa, koklear implantın takıldığı merkezde takip 
edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmekte olup, yenilenme süreleri 2 yıldan daha az olan pil ve ara 
kablolar için koklear implantın takıldığı tarihten sonraki ilk 2 yıl bu şart aranmayacağı   bildirilmiştir. Bu 
hükümler aynen 2013/37 sayılı Genelgede de yer almaktadır. 
** Gerek işitme cihazında, gerekse pillerinde 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan tutarlar ; 0-4 yaş için % 

80,  5-12 yaş için % 60 ve 13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”   

 
 



T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
 
 

Sayı : 74955854/1255           13/11/2013 

Konu   : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi 

              Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri 

 

GENELGE 

2013/ 37 

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan genelgelerin, Kurum 
Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ları gereği yeniden gözden geçirilmesi, 
güncelleştirilmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde, tıbbi malzemelerin hasta 
tarafından temin edilmesi durumunda geri ödeme işlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 
arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen yayımlanmış olan “Hasta Tarafından Temin Edilen 
Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 22.08.2012 tarihli ve 2012/31 sayılı 
Genelgenin, değişen mevzuat doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 

           Hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödeme işlemleri, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Bazı Tıbbi Malzemelere İlişkin Önemli Hususlar 

7.8. Koklear implant (Kİ) konuşma işlemcisi ve yedek parçaları 

(1) Kİ konuşma işlemcisinin, SUT ve eki listelerde fiyatlandırılmış olan tutarı, tek parça 
şeklinde üretimi yapılmış olan koklear implant konuşma işlemcisi için belirlenmiştir. Ancak bazı eski 
koklear implantlı hastalarda konuşma işlemcisi iki parçadan oluşan modeller olabilmektedir. Bu 
şekilde  konuşma  işlemcisi  iki parçadan  oluşan  koklear      implantlı  hastaların,   konuşma  işlemcisi  
kısımlarından  herhangi     bir bölümü arızalandığında  yalnızca  arızalanan  bölüm  tamir edildiği veya  
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SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI YENİLENME SÜRESİ 
 

FİYAT (TL) 
D01004 DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI 5 Yıl 555,00 ** 



değiştirildiği zaman  koklear implant işlev görebilmektedir. Bu iki parçadan herhangi birisi fonksiyonel    
değils    koklear implantın  düzgün çalışması  mümkün olmayacaktır.  Bu nedenle böyle hastaların 
mağduriyetine sebebiyet vermemek ve yeni bir Kİ uygulamasına gidilmemesini teminen, bozulduğu ve 
değiştirilmesi gerektiği sağlık kurulu raporu ve teknik servis raporu ile belgelendirilmiş parçanın 
tamir/değişim bedelinin, piyasa fiyat araştırması (her türlü fiyat araştırması) yapılarak taşra teşkilatı 
inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi 
malzemelerden en düşük olanının fiyatı esas alınarak fatura tutarını aşmamak üzere karşılanması 
gerekmektedir. 

(2) SUT eki EK-3/C-4 listesinde, Kİ sarf malzemeleri ile ilgili olarak; 
“Kİ uygulaması sonrasındaki takip, cerrahi tedavi yapılan sağlık kurumunca yapılır. Hastanın ilk 2 (iki) yılda 
2 (iki) defa, koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmektedir. 
Bu takipleri belgelendiremeyen hastalarda, koklear implantın yedek parçalarının (pil, ara kablo, pil yuvası, 
aktarıcı bobin) Kurumca bedelleri karşılanmaz.” hükmü mevcut olup, yine aynı listede, 

- Kİ pilleri için; 
“(1) Koklear implant için günde en fazla 1 (bir) pil bedeli olmak üzere; 1 (bir) Kulak Burun Boğaz uzmanı 
tarafından düzenlenecek rapora istinaden, 1 (bir)’er yıllık miktarının Kurumca bedeli karşılanır”. 
 (2) Şarj edilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedelini aşmaması şartı ile Kurumca bedeli 
karşılanır. 
              - Kİ ara kablo (aktarıcıdan bağımsız ara kablo) için; 
                 “Ara Kablolar (aktarıcıdan bağımsız): 
                 a) 0-5 yaş için yılda 3 (üç) adet, 
                 b) 5-10 yaş için yılda 2 (iki) adet, 
                 c) 10 yaş ve üzeri için yılda 1 (bir) adet olmak üzere, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman 
hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.”, 
                 - Kİ aktarıcı (bobin, transmitter) için; 
“Kullanıcı kusuru olmaksızın aktarıcıların (transmitter, bobin), garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) 
yılda bir olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez.”, 
Kİ pil yuvası için; 
                   Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) yılda bir 
olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenir. Bu süreden önce yenilenmez.”   
 hükümleri yer almaktadır. 
                    SUT’ta yer alan bu düzenlemeler 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği için, genel sağlık 
sigortalısının mağduriyetine sebebiyet verilmemesi ve uygulamada karışıklığa yol açılmamasını teminen;  

(1) 22.06.2012 tarihinden önce takılmış olan koklear implantlı hastalar için koklear implantın 
takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi şartı aranmayacaktır. 

(2) 22.06.2012 tarihinden sonra takılmış olan koklear implantlı hastalar için ise Kİ sarf 
malzemelerinden pil yuvası ve aktarıcı bobin için, hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) defa, koklear implantın 
takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmekte olup, yenilenme süreleri 2 yıldan 
daha az olan pil ve ara kablolar için koklear implantın takıldığı tarihten sonraki ilk 2 yıl bu şart 
aranmayacaktır.  

DOKUZUNCU BÖLÜM 
 

Mustafa KURUCA 

Kurum Başkanı V. 

DAĞITIM:  

Gereği:                             Bilgi: 

Merkez ve Taşra Teşkilatına                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

(Genelgenin tümünü ve eklerini www.sgk.gov.tr sitesinde bulabilirsiniz) 
 

 

Ziyabey Cad. N: 5 Balgat Ankara                                                               Ayrıntılı bilgi için irtibat; Dr. Hanefi Gök Da.Bşk 

Tel : 03122078495 Faks: 0 3122078156                        e-posta:gsstibbimalzeme@sgk.gov.tr Elektronik ağ:www.sgk.gov.tr 
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KULAĞIN YAPISI ve KOKLEAR İMPLANT ŞEMASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKLEAR İMPLANT NASIL ÇALIŞIR: 

1- Kulak üzerinde konuşma işlemcisindeki (8)mikrofon sesleri alır. 
2- Bu sesler Kelime işlemcisinde (8) sinyal haline getirilir. 
3- Sinyal haline gelen sesler ara kablo ile (5) mıknatıslı aktarıcıya(1) ( bobin transmitter)  
     götürülür. 
4- Aktarıcıda bu sinyalleri deri  üzerinden karşısındaki kayıt edici implatta (2) iletir. 
5- Kayıt edici implant tarafından alınan ses sinyalleri ara bağlayıcı tel ile (9) koklea içerisine 
    sarmal olarak  yerleştirilen ve markalara göre sayıları değişen elektrot dizinlerine (13) 
    aktarılır, 
6- Elektriksel sinyal halindeki her sesi farklı  işlemlendiren elektrotlar işitme sinirlerimizi (11) 
    uyararak beynimizin işitme merkezine ulaştırır ve böylece devre tamamlandığından duyma 
    da sağlanır. 



KOKLEAR İMPLANT KULLANIMINDA ÖNEMLİ NOKTALAR 
 

  1-Cihazlarımızdan  istenilen  düzeyde verim almak için önerildiği şekilde kullanmalı ve başlangıç 
dönemlerinde cihazın programını sık sık kontrol ettirmeliyiz.  Çünkü bu kontroller duyduklarınızı 
anlamada ve ayırt etmede sağladığınız gelişmelerin programınıza aktarılmasını sağlar. 
  2- Koklear İmplantın  dış parçaları  yaşam  şartlarına karşı dayanıklı üretilmiştir. Ancak yinede 
cihazlarımızı özenli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü; arıza hallerinde ki kesintiler bizleri tekrar sessizliğe 
boğacaktır. Bu  nedenle cihazla, yedek parça ve aksesuarları ile  kesinlikle oynamayınız ve oynatmayınız. 
Her ne şekilde olursa olsun dışarıdan müdahale garanti kapsamından çıkarılmasına neden olacaktır.  
  3- Koklear İmplant cihazlarında nem ve ter kullanımı etkileyen en önemli faktörlerdir.  Cihazınızı, yani 
konuşma işlemcisini ter, nem ve yağıştan koruyunuz. fazla yağmur olduğunda ve fırtına hallerinde geçici 
olarak çıkarıp korumaya  alalım.   Cihazınızın  nemini almak  için her akşam muhakkak nem alma kutusuna 
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 koyunuz Banyo  yapar iken veya suya girer iken cihazınız cihazınızı çıkarınız. Ne var ki Yeni modeller ile 
kullanılan su kitlerini alarak/takarak yüzebilirsiniz. banyo  yapabilirsiniz. 
 4-cihazlarımızı elektrikli nem alma kutusuna pillerini çıkararak koyalım ve  nem alma tabletlerini en geç 
iki ayda bir değiştirelim. 
5-Kulak arkasında taşıdığımız konuşma işlemcimizin düşmesi, kayıp olması çalınma riski oldukça fazladır. 
Bu risk kablosuz işlemcilerde ve çocuklarda daha da fazladır.  Bu neden ile cihazımıza gözümüz gibi 
bakalım ve koruyalım. Firmamızın önerdiği tedbirleri uygulayalım. Kulak kalıbı kullanalım, kitlerle verilen 
kulak çevresinden bağlantı yapan aparatları kullanalım, çocuklarda çocuk kitlerini kullanarak omzundan 
elbiselerine, zıbınlarına bağlayalım. Özel koruma  kılıfları kullanalım, bandana ile korumaya alalım. 
Kablosuzlarda cihazımızın özel çelik bağlantıları ile özel tokaları ile  saçımıza özellikle bağlayalım   
Çocuklarımız ve beklerimizin cihazlarını kulaklarından sık sık kontrol edelim. 
 6- Cihazlarınızın ara kabloları sorun yaratabilecek bir bölümdür. Bu ara kablolarda ter nedeniyle oluşan 
sertlikler içerideki ince tellerin kopmasına neden olur. Çok ince olan bu teller en ufak bir darbe ile 
kopabilir. Bu nedenle konuşma işlemcisi ile aktarıcıyı bağlayan ara kabloyu sallamayınız. Pil 
değişimlerinde kabloya dikkat ediniz. Çocuklarınızın dişlemesini, çekmesini önleyiniz. kopan kablo 
tellerinin yapacağı kontak patlama gibi sesle rahatsızlık verebilir  
Ara kablosunu korumak için dış kısmını eriyen bantlarla sarabilirsiniz veya işlemciyle birlikte özel koruma 
kılıfları alabilir örebilirsiniz bandana takabilirsiniz.  
 7-   Kablo sürtünmeleri statik  elektriklenmeye neden olabilir. Bu durumlarda statik elektriğin boşalmasını 
sağlayınız.  
8- Cihazlarınızda önerilen pilleri kullanınız. Kullan tip pillerde 675 serisi pillerin ımplant için üretilen 
çeşitlerini tercih ediniz marka önemli değildir.   Kalem tip pillerde amperi yüksek olan pilleri alınız. Pilinizin 
kullanımını uzatmak için pilinizi cihaz kapalı olarak takınız ve kulağınıza taktıktan sonra cihazı açınız. 
      Sarjlı pillerinizin kullanım sürelerini uzatmak için  önerilen şeklide sarj ediniz. Pillerinizin akıp 
bozulmaması için iyi muhafaza ediniz  nemli ortamlardan uzaklaştırınız.  
     Küçük yassı tip piller( 675 serisi piller) çocuklarınız için çok tehlikelidir. Pilleri ortalıkta bırakmayınız, 
çocukların ulaşamayacağı ve kapalı  yerlerde muhafaza ediniz. Yutabilirler. Hayati tehlikesi vardır.  
        Kullanılmış pilleri gelişi güzel çöpe atmayınız. Çevre kirliliğini çok etkileyen kullanılmış pilleri biriktirip 
özel pil kutularına atınız. 
   9- Kaliteli bir ses için; konuşma işlemcisini, kablolarını başlıklarını ve aktarıcıyı  temiz tutunuz. 
Temizleme işini önerildiği gibi yapınız. 
   10- Ameliyatla kokleaya yerleştirilen elektrotların güvenliği için başınızı darbelere karşı korumalıyız ve 
özellikle boks-güreş ve benzeri  yakın temas gerektiren aktivitelerden ve takım sporlarından kaçınmalıyız. 
 11-Kafatasımıza yerleştirilen ve aktarıcı bobinin yapıştığı implant bölgesini kaşımayınız, kızarıklık ve şişlik 
hallerinde odyoloğumuza başvurarak çözüm üretelim. Aksi halde komplikasyonla karşı karşıya kalabiliriz. 
Aynı şekilde İmplantın  yerleştirildiği bölgeyi sık sık elimizle kontrol edip karıştırmayalım ufak bir darbede  
yerinden çıkmasına neden olacak bir ortama neden olabiliriz.  
12-Aktarıcı bobin mıknatıslarının numaralarını iyi seçelim yoksa bobin durmadan düşer veya büyük 
numara mıknatıs ile kafa derimiz etkilenip tahriş olur ve sıkıntı yaşarız.  
 13- Koklear implantlı bir kişi; başka bir rahatsızlığı nedeniyle röntgen veya bilgisayarlı tomografi ve 
ulturason çektirebilir. Ancak Manyetik Rezorans (e-mar) çekimini ameliyatınızı yapan doktor ve cihaz 
firmasının haberi ve onayı olmadan  yaptırmayınız. Çünkü bu tür görüntüleme sistemleri içerideki 
mıknatısı harekete geçirebilmektedir. Gerekli ön işlemler yapılmak şartı ile genelde 1,5 teslaya kadar 
çekim yapılabilmektedir.  
Ancak  Medel’in yeni elektrotu Synchrony ile implant çıkarılmadan 3 teslalık makinalarda da e-mar 
çekilmektedir. Diğer elektrotlar ile 3 tesla çekim yapılması içi elektrotunun küçük bir operasyonla 
çıkartılıp çekim sonrası tekrar takılması gereklidir.  
Ayrıca rahatsızlıklarınızda uygulanabilinecek İyanizon Radyosyon tedavisinde koklear implantımız zarar 
görebilir. Monopoler koter, diyatermi ve elektro şok işlemleri de  implanta veya sinir dokusun zarar 
verebileceğinden bu işlemlerden  önce  kesinlikle koklear implant ekibinize ve bu tıbbı işlemleri 
uygulayacak uzmanlara bilgi veriniz.  
14 - Güvenlik sistemleri ve  Metal  dedektörler cihazınıza zarar  vermezler. Ancak sistemlerden   geçerken  
veya kontrol edilirken alarm verilmesine ve ses çıkmasına neden olabilirler. Bunun için ya geçmeden önce 
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güvenlik görevlisine bilgi verin veya cihazınızı kapatınız.  Geçişlerde cihazı kapatmak en uygun 
yoldur. Hava alanlarında tüm yetki güvenlik birimlerindedir. Bu birimlerin önerilerini aynen uygulayınız. 
   Tatilinizde ve özellikle yurt dışı seyahatlerinizde ve acil durumlarda sorun yaşamamak için cihazınızın 
veya çocuğunuzun cihazının  tanıtım kartını (hasta kartını)veya Derneğimiz üye tanıtım kartınızı devamlı 
yanınızda taşıyınız. Seyahatlerde gerekli yedek parçaları ve yeteri kadar pil almayı unutmayınız.  
15-Uçak yolculuklarında kalkış ve inişlerde cihazımızı kapatmanız önerilir. Ancak önemli anonsları 
duyabilmemiz ve çevremizle diyalog için Diğer uçuş zamanında cihazımızı açık tutmalıyız. 
 16- Koklear  ımplant iyileştirici  bir sistemdir. Asıl engeli ortadan kaldırmaz, bu nedenle koklear implant 
kullanıcıları “engelli haklarından “ faydalanmaktadırlar. Bunun için özel engelli raporunuzu çıkartınız. 
Asgari %40 engel oranı bu haklardan yararlanmak için yeterlidir. Gerektiğinde gösterilmek için bu engel  
raporunuz ile “Aile ve Sosyal Politikalar İl  Müdürlüklerinden “engelli kartlarınızı “ alınız . Refakatçi 
hakkından ancak “ağır engelliler ” faydalandığından bu durumda iseniz raporunuza ve kartınıza ağır 
engelli olduğunuzu muhakkak işletiniz. Yönetmelikte “ağır engelli” engel durumuna göre engel oranı %50 
ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine 
getiremeyeceğine Engelli Sağlık Kurulu tarafından karar verilen kişiler şeklinde tarif edilmektedir. 
  17-Cihazdan alınacak netice büyük ölçüde kullanıcının performansına bağlıdır. Bu nedenle 
başlangıç  döneminde beklentinizi yüksek tutmayınız. 
    Unutmayınız ki tamamen kayıp ettiğiniz veya doğuştan olmayan işitmenizi yeniden kazanıyorsunuz. 
Bunu da bir iç kulak protezi olan koklear implant sağlamaktadır. Şimdi bu cihaza sahipsiniz. Gerisi, 
şahsınızın ve ailenizin gayretiyle gelecektir. Eğitime vereceğiniz emekle sizde, çocuğunuzda duyduklarınızı 
anlamada ve ayırt etmede en iyi seviyeye geleceksiniz. 
    İşitmenin mutluluğunun sizi hayata bağlayacak önemli bir unsur olduğunu unutmayınız. 

    Cihazınızı iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. 
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SUT’a (Sağlık Uygulama Tebliği) göre Koklear İmplant Pil ve Yedek 
Parçalarının Kullanım Süreleriyle Sosyal Güvenlik Kurumunca Ödenen Ücretler 

 

Malzeme ve Kodu 
 

Rapor Kimden Alınacak 
 

Kullanım Süresi 
 

SGK’ca Ödenen  Tespit Edildiği SUT 
 

PİL  ( 675 Serisi)  
A10101 

1 KBB Uzmanı  Reçetesi 
ve Rapor 
(Resmi Sağlık Kuruluşu) 

 

Yıllık-360 Adet 
(Çift cihazda toplam  

720 Adet ) 

 

Tanesi 45 Krş 
Yıllık: 162,00 TL(*) 

 

25.03.2010 
24.03.2013 

25.07.2014 

ARA KABLOSU  
A10102 ** 

(Aktarıcıdan 
Bağımsız) 

1 KBB Uzmanı  Reçetesi 
ve Rapor 
(Resmi Sağlık Kuruluşu) 

0-5 yaş: Yılda 5 adet 
5-10 yaş: Yılda 3 adet 
10 yaş Üzeri: Yılda 2 adet 

 
38,00 TL 

 

25.03.2010 
24.03.2013 
25.07.2014 

 

PİL YUVASI  
A10105 

 
K.İ. Kurulu  Raporu 

 

Garanti sonrasında 2 
Yılda bir yenilenebilinir 

 
180,60 TL 

 
06.08.2010 
24.03.2013 

 

AKTARICI BOBİN 
(Transmitter) *** 
A10104 

 
K.İ. Kurulu  Raporu 

Garanti sonrasında 2 
Yılda bir yenilenebilinir 

 
139,00 TL 

 
06.08.2010 
24.03.2013 

 

KONUŞMA 
İŞLEMCİSİ  
A10103 

 
K.İ. Kurulu  Raporu 

Asgari 7  Yıllık kullanım 
süresinden  sonra K.İ. 
kurulunun Raporu ile 

 
11.400,00 TL 

 
06.08.2010 
24.03.2013 

     *Şarjı piller içinde tek kullanımlık pillerin yıllık tutarı kadar ödeme yapılmaktadır. Kasım 2013’de                  
yapılan değişiklikte KDV’ninde ödeneceği belirtildiğinden: 162 lira yerine KDV dahil 191.16 lira ödenecektir. 
      ** Bu kablolar aktarıcı bobine bağlı olmayan –bobinden çıkarabilinen kablolardır 

     ***Aktarıcı bobinle birlikte üretilen-bobine bağlı olan kablolarda bu fiyatın içerisindedir. 
Cochlear  Implant Derneği Ankara Tel&Faks: 0 312 4354636  www.koklearimplantdernegi.org.tr 

http://www.koklearimplantdernegi.org.tr/

