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Sayı
Konu

: 96773357-045.99
: Refakatçi Gerekçesi ve Mutat Taşıt
Dışı Araçla Sevk Edilme Gerekçesi

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere; 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 belirlemek, sosyal sigortaların
ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 5510 Sayılı
“Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” yayımlanmıştır.
Kanun kapsamında, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve sarf malzemelerine ait giderler ile yol, gündelik ve
refakatçi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT) doğrultusunda ilgili Kurum tarafından karşılanmaktadır.
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” kapsamında genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri SGK ile sözleşmeli
sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi
sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması
gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk
edilmekte olup, bu sevklere istinaden Kurumca söz konusu kişilere SUT doğrultusunda yol,
gündelik ve refakatçi gideri ödenmektedir.
Güncel SUT’un, "2.6.1.B-3 - Mutat taşıt dışı araçla nakile ilişkin sevkler" başlığı
altında;
(1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışına
mutat taşıt dışı araç (ambulans, ticari taksi, tarifeli uçak vs.) ile sevk edilmeleri halinde;
a) Sevk eden sağlık kurumunca; hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat
edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi (bu rapor
sadece tek sefer gidiş için geçerlidir),
b) Sevk ile müracaat edilen sağlık kurumunca; tedavi sonrasında dönüş için mutat
taşıt dışı araçla naklin öngörülmesi durumunda da (Ek: RG-21/03/2018-30367/ 6md.
Yürürlük: 01/04/2018) hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe
gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporunun ayrıca düzenlenmesi (bu rapor
sadece tek sefer dönüş için geçerlidir),
c) Acil hal nedeniyle sağlık kurulu raporu düzenlenmeksizin sevk edilen kişinin mutat
taşıt dışı araç ile nakline ilişkin yol gideri, acil hal nedeniyle naklin gerektiğinin tıbbi
gerekçeleriyle birlikte, sevk eden sağlık kurumunun ilgili hekimi tarafından imzalanmış belge
ile belgelenmesi, ve Kurumca kabul edilmesi durumunda yol gideri ödenir."' hükmü ile,
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Yine, Tebliğin "2.6.3 - Refakatçi giderleri (Ek: RG-21/03/2018- 30367/ 9-a md.
Yürürlük: 01/04/2018) (yol, gündelik)" başlığı altında yer alan l inci maddesinde; " Genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere
refakatçi giderlerinde; sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli
olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde
gelindiğinin ve/veya kalındığının elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formunda
belirtilmiş olması gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.
Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin yerleşim yeri dışındaki Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna
refakatli veya mutat taşıt dışı araçla sevk edilmesine lüzum görülmesi halinde ise,
Sevk belgesinde refakatin tıbben gerekli olduğunun gerekçesinin, mutat taşıt dışı
araçla nakline ilişkin düzenlenen sağlık kurulu raporunda ise mutat taşıt aracı ile seyahat
edememe gerekçesinin genel ifadelerle değil tıbbi tanısının yanında, kişilerin refakatçı
eşliğinde/mutat taşıt dışı araçla sevk edilmesine ihtiyaç duyulan fiziksel/zihinsel zorluğuna
ilişkin durumunun ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
Örneğin, "tıbben gereklidir, tıbben refakati uygundur, ihtiyaç vardır, 65 yaş üstü,
uçakla seyahatı uygundur, hastalığı gereği, hastalığın doğası gereği, yaşlı hasta, bayan
olmasından dolayı, doğum hastası, diyaliz hastası, kanser hastası" şeklindeki genel
ifadelerle değil "hasta yatalak, genel durum bozukluğu, denge bozukluğu, baş dönmesi,
yürüme güçlüğü, görme bozukluğu, ağır diyabet hastası v.b." şeklinde ayrıntılı tıbbi
gerekçelerin yazılması gerekmektedir.
Bu itibarla, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için, Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularına
müracaat eden kişilerin yerleşim yeri dışındaki SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucularına refakatli veya mutat taşıt dışı araçla sevk edilmesine lüzum görülmesi halinde,
sevk belgesinde veya mutat taşıt dışı araçla nakline ilişkin sağlık kurulu raporunda "tanı" ve
"tıbbi gerekçenin" yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yazılması gerektiği
konusunda Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi ve konuya gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği:
Valilikler

Bilgi:
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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