
Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi talebi uygun görülen hastanın başvurusu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler  Genel Müdürlüğü 
(ABDİGM) aracılığıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM) Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı’na gelir.

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU EK-14'ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ 
ULUSLARARASI HASTALAR (400 HASTA)

KHGM’ye bağlı sağlık tesislerinden, E-posta yoluyla veya 
Yabancı Hasta Takip Sistemi web uygulaması aracılığıyla, 

hastaya ait epikriz raporu gönderilerek hastanın tedavisinin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda bilgi talep 

edilir.

Evrakları tam mı?E H

Tahakkuk kaydı 
120.01.15.09- Diğer Sağlık Bakanlığı……….…BORÇ

600- Yurtiçi Satışlar Hesabının ilgili alt hesabı…...….ALACAK

Evrak kontrolü yapılır.
(Dışişleri Bakanlığı onayı, Sağlık Bakanlığı onayı, Epikriz, ABDİGM’nin üst 

yazısı)

 ABDİGM’ye eksik belgeler 
hakkında dönüş yapılır.

 ABDİGM’ce eksik belgeler 
tamamlanarak KHGM’ye gönderilir.

KHGM’ye bağlı
sağlık tesislerince

hastanın tedavisinin 
gerçekleştirileceği bildirildi mi?

(hastanın kabulü
Yapıldı mı?)

E

Kamu Üniversite Hastanelerine, üst yazı 
ile hastaya ait epikriz raporu 

gönderilerek, hastanın tedavisinin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği 

konusunda bilgi talep edilir.

H

Tedavinin 
gerçekleştirilebileceği 

bildirildi mi?
 (hasta kabul edildi

mi?)

İlgili Üniversite tarafından, tedavinin gerçekleştirilebileceği 
resmi yazı ile KHGM’ye bildirilir.

E

KHGM tarafından tedavinin gerçekleştirilebileceği  
ABDİGM’ye, İl Sağlık Müdürlüğüne ve ilgili sağlık tesisine 

resmi yazı ile bildirilir.

H

 ABDİGM’ye tedavinin 
gerçekleştirilemeyeceği 
resmi yazı ile bildirilir.

 ABDİGM tarafından hastanın hangi tarihte ülkemize 
geleceği, refakatçi vb. bilgiler temin edilerek KHGM’ye 

bildirilir.

KHGM tarafından ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne e-posta 
yoluyla veya Yabancı Hasta Takip Sistemi web uygulaması 
aracılığıyla, hasta ve refakatçilerine ilişkin bilgiler verilir.

İl Sağlık Müdürlüğü Uluslararası Hasta Koordinasyon 
Merkezi/Birimi tarafından ulaşım, konaklama, havaalanı 
transferi vb.  konularda planlama ve koordinasyon yapılır 

(Uçak biletlerinin alınması, konaklama rezervasyonu) 
(ABDİGM tarafından 112 ile koordinasyon sağlanır)

Gerektiğinde, hasta ve refakatçilerinin (en fazla iki 
refakatçi) ulaşım ve/veya konaklama giderleri için avans 

talep edilir. (Bkz. ‘3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu Ek-14'üncü Maddesi Kapsamındaki Uluslararası 
Hastalar (400 Hasta) İçin Ulaşım ve Konaklama Gideri 

Ödenek Talebi’ algoritması) 

Hastanın ülkeye gelişi ile birlikte ABDİGM tarafından koordinasyon 
sağlanır, gerekli görülen hastalar 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi 

tarafından havalimanından alınarak ilgili hastaneye ulaştırılır.

Hasta, sağlık tesisinin Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimi 
tarafından karşılanarak, hastanın tedavisi gerçekleştirilir. Hastaya 

ilişkin veriler Yabancı Hasta Takip Sistemi’ne kaydedilir.
(http//hastatakip.saglik.gov.tr)

İl Sağlık Müdürlüğü Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi/Birimi 
tarafından hastanın dönüşü için ulaşım, konaklama, havaalanı transferi 

vb.  konularda planlama ve koordinasyon yapılır.

Ödenek talebi ve tahsilat kaydı yapılır.
(Bkz. ‘3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek-14'üncü Maddesi 

Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta) İçin Tedavi Gideri 
Ödenek Talebi’ algoritması)

KHGM tarafından belirlenen kamu hastanesi üzerinden hastanın 
üniversite hastanesine sevk edilebilmesi için resmi yazı, İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne, Üniversiteye, ABDİGM ve KHGM’ye bağlı Sağlık 

Tesisine gönderilir

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.

Güncellenme Tarihi: 15.06.2021Yayınlanma Tarihi: 04.02.2015

3359 SK Ek Madde 14 – (Ek: 6/2/2014-6518/38 md.)Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun 
görülen yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin 
her biri için günlük olarak (1300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak 
üzere yol masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır.
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