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

Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki  hasta, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisine müracaat eder.
(Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü) 

Hizmetler; SUT, Götürü Bedel Protokolü ve Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek 
Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar doğrultusunda sunulur. 

Tahakkuk kaydı 
120.01.53.01-Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hes. İlgili Alt Hes…..BORÇ

                600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes. İlgili Alt Hesabı…………………...…...…….ALACAK 

Tahsilat kaydı
Sağlık tesislerine ödenek aktarıldığında

102-Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı…………….BORÇ
      120.01.53.01-Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık  
                             Hizmetleri Hes. İlgili Alt Hes..….ALACAK

BAKANLIĞIMIZ SAĞLIK TESİSLERİNE BAŞVURU YAPAN  GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ KİŞİLER

Müracaat İstisna haller (acil hal, 
bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 

veya madde bağımlılığı tedavisi) 
kapsamında mı?

İstisnai hallere ilişkin hizmetler 
sunulur. Kişiler kayıt işlemleri 
için  İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
yönlendirilir.

Geçici koruma altındaki yabancıların tanı-tedavi işlemlerini yürüten sağlık hizmeti 
sunucuları MEDULA-Hastane sisteminden hak sahipliği sorgulamasının (provizyon) yanı 
sıra hizmet kayıt, fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemlerini de yapacaklardır. 
MEDULA hastane sisteminden her ayın ilk ve son günü arasında verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin dönem sonlandırma işlemi yapılır. Herhangi bir nedenle döneminde 
faturalandırılamayan sağlık hizmeti, işlemin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması 
gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dâhil edilir.

Kimlik tespiti yapılır. 
Geçici koruma altındaki yabancıların Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi uyarınca kalmalarına izin verilen (ikamet adresi) ilde sağlık hizmeti alması esastır. Yol izin belgesi olan kişilerin ikamet adresi dışında gitmesine izin 
verilen ildeki müracaatları da (geçerli yol izin belgesini ibraz etmeleri koşuluyla) kabul edilir. Sağlık hizmetlerinden; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” veya “Kayıt Belgesi” bulunan kişiler 
MEDULA-Hastane sisteminden provizyon alınması koşuluyla faydalanır. İkamet ili dışında; acil hal  kapsamında olan, sevk edilen veya  yol izin belgesi olan (gitmesine izin verilen il için) kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Provizyon
alındı mı?
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İstisnai halden 
provizyon
alındı mı?

Tedavi giderleri «Götürü Bedel Üzerinden Sağlık 
Hizmeti Alım Protokolü» kapsamında  
KARŞILANMAZ. Hasta ücretli hasta olarak 
değerlendirilir. 

Geçici koruma altındaki yabancıların tanı-tedavi işlemlerini yürüten sağlık hizmeti sunucuları MEDULA-Hastane sisteminden hak sahipliği sorgulaması (provizyon) yapacaktır. Ayrıca MEDULA-Hastane sisteminden hizmet kayıt, hasta sevk, 
fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemlerini de yapacaklardır. 

Fiziki olarak fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, ay sonlarında fatura tutarları icmal liste 
halinde düzenlenerek tahakkuk kaydının yapılması için İl Muhasebe Birimine  gönderilir.  
Tedavi giderlerine ait bilgi ve belgelerin istenilmesi halinde en geç 1 ay içerisinde Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi mecburiyeti bulunması nedeniyle, her an fatura 
düzenlenecek şekilde HBYS’ye ve MEDULA-Hastane sistemine kayıt yapılmalıdır. Fatura 
İnceleme Komisyonlarınca talep edilecek  bilgi ve belgeler de her an komisyona sunulacak 
şekilde muhafaza edilmelidir.
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Bu kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin 
ücretlendirme Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat 
Tarifesinin 12 maddesinin h fıkrası uyarınca SUT 
üzerinden yapılır. Tedavinin ardından kişiler gerekli 
kayıt işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
yönlendirilir. 

Hizmet sunulmaz. Hizmeti alması için 
kayıtlı olduğu İl’e yönlendirilir. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/il-mudurlukleri-iletisim-bilgileri_362_371_5769_icerik

