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

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ GİDERLERİ 

Sağlık tesisi tarafından, evde sağlık hizmetleri için araç görevlendirilir. 
(Evde sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen ekibin ulaşımı için uygun bir mobil araç, 

hastaların evden sağlık tesisine veya sağlık tesisinden eve nakli için gerektiğinde kullanılmak üzere 
bir hasta nakil aracı tahsisi yapılır.) 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’in «Ulaşım araçlarının tahsisi» başlıklı «MADDE 12 – (1) Birimlere, 
ekibin hastaya ulaşımını sağlamak için uygun bir araç ve/veya bir hasta nakil ambulansı tahsisi yapılır. Hasta sayısı, ulaşım ve benzeri kriterler dikkate alınarak birden 
fazla ilçe için bir hasta nakil ambulansı tahsis edilebilir.
(2) Acil sağlık hizmetine gereksinim duyan evde sağlık hastası, 112 acil hizmetlerinden yararlandırılır. «Sağlık kuruluşuna sevk» başlıklı «MADDE 21 – (1) İleri tetkik ve 
tedavi gerektiren durumlar, sağlık kurulu raporunun yenilenmesi ve benzeri hallerde hasta, hizmeti sunan birim tarafından hastaneye sevk edilebilir.
(2) Sevk işlemi, evde sağlık hizmetleri için tahsis edilen hasta nakil ambulansı ile sevke karar veren birim tarafından gerçekleştirilir.
(3) Hasta nakil ambulanslarının yeterli veya uygun olmaması halinde koordinasyon merkezi, 112 acil komuta kontrol merkezi ile görüşerek destek talebinde bulunabilir.
(4) Nakille ilgili giderler hastaya fatura edilemez.» hükümleri bulunmaktadır.
Ayrıca gerekli durumlarda; kendi imkanları ile sağlık tesisine gidemeyen, bedensel şartları nedeniyle özel gereksinimleri olan, çeşitli nedenlerle yatağa tam bağımlı olup, 
evde sağlık hizmeti sunulan bireylerin sağlık tesisinde sunulan konsültasyon ve benzeri randevulu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi bakımından  sağlık tesislerinde 
kayıtlı evde sağlık hastalarına yönelik, hastanın hastaneden eve, evden hastaneye nakline ilişkin 22.05.2019 tarihli ve 95796091-449-E.1176 sayılı yazı ile de düzenleme 
yapılmıştır. 
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Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipleri ile bunların kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere;  
Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan 
birimlerce verilen sağlık hizmetleri, Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) "2.2.1.B-3 - Evde sağlık 
hizmetlerinde ödeme" başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Ancak evde sağlık hizmeti vermek üzere 
görevlendirilen ekibin ulaşımı için kullanılan mobil araçlara ve gerektiğinde hastaların evden sağlık 
tesisine veya sağlık tesisinden eve nakli için kullanılan hasta nakil araçlarına ilişkin giderler SGK 
tarafından karşılanmadığından  fatura düzenlenmez. 

Tahakkuk kaydı          
 994.14- Evde Sağlık Hizmetleri Araç Görevlendirme Tahakkukları….BORÇ                 
         995.14- Evde Sağlık Hizmetleri Araç Görevlendirme Tahakkukları…....ALACAK 

Araç,
 evde sağlık  hizmeti  

vermek üzere 
görevlendirilen ekibin  
ulaşımı için kullanılan 

mobil araç mı? 
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SGK tarafından karşılanmayan evde sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlara 
ilişkin giderler, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin “SA300115 Evde Sağlık 

Hizmeti Araç Görevlendirme Fiyatı” + “SA300235 Evde Sağlık Hizmeti Araç 
Görevlendirme Kilometre Fiyatı” işlemleri ile  belirlenir. 

Evde sağlık hastasının nakli için kullanılan araçtır. 
Evde sağlık birimlerine tahsis edilen hasta nakil 

ambulansları da bu kapsamda değerlendirilir
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