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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : E-97014916-969
Konu : Suriye Bölgesinden Tedavi Amaçlı

Hasta Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 21.01.2020 tarihli ve E. 59 sayılı yazımız
b) 25.10.2021 tarihli E.1022 sayılı yazımız.
c) Göç İdaresi Başkanlığının (mülga Genel Müdürlük) 03.11.2021 tarihli ve E-39265563-52671

sayılı yazısı.

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Ülkemize sığınan Geçici Koruma Yönetmeliği
kapsamındaki Suriyeli yabancıların sağlık hizmetleri, Bakanlığımızca yayımlanan "Geçici Koruma
Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar” doğrultusunda sunulmakta ve sunulan
sağlık hizmeti bedelleri de Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı mülga Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(GİGM) arasında imzalanan "Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü" doğrultusunda
karşılanmaktadır.

2021 yılında imzalanan mezkûr protokolde değişikliğe gidilmiş olup Suriye Görev Gücü (SGG)
Başkanlığı’nın bilgisi ve/veya 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda sevk edilen kişiler ile
SGG Başkanlığı kapsamında olmayan bölgelerden tedavi olmak amacıyla ülkemize girişine ilgili
Valilikçe izin verilerek V-174 tahdit kodu ile tedavi için Ülkemize girişi yapılıp geçici koruma altına
alınmayacak olan kişilerin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu kapsamda uygulamaya esas Suriye’den Türkiye’ye hasta sevk esasları yeniden düzenlenerek
Suriye’de harekât bölgelerinde görev ve sorumluluk alanı bulunan (Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis)
İl Valiliklerine ilgi (b) sayılı yazı ile bildirim yapılmıştır.

Aynı konuya ilişkin genel düzenleme, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının (mülga Genel
Müdürlük) ilgi (c) sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine ve ilgili Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliklerine
duyurulmuştur.

Uygulamaya esas geri bildirimler doğrultusunda aşağıda yer alan hususların Suriye’den
Türkiye’ye hasta sevk edebilecek ya da Türkiye’ye sevk işleminden sonra tıbbi gereklilik nedeniyle
Suriyeli hasta kabul edebilecek diğer kurumlara da bilgi verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda;

1) Suriye bölgesinden acil durumlara ilişkin hasta sevklerinde; ilgili İl Sağlık Müdürlüğü 112
Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda hastanın nakledileceği sağlık tesisi
belirlenecektir. Bu kapsamdaki hastaların o ildeki Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine sevkinin
sağlanması esastır.
Ancak Bakanlığımız sağlık tesislerine zorunlu haller nedeniyle hasta naklinin
gerçekleştirilememesi durumunda öncelikle aynı il içinde bulunan üniversite ve özel sağlık
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kuruluşlarına, il dışına sevk gerekmesi halinde ise önce en yakın ildeki Bakanlığımız sağlık
tesislerine, bunun sağlanamaması halinde en yakın ildeki üniversite ve özel sağlık kuruluşlarına
sevk gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda ilgi (a) sayılı yazımızda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Bununla birlikte zorunlu haller nedeniyle üniversite ve özel
sağlık kuruluşlarına sevk edilen hastaların; acil müdahale, yoğun bakım gibi hizmetler sunulup
genel durumunun stabil hale gelmesinden sonra ivedilikle o ilde bulunan Bakanlığımıza ait
sağlık kuruluşlarına naklinin sağlanması öncelikli esas olup, bu amaçla Türkiye’ye sevk edilen
hastaların durumu ilgili SGG Başkanlığı tarafından düzenli olarak kontrol ve takip edilecektir.
SGG Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerde bahse konu hastalardan iyileşme sürecine girip
ikame tedavilerine Suriye içerisindeki sağlık tesislerinde devam edilebilme imkânı bulunan
hastaların uygun şartlarda Suriye bölgesindeki sağlık tesislerine nakli ayrıca sağlanacaktır.
Acil hallerde sınır geçiş izin belgesi veya 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile
sağlık tesislerine gönderilen kişilerin V-174 tahdit kaydı işlemi, ilgili SGG Başkanlığının
bildirimi üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ivedilikle yapılacak olup, kaydın
tamamlanmasını müteakip belge hastanın yatışının yapıldığı hastaneye iletilecektir.

2) Acil durumlar dışında SGG Başkanlığının koordinasyonu ile Suriye’de faaliyet gösteren
insani yardım sağlık tesislerinin hasta sevk kurulu kararı doğrultusunda Türkiye’ye sevk edilen
ayaktan hastalar ise sadece sevki koordine eden SGG Başkanlığının bulunduğu ildeki
Bakanlığımız sağlık tesislerine başvurabilecektir. Bu kapsamdaki hastalar, farklı bir ildeki
Bakanlığımız sağlık tesislerine veya il içi/il dışı üniversite ve özel sağlık kuruluşlarına doğrudan
müracaat edemeyecektir.

3) SGG kapsamında olmayan bölgelerden tedavi olmak amacıyla Ülkemize girişine ilgili
Valilikçe izin verilerek V-174 tahdit kodu ile işlem tesis edilen (geçici koruma kapsamına
alınmayacak olan) hastalar, giriş izni aldıkları Valiliklerin bulunduğu ildeki Bakanlığımıza bağlı
sağlık tesislerine müracaat edebileceklerdir. Bu kişilerin tedavi amacıyla doğrudan üniversite ve
özel sağlık kuruluşlarına veya izin aldığı ilin dışındaki diğer illerde yer alan Bakanlığımıza bağlı
sağlık tesislerine müracaatı kabul edilmeyecektir.

4) Suriye’de faaliyet gösteren insani yardım sağlık tesislerinin hasta sevk kurulu kararıyla
Türkiye’ye sevk edilen hastalar ile V-174 tahdit kodu ile işlem tesis edilen (ve geçici koruma
kapsamına alınmayacak olan) hastalar; sadece acil hal (acil servislerde “yeşil alan muayenesi”
adı altında verilen hizmetler hariç), yoğun bakım, yanık ve kanser tedavisinde (sadece
radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri) için üniversite ve özel sağlık hizmet
sunucularına sevk edilebilir. Ancak yanık ve kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi,
radyoizotop tedavileri) için özel sağlık kuruluşlarına sevk, sadece aynı il içindeki özel sağlık
hizmet sunucularına yapılabilir. Kamu üniversite hastanelerine ise acil hal, yoğun bakım ve il
içinde olmak koşuluyla yanık, kanser tedavileri ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet
sunucularında tedavinin yapılamadığı durumlarda sevk yapılabilir.

5) Sevk edilen kişilerin izin belgesi, 112 Vaka Nakil Talep Formu gibi bilgi ve belgeleri sevk edilen
sağlık tesislerine iletilecektir.

6) Ülkemize giriş izni verilen bahse konu kişilerin teşhis tedavi süreçleri ilk kabullerindeki sağlık
sorunları ile sınırlı olup, yatışı gerekmeyenlerin muayene sonrası, yatış verilenlerin ise
taburculukları ile birlikte tedavi süreçleri tamamlanmış olur. Bir aydan uzun süreli yatışlarda
ilgili hekimin raporu doğrultusunda tedaviye devam edilecek olup bu durum Sağlık Tesisi
tarafından ilgili SGG Başkanlığına bildirilecektir. İlgili SGG Başkanlığı’nca da İl Göç İdaresi
Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.

7) Ülkemize sevk edilen veya giriş izni verilen bahse konu kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin
faturalandırma işlemleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar (Medula-Hastane sisteminden
provizyon alınabilmesine yönelik) manuel olarak yürütülecektir.
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8) Kamu üniversite hastaneleri ile özel sağlık hizmet sunucularına yukarıda belirtilen usul ve
esaslar doğrultusunda yapılan sevkli veya doğrudan başvurulara ilişkin ödeme işlemleri ilgi (a)
sayılı yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

9) Yukarıda belirtilen haller dışında kalan durumlara ilişkin başvurular, mezkûr protokol
kapsamında değerlendirilmeyecek ve tedavi giderleri karşılanmayacaktır. Bu kişiler, Kamu
Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin ilgili maddeleri doğrultusunda ücretli hasta olarak
değerlendirilecektir.
Uygulamanın yukarıda yer alan açıklamalara göre yürütülmesi ve ilinizdeki tüm kamu ve özel

sağlık tesislerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

Dağıtım :

Gereği : Bilgi :

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Göç İdaresi Başkanlığına
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne
Strateji Geliştirme Başkanlığına
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