
Suriye Görev Gücü (SGG) Başkanlığının koordinasyonunda Suriye’deki İnsani Yardım 
Hastanelerinden Sevk Edilen hastalar ile SGG Başkanlığı koordinasyonunda veya doğrudan 112 

Aracılığıyla nakledilen kişiler sağlık tesisine başvurur.

SURİYE GÖREV GÜCÜ (SGG) BAŞKANLIĞININ KOORDİNASYONUNDA SEVK EDİLEN AYAKTAN HASTALAR İLE SGG BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA VEYA 
DOĞRUDAN 112 ARACILIĞIYLA NAKLEDİLEN KİŞİLER

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

Yayınlanma Tarihi: 09.10.2020 Revizyon Tarihi  : 26.11.2021

Faturalar, İl Sağlık Müdürlüğü «Fatura İnceleme Komisyonu» 
tarafından SUT, Götürü Bedel Protokolü Geçici Koruma Altına 

Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar ın 
hükümlerine uygun olup olmadığı yönünden incelenir.

Komisyon 
ödenmesini uygun 

gördü mü? 

E

H

182.02- GİGM Protokolü Kapsamında Ünv. Hizmet  Alım Giderleri  veya    
182.03- GİGM Protokolü Kapsamında Özel Hast. Hizmet Alım Giderleri  Hes....BORÇ
            320.15.02- GİGM Protokolü Kapsamında Ünv. Hizmet Alımından Doğan Borçlar veya
             320.15.03-GİGM Protokolü Kapsamında Özel Hast. Hizmet Alımından Doğan Borçlar  Hes....ALACAK

Faturalar, faturayı 
düzenleyen üniversite 
hastanesine ya da özel 

hastaneye  gerekçesiyle 
birlikte iade edilir. 

Tahsilat kaydı (Götürü bedel üzerinden ödeme yapıldığında yapılır.)
102-Bankalar Hesabının İlgili Alt Hes…………….BORÇ

120.01.53.01- Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri İlgili Alt Hes..….ALACAK

610.03.01.93- Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler ……...….BORÇ
        182.02- GİGM Protokolü Kapsamında Ünv. Hizmet Alım Giderleri veya    
        182.03- GİGM Protokolü Kapsamında Özel Hast. Hizmet Alım Giderleri   Hes...ALACAK

Tahakkuku kaydı 
120.01.53.01- Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hes….….BORÇ
               600.01- Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes. İlgili Alt  Hes…....…….ALACAK

Götürü bedel üzerinden ödeme yapılmasını müteakip, sağlık tesisi tarafından, 
üniversite/özel hastaneye vermiş olduğu hizmetin bedeli ödenir.

320.15- Kurumlararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar Hes İlgili Alt Hesabı…...BORÇ
                 103.02- Gönderme Emirleri Hes …………………………………………….………………..ALACAK

Muhasebe 
kaydı için bkz. Geçici Koruma 

Yönetmeliği Kapsamındaki Kişiler 
(Bakanlığımız Hastanelerine 

Başvuru) Algoritması

Faturalar, 21.01.2020 tarihli ve 59 sayılı yazıda 
belirtilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından 

ödenecek olup, ödemeyi yapacak sağlık tesisinin 
bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir.
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Teşhis/tedavi süreçleri hastanın ilk kabullerindeki sağlık sorunları ile sınırlıdır.  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 SGG Başkanlığına bildirilecektir. SGG Başkanlığı’nca da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirimde 

bulunulacaktır. Ancak iyileşme sürecine girip ikame tedavilerine Suriye içerisindeki sağlık tesislerinde devam edilebilme 
imkânı bulunan hastaların ise uygun şartlarda Suriye bölgesindeki sağlık tesislerine nakli ayrıca sağlanacaktır.

Sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırma işlemleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 
(Medula-Hastane sisteminden provizyon alınabilmesine yönelik) manuel olarak yürütülecektir

Faturalar, ilgili  sağlık tesisine ödenmek üzere gönderilir. Faturanın 
gelmesiyle birlikte, sağlık tesisince hizmet alımı muhasebe kaydı 

yapılır.

Ülkemize giriş izni veren 
Valiliğin bulunduğu İl 

dışındaki illerde bulunan 
Bakanlığımız hastaneleri 

dahil hiçbir sağlık 
kuruluşuna doğrudan 

başvuramazlar.

Tedavi giderleri 
«Götürü Bedel Üzerinden Sağlık 

Hizmeti Alım Protokolü» kapsamında 
KARŞILANMAZ. 

Sağlık tesisi 
Bakanlığımız 
sağlık tesisi

 mi?

H

Tedavi giderleri 
«Götürü Bedel Üzerinden 

Sağlık Hizmeti Alım 
Protokolü» kapsamında 

KARŞILANMAZ. 

Sağlık
 tesisi 

Bakanlığımız 
sağlık tesisi 

mi?

E H

Hastanın
 ihtiyaç duyduğu 
sağlık hizmetler 
sağlanabiliyor 

mu? 

E

E

Başvuru 
SGG Başkanlığı 

koordinasyonunda 
ayaktan hasta sevk 

kurulu kararı
 ile mi 

yapıldı?

E

Acil hal 
sebebiyle

 112 Acil Servis Komuta 
Kontrol Merkezi 

koordinasyonu ile 
mi yapıldı?

H

H

 İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Komuta 
Kontrol Merkezi koordinasyonunda kişinin 
nakledileceği sağlık tesisi belirlenir. Ancak 

Bakanlığımız sağlık tesislerine zorunlu haller 
nedeniyle hasta naklinin 

gerçekleştirilememesi durumunda öncelikle 
aynı il içinde bulunan üniversite ve özel 

hastanelere, il dışına sevk gerekmesi halinde 
ise önce en yakın ildeki Bakanlığımız sağlık 

tesisine, bunun sağlanamaması halinde ise en 
yakın ildeki üniversite ve özel sağlık 

kuruluşlarına sevk gerçekleştirilecektir. 

Sağlık
 tesisi Bakanlığımız sağlık 

tesisi mi?

E

E

H

Suriye’de faaliyet gösteren
insani yardım sağlık 

tesislerinin hasta sevk 
kurulu kararı doğrultusunda 

Türkiye’ye sevk edilen 
ayaktan hastaların sadece 
sevki koordine eden SGG 
Başkanlığının bulunduğu 
ildeki Bakanlığımız sağlık 

tesislerinde hizmet almaları 
esastır.

Sağlık 
tesisi SGG 

Başkanlığının 
bulunduğu 

ilde mi?

H

E

Kamu üniversite hastaneleri ile özel 
sağlık hizmet sunucularına usulüne 
uygun yapılan başvurular protokol 

kapsamındadır.

Üniversite ve Özel Sağlık Kuruluşlarına sevk edilen 
hastaların; acil müdahale, yoğun bakım vb. hizmetler 
sunulup genel durumunun stabil hale gelmesinden 

sonra ivedilikle o ilde bulunan Bakanlığımıza ait sağlık 
kuruluşlarına naklinin sağlanması öncelikli esastır. 

H

Bu durumda aşağıdaki hallerde özel ve üniversite hastanelerine sevk  yapılabilir:
1) Özel hastanelere aynı il içinde olmak kaydıyla sadece acil hal (acil servislerde “yeşil alan 
muayenesi” adı altında verilen hizmetler hariç), yoğun bakım, yanık ve kanser tedavileri 
(radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri) için,
2) Kamu üniversite hastanelerine ise acil hal, yoğun bakım ve il içinde olmak koşuluyla yanık, 
kanser tedavileri ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularında tedavinin yapılamadığı 
durumlar nedeniyle sevk yapılabilir.
İl dışına sevk gerekmesi halinde ise önce en yakın ildeki Bakanlığımız sağlık tesisine, bunun 
sağlanamaması halinde ise en yakın ildeki üniversite ve özel sağlık kuruşuna sevk yapılabilir.
Sevk yapılan kişilere ait izin belgesi gibi bilgi belgeler sevk edilen sağlık tesisine iletilecektir.
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