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GE<;:ici KORUMA ALTINA ALINANLARA VERiLECEK SAGLIK
HizMETLERiNE DAiR ESASLAR

BiRiNCi BOLUM
AmalY,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tammlar

AmalY
Madde 1- (I) Bu Esaslann amael; 04/0412013 tarihli ye 6458 saylh YabaneIiar ye

Uluslararasl Koruma Kanununun 91 inei maddesi r;err;eyesinde ger;iei koruma altma almaruara
saghk hizmeti sunulmasma ili~kin esaslann belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- (I) Bu Esaslar; 22/10/2014 tarihli ye 29153 sayill Resmi Gazetede

yaYlmianan Ger;iei Koruma Yonetmeligi kapsammda ger;iei koruma altma alman ki~ileri ye
bunJara saghk hizmeti yereeek saghk kurum ye kurulu~lanru, Bakarulkr;a uygun gorillen
goniillii saghk hizmetini ye bu hizmeti sunan yakifyeya demekleri kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3- (1) Bu Esaslar; 11/10/2011 tarihli ye 663 sa)'lh Saghk Bakanhgl ye Bagh

Kurulu~Ianrun Te~kilat ye Goreyleri Hakkmda Kanun Hiikrniinde Karamamenin 40 mel
maddesine ye 22/10/2014 tarihli 2014/6883 saylh Ger;iei Koruma Yonetmeliginin 27 nei ye 58
inei maddelerine dayarularak hazlflanml~tIr.

Tammlar
Madde 4- (1) Bu Esaslarda ger;en;
a) AFAD: Afet ye Aeil Durum Yonetimi B~karulglru,
b) Bakarulk: Saghk Bakarulglru,
e) Ger;iei Bannma Merkezi: Ger;iei Koruma Yonetmeligi kapsanI1lldaki yabaneIiann

toplu olarak bannma ye i~elerinin saglanmasl amaelyla kurulan merkezleri,
r;) Ger;iei Koruma: Olkesinden aynlmaya zorlanml~, aynldlgl iilkeye geri donemeyen,

aeil ye ger;iei koruma bulmak amaelyla kitiesel olarak yeya bu kitlesel ak.mdoneminde bireysel
olarak slrurlanmlza gelen yeya smlflanmlZl ger;en ye uluslararasl koruma talebi bireysel olarak
degerlendirrneye almamayan yabaneIiara saglanan korumayl,

d) Ger;iei Korunan: Ger;iei koruma saglanan yabanelyl,
e) ikamet Adresi: Ger;iei koruma altma ahnaruann Tiirkiyede adres kaylt sisteminde

kaylth oiduklan yerle~im yerini,
f) Miidiirliik: il Saghk Miidiirliigiinii,
g) Birinei Basamak Saghk Hizmetleri: Saghgm te~yiki, koruyueu saghk hizmetleri ile ilk

kademedeki te~his, tedayi ye rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada yerildigi, bireylerin hizmete
kolayea uI~abildikleri, etkin ye yaygm saglik hizmeti sunumunu,

g) Kimlik Kartl: Gor; idaresi Genel Miidiirliigii tarafmdan ger;iei korunaruara yerilen
Ger;iei Koruma Kimlik Belgesini,

h) SUT: Saghk Uygulama Tebligini,
ifade eder
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iKiNCi HOLUM
Saghk HizmetIerinden Faydalanabilecek Ki~iler,Saghk Hizmeti

Sunacak Kurulu~lar Ve Hizmet EsaslarI, Birinci Basamak Saghk
Hizmetleri, Saghk Hizmeti Bedellerinin Odenmesi

Saghk bizmetinden faydalanabilecek ki~iler
Madde 5- (l) Saghk hizmetinden;
a) Kimlik kartl olan ge~ici korunanlar,
b) Go~ idaresi Genel Miidiirliigunce heniiz kaydl yapIimaml~ ge~ici korunanlar,
c) Smlrdan yaraII olarak ge~en ye ge~ici koruma altmda sayllanlar faydalamr.
(2) Bu maddenin birinci flkrasuun (a) bendinde bahsedilen ki~ilere SUT kapsammda yer

alan saghk hizmetleri ile SUT kapsarnmda olmasa da acil saghk hizmetleri, saghgm te~yiki ile
koruyucu ye onleyici saghk hizmetlerinin yerilmesi esastIr. Bu maddenin birinci fikri\Suun (b)
ye (c) bendinde bahsedilen ki~iler koruyucu saghk hizmetleri, acil saghk hizmetleri ile halk
saghglDi tehlikeye dii~iirebilecek bul~ICI ye salgm hastalIk durunIiarmda birinci basamak
te~his, tedayi ye rehabilitasyon hizmetlerinden kimlik beyamna gore faydalamr.

(3) Bu maddenin birinci fikraslDln (c) bendinde bahsedilen ki~iler i~in, kolluk
kuvvetlerince yapllan kaylt dikkate almarak hastane kaydl olu~turulur. Tedayisi tamamlanan bu
ki~ilerin, taburcu olmadan Go~ idaresiN alilik personelince biometrik kaydlDln yapllmasl
hastane tarafmdan saglamr. Biometrik kaydm miirnkiin olmadlgl dururnlarda bu husus Go~
idaresiNalilik personeli tarafmdan tutanak altma ahmr.

Saghk bizmeti sunacak kurulu~lar ve bizmet esaslarI
Madde 6- (l) Ge~ici korunanlar;
a) Ge~ici barmma merkezlerinde kurulan saghk merkezlerinden,
b) Bakanllk ye bagh kurulu~lanna ait saghk hizmeti sunuculanndan,
c) Dniyersite saghk uygulama ye ar~tIrma merkezlerinden,
~) Ozel hastanelerden,
d) VakIf yeya demekler tarafmdan goniillii olarak yerilen saghk hizmetlerinden,
faydalanabilir.
(2) Ge~ici korunanlarmm saghk hizmetini ikamet adresinin bulundugu illerde almalan

esastlr. Ge~ici korunanlann, saghk hizmetlerinden yararlanmalan i~in oncelikle birinci
basamak saghk hizmeti yermekte olan bir saglIk kurulu~una b~vurmalarl gerekir. Birinci
basamak saghk kurulu~una b~vurulmadan BakanlIk bagh kurulu~lanna ait ikinci ye ii~iincii
basamak saglIk kurulu~larma dogrudan b~vurulamaz. Birinci basamak saglIk kurulu~unca
gerekli goriilmesi halinde, BakanlIk bagh kurulu~larma ait ikinci ye ii~iincii basamak saghk
kurulu~una seyk yapllabilir.

(3) Ge~ici korunan hastamn getirildigi saghk kurulu~unun imkanIanrun yetersizligi
hallerinde Bakanllk bagh kurulu~lanna ait ikinci ye ii~iincii basamak saglIk kurulu~lan
tarafmdan, oncelikli olarak iiniyersite saghk uygulama ye ar~tIrma merkezlerine, bunun
miirnkiin olmamasl halinde ise ozel hastanelere seyk ancak;

a) Acil saghk hizmetleri ye eri~kin/yenidogan yogun bakIm hizmetleri,
b) Yamk tedayisi ye kanser tedayisi (radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedayileri)
i~in yapllabilir.
(4) MERS, Ebola, Tiiberkiiloz gibi yiiksek bu1~ riski ~lyan hastalann seyki gerekli

goriildiigii takdirde, bu hastallklann tedayisini yapan saghk kuru1u~lanna seyk, Halk Saghgl
Miidiirliikleri ile koordineli bir ~ekilde Miidiirliik tarafmdan yapIiu.
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(5) Aym il iyinde veya il dl~mda Bakanlik bagh kurulu~lara ait ikinci veya iiyilncii
basarnak saghk kurulu~larl ile ilniversite saghk uygularna ve ar~tmna merkezleri ve ozel
hastanelere sevk iyin:

a) Ayakta te~his ve/veya tedavi iyin Ek-I'deki geyici korunan hasta sevk formu
doldurularak sevk yaplhr.

b) Acil haller, yogun baklm, yamk gibi aglr vaka olarak kabul edilen durumlar iyin Ek-
I 'deki geyici korunan hasta sevk formu doldurularak 112 Komuta Kontrol Merkezi
koordinasyonunda sevk yaplhr.

(6) Geyici korunanlann ikarnet adresinin bulundugu ilde tedavilerinin yapJiarnarnasl
halinde, hasta tedavisinin yapllacagl uygun olan ve oncelikle en yakm ilden b~larnak iizere
diger illerdeki saghk kurulu~lanna sevkleri 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda
yaplhr. Ayakta te~his ve/veya tedavi iyin sevk edilecek geyici korunanlar, 112 Komuta Kontrol
Merkezi koordinasyonunda sevk usulilne tabi degildir.

(7) Kronik hastallgl bulunanlar ile tedavi veya kontrol iyin yagn belgesi olanlann,
ilniversite saghk uygularna ve ar~tJrma merkezleri ve ozel hastaneler darnl saghk kurulu~lanna
b~vurulannda yeniden sevk almasl zorunlulugu yoktur.

(8) Geyici korunanlann sevk bilgileri, sevki yapan her saghk kurulu~u tarafmdan en gey
be~ i~ gilnii iyerisinde geyici korunanlann ikarnet adresinin bulundugu ilin Miidiirliigiine yazJiI
olarak ya da elektronik ortarnda gonderilmek zorundadlr.

Acil saghk hizmetleri
Madde 7- (I) Geyici bannma merkezlerinde miidiirliikye belirlenen planlarnaya gore

acil saghk hizmeti verilir. Miidiirliikye uygun goriilen geyici bannma merkezlerinde
personeliyle birlikte 112 acil yardlm arnbulansl bulundurulur.

(2) Geyici bannma merkezleri dl~mdaki acil saghk hizmetleri, 11/05/2000 tarihli ve
24046 saylh Resmi Gazetede yaYlmlanan Acil Saghk Hizmetleri Yonetrneligi dognJitusunda
verilir.

Birinci basamak saghk hizmetleri
Madde 8- (I) Geyici korunanlara birinci basarnak saghk hizmetleri Halk Saghgl

Miidiirliigiince verilir. Birinci basarnak saghk hizmetlerinin sunumu suasmda ilgili karnu
kurum ve kurulu~lanyla koordinasyon da Halk Saghgl Miidiirliigii tarafmdan saglarur. Halk
Saghgl Miidiirliigii tarafmdan verilen birinci basarnak saghk hizmetleri konusunda, yazlh
olarak ya da elektronik ortarnda ayhk donemler halinde Miidiirliige bilgi verilir.

(2) Geyici korunanlara yonelik birinci basarnak saghk hizmetleri kapsarnmda;
a) ilk kademe tam, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulur.
b) Bul~ICI hastalik riskine kar~1 gerekli tararna ve ~Jiar yaplhr. Sltrna, Tiiberkiiloz,

Leishmaniazis benzeri hastahklann tetkikleri Bakanllk laboratuvarlannca ve gerekli goriilmesi
halinde soz konusu hastalIklar iyin belirlenmi~ referans laboratuvannca yapllarak bul~lcl
hastahklara kar~1her tiirlii oruem ve tedbir almJr. Bul~lcl hastallklar ve diger akut halk saghgl
sorunlanna ili~kin bildirim ve takipler ilgili mevzuatma uygun olarak yaplhr. Hizmet veren
kurum ve kurulu~lara bakJimakslzm Tiirkiye Halk Saghgl Kurumu ve bu kurumun ~ra te~kilatJ
bildirim ve takiplerin izlenmesi, degerlendirilmesi ve ilgili kurum ve kurulu~larla i~birligi
iyerisinde gerekli tedbirlerin ahnmasl ile miikelleftir.

c) A~llarna hizmeti; Geni~letilmi~ Bagl~lklarna Prograrm yeryevesinde, belirlenen ~I
takvimi ve ilgili diger prograrnlar dognJitusunda verilir ve gerekli tedbirler alUUf.
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9) Olkemizdeki bebek/90cuk ve ergenlere yonelik olarak sunulan sagllk hizmetleri
ge9ici koruma altma almanlara da ayru ~ekilde verilir.

d) Olkemizdeki dogurganhk 9agmdaki kadlnlara yonelik verilen kadm ve ilreme saghgl
ile ilgili hizmetler ge9ici koruma altmdaki kadlnlara da ayru ~ekilde verilir. Gebelikler erken
donemde tespit edilir, riskli durumlann saptanabilmesi i9in, gebe ve lohusa izlernleri yaplhr.
Korunmak isteyen kadmlara gebeligi onleyici yontemler hakkmda bilgi verilir ve gebeligi
onleyici yontemler uygulamr.

e) Toplu kullamm alanlanrun ve gerektiginde ki~isel alanlann saghga uygunlugu
kontrol edilerek, tespit edilen aksakhklann giderilmesi ve ge9ici bannma merkezlerinin
bulundugu gevre ko~ullanrun saghk a91Slndan uygun hale getirilmesine yonelik gevre saghgl
ile ilgili hizmetler yilriitiililr.

f) Ge9ici korunanlar arasmda madde baglmhhgl veya psikolojik sorun1an oldugu tespit
edilenler hakkmda, sagllk kurumuna nakli de igerebilecek ~ekilde gerekli tedbirler allIDr.
Ruhsal bozuklugu bulunanlann sevk ve takipleri Tilrkiye Halk Saghgl Kurumu tarafmdan
mevcut beiirlenmi~ kurallar dogrultusunda yerine getirilir.

g) Ge9ici korunanlar arasmda halkm saghglru tehlikeye d~ilrebilecek potansiyel bir
dururn/hastallk Olmasl halinde profilaksi, izolasyon/karantina gibi koruyucu onlemler Halk
Saghgl Miidiirliigti tarafmdan uygulanrr.

Saghk hizmeti bedellerinin faturalandIrllmasl ve odenmesi
Madde 9- (1) Ge9ici korunanlara saghk hizmeti verilirken, biometrik kaY1t

numaralarmm online kontrolii yaplhr. Bunun i9in Sosyal Giivenlik Kurumu Saghk Provizyon
Aktivasyon Sistemi (SPAS) ile i9i~leri Bakanllglrun bu konudaki sistemi kullamlrr.

(2) Birinci basamak saghk hizmetleri ile hastamn sevk edildigi saghk kurulu~lan da
daml saghk hizmetlerinin faturasl, ki~inin kaYlth oldugu Valilik adma diizenlenir. Fatura
inceleme komisyonunca uygun bulunarak tutanaga baglanan fatura bedeii ilgili Valilikge
odenir.

(3) Ge9ici korunanlar i9in her aym b~l ile sonu arasmda verilen sagllk hizmetlerine
ili~kin olarak, ilgili valilik adma baslh olarak tek bir fatura diizenlenir. Fatura takip eden aym
on be~inci giiniine (on be~inci giin daml), on be~inci giiniin resmi tatile rastlamasl halinde ise
takip eden ilk i~ giinii sonuna kadar ki silre i9inde ilgili valilige teslim edilir. Ancak herhangi
bir nedenle doneminde faturalandmlamayan bir sagllk hizmeti Olmasl halinde bu saghk hizmeti
i~leminin bittigi tarih itibariyle faturalandmlmasl gereken donemi takip eden en ge9 iki ay
igerisinde faturalandmhr. Ancak bu Esaslann, yilrilrliige girdigi tarihten itibaren altl ay
silresince, herhangi bir nedenle doneminde faturalandmlamayan bir sagllk hizmeti olmasl
halinde bu saghk hizmeti, i~leminin bittigi tarih itibariyle faturalandmlmasl gereken donemi
takip eden en ge9 ii9 ay igerisinde faturalandmhr.

(4) Saghk kurum ve kurulu~lan tarafmdan fatura ekine, ayakta tedaviler ve yatarak
tedaviler i9in uzmanllk dall bazmda aynlml~ ~ekilde ayn ayn olmak iizere; fatura iist yazlSl,
icmallistesi, hizmet detay belgesi ve SUT'ta belirtilen fatura eki tUm bilgi ve beigeier eklenir.

(5) <;all~ma izni alarak sosyal giivenlik kapsamma alman ge9ici korunanlar
dl~mdakilere sunulan saghk hizmetlerinden hasta katilrrn paYIalmmaz.

(6) ikinci ve ii9iincii basamakta sunulan saghk hizmetleri de daml olmak iizere, sunulan
saghk hizmet bedelleri; Sosyal Giivenlik Kurumu B~kanllgl tarafmdan genel sagllk
sigortalIian i9in belirlenmi~ olan giincel SUT bedellerini gegemez.

(7) SUT'ta fiyatlandmlmayan birinci sagllk hizmetleri, Bakanllk9a belirlenen Sagllk
Hizmetleri Fiyat Tarifesine gore faturalandmlrr.
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UC;fJNCUBOLUM
Goniillii Saghk Hizmeti Sunumu

Goniillii saghk hizmeti
Madde 10- (1) Bakanhgm uygun gorecegi yerle~im yerlerinde yardun vakIflan veya

demekleri tarafmdan iicretsiz ve goniiUii olarak yalruzca geyici korunanlara altl ay siireyle
saghk hizmeti verilebilir.

(2) GoniiUii saghk hizmeti swunak isteyen vakIf veya demek bir dilekyeyle Miidiirliige
b~vurur. Ba~vuru dilekyesi ekinde;

a) VakIfveya demegin kurulu~ beigesi,
b) C;all~tlracagl tUrn personelin kimlik bilgileri, mesleki belgeleri (diploma, uzmanllk

belgesi, sertifika vb)
c) Saghk hizmetlerinden sorumlu olacak hekimin ismi,
y) Hizmet verilecek adres ile hizmet verilecek alanm krokisi, bulundurulmak istenilen

tlbbi cihaz ve ilay listesi,
bulunur.
(3) Miidiirliik; geyici korunanlann saylSl ve ilde goniillii saghk hizmeti sunumuna ihtiyay

bulunup bulwunadlgl hususunda halk saghgl miidiirliigu ve kamu hastaneleri birligi genel
sekreterliginin gorii~lerini de alarak hazlrlaml~ oldugu yazl birlikte b~vuru dilekyesi ve
eklerini, dilekyenin verildigi tarihten itibaren en gey be~ gUn iyinde Bakanllga gonderir.

(4) Bakanhkya, goniillii saghk hizmeti swunak isteyen vakIf veya demek ile ilgili
Olkemizde faaliyet gostermeleri baklmmdan sakmca bulunup bulwunadlgl ve gUvenlik
hususlarmda iyi~leri Bakanllgmdan uygun gorii~ ahrur ve bu konuda aynca AFAD'a bilgi
verilir.

(5) iyi~leri Bakanllglrun uygun gorii~ii iizerine en gey be~ i~ gUnii iyinde Bakanlikya,
goniiUii saghk hizmeti sunulabilecegi Miidiirliige bildirilir. VakIfveya demegin yall~tlracaglm
belirttigi personelin yall~ma izinleri hususunda i~lem1er Bakanllkya b~latillr.

(6) Bakanllkya yapllan bildirim iizerine Miidiirliikye, hizmet verilecek yerin yangma kar~l
gerekli tedbirler bakImmdan yeterliligi konusunda en gey yedi gUn iyerisinde bildirilmek iizere
ilgili merciden yazlh gorii~ talep edilir. Bu gorii~OOMiidiirliige intikalinden itibaren en gey be~
goo iyinde almacak Valilik onaYI iizerine hizmet verilmeye b~larnr.

(7) Altl ayhk siirenin dolmasma bir ay kala, goniiUii saghk hizmeti swunasma izin verilen
vaklf veya demegin b~vurusu iizerine Miidiirliikye hizmete ihtiyacm devam ettigine dair gorii~
iizerine Bakanhk altl ay siirelerle hizmetin devaml uygun gorebilir. VakIf veya demek
tarafmdan hizmetin sunuhnaya devam edilmesi istenilmiyor ise, altl aym sonunda hizmet
verilen yer Miidiirliikye kapatlhr.

(8) GoniiUii saglik hizmeti kapsammda yalmzca ayaktan tarn ve tedavi, basit tetkik
hizmetleri ile Halk Saghgl MiidiirliigiinOO planlamalan dogruItusunda koruyucu saglik
hizmetleri sunulabilir. Bu hizmet kapsarmnda cerrahi miidahale birimi olu~turulmasl ve bu
yonde i~lem yapllmasl yasaktlr.

(9) GoniiUii saghk hizmeti sunumu slrasmda geli~ebilecek acil durumIar iyinEk-2'de
belirtilen ilay ve malzeme bulundurulur.

,(10) Goniillii saghk hizmeti kapsarmnda Bakanllkya verilen izin, hiybir ~ekilde ileride
saghk kurulu~u olma hakki dogurmaz.
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Personel ayrJlI~1ve yeni personel ba~latJlmasl
Madde 11- (l) Goniillii saghk hizmeti kapsammda yall~masma izin verilen personelin

herhangi bir sebeple gorevinden aynlmasl halinde sorumlu hekim tarafmdan, aynh~ tarihinden
itibaren en gey be~ i~ giinii iyinde Miidiirliige bildirimde bulunulur. Goniillii saghk hizmeti
kapsammda i~e yeni ba~lamak isteyenler iyin vaktf veya demek tarafmdan, bu konudaki
ba~vuru dilekyesi ekinde bu maddenin ikinci ftkraslmn (b) bendinde belirtilen be1gelerle birlikte
Miidiirliige b~vurulur. Bu b~vuru en gey iiy i~ giinii iyinde Bakanhga gonderilir. B~vuru, bu
maddenin be~inei flkrasl kapsammda degerlendirilir ve yall~ma izni verildikten sonra goreve
ba~lanabilir.

C;ah~ma usul ve esaslarl
Madde 12- (l) Goniillii saghk hizmeti, iyi~leri Bakanhgmm gozetirnine ve saghk

hizmet sunumu baktmmdan Bakanhgm denetimine tabidir.
(2) Bakanllkya hizmet vermesi uygun goriilen vaktfveya demek, hizmet sunaeagl saatleri

kendisi belirler ve Miidiirliige bilgi verir. Hizmet sunulan saatlerde tarn zamanll yall~an ve
meslegini ieraya yetkili sorumlu hekim bulundurulmasl gerekir. Hizmet sunulan saatlerde
meslegini ieraya yetkili asgari bir hem~ire veya aeil tip teknisyeni bulundurulmasl zorunludur.
Goniillii saghk hizmeti kapsammdaki ihtiyaea gore hem~ire veya aeil tip teknisyeni saylSl
arttmlabilir.

(3) Goniillii saghk hizmeti kapsammda vaktf veya demek, Bakanltkya belirlenen saghk
hizmet sunum standartlan yeryevesinde, geyiei korunanlann saghk hizmetleri ile ilgili temel
gerekliliklerini yerine getirir. Goniillii sagltk hizmeti verilmesi slrasmda, bildirimi zorunlu
bul~lel hastahk tarnSI konmasl veya akut halk saghgl tehdidi olu~turabileeek herhangi bir
durum tespit edilmesi halinde, Halk Saghgl Miidiirliigiine aym giin bildirim yaptlu.

(4) Goniillii saghk hizmeti kapsammda, hasta iyin kullarulan ilay ve tlbbi malzeme
giderleri diihil tanl ve tedavi masraflanmn tarnaml vaktf veya demek tarafmdan kar~llarur.
Goniillii saghk hizmeti kapsammda, hastadan herhangi bir sebeple iieret talep edilemez.

(5) Goniillii saghk hizmeti kapsammda hastarnn tedavisinin mii:mkiin olmadlgl hallerde
hasta, birinei basamak saghk kurulu~una yonlendirilir.

(6) Goniillii saghk hizmeti kapsammda;
a) Kesintisiz hizmet vermek isteyen vaktf veya demek, 24 saat siireyle en az bir hekim

bulundurur.
b) 24 saat siireyle hizmet sunulmamasl halinde ise, hizmet sunulan saatler iyerisinde en

az bir hekim ve meslegini ieraya yetkili asgari bir hem~ire veya aeil tlp teknisyeni bulundurulur.
(7) Goniillii saghk hizmeti sunumunda, tlbbi atlklar iyin 221712005 tarihli ve 25883 saylh

Resmi Gazetede yaYlmlanan Tlbbi Atlklann Kontrolii Yonetrneligi hiikiimlerine uygun olarak
gerekli tedbirler allmr. Tlbbi atlklann imhasl iyin, attklarm diizenli ~ekilde allnmasl konusunda
ilgili mereiyle sozle~me yaplhr.

(8) Goniillii saghk hizmeti sunumunda direkt grafi yekirninde kullarulmak iizere direkt
grafi eihazl bulundurulabilir. Bu eihaz iyin Tiirkiye Atom Enetjisi Kurumundan ilgili mevzuata
uygun lisans ahnmasl zorunludur.

(9) Goniillii sagltk hizmeti kapsammda, saghk taramasl, artket vb. yollarla bilgi toplamaya
yonelik hiybir faaliyette bulunulamaz.

(l0) Goniillii saghk hizmeti iyin Miidiirliikye tasdik edilmi~ kaylt defteri kullaruhr.
B~vuran her hastarun kaydl bu deftere yaplhr. KaYltlarm elektronik ortamda da tutulmasl
halinde giinliik olarak ylktl almarak sorumlu hekim tarafmdan irnza1anarak dosyalarur.
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Hastalann saghk bilgilerine ait gerekli kayltlann elektronik ortamda saklanrnaslmn,
degi~tirilmesinin ve silinmesinin onlenmesi ve gizliligin ihlal edilmemesi iyin fiziki, manyetik
veya elektronik miidahalelere ve olasl suistimallere kar~l gerekli idari ve teknik tedbirlerin
almmasl gerekir.

(11) Hastalarla ilgili kaylt altma alman bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, geyiei korunanlarla
ilgili resmi kurum ve kurulu~lar ile yargl mereilerinin talepleri veya hastanm kendisi velisi veya
vasisi dl~mdaki hiybir mereii veya ki~ilere verilemez ve hiybir amayla kullarnlamaz. Hasta
bilgilerinin mahremiyetinin ve ki~isel verilerin giivenliginin saglanrnasl zorunludur.

Goniillii saghk hizmetinin denetimi
Madde 13- (I) Goniillii saghk hizmetinin sunuldugu yer ve kayltlan, bulunduklan ilin

Miidiirliigii tarafmdan altl ayhk siire iyinde en az iki defa denetlenir.
(2) Bu denetim Slfasmda;
a) <;all~ma izni verilen personel dl~mda personel yall~tlglllin tespiti halinde, faaliyet bir

ay siireyle durdurularak sorurnlu hekim yazlh olarak uyanhr ve izni olmayan personelin
yall~maslmn sonlandmlmasl istenir. Hizmetin devaml siiresinee bu aykmhgm ikinei kez
yaplldlgmm tespiti durumunda goniillii saglIk hizmeti sunumu sonlandmhr.

b) 12 nei maddenin dordOOeii flkrasma aykmhgm tespiti halinde, sorurnlu hekim yazdI
olarak uyanlu. Hizmetin devaml siiresinee bu aykmhgm ikinei kez yapddlgmm tespiti
durumunda goniillii saghk hizmeti sunumu sonlandmhr.

e) 12 nei maddenin onuneu flkrasma aykmhgm tespiti halinde, sorurnlu hekim yazdI
olarak uyanhr. Hizmetin devaml siiresinee bu aykmhgm iiyOOeii kez yaplldlglmn tespiti
durumunda goniillii saghk hizmeti sunumu sonlandmhr.

y) B~vuru slrasmda sunulan krokide gosterilen hizmet odalannda degi~iklik yapddlglnm
tespiti halinde, sorurnlu hekim yazlh olarak uyardu ve uyumsuzlugun giderilmesi iyin 5 gUn
siire verilir. Tespit edilen durumla hizmet verilmesinde Miidiirliikye sakmea goriilmemesi
halinde, yeni krokinin Miidiirliikye onaylanrnasl gerekir.

d) B~vuru dilekyesi ekinde liste halinde bildirilen ilay ve tlbbi malzemelerin
bulunmamasl veya eksik olmasl halinde, tamamlanrnasl iyin sorurnlu hekime yedi gUn siire
verilir.

e) 12 nei maddenin yedinei flkrasma aykm bir durumun tespiti halinde, sorurnlu hekim
yazdI olarak uyanhr ve uygunsuzlugun giderilmesi iyin be~ goo siire verilir. Bu siire sonunda
uygunsuzlugun giderilip giderilmedigi yeniden ineelenir.

f) 12 nei maddenin dokuzuneu flkrasma aykm bir durumun tespiti halinde, goniillii saghk
hizmeti sunumu sonlandmhr.

g) 10 neu maddenin sekizinei fikrasma aykm bir durumun tespiti halinde, 0 birimin
faaliyeti miihiirleme yapllarak durduruiur ve sorumlu hekim yazdI olarak uyanhr. ikinci kez
eerrahi miidahale biriminin olu~turuldugu veya tlbbi i~lem yapddlgl tespit edilir ise goniillii
saghk hizmeti sunumu sonlandmhr.

g) Goniillii saghk hizmeti sunumunda, yall~anlarm veya hastalann saghglm olumsuz
etkileyeeek durumlarla kar~ll~llmasl halinde, hizmetin sunumu derhal durdurulur. Sorurnlu
hekim tarafmdan yazlh olarak Miidiirliige bildirim iizerine yerinde ineeleme yapdu ve
uygunsuzlugun giderildigi tespit edilirse hizmet sunumuna izin verilir.

(3) Goniillii saghk hizmeti faaliyetinin durdurulmasl ve sonlandmlmasl i~lemleri, Valilik
onaYI ile yaplhr.
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DORDUNCUBOLUM
Ce~itli Hiikiimler

Saghk hizmetlerinin denetimi ve degerlendirilmesi
Madde 14- (I) Bu Esaslar kapsanunda sunulan saghk hizmetlerinin denetimi ve

degerlendirilmesinden;
a) Aeil saghk hizmetleri ile Universite saghk uygulama ve ar~tmna merkezleri, ozel

hastaneler ve goniillii sagltk hizmeti sunumu bakImmdan Miidiirliik,
b) Birinei basamak saghk hizmetleri bakImmdan Halk Saghgl Miidiirliigii,
e) Devlet hastaneleri ile egitim ve ~tlfma hastanelerinee sunulan saghk hizmetleri

bakImmdan Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi,
gorevli ve yetkilidir.
(2) Bu maddenin birinei flkrasl kapsanunda yapllaeak saghk hizmetlerinin denetimi,

kendi mevzuatlannda yer alan hiikiimlere gore yaplhr.
(3) Miidiirliik tarafmdan, ilgili saghk yonetieilerinin de katihmlyla en az iki ayda bir

ge~iei korunanlara verilen saghk hizmetleriyle ilgili degerlendirme toplantlsl yaplhr ve
degerlendirme sonu~lan rapor halinde Bakanhga gonderilir. Miidiirliik~e, ge~iei korunanlara
sunulan saghk hizmetlerine ili~kin istatistik veriler ayhk olarak Bakanllga gonderilir.

Hiikiim bulunmayan hailer
Madde 15- (1) Bu Esaslarda diizenleme bulunrnayan hususlarda, saghk hizmetlerinin

yiiriitiilmesi ile ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr.
(2) Esaslarm uygulanrnasl ile ilgili kar~ll~I1an tereddiitlerde ve gerekli hallerde aynea,

AFAD ve i~i~leri Bakanllgl ile koordine edilerek uygulama belirlenir.

Ge~ici Madde 1- (I) Saghk Provizyon Aktivasyon SisteIni (SPAS) ile Merkezi Niifus
idaresi Sistemi (MERNiS), bu sistemlerin ilgili Kurumlar tarafmdan ge~iei korunanlara yonelik
kullamma hazlf hale getirildigi tarihten itibaren kullamlmaya b~lanlr.

Yiiriirliik
Madde 16- (1) Bu Esaslann 6 nel maddesinin ikinei flkrasl Bakan onaYilll miiteakip

ii~ ay soma, diger hiikiimleri ise Bakan Onayl ile yiiriirliige girer.

Yiiriitme
Madde 1- (I) Bu Esaslan Saghk Bakanl yiiriitiir.
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EK-l Gel;ici Korunan Hasta Sevk Formu

GEc;:icl KORUNAN HASTA SEVK FORMU
Kampm / Hastamn Bulundugu iI:

Kamp Adl (Numaras.):

Sevk Tarihi : ... / ... /20 ..

Sevki DUzenleyen Sagltk Hizmet birimi:

Ge,iei Koruma AlIma Alman Kijiler:

Hastanm Ad!: .

Soyad!: .

Ana Ad!: .

Baba Ad!: .

Hastanm Dogum Yeri / Tarihi: .............•....•..........•....•..............................

Ge,iei Koruma Kimlik Belgesi No: Protokol No: ............•..............

Diger Resmi Kimligi ile ilgili Aynntllt Bilgiler: ..................................................................•.....•....•...

On Tam (ICDIO KODU) ve Vaka Triaj Kodu: ..............•

Tam ve Epikriz:

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... " .

Sevk Edildigi Saghk Hizmeti Veren Kuruluj Ad\:

Sevk Eden Hekim:

Kaje:

irnza:

Tarih:

Sevk Nedeniyle MUraeootEdilen Sagltk Kurum!Kurulujuna Bajvuru Tarihi : .. ./ ... 120..

MUraeootEdilen Saghk Kurum!Kurulujundan Aynhj Tarihi: .. ./ .. ./20 ..

.. ./ ... 120.. - .. ./ ... /20 .. Tarihleri Arastnda Ayaktan Tedavi GOnnUjIUr.

.. ./ ... 120.. - .. ./ ... 120.. Tarihleri Arasmda Yatarak Tedavi GOnnUjtUr.

.. ./ .. ./20 .. Tarihinde O,UneUBasarnak Sagltk Hizmeti Veren Kuruluja Sevki Uygun GOrUlmUjtUr.

A,lklamalar: .

DUzenleyen Hekimin Bajhekimlik Onayl

Ad.-Soyad\:

Kaje:

imza:
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EK-2 Acil Durumlar i~in Bulundurulmasl Gereken Listesi

A- Tlbbi Malzemeler

1) Ambu seti,
a-Solunwn balonu ye solunwn maskeleri (eri~kin ye yocuk boy)
b- Airway (eri~kin ye yocuk boy)

2) Laringoskop takIml (eri~kin ye yocuk boy),
3) Oral yeya nasal entiibasyon tiipleri (eri~kin ye yocuk boy),
4) Laringeal maske (eri~kin ye yocuk boy),
5) Magill pensi,
6) Guide (zor haya yolu durwnlannda kullarulan yubuk),
7) intraket,
8) Enjektor(Muhtelif),
9) Turnike
10) Siitur seti
11) Flaster
12) Man~onlu tansiyon a1eti ( Iadet eri~kin ye Iadet yocuk boy),
13) Oksijen tiipii
14) AspiratOr

B- ila~lar

1) Kortikosteroidler
2) Antihistaminikler
3) Vasopressorler
4) Antihipertansifler (dilaltl)
5) Antikolinerj ik
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