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YABANCI UYRUKLU HASTALARDA 
HUKUKİ SÜREÇLER

Gülseren AKKAYA
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşaviri
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6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

Kanuna göre;
Uluslararası koruma: mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma
statüsünü,
İfade eder. (Madde 3)

Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma
sağlanabilir. (Madde 91)
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Kanuna göre herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü
bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. (Madde 89)
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3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı
ile Bakanlığımız tarafından uygun görülen yılda en fazla dört yüz
yabancı hastanın; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d)
ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile
gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi geçmeyen
refakatçilerinin her biri için günlük olarak (1300) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan
konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol masrafları
bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve
tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait
üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla karşılanır. (Ek
Madde 14)
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Sağlık turizmi önce, 23.07.2013 tarih ve 25541 sayılı “Sağlık
Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık
Hizmetleri Hakkında Yönerge” ile düzenlenmiş ve sağlık turizmi
faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler bu Yönerge ile yürütülmüş,
7 Şubat 2015 tarihli ve 1332 sayılı 2015/3 Genelge ile “Sağlık
Turizmi Koordinasyon Kurulu-SATURK” oluşturulmuştur. Sağlık
Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında toplanmakta olan SATURK
bünyesinde, Tanıtım ve Fiyatlandırma, Eğitim ve Planlama, Mevzuat
ve Akreditasyon Çalışma Grupları teşkil olunmuştur.
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı başlıkları altında ülkemizde sağlık
hizmeti alan yabancı hastaları kayıt altına almak amacıyla 2011
yılında Yabancı Hasta Kayıt Sistemi kurulmuştur.
http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx adresinden, kamu-
özel-üniversite gibi tüm sağlık kuruluşlarının ilgili hastaları kendi
sistem kayıtlarının haricinde Yabancı Hasta Kayıt Sistemi’ne de
girmesi talep olunmuş ve ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen
çalışmaları takiben konunun genel ve objektif bir hukuk normuyla
tanzime kavuşturulması gerekmiştir.

http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx
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Bu çerçevede 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9/c. ve
Ek 11. maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (a)
ve (i) bentlerine ve 40. maddesine dayanılarak Uluslararası Sağlık
Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13.07.2017 tarihli ve
30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Yönetmelik kapsamında olan yabancılar, kendi isteği ile
uluslararası sağlık turizmi kapsamında ücret ödemeyi taahhüt
etmesi durumunda uluslararası sağlık turizmi hizmeti alabilir.

Acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı
sunulur. Ancak, yurtdışında yaşayan ve hiçbir sosyal
güvencesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112
acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. Kamu tarafından verilen
ambulans hizmeti ile acil hasta naklinden elde edilen gelir,
hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine
yatırılır.
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Acil sağlık hizmeti almak için sağlık tesisine başvuru yapan yabancı
hastaların kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve
gecikmeksizin yapılması zorunludur. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili
işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.

Trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, Türk
vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal
güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın ilgili kanun gereği
Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin
bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak trafik kazası
nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat
sigortası var ise bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme
tahsil edilir. (Madde 9)
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Bu Yönetmelik kapsamında sunulacak uluslararası sağlık turizmi
kapsamında verilen sağlık hizmetinin bedeli, SATURK’un görüşü
alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri, Bakanlıkça belirlenen sağlık
turizmi fiyat tarifesinde belirlenen usul ve esaslara uymakla
yükümlüdür. (Madde 10)
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Yönetmeliğe göre uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık
tesisine ulaşmadan önce depozito olarak hastanenin hesabına
yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır. (Ek-1)
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10.01.2018 tarihli ve E.99-47 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile
yürürlüğe konulan Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde
mezkûr Yönetmelik kapsamında kişilere sunulan sağlık
hizmetlerinin fiyatlandırma usul ve esasları belirlenmiştir.
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Anılan Usul ve Esaslar uyarınca;

Yönetmelik kapsamındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri;
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık
Hizmetleri Fiyat Listesi’nde yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık
hizmet sunucuları için TABAN fiyat olarak belirlenmiştir.

Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite
hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği
fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları;
Rektörlük/Dekanlık, bağlı oldukları kurum veya hastanenin bağlı
olduğu kamu hastaneleri birliği tarafından tesis boyutuyla veya tüm
hizmet sunucuları için 3 (üç) katına kadar fiyat belirleyebilecekleri ve
fiyatların 3 (üç) katı TAVAN fiyat olarak belirlenmiştir.
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Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite
hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği
fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık
turizmine özel paket fiyatlar düzenleyebilirler. Bu paketlerin içeriğinde,
seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve Fiyat
listesinde yer alan işlemlerin fiyatları yer alacak şekilde düzenleyebilirler.
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Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal
güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın (geçici koruma altında
sayılanlar ile ülkemizde insani ikamet izni vb. kapsamında bulunan
yabancı uyruklular dâhil) trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık
hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi
bedeli talep edilemez. Ancak Yönetmelik kapsamında trafik kazası
nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat
sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek
poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir.
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İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini
karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi
sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. (8/1/2002
tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci hükmünden muaf
olmaları hakkındaki 05/12/2003 tarih 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı)
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Diğer taraftan yabancı uyruklu hastalar tarafından ödenmeyen
tedavi giderlerinin tahsile yönelik izlenmesi gereken ile ilgili
olarak;
- Öncelikle tedavi giderini ödemeyenlere, ücretin tahsili
amacıyla rızaen ödeme talep edilmesi;
- Ödeme yapılmaması halinde ise alacak davası açılabilmesi
veya doğrudan icra takibi başlatılabilmesi için 659 sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde
Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri gereği belgelerin İl Sağlık Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Birimine intikal ettirilmesi gerekmektedir.



Teşekkürler…
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