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ÖZEL SİGORTA İŞLEYİŞİ VE PROVİZYON SÜREÇLERİ

Yabancı uyruklu kişilerin geçici süreli olarak herhangi bir nedenle
ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen sağlık sorunlarında sağlık
hizmeti alması olarak tanımladığımız « Turistin Sağlığı » kapsamında
hastalar yurtdışı veya seyahat sigortaları ile hizmet alabilirler.

Hastanemize başvuran hastalarımızın kayıt süreçleri esnasında yapılan
sigorta sorgulaması sonucunda; hastanın pasaportunun yanında herhangi
bir sigorta evrağı ibraz edememesi durumunda bütün tedavi giderleri hasta
tarafından karşılanır.



ÖZEL SİGORTA İŞLEYİŞİ VE PROVİZYON SÜREÇLERİ

SÜREÇ 

Uluslararası hasta 
başvurusu

İkametgah 
tezkeresi

yok
Sigorta, Aracı kurum
Provizyonu var mı

EVET 

Sigorta İşlemlerinin 
başlatılması



ÖZEL SİGORTA İŞLEYİŞİ VE PROVİZYON SÜREÇLERİ

SÜREÇ İLE İLGİLİ EVRAKLAR

Hasta kabulü yapılan hastanın ibraz ettiği 
pasaport ve sigorta evrakı yani poliçesi
kontrol edildikten sonra 

ihtiyacımız olan dokümanlar;

Hasta 
Kabul 
Formu Poliçe

Ön Garanti
Provizyon

Proforma
Fatura



HASTA 
KABUL FORMU

Hasta kabul formunda
hastaya ait kişisel
bilgiler, hastanın
ülkemize giriş ve çıkış
tarihleri ile sigorta
bilgileri yer almaktadır.
Aynı zamanda hasta
bahse konu form ile,
kendisine ait bilgilerin
sigorta şirketi ile
paylaşılacağı ve sigorta
kendisini kapsam dışı
kabul ettiği takdirde
aldığı sağlık hizmetinin
ücretli olacağı bilgileri
de yer alır.



HASTA 
KABUL FORMU

Hasta kabul formu;
hastanın ödeme ve
hasta tedavi bilgisinin
paylaşımı konusunda
onamının alınmasının
sağlamaktadır.



POLİÇE

 Hastaya ait kişisel 
bilgiler 

 Ülkemize giriş çıkış 
tarihi

 Ana sigorta şirketinin 
ismi

 Ülkemizde bulunan 
asistan firma ya da 
sigorta temsilcisinin 
irtibat numaraları 

 Sigorta limitleri ile ön 
ödemesinin bulunup 
bulunmadığına dair 
bilgiler yer
almaktadır.



ÖZEL SİGORTA İŞLEYİŞİ VE PROVİZYON SÜREÇLERİ

 Poliçe yorumlanırken:

 Geçerlilik süresi.

 Geçerlilik süresi uygun ise
hastanın sigortasını araması
sağlanır.

 Poliçede hastaya ibraz edilen ön
ödemesi var ise hasta
bilgilendirilir,

 Hastaya ön ödeme limiti
civarında bir hizmet sunulacaksa
hastanın bekleme süresini
kısaltmak için sigorta devreden
çıkartılır.

 Hasta ödemesini kendisi yapar.

POLİÇE



ÖZEL SİGORTA İŞLEYİŞİ VE PROVİZYON SÜREÇLERİ

POLİÇE

 Hastanın sigortası ile
görüşmesinin ardından
ülkemizde sigortanın
yetkilisi ya da asistan firma
(var ise) ile irtibata geçilir.

 Asistan firma yok ise;
Ana sigorta şirketinden,
Türkiye'de Türk Ticaret
Sicil Kanununa göre
kurulmuş yetkili bir asistan
firma ile çalışması talep
edilebilir.

 İlgili sigorta şirketten ya
da asistan firmadan ön
garanti provizyonu alınır.



ÖN GARANTİ 
(PROVİZYON)

İlgili sigorta
şirketinin veya asistan
firmanın; hastanın
sigorta kapsamında
olduğunu ve bundan
sonraki süreçleri
yürüteceğine dair
taahhüdüdür.



ÖN GARANTİ 
(PROVİZYON)

Ön Garanti formunda;

 Hastanın adı ve soyadı,

 Sigorta kapsamında 
olduğunu belirten bir ibare,

 Firmanın ticari unvanını 
içeren şirket kaşesi,
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TABURCULUK İŞLEMLERİ

Medikal
Rapor

Uçuş
Raporu

Ödeme
Garantisi

Fatura



MEDİKAL 
RAPOR

 Hastanın hastaneye
kabulünden, hastanın
taburcu olduğu süreye
kadar yapılan bütün
tetkik ve tedavilerinin
olduğu rapordur.

 Hasta hastanede
yatışının yapıldığı
süresince ve taburcu
işlemleri yapıldıktan
sonra sigorta şirketine
gönderilmeli.



MEDİKAL 
RAPOR

Medikal Raporda;

 İleri tetkiklerin
sonuçlarını.

 Ameliyat oldu ise
raporu.

 Doktor günlük viziti
sonrası notu

 Tahlil ve konsültasyon
sonuçları



UÇUŞ
RAPORU

Hastanın
tedavisi
tamamlandıktan
taburculuğu
yapıldıktan
sonra hastanın
ülkesine
dönüşünde
havayolu ile
gidip
gidemeyeceği
bilgisini içeren
bir rapordur.



PROFORMA
FATURA

Hastanın
taburculuğu
esnasında
hastanede verilen
sağlık hizmetinin
ayrıntılı
dökümünün
tutarlarını içerir.

 Hastanın medikal raporu ile uyumlu olmasına,
 Tabucu onayı ardından hazırlanmasına,
 Sigorta şirketine gönderdikten sonra herhangi bir 

değişiklik yapılmamasına dikkat edilmelidir.



ÖDEME
GARANTİSİ

İlgili sigorta şirketi veya
asistan firma tarafından
takibinde olan hastanın
tüm evrakları
gönderildikten sonra
(Pasaport fotokopisi,
Poliçe ,Medikal rapor,
Proforma, varsa Uçuş
raporu) hemen ödeme
garanti formu sigorta
şirketinden ya da asistan
firmadan talep edilir.



ÖDEME
GARANTİSİ

Ödeme garantisinde:

 Tam tarih ile belirtilen 
ödeme bilgisi.

 Şirket başlıklı kağıdı 
üzerinde şirket kaşesi,

 Ödeme taahhüt rakamının 
proforma fatura ile birebir 
aynı olmasına dikkat 
edilmelidir.



FATURA

 Ödeme garantisi alınan
hasta için asıl fatura
düzenlenip şirkete kargo
ya da iadeli taahhütlü
olarak gönderilir.

 Faturada şirketin ticaret
unvanı ve hasta ismi
mutlaka belirtilmelidir.

 Daha önce gönderilen
tüm evrakların asılları
ile birlikte bir suretleri
ödeme yapılana kadar
kurumda saklı
kalmalıdır.



DEKONT



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINDA YAŞANAN PROBLEMLER



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINDA YAŞANAN PROBLEMLER

Ana sigorta şirketi ile direk çalışılamıyor çünkü;

 Sigorta şirketleriyle anlaşma yapılabilmesi 
için protokol eksikliği

 Hastanelerimizde döviz tahsilatının 
yapılamaması



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINDA YAŞANAN PROBLEMLER

Ana sigorta şirketi ile direk çalışılamaması ve anlaşma yapılamaması 
sonucunda;

 Türkiye’den bir asistan firma ile çalışmak 
zorunda kalmak

 Anlaşma olmamasına rağmen anlamsız form 
doldurma talepleri

 Hasta rahatsızlığının alkolle alakası olamasa 
bile alkol testi talepleri



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINA GİREN HASTA GRUPLARI
TRAFİK KAZALARI





SGK ÖDEDİĞİ KISIM



TURİSTİN SAĞLIĞI



SİGORTANIN ÖDEYECEĞİ ARADAKİ FARK



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINA GİREN HASTA GRUPLARI

YÖNETMELİĞE GÖRE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ;
112 HİZMETİ

 Acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak
yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık
hizmetleri ücretsiz sunulur.

 Ancak sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalar için sadece
trafik kazası durumlarında kişiden ücret alınmaz. Bunun dışındaki durumlarda
tahsilat alınır.

 Ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden
müdürlük döner sermayesine yatırılır.

 Hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil
hizmet bedeli hastanın getirildiği ilin müdürlük döner sermaye hesabına yatırılır.



ÖZEL SİGORTALAR KAPSAMINA GİREN HASTA GRUPLARI

AMBULANS İCMALİ







TEŞEKKÜRLER
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