VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YABANCI UYRUKLU FAKİR VE GARİP
HASTALARIN MUAYENE, TEŞHİS VE TEDAVİ ETTİRİLMESİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Genel Müdürlüğe ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan, yabancı uyruklu fakir ve garip
hastaların, Mazbut Vakıfların vakfiyelerinde yazılı sağlıkla ilgili hayır şartları doğrultusunda
muayene, teşhis ve tedavilerinin sağlanması amacıyla bu usul ve esaslar hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, Genel Müdürlüğün arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin
vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan, ülkesinde tedavi
imkânından mahrum, ödeme gücü olmayan fakir ve garip yabancı uyruklu hastaların, söz
konusu ülkelerin Vakıflar İdaresi veya ilgili kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol
çerçevesinde tedavileri amacıyla kanuni yollardan Türkiye’ye gelmeleri veya getirilmeleri,
gerekli muayene, teşhis ve tedavileri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmeleri
işlemlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Usul ve Esaslar, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 36. maddesinin (a)
fıkrası ile 52. maddesinin (a), (c) ve (f) fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen;
a)
b)
c)
d)

Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
Hastane: Genel Müdürlükçe bu iş için protokol imzalanan üniversite hastanesini,
Daire Başkanlığı: Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını
Fakir ve Garip Yabancı Uyruklu Hasta: Genel Müdürlüğün arşiv belgelerinde adı geçen
ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan,
hastalığı ile ilgili ülkesinde tedavi imkânından mahrum, ödeme gücü olmayan ve
tedavileri amacıyla kanuni yollardan Türkiye’ye gelmiş veya getirilmiş fakir ve garip
yabancı uyruklu hastaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Fakir ve Garip Yabancı Uyruklu Hastaların Karşılıksız Muayene ve Tedavileri
Madde 5- Genel Müdürlüğün arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin Vakıflar İdaresi
veya ilgili kurum ve kuruluşları ile imzalanmış protokol çerçevesinde, ülkelerinde tedavi
imkânlarının bulunmadığı, ödeme gücü ve herhangi bir sağlık güvencelerinin olmadığı veya
sağlık güvencesi olup da ilgili ülke devlet hastanelerinde ve sağlık sisteminde tedavi imkânı
bulunmadığı söz konusu idare, kurum ve kuruluşlarca tespit edildikten sonra, tedavileri
amacıyla kanuni yollardan Türkiye’ye gelen veya getirilen fakir ve garip yabancı uyruklu
hastalar; başvurularını, Genel Müdürlükçe bu iş için protokol imzalanmış hastaneye yaparlar.
Hastanece söz konusu hastaların gerekli kabul, muayene ve teşhis işlemleri yapıldıktan sonra
her türlü ilaç ve tedavi malzemeleri temin edilerek ayakta veya yatarak tedavileri sağlanır.
Teşhis ve Tedavi Edilecek Hastalar İçin Yapılacak Harcamalara Ayrılacak Bütçe
Ödeneği
Madde 6- Hastanelerde teşhis ve tedavileri gerçekleştirilecek fakir ve garip yabancı
uyruklu hastalar için yapılacak harcamalar, Daire Başkanlığının teklifi ile Genel Müdürlük
bütçesinin ilgili kalemine her yıl konulacak ödenek miktarı ile sınırlı olacaktır. Hastane ilgili
birimi aylık olarak bu kapsamda tedavi edilen toplam hasta sayısını ve bunlara yönelik o ay
gerçekleşen tedavi giderlerini Daire Başkanlığına rapor edecektir. Ayrıca bu kapsamda teşhis
ve tedavi gören hastaların tedavi uygulamalarını, bu uygulamalara yapılan masrafların
faturalarını ve kişisel bilgileri içeren dosyalar hastane idaresince saklanacaktır.
Yabancı uyruklu fakir ve garip hastalara verilecek hizmet diğer hastalarla aynı kalitede
olacaktır. Hastaların ilaç, protez, ortez ve tıbbı aletleri gibi malzemelerin temini ile cenaze
giderleri aynı bütçe kaleminden karşılanacaktır.
Yabancı Uyruklu Fakir ve Garip Hastaların Tedavi Haricindeki Bazı Masraflarının
Karşılanması
Madde 7- Yabancı uyruklu fakir ve garip hastaların kendilerinin ve refakatçilerinin
konaklama ve gidiş dönüş yol masrafları ile diğer giderler, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun Ek-14 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde bu Usul ve Esasların 6 ncı
maddesine göre ayrılan ödenekten karşılanır.
Hastaneye Başvuru
Madde 8- Yabancı uyruklu fakir ve garip hastalar, başvurularını, hastane
baştabipliğince görevlendirilmiş büroya yaparlar. Hastanın ödeme gücü ve herhangi bir sağlık
güvencesinin olmadığına veyahut sağlık güvencesi olup da ilgili ülke devlet hastaneleri ve
sağlık sisteminde tedavi imkânı bulamadığına dair vatandaşı olduğu ülke Vakıflar İdaresinden
veya o ülkenin protokol imzalanmış ilgili kurum veya kuruluşundan alınmış belgenin
ibrazından sonra, hasta, görevli personel tarafından rahatsızlığıyla ilgili polikliniğe sevk edilir.
Hasta, ayakta tedavi edilecekse tedavisi yapılır gerekiyorsa reçeteleri yazılır. Hastanın
yatırılarak tedavi edilmesine karar verilmesi durumunda ise, ilgili tıp uzmanı tarafından yatış

formu doldurulup imzalandıktan sonra baştabip yardımcısının onayıyla yatış işlemi
gerçekleştirilir.
Acil Durumlarda Tedavi
Madde 9- Acil olarak hastaneye müracaat eden yabancı uyruklu fakir ve garip hastaların
ödeme gücü ve herhangi bir sağlık güvencelerinin olmadığına veya sağlık güvencesi olup da
ilgili ülke devlet hastanelerinde ve sağlık sisteminde tedavi imkânı bulunmadığına dair hastanın
vatandaşı olduğu ülke Vakıflar İdaresinin veya o ülkenin protokol imzalanmış ilgili kurum veya
kuruluşunun beyanlarına itibar edilerek gerekli muayene, tetkik ve tedavileri başlatılır. Daha
sonra Genel Müdürlüğün ilgili birimi tarafından gerekli belgeler temin edilir ve tedaviyi
gerçekleştiren hastaneye ulaştırılarak hastanın dosyasına konulur.
Madde 10 – Tedavi görerek iyileşen yabancı uyruklu hastalar ilgili servis uzmanı
tarafından gerekli tavsiyelerde bulunup reçetesi yazıldıktan ve Başhekimlikçe onaylandıktan
sonra taburcu edilir.

Yabancı Uyruklu Fakir ve Garip Hastaların Tedavisine Yapılan Giderlerin
Faturalandırılarak Genel Müdürlüğe Gönderilmesi
Madde 11 - Hastane yönetimi, yabancı uyruklu fakir ve garip hastanın kişisel bilgileri
ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında yapılacak olan tedavi uygulamalarını,
kullanılan ilaç ve diğer tedavi gereçlerini ayrıntılı bir şekilde rapor edip, yapılan masrafları da
yine SUT fiyatları ile faturalandırarak ödenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir.
Madde 12 – Bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgili ülke Vakıflar İdaresi ve Hastane ile
bir protokol imzalanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 13 – Bu Usul ve Esaslar Vakıflar Genel Müdürünün onayı tarihinde yürürlüğe
girer.
Madde 14 – Bu Usul ve Esasları Vakıflar Genel Müdürü Yürütür.

