
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİLERE 

SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİYLE 

İLGİLİ HUKUKİ ÇERÇEVE



"KİTLESEL AKIN" VE "GEÇİCİ KORUMA"

Kitlesel Akın kavramı: Ülkeye sığınan mülteci topluluğunun büyüklüğü ve aniliği

nedeniyle bireysel mülteci statüsü belirleme usullerinin uygulanmasının imkânsız hale

geldiği durumlarda kullanılmaktadır.

Geçici Koruma kavramı: Kitlesel akının meydana gelmesi durumunda bu kişilere acil ve

geçici koruma sağlamak üzere geliştirilen istisnai nitelikteki usullerdir.



Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşanan olaylar nedeniyle 29.04.2011 tarihinden itibaren

Türkiye’ye gelen Suriye vatandaşlarına, 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazete’

de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliği” 1. maddesi ile «Geçici

Koruma Statüsü» tanınmıştır.



YUKK’da «geçici koruma» başlıklı 91. maddesinde ve «Geçici Koruma Yönetmeliği»nin

3(1)(j) maddesinde, «ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırımıza gelen

yabancılar» olarak tanımlanmıştır.



Suriyeliler Bağlamında Geçici Koruma Verilmesinin Temel Şartları

• Geçici koruma sadece kitlesel akın halinde verilir.

• Devlet geçici koruma vermez zorunda değildir, geçici koruma verilip verilmemesi

idarenin takdirine bağlıdır.

• Kitlesel akınla gelenlerin hangi ülkeden veya hangi coğrafi alandan geldiğinin önemi

yoktur.

• Avrupa Birliği hukukunda geçici koruma süresi en fazla 3 yıldır. Türk mevzuatında

süre sınırlaması bulunmamaktadır.



 Yabancıların kaydı, Göç İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından yapılır.

 Geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının da en kısa sürede

kayıt işlemleri yapılır.

 Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm, evlilik, boşanma, gönüllü geri dönüş gibi

hallerde güncellenir.

 Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, adres kayıt sistemine kaydedilir.

 Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi

düzenlenir.

 Kimlik belgeleri, yabancının yapılan yardım ve hizmetlere erişimini sağlayan yabancı

kimlik numarasını içermektedir

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Sunulan Geçici Koruma 

Altındakilerin Kayıt Ve Kimlik Belgesi İşlemleri

Geçici Koruma Yönetmeliği m. 21-22



1. Geçici koruma başvurusu yapan Suriyelilere ön kayıt belgesi verilir;

2. Daha sonra geçici koruma kimlik belgesi düzenlenerek başvuru sahibine verilirken ön

kayıt belgesi alınır.

3. Yabancıların, geçici korunan olarak statü kazanmaları geçici koruma kimlik

belgesinin düzenlenmesinden itibaren gerçekleşmektedir.

4. Kimlik, geçerli olduğu sürece geçici korunan kişiye Türkiye’de kalış hakkı sağlar.

5. Belgenin geçerli olduğu süreler ikamet izni toplamlarında dikkate alınmaz ve

vatandaşlığa başvuru hakkı sağlamaz.

ÖN KAYIT BELGESİ OLANLAR ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANIRLAR.





Geçici Koruma Yönetmeliği madde 26: Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara; 

 Sağlık

 Eğitim

 İş piyasasına erişim 

 Sosyal yardım ve hizmetler 

 Tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir.

Geçici Koruma Altına Alınanlara Sağlanan Hizmetler



YUKK’un 3(l).maddesine göre, özel ihtiyaç sahipleri,

 Refakatsiz çocuklar,

 Engelli, Yaşlı, Hamile, Beraberinde çocuğu olan anne/baba, İşkence, Saldırı

veya Diğer psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi ifade

eder.

Özel İhtiyaç Sahipleri

 Şiddet mağduru olduğu anlaşılan yabancılar hakkında da derhal gerekli tedbirler alınır.

 İnsan ticareti mağduru olduğu anlaşılanlar hakkında gerekli işlemler yapılır.

Yönetmelikte düzenlenen tüm haklardan yararlanabilecekleri gibi «Geçici Koruma

Yönetmeliği»’nin 48. maddesine göre;, başta sağlık hizmetleri, psiko sosyal destek olmak

üzere yardımlar öncelikli ve bedelsiz olarak sağlanır.



Geçici Koruma Altındaki Suriyeli’lerin

(GKAS) Sağlık Hizmetlerine Erişimine 

Dair Esaslar



TC Anayasası 56. Maddesine göre,

• Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan

ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla

sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

• Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından

yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.



 «Geçici Koruma Yönetmeliği» 27. madde: hizmetlerin kapsamını içermektedir.

 Tüm sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü ve sorumluluğunda yapılması ve

yaptırılması gerekmektedir.



• GKAS’liler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından sunulan temel ve acil

sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı

ödemeksizin yararlanabilirler.

• İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil, sağlık hizmetleri

bedelleri, SGK Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan

sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçemez.



Geçici korunanlar, acil ve zorunlu haller(sevk) dışında özel sağlık kuruluşlarına 

doğrudan başvurduklarında sağlık hizmeti alamamaktadır.



• Önleyici sağlık hizmeti bakımından, bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve

aşılar yapılarak her türlü önlemin alınması zorunludur.

• Çocuklara yönelik koruyucu sağlık faaliyetleri kapsamında gerekli aşıların yapılması

ilk basamak sağlık hizmetleri kapsamındadır.



• Geçici Koruma Yönetmeliği 21. madde: Kayıt işlemlerini tamamlamayan yabancılar,

bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri dışında

sağlık hizmetlerinden yararlanmaz.



• Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar

(25.03.2015 tarihli ve 2875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan)

Söz konusu düzenlemeyle verilen sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir, bu

bağlamda:

 Birinci basamak sağlık hizmetlerine Aile Sağlık Merkezlerinin yanı sıra Ekim 2015’de

Göçmen Sağlık merkezleri de dâhil edilmiştir. Halk sağlığı Müdürlüklerine bağlı Göçmen

Sağlık Merkezi kurulmuştur ve an itibariyle Türkiye’de 30 merkez faaliyet

göstermektedir. Arapça bilen personel görev almaktadır.



Göçmen Sağlığı Merkezleri/Birimlerine Dair Yönerge (2015/08)

Bu yönerge kapsamında Göçmen Sağlığı Merkezlerinde verilecek sağlık hizmetleri;

“Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar”

çerçevesinde;

birinci kademe teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, aşı ve diğer koruyucu sağlık

hizmetleri ile üreme sağlığı hizmetleri; yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik izlem ve

taramalar (gebe, lohusa, yeni doğan, bebek, çocuk ve benzeri); sağlık eğitimleridir (hijyen,

anne sütü, sağlıklı beslenme ve benzeri).



Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar-Değişiklik

(04.11.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.)

• SGK provizyonu alınamayan hastalar sadece acil sağlık hizmetleri ile halk sağlığını

tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında birinci basamak sağlık

hizmetlerinden kimlik beyanına göre faydalanırlar.

• Bakanlığa bağlı kuruluşlara ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan

sevk aranmaksızın başvurulur.

• Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine ve özel hastanelere doğrudan

başvurulamaz, öncelikli olarak üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine, bunun

mümkün olmaması halinde ise özel hastanelere sevk edilirler.



Sağlık Hizmetlerine Erişimde Sorunlar



• Dil engeli sebebiyle yaşanan iletişim sorunları

• Tercüman yetersizliği

• Kültürel farklılıklar

• Kayıt yaptırmamış Suriyelilerin sağlık hizmetine erişimine ilişkin sorunlar



Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli Sağlık 

Mensuplarının Türkiye’de Çalışması



• 15.01.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 29594 sayılı “Geçici Koruma Sağlanan

Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile Suriyelilerin sağlık sektöründe

istihdam edilmesine izin verilmiştir.

• Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 2(2). Maddesi:

• Suriyeliler de dâhil olmak üzere Türk soyundan olmayan bütün yabancılar diş hekimi,

eczacı ve hastabakıcı olarak çalışamazlar. Çünkü bu meslekler yabancılara tamamen

yasaklanmış olan mesleklerdir.

• Yalnız, Suriyeliler ve diğer yabancılar kendilerine tamamen yasaklanan bu üç meslek dışında

(örneğin doktor, hemşire, radyolog olarak) çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilirler.



TEŞEKKÜRLER…


