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Sayı
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Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk.

Türk Gençliğinin beden ve ruh sağlığını en üst düzeyde tutmak ve Türk Sporunun
kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı ve bağımsız
federasyonlar ile TFF'den lisanslı olup herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık
yardımından yararlanamayan amatör sporculara, Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularından
sağlık hizmeti satın alınması konusunda hazırlanan protokol 10/04/2013 tarihinde imzalanmış olup,
protokolün bir kopyası ekte gönderilmiştir.
İlişik protokolün 12 nci maddesi uyarınca, imza tarihini takiben bir ay sonra (10/05/2013)
yürürlüğe girecektir.
Protokol hükümleri uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlardan
lisanslı ve sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunmayan amatör sporcular, Bakanlığımıza bağlı
sağlık hizmet sunucularına, protokol ekinde yer alan (Ek-1) sporcu sevk formu düzenlenerek (varsa)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tabiplerince, kurum tabibi bulunmaması halinde Gençlik
ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerince sevk edileceklerdir.
Acil hallerde sağlık hizmet sunucularına yapılacak başvurularda herhangi bir sevk işlemi ve
belge aranmaksızın sporcunun muayene ve tedavisi derhal sağlanacak ve sevk işlemleri usulüne
uygun olarak bilahare tamamlattırılacaktır. Sporcunun mağduriyetine ve acil sağlık hizmetlerinde
aksaklık ve sorunlara sebebiyet verilmemesi için acil vakalara ilişkin müracaatlarda, öngörülen bu
hususlara titizlikle riayet edilecek aksine yapılacak uygulamalardan ilgili kurum amirleri doğrudan
sorumlu tutulacaklardır.
Protokol kapsamındaki sporculara ayakta ve yatarak verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin
giderler müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Talimatı usul ve esasları ile fiyat
tarifeleri üzerinden ücretlendirilerek ilgili Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüğü'ne fatura
edilecektir.
Fatura bedelleri ilgili sağlık hizmet sunucusunun göstereceği hesaba en geç bir ay içerisinde
ödenecektir.
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Diğer hususlar bakımından ilişik protokol hükümlerine göre uygulama yapılacak olup, daha
önce bu konuda imzalanmış bulunan 15/06/2004 tarihli protokol yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
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PROTOKOL
Amaç
Madde 1- Bu protokolün amacı: Türk Gençliğinin beden ve ruh
sağlığını en üst düzeyde tutmak ve Türk Sporunun kalkınmasına
katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ve
bağımsız federasyonlar ile TFF'den lisanslı olup herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşunun sağlık yardımından yararlanamayan amatör
sporculara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından
sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu protokol, sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık
yardımından faydalanamayan amatör sporculara, Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek sağlık hizmetlerini
kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Protokolde adı geçen;
Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
Taşra Teşkilatı

: Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,

Spor Federasyonu

: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı
ve bağımsız spor federasyonları
ile TFF' nu,

TFF

:Türkiye Futbol Federasyonunu,

Sağlık Kurum ve
Kuruluşları

: Sağlık Bakanlığına bağlı
yataklı ve yataksız sağlık
tesislerini,
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Sporcu

: Spor Genel Müdürlüğüne bağlı,
bağımsız spor federasyonlarından
ve TFF' den lisans almış, sosyal
güvenlik kuruluşlarının sağlık
yardımından faydalanamayan
lisanslı faal sporcuları,

SUT

: Yürürlükteki Sosyal Güvenlik
Kurum Sağlık Uygulama Tebliği'ni,

Sevk Formu

: Protokol ekinde (Ek-1) tanımlanan
sporcu hasta sevk formunu,
ifade eder.

Sevk Usulü
Madde 4- Sporcuların sağlık kuruluşuna şevki; taşra teşkilatı
kurum tabibi tarafından, kurum tabibi bulunmaması halinde idari
kademe yetkililerince sevk formu ile yapılır.
Acil hallerde, sporcunun muayene ve tedavisi bu Protokole göre
sağlanır ve sevk işlemi usulüne uygun olarak bilahare tamamlattırılır.
Sporcunun muayene talebinde bulunduğu yerdeki sağlık
kuruluşu, tıbbi ve teknik donanım yetersizliği sebebiyle teşhis ve
tedaviyi gerçekleştiremediği taktirde, sporcuyu, tıbbi ve teknik
donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurum veya kuruluşuna sevk
eder.
Ödeme Esasları
Madde 5- Bu Protokolün 2 nci maddesi kapsamındaki
sporculara, ayakta ve yatarak verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli,
tedaviyi yapan sağlık kurum ve kuruluşu tarafından, SUT' da yer
alan hükümler ve fiyat tarifeleri üzerinden ücretlendirilerek ilgili
taşra teşkilatına ayrıntılı olarak fatura edilir.
Yatarak tedavi edilen sporcular için düzenlenen faturaya, sağlık
kurumu tarafından, epikriz raporu da eklenir.
Fatura bedelleri, sağlık kurum ve kuruluşunun bağlı olduğu
hizmeti veren sağlık tesisinin göstereceği banka şubesindeki hesaba
bir ay içerisinde Ödenir.
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Taşra Teşkilatı bu protokole uygun olmayan fatura bedellerini
ödemez ve gerekçeleri ile birlikte en geç bir ay içinde ilgili kuruma
iade eder. Bu takdirde ödeme süresi faturanın kesildiği ilk tarihten
itibaren toplam 45 günü geçemez. Ödemenin usulsüz olduğunun
sonradan anlaşılması halinde, sağlık tesisi usulsüz ödeme tutarını
mevcut veya müstakbel borçlara mahsup eder borç söz konusu
değilse derhal iade eder.
Ambulans bedelleri SUT hükümleri usul ve esasları
kapsamında ücretlendirilir.
Usulsüz Sevk
Madde 6- Usulüne uygun olmayan şekilde sevk yapılmış olsa
dahi tedavi giderleri sağlık kurum ve kuruluşuna ödenir. Ancak
fatura bedelleri usulsüz sevk yapanlardan tahsil edilir.
Bedeli Ödenmeyecek Hizmetler
Madde 7- Estetik amaçlı yaptırılan tıbbi ve cerrahi
müdahalelere ait giderler ile estetik ve ortodontik diş tedavi giderleri
ödenmez.
SUT' ta yer alan kalemler haricinde ödeme yapılmaz.
Genelge
Madde 8- Bu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak tarafların
kendi teşkilatlarına yayımlayacakları genelgelerin birer örneği karşı
tarafa gönderilir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 9- Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından
doğabilecek aksaklık ve anlaşmazlıklar 02 /11/2012 tarihinde 28103
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 659 Sayılı KHK kapsamında
çözülür.
Protokolün Süresi
Madde 10- Bu protokol hükümleri iki yıl için geçerlidir. Süre
sonunda, Protokolün bitim tarihinden en az iki ay önce taraflardan
biri feshi ihbar etmediği takdirde, süresi kadar uzatılmış sayılır.
Tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları suretiyle Protokol
hükümlerinde her zaman değişiklik yapılabilir.
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Kaldırılan Hükümler
Madde 11- Bu Protokolün yürürlüğe girmesi ile Devlet
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 15/06/2004 tarihli
Protokol yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 12- Taraflarca /O/5/2013 tarihinde imzalanan 13
maddeden müteşekkil iş bu Protokol hükümleri imza tarihini takiben
bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Protokol hükümleri Gençlik ve Spor Bakanı ile
Sağlık Bakam tarafından yürütülür.

Suat KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

Uzm. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
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HASTA SPORCUNUN MUAYENE İSTEĞİ
1 .Kurumu:

2.Adı Soyadı:
4.Doğum yeri:

3.T.C.KimlikNo:
5. Doğum tarihi:

6.Kulübü:

7. Branşı:

8.Lisans No:

9.En son vize tarihi:

10. Adres:

11. Sevk eden kurum yetkilisinin
Adı soyadı:
İmzası

12.Kurum kayıt çıkış No:

(Tedavi giderleri kurumumuzca ödenecektir)
13.Sevk edilen sağlık kuruluşunun adı:

14. Sağlık Kurumu kayıt tarihi no:

15. Sağlık Kurumu kayıt tarihi no:

16. Teşhis:

17. Tedavi

18. Karar:

19. Muayene eden tabibin adı- soyadı- imzası:

20. Muayene eden tabibin adı- soyadı- imzası:

(Ett-1)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

