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: Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası konulu 2010/73-80 sayılı Genelge

Bilindiği üzere, sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta
mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta hakları mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda
öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden
de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda Bakanlığımızca ilgili Genelge ile düzenleme
yapılmıştır.
Diğer taraftan, 669 sayılı olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli
Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname’nin 106 ncı maddesi ile; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim
hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri ile asker hastaneleri,
dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sağlık kuruluşları
Bakanlığımıza devredilmiştir. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik
tanınacağı ve askeri personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında
öncelikli hizmet verileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda 669 sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisine
bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker
hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimlerinde (devredilen-askeri-sağlık kuruluşlarının)
genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası
alacak gruplar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
1.
Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle
tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
2.
Engelli hastalar,
3.
Hamileler,
4.
Hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli
5.
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,
6.
65 yaş üstü hastalar,
7.
Yedi yaşından küçük çocuklar,
8.
Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK,
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
9.
Emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ilgili duyuruları yapmasını
ve söz konusu vatandaşlarımızın hizmet alınmasını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını önemle rica
ederim.

