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Sayı : 32693113-010.99 

Konu : MHRS’den Randevu Alan Hastaların Provizyon İşlemleri 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi   : a) 15/05/2018 tarihli ve 63688815-719-112 sayılı yazı 

        b) 17/05/2018 tarihli ve 23642684-010.99-1072 sayılı yazı 

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ilgi (a) sayılı yazısı ile bazı hastanelerin muayene 

öncesi iş ve işlemlerini hızlandırmak amacıyla MHRS randevusu alan vatandaşlarımızın Müstehaklık 

(Provizyon) Sorgulama işlemlerini randevu saatinden önce yaptıkları anlaşılmıştır. Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısında belirtildiği üzere MHRS üzerinden randevu alınan 

hastalara otomatik ya da manuel olarak gece 24-07:00 saatleri arasında provizyon alındığına dair bazı 

kurumların MEDULA verileri listelenmiş olarak yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Böyle durumlarda vatandaşların hasta kabulüne uğramadan hekim odasına yönlendirilmeleri 

ile hastanelerde geçirdikleri süre kısaltılmış olmaktadır. Ancak muayenesine gelmeyen vatandaşların 

önceden yapılan Müstehaklık Sorgulama işlemlerinin iptal edilmemesi durumlarında katkı payı ödemesi 

ile karşı karşıya kaldıklarına dair çeşitli kanallardan yapılan (SABİM, BİMER) başvuruları olup, Sosyal 

Medya üzerinden de Bakanlığımızın toplumsal algısını olumsuz etkileyecek çok sayıda bildirimler 

alınmaktadır. MHRS üzerinden randevusu olup da muayene olmayan vatandaşların mağduriyet 

yaşamaması ve muayene olmadıklarında ücret alındığı yönünde şikâyetlerle karşılaşılmaması 

Bakanlığımızın ve MHRS’nin toplumsal algısı açısından çok önemlidir. 

Bu durumda olan vatandaşların HBYS’ler üzerinden tespit edilerek gerekli iptal işlemlerinin 

yapılması,  vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi ve sonrasında da tüm Hastane ve HBYS yüklenici 

firma sorumlularının uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda; 

Gereğini, bilgilerinize arz/rica ederim. 

 

e-imzalıdır. 

Prof. Dr. Murat ALPER 

Bakan a. 
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