
5510 Sayılı Kanun’un 60’ncı Maddesine Göre (Acil Durumlar Hariç) 
Özel Hastanede Göz Muayenesi Olup Sevk Belgesi Alması Gerekenler 

 
60 Madde c-1  
Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test 
yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte 
birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi 
bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar, (Yeşil Kartlılar)  
 
60 Madde c-3  
1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, (65 Yaş Aylığı Alanlar)  
 
60 Madde c-12, c-13, c-14 kapsamında olanlar,  
- Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir 
kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı 
ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,  
 
- Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu 
devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik 
kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli 
personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının 
zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,  
 
- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular,  
 
- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri’’  
 
- Yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan 
öğrenciler,  

 
Sağlık Uygulama Tebliği ve Sözleşme Hükümleri 

 
Sağlık Uygulama Tebliği  
5.2.3 – Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi  
(2) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60/c-1 veya 60/c-3 dönen kişiler ile 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü 
fıkralarında tanımlanan kişilere, Kurumla götürü bedel protokolü yapan sağlık hizmeti sunucuları dışında sağlık 
hizmeti sunucularınca reçete düzenlenmesi halinde (acil haller dışında) sevk belgesi eklenir. (e-sevk hariç)  
 
2018 Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi  
3.2.4. Özel hallerde;  
a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişiler 
ve Yurt dışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan 
kişiler de dahil olmak üzere sağlanacak görmeye yardımcı tıbbi malzeme için Kurumun ilgili biriminden onay 
alınacaktır.  
b) Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler 
hariç olmak üzere yurtdışı sigortalıları için, Kurumca düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım 
Belgesinin fotokopisi ve kare kod bilgisi veya belgesi reçeteye eklenecektir.  
c) Müstehaklıkları 60 kodu (60 c-1 yeşil kart, 60 c-3 65 yaş, 60 ıncı maddenin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü 
fıkralarında tanımlanan kişiler) ile sorgulanan sağlık hizmetleri Kurum tarafından karşılanan kişiler için Kurumla 
götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç SUT hükümleri geçerli olup sevk zincirine uyulması ve reçeteleri ekinde 
sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.  
ç) Trafik kazaları, İş kazası, adli vaka ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde, SUT ve konu ile ilgili diğer mevzuat 

hükümlerinde yer alan belgelerin, 


