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Ülkemizde diyaliz hizmetinin yurt sathında yaygınlaştırılması ve diyaliz hastalarına verilen
hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla; Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan diyaliz merkezlerinde tedavi edilen diyaliz
hastalarının, tedavi günlerinde ikamet ettikleri yerlerden diyaliz merkezlerine nakli esnasında
kullanılacak olan nakil araçlarının teknik özellikleri ve verilecek hasta nakli hizmetlerinin hangi
şartlar dahilinde gerçekleştirileceğine ilişkin devam eden uygulamaların standardize edilmesine
yönelik hasta taşımacılığı hizmetini vermek isteyen kurum ve kuruluşların, bu hizmeti aşağıda
belirlenen şartlar dahilinde yürütmeleri uygun görülmüştür.
I-Araçlarda Aranacak Şartlar ve Çalışma Esasları:
a) Nakil araçlarında, dışarıdan görülebilecek bir şekilde, mavi renkte ve büyük harflerle
"HASTA NAKİL ARACI" yazısı bulunmalıdır.
b) Nakil aracı olarak kullanılacak taşıtların iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı,
varsa da yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
c) Nakil araçlarında; 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu" ile 02.09.2004 tarih ve 25571
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliği"nde ve bu mevzuata göre
hazırlanan 21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Araçların İmal, Tadil ve
Montajı Hakkında Yönetmelik’te belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an
kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
d) Taşıtlarda yeterli ısıtma ve havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
e) Merkezde tedavi olan engelli hasta bulunması halinde, hastanın nakil aracını kullanımını
kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
f) Nakil aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve
rutin bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.
g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve
o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere
yazılarak sabit şekilde monte edilmelidir.
II- Nakil Araçlarıyla Taşımacılık Yapanların Yükümlülüğü:
a) Hastaların oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirler alınarak, taahhüt
edilen yere kadar götürülüp getirilecek ve nakil hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu
alınmayacaktır.
b) Taşımacıların yanında araç sürücüsü görevini yürüten çalışanlar hizmet akdine tabi. olup,
bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemleri yaptırılacaktır.
c) Sigorta Zorunluluğu: Hasta taşıma işi yapan özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kuruluşları,
nakil hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu'nun zorunlu kıldığı Malı
Sorumluluk Sigortasını yaptırmak ile yükümlüdürler.

III- Nakil Araçlarını Kullanan Personel:
a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmalıdır.
b) B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır.
c) Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü
olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış
olmak ve ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmalıdır.
Kamu veya özel diyaliz merkezleri, nakil hizmetini diyaliz merkezi bünyesinde kendileri
verebilecekleri gibi, taşımacı işletmelerden hizmet satın alımı yoluyla da temin edebilirler.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları, 209 sayılı Kanun un 5335 sayılı Kanun ile değişik 3
üncü maddesinin ikinci fıkrası (c ) bendi hükmü ile Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun
Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin değişik "Döner Sermaye Giderleri"
başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendi hükmü dahilinde diyaliz hastası taşımacılığı hizmeti alabilirler ve
bu hizmet bedelleri de ilgili sağlık kurumlarının döner sermaye bütçelerinden karşılanabilir.
Hâlihazırda diyaliz hastası taşımacılığı hizmeti veren kurum ve kuruluşlar bu Genelgenin
yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde, yürüttükleri hizmeti bu Genelge hükümlerine
uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilinde faaliyet gösteren tüm diyaliz merkezlerine tebliği hususunda
bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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