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<...>
Sayı : E-40552758-010.06.01-24141687 19.04.2021
Konu : Çekya’nın YUPASS’a Entegrasyonu  

GENEL YAZI

Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen sağlık uygulamalarının Yurtdışı 
Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemine (YUPASS) entegrasyonu tamamlanarak 15.04.2021 tarihi 
itibariyle kullanıma açılmıştır.

 Bu Genel Yazının yayım tarihinden itibaren bu ülke sigorta kurumu adına sağlık yardım hakkı 
elde etmiş sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Ülkemizde bulundukları 
sırada Kurumla anlaşmalı sağlık hizmet sunucularından Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi 
üzerinden YUPASS numarası ile birlikte resimli kimlik belgesi veya pasaport ibraz ederek sağlık 
yardımlarından yararlanacaklardır.  

Konuya ilişkin olarak yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır:
1. Çekya adına Kurum aracılığıyla sağlık yardımlarından halihazırda yararlanan ve yararlanmaya 

devam edecek kişilerin tescil ve hak sahiplilik işlemleri YUPASS'ta yapılacaktır. Tescil aşamasında 
sistem tarafından üretilen YUPASS numarası sigortalı ve aile bireylerine bildirilecek ve bundan sonra 
sağlık yardımlarından  YUPASS numaraları ile birlikte resimli kimlik belgesi veya pasaport ibraz ederek 
yararlanacakları yönünde bilgi verilecektir.

2. Çekya adına Kurum aracılığıyla sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip kişilere 
“Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” ve “Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” düzenlenmeyecektir. Ayrıca, bu kişiler mevcut 
düzenlenmiş belgeler ile sağlık yardımlarından yararlanamayacaklardır.

3. Çekya adına Kurum aracılığıyla sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip kişiler 
adreslerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine (SGİM/SGM) müracaat 
ederek YUPASS numarasını alacaklardır. 

4. Çekya tescil ve hak sahiplilik işlemleri tüm SGİM/SGM’lerce yapılacaktır. Hesaplaşma ve 
diğer işlemler ise eskiden olduğu gibi "Yurtdışı İşlemleri Servisi" bulunan SGİM/SGM’lerce yapılmaya 
devam edilecektir. 

5. Mevcut YUPASS kullanma kılavuzu güncellenmiş olup, YUPASS “Diğer İşlemler” 
bölümünün altında yer alan “YUPASS Kullanma Kılavuzu” alanında yayımlanmıştır.  YUPASS'ta 
işlemler, kılavuzda belirtildiği şekilde  Çekya’nın bayrağı seçilerek yapılacaktır.

6. Tescil ve aile tescil ekranına kimlik bilgileri ve yakınlık kodu, hak sahiplilik ekranlarında ise 
formülerde belirtilen bilgiler, özellikle kasa adı ve kasa adresi tam ve doğru olarak yazılacaktır.
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7. Sigortalılar tarafından ibraz edilen formüler, Çekya seçilerek hak sahiplilik ekranlarına 
kaydedilecektir. Başka bir ülkeye kesinlikle kaydedilmeyecek olup bu hususa mutlaka dikkate 
edilecektir. 

8. Tescil işlemini yapan sosyal güvenlik merkezleri sicil numarası ile birlikte ilgili sağlık yardım 
formülerini dosyasına konulmak üzere en kısa sürede illerindeki yurtdışı işlemleri servisi bulunan 
SGM’ye gönderecektir. 

9. YUPASS numarası ile Çekya adına sağlık hizmeti alanların sağlık hizmet sunucularında oluşan 
masrafları, MEDULA’dan alınacak verilere göre ilgili formülere aktarılarak otomatik olarak YUPASS 
üzerinde fatura haline getirilecektir.  

10. Çekya sigortalılarına ait olan, bu Genel Yazının yayım tarihinden (dahil) sonra düzenlenecek 
ve sağlık sosyal güvenlik merkezlerince incelemesi tamamlanacak faturalar, SGİM/SGM’ye 
gönderilmeyecektir.

11. Çekya adına sağlık yardımlarından yararlanan kişilerin sağlık hizmet sunucularınca 
oluşturulmuş ve sağlık sosyal güvenlik merkezlerince incelemesi tamamlanmış olan bu Genel Yazının 
yayım tarihinden (hariç) önceki faturaların tamamı, manuel olarak yurtdışı işlemleri servislerince ilgili 
formülere aktarılarak 30.6.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 

           İsmail ERTÜZÜN
                                       Genel Müdür V.

            

Dağıtım :
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına


