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31 Mayıs 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30790

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2002 tar�hl� ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmel�ğ�n�n

3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “11/10/2011 tar�hl� ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 40 ıncı maddes�ne” �bares�
“10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� �le 508 �nc� maddes�ne”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Kadro talep tar�h� �t�barıyla akt�f olarak faal�yet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında yazılı uzman hek�m

kadrolarını aynı �l sınırları �çer�s�ndek� özel b�r hastaneye ve tıp merkez�ne devredeb�l�r veya karşılıklı olarak
uzmanlık dalını değ�şt�reb�l�rler. Bu şek�lde kadro devr� veya değ�şt�r�lmes�nde hastanen�n toplam uzman hek�m
kadrosunun en fazla % 10’una kadar �l �çer�s�nde �z�n ver�l�r. Toplam uzman hek�m kadrosunun %10’unun üzer�ndek�
dev�r ve becay�ş �şlemler� Bakanlığın �zn�ne tab�d�r. Hastanen�n ve tıp merkez�n�n faal�yete devam etmes� �ç�n zorunlu
asgar� uzman hek�m kadroları �le özell�kl� ün�te ve b�r�mler�n asgar� uzman hek�m sayılarının devr�ne �z�n ver�lmez.
Kadro devr� �ş ve �şlemler� Müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönet�m S�stem� (SKYS) üzer�nden sonuçlandırılır ve
Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Özel hastaneler�n ve tıp merkezler�n�n bu fıkra kapsamında ruhsatlarına �şlenen kadrolar
tekrar bu fıkra kapsamında �şleme alınamaz. Kadro devr� veya becay�ş yapan özel hastane ve tıp merkez� kadro devr�
veya becay�ş yaptığı uzmanlık dalında kurumsal sözleşme �le hek�m çalıştıramaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�ş ve mevcut üçüncü fıkrasının �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

 “Yaş hadd�nden emekl� olan hek�mler �le bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce emekl� olanlardan yan dal
uzmanlığı bulunan uzman hek�mler�n çalışmak �sted�kler� özel hastanen�n yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut
yan dal kadrolarının dolu olması hal�nde ana dalda çalışmalarına �z�n ver�l�r.”
“Tab�b�n/uzmanın çalışma belges�n�n Müdürlük onaylı örneğ�n�n pol�kl�n�k odasında hastaların rahatlıkla göreb�leceğ�
b�r yere asılması gerek�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde yer alan “uyandırma,”
�bares� yürürlükten kaldırılmış ve aynı bend�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Uyandırma bölümü tam ster�l veya yarı ster�l alanda bulunab�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan k�ş�sel sağlık ver�ler�, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması

Kanunu ve �k�nc�l düzenlemelere uygun b�r şek�lde Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde merkez� sağlık
ver� s�stem�ne aktarılır ve �şlen�r. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve b�ld�r�m s�stem�ne ve Bakanlıkça yapılacak
d�ğer �ş ve �şlemlere esas olmak üzere, �sten�len b�lg� ve belgeler�n Bakanlığa gönder�lmes� zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 65 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“b) Bu Yönetmel�ğ�n 68 �nc� maddes�nde bel�rlenen süreler sonunda ön �z�n ve ruhsat belges�n� alamayan,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 68 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 68 – Sağlık h�zmetler�n�n etk�n ve kal�tel� sunulması, mevcut kaynakların daha ver�ml� kullanılması

amacıyla ruhsatlı hastanelere aşağıdak� hususlarda �z�n ver�leb�l�r:
a) Özel hastaneler aynı �l �çer�s�nde veya başka b�r �ldek� 15/2/2008 tar�hl� ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�kte yer alan planlama
kapsamındak� özel sağlık kuruluşları �le b�rleşeb�l�r. Ancak, başka b�r �ldek� özel sağlık kuruluşuyla b�rleşme �şlemler�
Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olması hal�nde yapılab�l�r.

b) Özel hastaneler aynı �l �çer�s�nde veya başka b�r �ldek� özel hastane �le b�rleşeb�l�r. Ancak, başka b�r �ldek�
özel hastaneyle b�rleşme �şlemler� Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olması hal�nde yapılab�l�r. Özel
hastaneler�n kend� aralarında b�rleşmeler� hal�nde ruhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve kadro sayıları toplanarak
b�rleşt�r�l�r. B�rleşen hastanelerden kapas�tes� daha küçük olan hastanen�n yatak sayısının 75 ve altı olması hal�nde
yatak sayısının %15’�; 75 yatak üzer�nde olması hal�nde �se yatak sayısının %5’� oranında yatak �lave ed�l�r. B�rleşen
hastanelerden kapas�tes� daha küçük olan hastanen�n yatak sayısının %5’� oranında uzman hek�m kadrosu �lave ed�l�r.

c) Özel hastaneler bulunduğu �l �çer�s�nde veya bulunduğu �lden başka b�r �le taşınab�l�r.  Taşınmak �steyen
özel hastaneler Bakanlığa başvurur.

Bakanlık taşınma ve b�rleşme talepler�n�, planlama �lkeler� çerçeves�nde sağlık h�zmet� sunulması �ç�n
öngörülen asgar� nüfus ve/veya �lde ver�lmes� hedeflenen sağlık h�zmetler� �le uzman tab�p dağılımı yönünden daha az
yoğunluklu bölgeler� öncel�kle d�kkate alarak değerlend�r�r. Bakanlıkça başvuru uygun görülür �se b�rleşme veya
taşınma �şlem�ne �z�n ver�l�r.

B�rleşme ve/veya taşınma amacıyla başvuran özel hastaneler, talepler�n�n uygun bulunduğu tar�hten �t�baren en
geç �k� yıl �çer�s�nde ön �z�n belges� ve ön �z�n belges�n�n alındığı tar�hten �t�baren �se beş yıl �çer�s�nde ruhsat belges�
alarak b�rleşme veya taşınma �şlemler�n� sonuçlandırmak zorundadır.

Özel hastane �le b�rleşme �şlem� tamamlanan özel sağlık kuruluşlarının yen�den ayrılmasına �z�n ver�lmez.
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B�rleşme veya taşınma taleb�nde bulunan özel sağlık kuruluşları bu �şlemler tamamlanmadan yen� b�r b�rleşme
veya taşınma taleb�nde bulunamazlar.

Bu madde kapsamında alınan ön �z�n belges�n�n alındığı tar�hten �t�baren �k� yıl �çer�s�nde ön �zne esas adreste
değ�ş�kl�k yapılmak �stenmes� hal�nde ek süre ver�lmeks�z�n ön �z�n adres değ�ş�kl�ğ�ne Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 69 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Her ne sebeple olursa olsun
dev�r talep tar�h� �t�bar�yle akt�f olarak faal�yet göstermeyen özel hastaneler devred�lemez. Faal�yette olan hastanen�n
devr� hal�nde;” �bares� “Özel hastaneler�n bu Yönetmel�k kapsamındak� k�ş�lere devr� hal�nde;” olarak değ�şt�r�lm�ş ve
aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Ruhsatı askıda olan özel hastaneler�n ruhsatları askı süres�nce sadece b�r kez devred�leb�l�r.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (m) ve (o) bentler� aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (e) bend�n�n 5 �nc� alt bend�ndek� “d�ğer özel hastane veya tıp merkezler�nde” �bares� “b�r özel
hastane veya tıp merkez�nde daha” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (�), (p), (r) ve (s) bentler� yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Özel hastaneler�n hasta yatağı ve yoğun bakım yatak sayılarının artırılmasına, planlama �lkeler�
çerçeves�nde sağlık h�zmet� sunulması �ç�n öngörülen asgar� nüfus ve/veya �lde ver�lmes� hedeflenen sağlık h�zmetler�,
uzman tab�p dağılımı �le özel hastane ve �ldek� toplam yatakların kullanım oranları d�kkate alınarak Bakanlıkça uygun
bulunması hal�nde �z�n ver�leb�l�r. Ancak yoğun bakım (er�şk�n, çocuk ve yen�doğan) yatak sayılarının toplamı toplam
hasta yatak sayısının %30’unu geçemez. Bu bend�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsat almış olan veya ön �z�n ve
ruhsatlandırma �şlemler� devam eden özel hastaneler�n yatak sayıları da en geç �k� yıl �çer�s�nde bu maddeye uygun
hale get�r�l�r. Yoğun bakım yataklarının tesc�l �şlemler�nde yoğun bakımlarla �lg�l� Tebl�ğ hükümler� uygulanır.”

“m) Özel hastaneler Bakanlığın �zn� �le planlama kapsamındak� ün�te ve merkezler� �lg�l� mevzuatına uygun
olmak kaydıyla başka özel hastaneye devredeb�l�r. Ancak, �l dışına ve b�rden fazla sağlık h�zmet bölges� olan �llerde
bölge dışına ün�te ve merkez devr�, Bakanlık planlamalarına uygun bulunması hal�nde yapılab�l�r. Planlama
kapsamındak� ün�te ve merkezler�n devr�nde, devre konu ed�len ün�te ve merkezler�n Bakanlıkça bel�rlenen asgar�
tıbb� c�hazları ve asgar� uzman hek�m kadroları b�rl�kte devred�l�r. Devreden özel hastane bünyes�nde kalan tıbb� c�haz
ve uzman hek�m kadroları bu hastaneye ün�te ve merkez kurma hakkı vermez. Dev�r �şlem� gerçekleşt�kten sonra
devreden hastanen�n faal�yet �z�n belges�nden özell�kl� ün�te ve merkezler çıkarılır. Bu fıkra kapsamında özel
hastaneye devred�len ün�te ve merkezler başka b�r özel hastaneye devred�lemez. Dev�r alınan planlama kapsamındak�
ün�te ve merkezler en geç 2 yıl �çer�s�nde faal�yete başlamak zorundadır.”

“o) Vakıf ün�vers�tes� kadrosunda bulunan tıp ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler� öğret�m üyeler�n�n ün�vers�te
hastanes� ve �şb�rl�ğ� yapılan özel hastane dışında görev alması, 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� ve 2547 sayılı
Kanunun 36 ncı maddes� hükümler�ne tab�d�r. Ancak kurumsal sözleşme ve bu maddede düzenlenen �st�sna� çalışma
haller� har�ç hang� usulle olursa olsun özel hastaneler ruhsatlarında bel�rt�len uzman hek�m kadrosu dışında uzman
hek�m çalıştıramaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek 8 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Vakıf ün�vers�teler�ne a�t hastaneler ve vakıf ün�vers�teler� �le özel hastane �şb�rl�ğ�
EK MADDE 8 – Vakıf ün�vers�teler�ne a�t hastaneler �lg�l� mevzuattan kaynaklanan muaf�yetler� saklı kalmak

kaydıyla bu Yönetmel�kte öngörülen planlama, ön �z�n ve ruhsatlandırma şartları �le sağlık �nsan gücü kr�terler�ne,
b�na, f�z�k yapı, tes�s, tıbb� donanım ve h�zmet standartlarına uyar.

Vakıf ün�vers�teler�ne a�t hastaneler�n ruhsatları ün�vers�ten�n adıyla düzenlen�r ve hastane yalnızca ün�vers�te
tarafından �şlet�l�r. Hastane ruhsatında yazılı �s�m dışında �s�m kullanılamaz. Laboratuvar ve görüntüleme h�zmetler�
dışında tüm tıbb� h�zmet b�r�mler�n�n ruhsat sah�b� ün�vers�te tarafından �şlet�lmes� zorunludur. İşletme hakkının
kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel k�ş�lere h�çb�r şek�lde devr� mümkün değ�ld�r. Bu madden�n yürürlüğü g�rd�ğ�
tar�hten önce Bakanlıkça vakıf ün�vers�teler�ne ver�lm�ş hastane ön �z�nler� b�r kereye mahsus olmak üzere ön �zne
esas projeler�ndek� kapas�teler�yle sınırlı olmak ve 68 �nc� maddede öngörülen sürelerde ruhsatname alınmak kaydıyla
devred�leb�l�r.

Tıp ve d�ş hek�ml�ğ�nde l�sans eğ�t�m�, tıp, d�ş hek�ml�ğ� ve eczacılıkta uzmanlık eğ�t�m� �le araştırma
faal�yetler� �ç�n yeterl� kapas�te ve eğ�t�m altyapısı bulunan özel hastaneler; tıp ve/veya d�ş hek�ml�ğ� fakültes� bulunan
ancak hastanes� bulunmayan veya hastanes�nde yeterl� kapas�te ve eğ�t�m altyapısı bulunmayan vakıf ün�vers�teler� �le
bütçeler� ayrı olmak şartıyla �şb�rl�ğ� yapab�l�r.

Vakıf ün�vers�teler� �le �şb�rl�ğ� yapan özel hastanelere ün�vers�teden görevlend�r�lecek doçent ve profesör
unvanlı öğret�m üyeler� �ç�n hastanen�n ruhsatında kayıtlı mevcut uzman hek�m kadroları kullanılmak
zorundadır.  Hastane uzman hek�m kadrosunun YÖK tarafından bel�rlenen asgar� eğ�t�m standardı �ç�n yeters�z olması
hal�nde hastane, kend� kadrosunda bulunan başka b�r uzmanlık dalı kadrosunu Bakanlık �le becay�ş yoluyla
değ�şt�rerek asgar� eğ�t�m standardını sağlayab�l�r. İşb�rl�ğ� protokolü kapsamında hastaneye planlamadan �st�sna
uzman hek�m kadrosu, tıbb� h�zmet b�r�m� �le teknoloj� yoğunluklu tıbb� c�haz ver�lmez. Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten önce vakıf ün�vers�tes� �le �şb�rl�ğ� protokolü bulunan hastanelere Bakanlıkça planlamadan �st�sna olarak
ver�lm�ş bulunan uzman hek�m kadroları ve uzmanlık dallarının gerekt�rd�ğ� tıbb� h�zmet b�r�mler� �le teknoloj�
yoğunluklu tıbb� c�hazlar protokol süres�n�n b�t�ş tar�h�nde herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�lm�ş sayılır.
Ancak,  protokolün b�tmes�ne �k� yıldan az süre kalmış hastaneler�n �ptal �şlemler� bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı
tar�hten �t�baren �k�nc� yılın sonunda uygulanır.

Vakıf ün�vers�teler� kadrolarında bulunan öğret�m üyes� tab�p, d�ş tab�b� ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar tıp fakültes�/d�ş hek�ml�ğ� fakültes�n�n bulunduğu �l dışındak� özel hastanelerde çalışamaz. Bu fıkranın
hükümler�ne aykırı olarak çalışan öğret�m üyeler�n�n görevlend�rmeler� 31/12/2019 tar�h�nde sonlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n mülga dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde yen�den
düzenlenm�şt�r.
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“Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bu madde kapsamında Bakanlıktan ön �z�n almış özel
hastanelerden beş yıllık ruhsatlandırma süres� sonunda ruhsat �şlemler�n� tamamlayamayanlara, b�r kereye mahsus
olmak üzere 11/7/2024 tar�h�ne kadar ruhsatlandırma �şlemler�n� tamamlamak amacıyla ek süre ver�leb�l�r.”

MADDE 12 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


