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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tar�hl� ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, ayakta teşh�s ve tedav� h�zmet� sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak
tanımlanan tıp merkezler�, pol�kl�n�kler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehaneler �le bu kuruluşların
�şletenler�n� kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�nde 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” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend�ne aşağıdak� alt bentler
eklenm�şt�r.

“1) Tıp merkez�: Bu Yönetmel�kte tanımlanan asgar� personel ve b�na şartlarını sağlayarak Bakanlıkça
ruhsatlandırılan ayakta teşh�s ve tedav� h�zmet� sunan sağlık kuruluşlarını,

2) A t�p� pol�kl�n�k: Bu Yönetmel�kte tanımlanan açmaya yetk�l� k�ş�ler tarafından asgar� personel ve b�na
şartlarını sağlayarak Bakanlıkça ruhsatlandırılan ayakta teşh�s ve tedav� h�zmet� sunan pol�kl�n�kler�,

3) B t�p� pol�kl�n�k: Bu Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükmünce 9/3/2000 tar�hl� ve
23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmel�ğe göre açılarak faal�yet gösteren ayakta teşh�s ve tedav� h�zmet� sunan pol�kl�n�kler�, 

4) Laboratuvar: 9/10/2013 tar�hl� ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� Laboratuvarlar
Yönetmel�ğ�ne göre ruhsatlandırılmış laboratuvarları,

5) Müessese: 3153 sayılı Rad�yoloj�, Rad�yom ve Elektr�kle Tedav� ve D�ğer F�zyoterap� Müesseseler�
Hakkında Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterap�, nükleer tıp, f�z�k tedav� g�b� ayaktan muayene, tanı
ve/veya tedav� h�zmet� sunan sağlık kuruluşlarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n mülga 5 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında ayakta teşh�s ve tedav� yapılan özel sağlık kuruluşları; tanı ve

tedav� merkezler�, tedav� merkezler�, tanı merkezler� ve muayenehaneler olarak dört gruba ayrılır.
(2) Tanı ve tedav� merkezler� aşağıdak� şek�lde sınıflandırılır:
a) Tıp merkezler�.
b) Pol�kl�n�kler:
1) A t�p� pol�kl�n�kler.
2) B t�p� pol�kl�n�kler.
(3) Tedav� merkezler� aşağıdak� şek�lde sınıflandırılır:
a) F�z�k tedav� ve rehab�l�tasyon müesseseler�.
b) Radyoterap� müesseseler�.
(4) Tanı merkezler� aşağıdak� şek�lde sınıflandırılır:
a) Tıbb� laboratuvarlar.
b) Radyoloj� müesseseler�.
c) Nükleer tıp müesseseler�.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Tıp merkezler�n�n temel özell�kler� ve kadroları
MADDE 6 – (1) Tıp merkezler� bu Yönetmel�kte asgar� olarak öngörülen b�na, h�zmet ve personel

standartlarına ha�z olmak kaydıyla, sek�z saatten az olmamak üzere ruhsatlarında bel�rlenen sürede veya y�rm� dört
saat süreyle sürekl� ve düzenl� olarak h�zmet ver�r.

(2) Tıp merkezler� en az �k� farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az on uzman hek�m kadrosuyla açılır.
(3) Tıp merkezler�n�n uzman hek�m kadroları, Bakanlıkça oluşturulan elektron�k s�steme kayded�l�r. Bu

merkezlere ver�lecek yen� kadrolar, hek�m ayrılış ve başlayışları bu s�stem üzer�nden yürütülür.
(4) Tıp merkezler�n�n uzman tab�p kadroları, Bakanlıkça bel�rlenen sağlık h�zmet bölgeler�ne göre sağlık

tes�s�, sağlık �nsan gücü, tab�p/uzman tab�p sayısı �le h�zmet �ht�yacı d�kkate alınarak yapılan planlamalara göre
Bakanlıkça bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(5) Tıp merkezler� Bakanlığın �zn� �le; planlama kapsamındak� ün�te ve merkezler� �lg�l� mevzuatına uygun
olmak kaydıyla başka b�r tıp merkez�ne veya özel hastaneye devredeb�l�r. Tıp merkezler� kend� aralarında veya özel
hastaneler �le karşılıklı kadro değ�ş�m� yapab�l�r. Ancak �l dışına ün�te ve merkez devr� �le karşılıklı kadro değ�ş�m�,
Bakanlık planlamalarına uygun bulunması hal�nde yapılab�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “A ve B t�p� tıp merkezler�”
�bares� “Tıp merkez�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın son cümles� yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “A t�p� tıp merkez�” �bares�
“Tıp merkez�” olarak ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Tıp merkezler�nde b�r�nc� fıkranın (ç) bend�nde �stenen otoparka �lave olarak ac�l ün�tes� veya pol�kl�n�k
önünde ac�l ve pol�kl�n�k hastalarına yönel�k, traf�ğ� engellemeyecek şek�lde en az üç adet araç bekleme alanı
oluşturulması zorunludur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakl� hususunda gerekl� tedb�rler alınarak
h�zmet sunulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n başlığında yer alan “A ve B T�p�” �bares� �le aynı
maddede yer alan “A ve B t�p�” �bareler� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Tıp merkez� müstak�l b�nalarda kurulur. Ancak tıp merkez� b�nasının toplam kapalı alanı �k� b�n

metrekareden küçük olamaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12/A maddes�n�n başlığı “Tıp merkezler�n�n zorunlu tıbb� h�zmet b�r�mler�”

olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı maddede yer alan “A ve B t�p�” �bareler� yürürlükten kaldırılmış, aynı madden�n b�r�nc�
fıkrasının (ç) ve (e) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Gözlem yatağı: Tıp merkezler�nde; �lg�l� dal uzmanının hastayı gözlem altına alarak tak�p edeb�leceğ� en
fazla 25 yatak olacak şek�lde gözlem yatağı bulunur. Gözlem yataklarının, poz�syon alab�len, koruma barları olan ve
her yöne hareketl� tekerlekl� özell�kte olması gerek�r. Gözlem yataklarının hasta başı mon�tör�zasyon ve merkez� tıbbî
gaz s�stem� bulunur. Gözlem yataklarının, doğrudan ve yeterl� gün ışığı �le aydınlanab�lecek konumda, taban ve
duvarlarının düzgün ve kolay tem�zleneb�lecek n�tel�kte ve dezenfeks�yona elver�şl� alanlarda olmaları şarttır. Yeterl�
gün ışığı almayan, z�yaretç�ler�n ve hastane personel�n�n yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve �st�rahatını olumsuz
tarzda etk�leyecek mekânlarda gözlem yatağı olamaz. Gözlem yataklarının bulunduğu ün�te veya odaların kapı
gen�şl�ğ� en az b�r metre on sant�metre olmalı,  tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şek�lde düzenlenmel�d�r.
Gözlem yatakları tıp merkez� bünyes�nde gözlem ün�tes� veya gözlem odalarında bulunur:

1) Gözlem ün�tes�: Yatak başına en az dokuz metrekare alanı olan, en fazla sek�z gözlem yatağı bulunan,
yataklar arası uygun b�ç�mde ayrılab�len, �ç�nde lavabosu �le  hemş�re �stasyonu bulunan ve  bel�rlenen asgarî tıbbî
malzeme, donanım ve �laçların bulunduğu  gözlem ün�tes� şekl�nde olmalıdır.

2) Gözlem odası: Islak zem�nler har�ç olmak üzere hasta yatağı başına; tek yataklı gözlem odaları en az dokuz
metrekare, �k� yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yed� metrekare alana sah�p olmalıdır. B�r gözlem odasında
�k�den fazla hasta yatağı bulunamaz. Hastalara anında ulaşab�lmek ve hasta bakımını sağlamak üzere;  gözlem
odalarının bulunduğu katlarda, kor�dor ve hasta odalarına hak�m b�r konumda lavabosu ve �laç hazırlama alanı
bulunan ve kor�dorun gen�şl�ğ�n� etk�lemeyecek şek�lde, en az b�r hemş�re �stasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemş�re
�stasyonunda, her hasta odası �le bağlantısı olan hasta çağrı s�stem� bulunur. Gözlem odalarının bulunduğu katta
gözlem altındak� hastaların muayene ve tedav�ler�n�n yapıldığı serv�s muayene odası veya bölümü düzenleneb�l�r.”

“e) Tıp merkezler�n�n bünyes�nde Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�ne göre açılmış asgar� bas�t h�zmet
laboratuvarı bulunmalıdır. Talep ed�lmes� hal�nde mezkûr Yönetmel�k hükümler�ne göre kapsamlı h�zmet laboratuvarı
da kurulab�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12/B maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “A ve B t�p�” �bares�
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12/C maddes�n�n başlığı “Tıp merkezler�nde ısıtma, havalandırma,
aydınlatma ve d�ğer alanlar” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı maddede yer alan “A ve B t�p�” �bareler� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında yer alan  “A ve B t�p� tıp
merkezler�ne” �bares� “Tıp merkezler�ne” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n dokuzuncu fıkrasında yer alan “A ve B
t�p�” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Tab�b�n/uzman tab�b�n çalışma belges�n�n, pol�kl�n�k odasında hastaların rahatlıkla göreb�leceğ�  b�r yere asılması
gerek�r.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Çalışan uzman tab�p sayısı 10 (on)’un altına düşen tıp merkez�n�n üç ay �ç�nde uzman eks�kl�ğ�n�

g�derememes� hal�nde üç ay daha ek süre ver�l�r. Ver�len ek süre sonunda uzman eks�kl�ğ�n�n g�der�lememes� hal�nde
ruhsatnames� en fazla �k� yıl süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman eks�kl�ğ�n� g�deremeyen tıp merkez�n�n
ruhsatnames� �ptal ed�l�r. Askı süres� �çer�s�nde veya süre sonunda �şleten�n taleb� hal�nde kuruluş pol�kl�n�ğe
çevr�leb�l�r. Askıya alınma tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde uzman eks�kl�ğ� g�der�l�r �se tıp merkez� yen�den faal�yete
geç�r�l�r. Ruhsatın askıya alınması ve tekrar faal�yete geç�r�lmes� �şlem� müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa b�lg� ver�l�r.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “A ve B t�p� tıp
merkezler�nde” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 25 – (1) Tıp merkezler�n�n bünyes�nde Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�ne göre açılmış asgar�

bas�t h�zmet laboratuvarı bulunmalıdır. Talep ed�lmes� hal�nde mezkûr Yönetmel�k hükümler�ne göre kapsamlı h�zmet
laboratuvarı da kurulab�l�r. 

(2) Sağlık kuruluşları, uzmanlık dallarının gerekt�rd�ğ� �ler� sev�yedek� d�ğer laboratuvar ve radyoloj� tetk�kler�
�ç�n, 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümler�ne göre bünyeler�nde laboratuvar kurab�l�r. Laboratuvar
h�zmetler� Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�ne göre yürütülür. Radyoloj� h�zmetler� �se 3153 sayılı Kanun
hükümler�ne göre yürütülür.
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(3) Sağlık kuruluşları; �lg�l� mevzuatı uyarınca müstak�l olarak veya özel hastane bünyes�nde ruhsatlandırılan
veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde kurulan laboratuvarlardan Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�
hükümler�ne uygun olarak h�zmet satın alab�l�r.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve sek�z�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Özel sağlık kuruluşlarının bu Yönetmel�k kapsamındak� k�ş�lere devr� hal�nde, EK-1/b’dek� belgeler �le
b�rl�kte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzer�ne, 13 üncü maddeye göre �şlem yapılarak yen� �şleten adına ruhsatname
düzenlen�r.”

“(8) Ruhsatı askıda olan sağlık kuruluşlarının ruhsatları askı süres�nce sadece b�r kez devred�leb�l�r.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n beş�nc� cümles� �le

�k�nc�, dokuzuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on sek�z�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Pol�kl�n�kler taşınma taleb�nde bulundukları takd�rde A t�p� pol�kl�n�k olarak ruhsatlandırılır.”

“(2) Muayenehaneler har�ç planlama kapsamındak� özel sağlık kuruluşlarında çalışan tab�p ve d�ş tab�pler�,
Bakanlığın �st�hdam planlamaları gereğ�nce, 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�ne uygun olmak kaydıyla kadrolu
çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındak� �k� özel sağlık kuruluşunda daha çalışab�l�r. Bu
kuruluşlardan b�r tanes� kadrolu çalıştığı �l dışındak� planlama kapsamındak� b�r özel sağlık kuruluşu da olab�l�r.” 

“(9) Tab�p eklenmemes� ve uzmanlık dallarıyla �lg�l� olmak kaydıyla, sağlık kuruluşlarına tıbbî c�haz, tıbbî
h�zmet b�r�mler� ve alanlar ekleneb�l�r. Ancak Bakanlıkça planlama kapsamına alınmış olan teknoloj� yoğunluklu tıbbî
c�hazların eklenmes�ne planlama çerçeves�nde Bakanlıkça �z�n ver�l�r. Ayrıca sağlık kuruluşunda kurulmuş ve
�şlet�lmekte olan teknoloj� yoğunluklu tıbbî c�hazlar dev�r yoluyla aynı �l �ç�nde başka b�r sağlık kuruluşunda
kurdurulab�l�r. Bulunduğu �l dışındak� dev�rlerde Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r. Bu durumda devreden kuruluşun
ruhsatından �lg�l� tıbb� c�haz çıkarılır.”

“(13) B�rleşme talep tar�h� �t�barıyla akt�f olarak faal�yet gösteren planlama kapsamındak� özel sağlık
kuruluşları aynı �l sınırları �ç�nde tıp merkez� bünyes�nde b�rleşeb�l�r. Tıp merkez�n�n bulunduğu �l dışındak� başka b�r
kuruluşla b�rleşmes� �ç�n Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu planlama �lkeler� çerçeves�nde sağlık kuruluşu
h�zmet� sunulması �ç�n öngörülen asgar� nüfus ve/veya �lde ver�lmes� hedeflenen sağlık h�zmetler� �le uzman ve tab�p
dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler� öncel�kle d�kkate alarak değerlend�r�r. Başvuru uygun görülür �se
Bakanlıkça b�rleşmeye �z�n ver�l�r. B�rleşme �şlem� �k� yıl �çer�s�nde tamamlanır. Ancak tıp merkezler�nde b�rleşerek
taşınma söz konusu �se b�rleşme �şlem� b�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rlenen süre �çer�s�nde tamamlanır. Bu süre
�çer�s�nde sağlık kuruluşu, faal�yet�ne mevcut kapas�tes� �le devam edeb�l�r veya faal�yet�n� askıya alab�l�r ve
Müdürlüğe tebl�gat adres� b�ld�rerek kuruluş b�nasını boşaltab�l�r. B�rleşme �şlem� tamamlanan özel sağlık kuruluşları
tekrar ayrılma taleb�nde bulunamaz.

(14) Tıp merkezler� bünyes�nde, kend� kadrolarında bulunan der� ve zührev� hastalıklar �le plast�k,
rekonstrükt�f ve estet�k cerrahî dallarında uzman tab�pler �le Bakanlıkça onaylı med�kal estet�k sert�f�kası olan
tab�plerce estet�k amaçlı sağlık h�zmetler�n� sunmak amacıyla estet�k b�r�m� kurulab�l�r. Estet�k b�r�m� açma
başvuruları tıp merkez�n�n bulunduğu �l müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen b�r�m tıp
merkez�n�n faal�yet �z�n belges�ne ve Bakanlıkça oluşturulan elektron�k s�steme �şlen�r. Estet�k b�r�m�nde EK-15’te
tanımlanan �şlemler yapılab�l�r. Estet�k b�r�m� �ç�n asgar� bu Yönetmel�kte pol�kl�n�k odası �ç�n tanımlanmış f�z�k�
mekân ve asgar� tıbb� donanım bulunmak zorundadır.”

“(18) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tab�p/uzman tab�pler, 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�ne uygun
olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundak� çalışma saatler� dışında b�r özel hastanen�n ac�l serv�s, kl�n�k serv�s
ve ün�teler�nde nöbet tutab�l�r. Bu tab�pler�n nöbet l�stes� aylık olarak düzenlen�r ve Müdürlükçe onaylanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n �k�nc�, dördüncü, beş�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu,
onuncu ve on b�r�nc� fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n mülga geç�c� 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddede geçen;
a) A t�p� tıp merkez�, 11/7/2013 tar�hl� ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşh�s ve Tedav�

Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k sonrası Bakanlıkça
A t�p� tıp merkez� olarak ruhsatlandırılmış olup faal�yetler�ne devam eden tıp merkezler�n�,

b) B t�p� tıp merkez�, 11/7/2013 tar�hl� ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşh�s ve Tedav�
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k sonrası Bakanlıkça
B t�p� tıp merkez� olarak ruhsatlandırılmış olup faal�yetler�ne devam eden tıp merkezler�n�,

c) C t�p� tıp merkez�, 9/3/2000 tar�hl� ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Ayakta Teşh�s ve
Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�ğe göre açılarak faal�yet gösteren tıp merkezler�n�,

�fade eder.
(2) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Bakanlıkça ruhsatlandırılmış A t�p�, B t�p� ve C t�p� tıp

merkezler� bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�htek� mevcut haller�yle faal�yetler�ne devam ederler. Bu kuruluşlara
mevcut haller�yle devam ett�kler� müddetçe yen� ün�te, b�r�m ve uzman hek�m kadrosu �laves�ne �z�n ver�lmez.

(3) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsatlandırılmış A t�p�, B t�p� ve C t�p� tıp merkezler�ne
mevcut yerler�nde bu Yönetmel�kte yer alan tıp merkez� �ç�n gerekl� olan şartları sağlamak kaydıyla yen� tıp merkez�
ruhsatı düzenlen�r.  Ancak bu kuruluşlar en az �k� b�n metrekare toplam kapalı alana sah�p olma şartından muaf olup,
�k� yıl �çer�s�nde en az �k� uzmanlık dalında on uzman hek�m kadro şartını sağlamak zorundadırlar. Gerekl� asgar�
uzman tab�p kadrolarını sağlamak �ç�n, aynı �l �ç�nde bulunan d�ğer özel sağlık kuruluşlarından ya da uzman tab�p
dağılımı yönünden daha yüksek yoğunluklu �llerden daha az yoğunluklu �llere olacak şek�lde farklı b�r �lden uzman
tab�p kadrosu dev�r alınmasına �z�n ver�l�r. Ancak uzman hek�m kadrosunu devretmek �steyen özel sağlık kuruluşunun
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kadro devr� sonrası uzman hek�m kadro sayısının dördün altına düşmes� durumunda uzman hek�m kadro devr�ne �z�n
ver�lmez.

(4) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsatlandırılmış B t�p� ve C t�p� tıp merkezler�nden en az
�k�s� bu Yönetmel�kte tıp merkez� �ç�n gerekl� olan asgar� b�na ve personel şartlarını b�rleşerek sağlamaları hal�nde tıp
merkez�ne dönüşeb�l�r. B�rleşme �şlem� tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma taleb�nde bulunamaz.
B�rleşerek dönüşmes� Bakanlıkça uygun görülen tıp merkez�, �k� yıl �çer�s�nde ön �z�n belges� almak ve ön �z�n
tar�h�nden �t�baren üç yıl �çer�s�nde ruhsat almak zorundadır. Bu süre �çer�s�nde sağlık kuruluşu, faal�yet�ne mevcut
hal�yle devam edeb�l�r veya faal�yet�n� askıya alab�l�r ve Müdürlüğe tebl�gat adres� b�ld�rerek kuruluş b�nasını
boşaltab�l�r. Dönüşen tıp merkez�ne mevcut uzman hek�m kadrosuna �lave olarak, b�rleşt�r�len ruhsat sayısı kadar
Bakanlıkça planlama kapsamında uygun görülen uzman hek�m kadrosu ruhsatlandırma aşamasında ver�l�r. 

(5) Bu madde kapsamında yen�den ruhsat düzenlenecek tıp merkezler�nden b�r defaya mahsus ruhsat harcı
alınmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 12 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(5) Bu fıkrayı �hdas eden Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yürürlükte bulunan bu Yönetmel�ğ�n

ek 1 �nc� maddes�n�n on sek�z�nc� fıkrası kapsamında kurumsal sözleşme �le çalışanların sözleşmeler� en geç
30/6/2020 tar�h�nde sona erer.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-9 ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğe EK-14’ten sonra gelmek üzere ektek� EK-15 eklenm�şt�r.
MADDE 25 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 26 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

15/2/2008 26788
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n

Tar�h� Sayısı
1- 23/7/2008 26945
2- 11/3/2009 27166
3- 31/12/2009                       27449 (5. Mükerrer)
4- 10/3/2010 27517
5- 3/8/2010 27661
6- 25/9/2010 27710
7- 6/1/2011 27807
8- 7/4/2011 27898
9- 3/8/2011 28014

10- 28/9/2011 28068
11- 14/2/2012 28204
12- 3/4/2012 28253
13- 27/5/2012 28305
14- 11/7/2013 28704
15- 21/3/2014 28948
16- 3/7/2014 29049
17- 30/1/2015 29252
18- 12/12/2017 30268
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