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BAKANLIK MAKAMINA 

11gi: 08.07.201 1 tarih ye 29996 sayili Bakanlik Makam Onayi. 
Bilindigi Uzere TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 56 nci maddesinin 2 nci fikrasi, 3359 sayili 

Saglik Hizmetleri Temel Kanununun 3 UncU maddesinin 1 mci fikrasinin (a) ye (c) bendi He 9 uncu 
maddesinin (c) bendi, 663 sayili Saglik Bakanligi ye Bagli Kuru1u1arinin Teki1at ye Görevleri 
Hakkrnda Kanun HükmUnde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 mci maddesinin 1 mci 
fikrasinrn (a) ye (b) bendi kapsaminda "Ulkemizde her tUrlU koruyucu, tehis, tedavi ye rehabilite 
edici saglik hizmetlerini planlamak, kaip merkezieri, onkoloji hizmetleri organ ye doku nakli, kan ye 
kan ürUnleri, diyaliz, Uremeye yardimci tedayi, evde saglik, yarnk, yogun bakim gibi özellikli 
planlama gerektiren saglik hizmetlerini planlamak, bu hizmetleri sunan kurum ye kuru1u1ar arasinda 
koordinasyonu saglamak" gorevi Bakanhgimiza yeri1mitir. 

Bakanligimizca yapilan saglik hizmet sunucularinrn bolge merkezli planlamasinda, 
Bakanligimiza ye diger hizmet sunucularina ait yatak sayisi, klinik, tibbi teknoloji, uzman tabip ye 
diger saglik insan gUcU bakimindan saglik hizmet kapasitesine i1ikin mevcut durum tespiti 
yapi1mitir. Saglik Bakanligma, Uniyersitelere, kamuya ait diger kurumlara ait yatakli saglik tesisleri 
ye özel sektöre ait saglik kuru1u1ari bir bUtUnlUk içerisinde deger1endiri1mitir. 

Bu planlama ile; bolgesel ihtiyaçlarrn ye hizmet yerilen nUfusun saglik alanrndaki öncelikli 
ihtiyaç ye bekientileri dikkate almarak saglik insan gUcU, saglik tesisi ye modern tip teknolojisine 
uygun ye dogru tespit edilmesi, bu kapasitenin, kamu ye özel ayrimi yapmaksizrn akilci ye yerimli 
kullamlarak at!l kapasite ye kaynak israfrna sebebiyet yerilmemesi ye eldeki mevcut kapasitenin 
saglik hizmet sunumuna olumlu biçimde yansiti!arak hizmetin kaliteli, etkili, hizh, erii1ebi1ir ye 
hakkaniyetli sunulmasi, saglik tesis!erinin dengeli dagilimmi saglayarak bunlari etkin ye yerimli bir 
eki1de kullanabilmek ye ayrica tip egitiminmn kaynagi olan Uniyersite hastanelerinin de 

planlanmasrnda asgari art1ari be!ir!eyerek saglik hizmetinin sunumunda standardizasyonun 
sag!anmasi amaç1anmitir. 

Bu amaçla, mevcut durumun ortaya konulmasi ye 2023 yilina kadar Bakanlik, Uniyersite ye 
özel sektör bakimindan Ulkemiz saglik yatirim p!an!ama!arrna yön vermek Uzere yapilan planlama 
ilgide kayit!i Makam Onayi He "TUrkiye'de Oze!!ik!i Saglik Hizmetleri Plan!ama 2011-2023" adi 
a!tinda kitap olarak yayimlanarak duyuru!mutur. Oze!!ikli saglik hizmeti sunan yetimi insan gUcU 
sayisrndaki arti ye teknolojinin yaygin!amasi nedeniy!e yapilan planlamada aagida belirtilen 
huu!arda gUncelleme yapma ihtiyaci duyu!mutur. Mevcut planlama kriterlerine ek olarak dolu hasta 
yatak sayisi kriteri ek1enmi olup, 

Dolu hasta yatak sayisi: 2014 yi!i için özel hastanenin 2013 yil!ik yatak do!uluk orani He 
toplam yatak sayisinrn (hasta yatagi ye yogun bakim yatak sayilarmin top!ami) çarpimi sonucu 
bu!unan yatak sayisi, olarak tanim!anmitir. 

"TUrkiye'de Ozel!ikli Saglik Hizmetleri Planlama 2011-2023" kitabrnda belirtilen 
planlamalara Have olarak yapilan soz konusu yeni p!anlamaya gore talep edilmesi halinde; 

1) Kaip merkezi kurulmasi ye anjiografi cihazi; 
a) 200 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastanelere veya, 
b) 100 ye Uzeri hasta yatagma sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bu!unan ye aktif 

olarak faaliyet gösteren genel hastane stattisUndeki özel hastane!erden, dolu hasta 
yatak sayisi en az 100 olan özel hastanelere veya, 
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c) 100 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastanelerden, bir önceki yila ait toplam yatan 

hasta sayisinin %1O'u kadar saglik turizmi kapsaminda hastasi bulunan özel hastaneler 
bUnyesinde, kaip merkezi açilmasi, koroner anjiografi cihazi kurulmasi ye bu hastanelerin 

kardiyoloji uzman hekim kadrosunun 2(iki)'ye, KVC uzman hekim kadrosunun 3(Uc)'e çikarilmasi, 
2) Radyoterapi cihazi; 

a. 200 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastaneler veya, 
b. 100 ye Uzeri hasta yatagina sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bulunan ye aktif 

olarak faaliyet gosteren genel hastane statUsUndeki özel hastanelerden, dolu hasta 
yatak sayisi en az 100 olan özel hastanelere veya, 

C. 100 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastanelerden, bir önceki ylla ait toplam 
yatan hasta sayisinin %1O'u kadar saglik turizmi kapsaminda hastasi bulunan özel 
hastaneler 

bUnyesinde radyoterapi cihazi kurulmasi ye radyasyon onkoloji uzman hekim kadrosunun 
2(iki)'ye çikarilmasi, 

3) PET/CT cihazi; 
a. 200 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastaneler veya, 
b. 100 ye Uzeri hasta yatagina sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bulunan ye aktif 

olarak faaliyet gosteren genel hastane statUsUndeki özel hastanelerden, dolu hasta 
yatak sayisi en az 100 olan özel hastanelere veya, 

C. 100 ye Uzeri hasta yatagi bulunan özel hastanelerden, bir önceki ylla ait toplam 
yatan hasta sayisinin %1 O'u kadar saglik turizmi kapsaminda hastasi bulunan özel 
hastaneler 

bUnyesinde olarak PET/CT cihazi kurulmasi ye bu hastanelerin nUkleer tip uzman hekim 
kadrosunun 1 (bir)'e çikarilmasi, 

Hususlarini takdir ye tensiplerinize arz ederim. 
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