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TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 
MADDE 1 – 20/7/2011 tar�hl� ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tes�sler�nde Yoğun

Bakım H�zmetler�n�n Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebl�ğ�n 2 nc� maddes�nde yer alan “Kamu Hastaneler�
B�rl�kler�ne” �bares� “Sağlık Bakanlığına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 3 üncü ve ek

11 �nc� maddeler� �le 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), (b), (c) ve (f) bentler�
�le 508 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde yer alan “Kamu Hastaneler�
B�rl�kler�ne” �bares� “Bakanlığa” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ö) bend�n�n beş�nc�, altıncı ve yed�nc�
cümleler� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Yatak sayısı, on ve altında olan yoğun bakım serv�sler� tek serv�s olarak düzenleneb�l�r. Yatak sayısı, ondan

fazla olan yoğun bakım serv�sler�n�n �se �zolasyon odaları dışında; en az dört, en çok on yataktan oluşan b�rden fazla
serv�se ayrılması zorunludur. Tek k�ş�l�k odalar hal�nde planlanmış yoğun bakım serv�sler� hakkında bu bend�n �k�nc�
cümles� hükmü uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Yen� doğan yoğun bakım serv�sler�nde aynı f�z�k� alan �ç�nde en fazla y�rm� kuvöz bulunab�l�r. Y�rm�den fazla
kuvözü olan sağlık tes�sler�nde her y�rm� kuvöze kadar ayrı f�z�k� alanda ayrı b�r serv�s yapılandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) İk�nc�, üçüncü ve dördüncü sev�ye yen� doğan yoğun bakım serv�sler� �le üçüncü sev�ye er�şk�n ve çocuk

yoğun bakım serv�sler�nde en az b�r tane temas �zolasyon odası bulunur. Üçüncü sev�ye er�şk�n ve çocuk yoğun bakım
serv�sler�nde �lk on �k� yatağa kadar en az b�r, on �k� yatak ve üzer�nde her altı yatağa kadar en az b�r �lave temas
�zolasyon odası oluşturulur. Üçüncü sev�ye yen� doğan yoğun bakım serv�sler�nde her y�rm� yatağa kadar en az b�r,
dördüncü sev�ye yen� doğan yoğun bakım serv�sler�nde �se her on beş yatağa kadar en az b�r temas �zolasyon odası
oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n 14 üncü maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarında yer alan “müdür yardımcısı
başkanlığında, yataklı tedav� kurumları şube müdürlüğünden” �bareler� “başkan ya da başkan yardımcısı
başkanlığında, sağlık h�zmetler� başkanlığından” şekl�nde; dördüncü fıkrası �se aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Yen� doğan yoğun bakım serv�sler�n�n tesc�l� �ç�n görevlend�r�lecek kom�syon, müdürlüğün
yetk�lend�receğ� b�r başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık h�zmetler� başkanlığında görevl� b�r
personel �le b�r çocuk enfeks�yon hastalıkları uzmanı ve b�r neonatoloj� uzmanının katılımı �le oluşturulur. Çocuk
enfeks�yon hastalıkları uzmanının bulunamaması durumunda enfeks�yon hastalıkları ve kl�n�k m�krob�yoloj� uzmanı;
neonatoloj� uzmanının bulunamaması durumunda terc�hen yoğun bakım konusunda ya da neonatoloj� konusunda
deney�ml� b�r çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlend�r�l�r. Kom�syonda görev yapacak hek�mler �lg�l�
müdürlükçe bel�rlen�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yoğun bakım serv�sler�; yatak kapas�tes�, kabul ve tedav� edeceğ� hastaların özell�ğ� ve kl�n�k durumu,

sah�p olduğu f�z�k� şartlar, bulundurulması zorunlu uzmanlık dalları ve uzman tab�p sayısı, tab�p dışı personel sayısı ve
n�tel�ğ�, tıbb� araç-gereç ve donanım standartları �le bünyes�nde faal�yet gösterd�ğ� sağlık tes�s�n�n statüsü g�b� ölçütler
d�kkate alınarak sev�yelend�r�l�r. Bakanlık, planlama çerçeves�nde yatak sayısını ve sev�ye tesc�ller�n� yen�den
düzenleyeb�l�r. Er�şk�n yoğun bakım serv�sler� b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sev�ye; çocuk yoğun bakım serv�sler� �k�nc� ve
üçüncü sev�ye, yen� doğan yoğun bakım serv�sler� �se b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü sev�ye, olarak
sev�yelend�r�l�r. Dördüncü sev�ye yen� doğan yoğun bakım serv�sler�, sev�ye IV A ve sev�ye IV B olarak ayrı tesc�l
ed�l�r. Çocuk yoğun bakım serv�sler� har�c�nde; Ek-1 ve Ek-3’te yer alan yatak sayısı standartlarına göre b�rden fazla
sev�yede dağıtıma uygun olan er�şk�n yoğun bakım ve yen� doğan yoğun bakım serv�s� bulunan sağlık tes�sler�n�n
tamamında; Bakanlık planlamaları doğrultusunda uygun görülen en az �k� sev�yede yoğun bakım serv�s� ya da yatağı
bulunması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n 16 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Bünyes�nde kalp merkez� kurulacak olan sağlık tes�sler�nde en az dört yataklı �k�nc� sev�ye koroner yoğun bakım
serv�s� bulunması gerek�r.”

MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “baştab�pler�,” �bares�
“baştab�pler� veya mesul müdürler� �le” olarak değ�şt�r�lm�ş; �k�nc� fıkrasında yer alan “baştab�b�ne” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya mesul müdürüne” �bares� eklenm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
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“(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yoğun bakım h�zmet� sunmak amacı �le açılan yoğun bakım
serv�sler�nde, bu Tebl�ğe aykırılık tesp�t ed�lmes� hâl�nde, kasıt, �hmal veya kusur şüphes� bulunan �lg�l�ler hakkında
tab� oldukları �lg�l� mevzuata göre d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

(5) Özel sağlık tes�sler�nde açılan yoğun bakım serv�sler�nde, bu Tebl�ğe aykırılık tesp�t ed�lmes� hâl�nde, 
3359 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.

(6) Bu Tebl�ğde bel�rlenen asgar� standartların kaybed�ld�ğ� denet�m raporu �le tesp�t ed�len yoğun bakım
serv�sler�, daha alt sev�ye yoğun bakım serv�s�n�n ya da serv�sler�n�n asgar� standartlarını sağlamaları durumunda,
Bakanlıkça uygun bulunan sev�ye ya da sev�yelerde yen�den tesc�l ed�leb�l�r.”

MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan “üç yıl süre �le”
�bares� “31/12/2022 tar�h�ne kadar” şekl�nde, dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş; beş�nc� fıkrasında yer
alan “31/12/2019” �bares�nden sonra gelmek üzere “tar�h�nden başlayıp 31/12/2022” �bares�, altıncı fıkrasına aşağıdak�
cümle, aynı maddeye �se aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(4) Faal�yette olan özel sağlık tes�sler� bünyes�ndek� mevcut kalp ve damar cerrah�s� yoğun bakım
serv�sler�n�n, yatak sayısı �le kalp ve damar cerrah�s� uzman tab�p asgar� sayısını, en geç 31/12/2022 tar�h�ne kadar 9
uncu maddede bel�rt�len standarda uygun hale get�rmes� zorunludur. Bu b�r�mler�n, Özel Hastaneler Yönetmel�ğ�n�n
ekler�nde Kalp ve Damar Cerrah�s� Yoğun Bakımı �le Kalp ve Damar Cerrah�s� Hastanes� �ç�n aranan asgar� altyapı ve
donanım standartlarını taşıması, en az �k� yatak ve b�r �zolasyon odası bulunması ve d�ğer şartlar bakımından Tebl�ğ�n,
üçüncü sev�ye yoğun bakım serv�sler� �ç�n bel�rlenen asgar� standartlarına uygun olması gerek�r. Bünyes�nde kalp
merkez� kurulacak olan sağlık tes�sler�n�n kalp ve damar cerrah�s� yoğun bakım serv�sler�nde en az dört yatak ve b�r
�zolasyon odası �le sağlık tes�s� kadrosunda en az üç kalp ve damar cerrah�s� uzmanı tab�p bulunması gerek�r.”
“Bu şartın sağlanamadığı denet�m raporu �le tesp�t ed�lenler�n tesc�ller� ger� alınır. Daha alt sev�ye yoğun bakım
serv�s�n�n ya da serv�sler�n�n asgar� standartlarını sağlaması durumunda, Bakanlıkça uygun bulunan sev�ye ya da
sev�yelerde yen�den tesc�l yapılab�l�r.”

“(9) Bu fıkrayı �hdas eden Tebl�ğ �le 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne eklenen üçüncü ve
dördüncü cümleler�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsat almış olan veya ön �z�n ve ruhsatlandırma �şlemler� devam
eden hastaneler�n yoğun bakım serv�sler�, en geç 31/12/2022 tar�h�ne kadar söz konusu cümlelerdek� hükümlere uygun
hale get�r�l�r.

(10) Bu fıkrayı �hdas eden Tebl�ğ �le değ�şt�r�len 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
önce ruhsat almış olan veya ön �z�n ve ruhsatlandırma �şlemler� devam eden hastaneler�n yoğun bakım serv�sler�, en
geç 31/12/2022 tar�h�ne kadar söz konusu fıkranın beş�nc� cümles� hükmüne uygun hale get�r�l�r.”

MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 14 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
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