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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
19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı madden�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belges�n�n müdürlük tarafından onaylandığı tar�hten �t�baren
personel çalışmaya başlayab�l�r.”

“Personel�n �şten ayrılışları, en geç beş �ş günü �ç�nde müdürlüğe b�ld�r�l�r ve personel çalışma belges� �ptal
ed�l�r. İşten ayrılan personel�n yer�ne çalışmaya başlayacak personel �ç�n mesul müdür tarafından düzenlenen personel
çalışma belges� en geç beş �ş günü �ç�nde müdürlüğe sunulur. İşten ayrılan uzman hek�m yer�ne aynı uzmanlık dalında
hek�m başlatılab�l�r, ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan kom�syonlardan
görüş alınarak ana dalda başlatılab�l�r.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 69 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“d) Hastane arş�v�n�n devralan tarafa tesl�m ed�ld�ğ�ne da�r tutanak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n üçüncü cümles� aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı bende aşağıdak� cümleler eklenm�ş, aynı fıkranın (c) bend�ne aşağıdak� cümle eklenm�ş,
aynı fıkranın (m) bend�nde yer alan “2 yıl” �bares� “3 yıl” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı bende aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Bu cümlen�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 31/12/2021 tar�h�ne kadar bu maddeye uygun hale get�r�l�r.”
“Bakanlıkça onaylanan yatak artırım �şlemler� 3 yıl �çer�s�nde tamamlanır. Bu cümlen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
onaylananlar dah�l olmak üzere 3 yıl �çer�s�nde �şlemler�n� tamamlamayan hastaneler�n yatak artırım onayları �ptal
ed�l�r.”
“Bu cümlen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �z�n ver�len c�hazların 3 yıl �çer�s�nde faal�yete geç�r�lmemes�
durumunda ver�len �z�nler �ptal ed�l�r.”
“Üç yıl �çer�s�nde faal�yete geç�r�lmeyen ün�te ve merkezler�n onayları �ptal ed�l�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı
madden�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, yer seç�m� ve b�na şartları uygunsuzluklarını g�dermeler� �ç�n bu
madde kapsamında süre ver�len ve uyum süres� Bakanlıkça onaylanmış olan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık h�zmet
sunumunu olumsuz etk�leyeb�lecek herhang� b�r durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre ver�leb�l�r. Bu süre
sonunda da uyum sağlayamayan hastaneler�n ruhsatı Bakanlıkça �ptal ed�l�r.”

MADDE 5 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


