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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sağlık h�zmet�n�n mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve

çağdaş tıbbî teknoloj�ye dayanılarak sunulmasına h�zmet etmek üzere; uzaktan sağlık h�zmet�n�n kapsamına, uzaktan
sağlık h�zmet� sunacak sağlık tes�sler�ne �z�n ver�lmes�ne, uzaktan sağlık b�lg� s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne, tesc�l
ed�lmes�ne, sağlık tes�sler�n�n bu kapsamda denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; uzaktan sağlık h�zmet� sunan tüm sağlık tes�sler�n�, uzaktan sağlık h�zmet�

sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensuplarını, uzaktan sağlık b�lg� s�stem� gel�şt�r�c�ler�n� ve uzaktan sağlık
h�zmet� almak �steyen gerçek k�ş�ler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 9 uncu

ve Ek 11 �nc� maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 355 �nc� ve 508 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
ç) Sağlık tes�s�: Uzaktan sağlık h�zmet� sunmak üzere bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş

sağlık kurum ve kuruluşlarını,
d) Uzaktan sağlık b�lg� s�stem�: Bakanlık tarafından üret�len veya Bakanlık tarafından tesc�l ed�lmek suret�yle

uzaktan sağlık h�zmet� sunumunda kullanılması onaylanan yazılı, sesl� veya görüntülü �let�ş�me �mkân sağlayan
güvenl� yazılımı,

e) Uzaktan sağlık h�zmet�: Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre faal�yet �zn� almış olan sağlık tes�sler�nde, sağlık
meslek mensubunun, sağlık h�zmet� talep eden k�ş�ye uzaktan sağlık b�lg� s�stem� üzer�nden sunduğu sağlık h�zmet�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Sağlık B�lg� S�stem� ve Uzaktan Sağlık H�zmet� Faal�yet İzn�
Uzaktan sağlık b�lg� s�stem�
MADDE 5 – (1) Uzaktan sağlık b�lg� s�stem�, Bakanlık veya Bakanlık har�c� yetk�lend�r�lm�ş gel�şt�r�c�ler

tarafından Bakanlığın bel�rlem�ş olduğu asgar� standartlara uygun olarak gel�şt�r�l�r.
(2) Gel�şt�r�len uzaktan sağlık b�lg� s�stem�, Bakanlığın s�stem�ne tesc�l ed�l�r; tesc�l� yapılmamış uzaktan

sağlık b�lg� s�stem� uzaktan sağlık h�zmet� sunumunda kullanılamaz. Tesc�l�n usûl ve esasları Sağlık B�lg� S�stemler�
Genel Müdürlüğünce bel�rlenerek Bakanlığın �nternet s�tes�nde �lan olunur.

(3) Uzaktan sağlık b�lg� s�stem�, uzaktan sağlık h�zmet� kapsamında yapılan ve Bakanlıkça bel�rlenen
�şlemler�n sağlık tes�s�n�n b�lg� yönet�m s�stem�ne b�ld�r�lmes�ne ve aktarılmasına �mkân verecek şek�lde gel�şt�r�l�r.

(4) Bakanlıkça bel�rlenen asgarî standartlarda yapılacak değ�ş�kl�kler, Bakanlıkça bel�rlenen sürede uzaktan
sağlık b�lg� s�stem� yazılımına yansıtılır.

Altyapı ve tekn�k donanım
MADDE 6 – (1) Sağlık tes�s�, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık b�lg� s�stem�ne bağlanab�lmes� �ç�n

gerekl� altyapı ve tekn�k donanım �mkânlarını sağlar. Uzaktan sağlık h�zmet� sunumu �ç�n gerekl� olan altyapı ve
tekn�k donanım g�b� hususlara �l�şk�n kr�terler, Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

Uzaktan sağlık h�zmetler�
MADDE 7 – (1) N�tel�ğ� �t�barıyla uzaktan sağlık h�zmet� sunumuna elver�şl� olmak kaydıyla, aşağıdak�

h�zmetler uzaktan sunulab�l�r:
a) Uzaktan sağlık h�zmet� talep eden k�ş�, uzaktan sağlık h�zmet�n�n elverd�ğ� ölçüde muayene ed�leb�l�r;

k�ş�n�n tıbbî gözlem, �zlem ve tak�b� �le değerlend�rmes� yapılab�l�r, teşh�s ed�lm�ş hastalıkları kontrol ed�leb�l�r; tıbbî
danışmanlık ver�leb�l�r; konsültasyon veya �k�nc�l görüş talep ed�leb�l�r. Gerekl� durumlarda, k�ş�ye b�r sağlık
kuruluşuna f�z�ken müracaat etmes� öner�leb�l�r.
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b) Hastalıkların uzaktan yönet�m� ve tak�b� �ç�n k�ş�n�n kan şeker� ve kan basıncı g�b� kl�n�k parametreler�
değerlend�r�leb�l�r, �zleneb�l�r, tedav� ve �laç yönet�m� sağlanab�l�r.

c) Sağlığın korunmasına ve tak�b�ne, sağlıklı yaşamın desteklenmes�ne, ps�kososyal destek h�zmetler�n�n
sağlanmasına yönel�k h�zmetler ver�leb�l�r.

ç) Sağlık r�sk� artan veya �ler� yaşlı k�ş�ler�n çok yönlü değerlend�rmes� ve tak�b� yapılab�l�r.
d) Teknoloj�k �mkânların elvermes� ve Bakanlıktan gerekl� �z�nler�n alınması koşuluyla k�ş�lere, Bakanlıkça

bel�rlenen g�r�ş�msel veya cerrah� operasyon h�zmetler� sunulab�l�r.
e) Endem�k veya ep�dem�k salgınlarda ulusal n�tel�ktek� kılavuzlar doğrultusunda k�ş�ler�n sağlığının

korunmasına yönel�k gerekl� tıbbî �şlemler yürütüleb�l�r.
f) G�y�leb�l�r teknoloj�ler ve d�ğer tıbbî c�hazlar �le sağlık h�zmet� talep eden k�ş�n�n sağlık ver�ler� ölçüleb�l�r

ve tak�p ed�leb�l�r.
g) Hek�m tarafından değerlend�r�len k�ş�ye, hek�m�nce e-reçete ve e-rapor tanz�m ed�leb�l�r.
(2) Sağlık tes�s�, uzaktan sağlık h�zmet�ne �l�şk�n aynı branşta faal�yet �z�n belges� sah�b� olması koşuluyla b�r

başka sağlık tes�s�ndek� sağlık h�zmet� talep eden k�ş�ye uzaktan sağlık h�zmet� sunab�l�r.
Faal�yet �zn�
MADDE 8 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� sunmak �steyen sağlık tes�s�ne gerekl� şartları sağlaması hâl�nde

Bakanlıkça uzaktan sağlık h�zmet� faal�yet �z�n belges� ver�l�r. Faal�yet �zn�, sağlık tes�s�n�n mevcut faal�yet �z�n
belges�ne �şlen�r.

(2) Başvuru, sağlık tes�s� tarafından Ek-1’de yer alan belgelerle b�rl�kte Müdürlüğe yapılır.
(3) Müdürlük başvuruyu dosya üzer�nde �nceler, eks�kl�k veya uygunsuzluk bulunması hâl�nde, bu hususların

neler olduğunu başvuru sah�b�ne en geç 15 �ş günü �çer�s�nde b�ld�r�r.
(4) Başvuru uygun �se, Müdürlükçe oluşturulan kom�syon tarafından �ncelen�r. Kom�syon, gerekl� gördüğü

durumlarda yer�nde �nceleme de yapab�l�r. Kom�syon, sağlık h�zmetler� başkanlığında görevl� b�r hek�m
başkanlığında, müdürlükte görevl� personel arasından terc�hen b�l�ş�m teknoloj�ler� hakkında meslek� b�r�k�m� olan b�r
mühend�s, tekn�ker veya tekn�syen �le kal�te konusunda deney�ml� b�r sağlık meslek mensubu olmak üzere üç k�ş�den
oluşur. İht�yaç hal�nde b�rden fazla kom�syon kurulab�l�r.

(5) Yapılacak �ncelemeler net�ces�nde, herhang� b�r eks�kl�k ve uygunsuzluk olmadığının tesp�t� hal�nde
kom�syon raporuyla b�rl�kte başvurular, Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

(6) Sağlık tes�s�n�n başvurusunda bel�rtt�ğ� uzaktan sağlık b�lg� s�stem�n�n, Bakanlık kayıt tesc�l s�stem�nde
kayıtlı olması ve başvurunun Genel Müdürlük tarafından uygun görülmes� hâl�nde, sağlık tes�s� �ç�n uzaktan sağlık
h�zmet� faal�yet �z�n belges� düzenlen�r. Faal�yet �z�n belges�nde, faal�yet alanı ve sınırları bel�rt�l�r.

(7) Bakanlığa bağlı sağlık tes�sler� �ç�n Bakanlık resen uzaktan sağlık h�zmet� faal�yet �zn� vereb�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzaktan Sağlık H�zmet� Sunulması
Hastanın b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 9 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� alacak k�ş�, uzaktan sağlık h�zmet� sunulmaya başlanmadan önce ve

sunulacak olan sağlık h�zmet�n�n n�tel�ğ�ne uygun düştüğü ölçüde:
a) Uzaktan sağlık h�zmet� sunacak sağlık meslek mensubunun k�ml�ğ� ve var �se uzmanlığı,
b) Sağlık meslek mensubunun kend�s� �le f�z�ksel olarak aynı ortamda bulunmayacağı,
c) Uzaktan sağlık h�zmet�n�n yüz yüze ver�len sağlık h�zmet�n�n muad�l� olamayacağı,
ç) Uzaktan sağlık h�zmet� �le uygulamalı tedav�ler�n farklı olduğu,
d) Devam eden b�r tedav�y� aksatacak şek�lde uzaktan sağlık h�zmet�nden faydalanılamayacağı,
e) Ac�l tıbbî durumlarda uzaktan sağlık h�zmet� yer�ne en yakın ac�l serv�se başvurulması gerekt�ğ�,
f) Uzaktan sağlık h�zmet�n�n ücret�, ver�lecek h�zmet�n kapsamı, h�zmet�n herhang� b�r sağlık s�gortası

kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı,
g) Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık h�zmet� sunumuna �l�şk�n ses veya görüntü kaydı

alınmasının yasak olduğu; ancak, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n �şlenmes�ne �l�şk�n mevzuat uyarınca alınan sağlık
h�zmet�ne �l�şk�n kayıtların tutulacağı, k�ş�sel ver�ler�n korunması mevzuatına ve mahrem�yete uygun olarak Sağlık
Bakanlığı b�lg� s�stem�ne aktarılacağı,

ğ) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumunun başlayab�lmes� �ç�n uzaktan sağlık b�lg� s�stem�n�n kamera ve/veya
m�krofon er�ş�m�ne �z�n ver�lmes�n�n �steneb�leceğ�,

h) Taraflar arasında ses ve/veya görüntünün �let�lememes� hâl�nde, uzaktan sağlık h�zmet�n�n
başlamayab�leceğ�, başlamış �se devam ett�r�lemeyeb�leceğ�,

ı) Tıbb� veya hukuk� sebeplerle karşı tarafa b�lg� ver�lerek uzaktan sağlık h�zmet�n�n her zaman
sonlandırılab�leceğ�,

�) Uzaktan sağlık h�zmet� veren k�ş�n�n, uzaktan sağlık h�zmet� sunumunda kullandığı b�l�ş�m s�stemler�n�n,
kullanıcı adı ve parolalarının güvenl�ğ�n� sağlamaktan b�zzat sorumlu olduğu,

j) Ver�lecek sağlık h�zmet�n�n mâh�yet� ve sonuçları,
konularında b�lg�lend�r�l�r.
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(2) B�lg�lend�rme, sağlık h�zmet� talep eden k�ş� tarafından anlaşılab�lecek sade b�r d�l �le yapılmalıdır.
(3) Sağlık h�zmet� sunumu kapsamında yer�ne get�r�lmes� gereken aydınlatma yükümlülüğüne �l�şk�n genel

usûl ve esaslar saklıdır.
K�ml�k doğrulama
MADDE 10 – (1) Sağlık tes�s�, uzaktan sağlık h�zmet� sunumu kapsamında h�zmet alan k�ş�n�n k�ml�ğ�n�

doğrulamaya yönel�k gerekl� tedb�rler� alır. Sağlık tes�s� tarafından �laveten �k�nc�l b�r k�ml�k doğrulaması altyapısı
veya aracı kullanılab�l�r.

(2) Sağlık meslek mensubu, uzaktan sağlık h�zmet� alan k�ş�den resm� k�ml�k belges�n� kamera üzer�nden
göstermes�n� talep edeb�l�r. Sağlık meslek mensubu, sağlık h�zmet� talep eden k�ş�n�n k�ml�ğ�nden şüphe duyduğu
takd�rde, k�ml�ğ�n� doğrulamasını �steyeb�l�r. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde uzaktan sağlık h�zmet�
vermeyeb�l�r, başlamış olan h�zmet� sonlandırab�l�r.

Hak ve sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumu esnasında sağlık meslek mensubunun veya sağlık h�zmet�

alan k�ş�n�n bulunduğu ortamda hasta veya sağlık meslek mensubu �le yapılan görüşmey� göreb�lecek ve/veya
duyab�lecek üçüncü b�r k�ş�n�n olması hâl�nde sağlık meslek mensubu ve/veya sağlık h�zmet� alan k�ş�, konu hakkında
karşı tarafı b�lg�lend�rmekle yükümlüdür.

(2) Uzaktan sağlık h�zmet� alan k�ş�, tıbbî geçm�ş� �le sağlık durumu �le �lg�l� talep ed�len b�lg�ler� doğru,
anlaşılır b�r şek�lde ve detaylı olarak sağlık meslek mensubuna anlatmakla yükümlüdür.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında sağlık h�zmet� sunan sağlık meslek mensubunun b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�
hakkında gerekl� donanıma sah�p ve teknoloj� okuryazarlığının uzaktan sağlık h�zmet� sunumu �ç�n yeterl� olduğunu
�zlemekten ve tem�n etmekten, ayrıca gerekl� yetk�nl�ğe sah�p olmayan sağlık meslek mensuplarını eğ�tmekten sağlık
h�zmet sunucusunun n�tel�ğ�ne göre sağlık tes�s� veya müdürlük sorumludur.

K�ş�sel ver�ler�n korunması
MADDE 12 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumunda hasta mahrem�yet�n�n ve k�ş�sel ver�ler�n�n

korunmasından h�zmet� veren sağlık tes�s� ve sağlık meslek mensubu sorumludur.
(2) Ver� sorumlusu ve ver� �şleyen sıfatlarını ha�z k�ş�ler, bu Yönetmel�k kapsamında sundukları h�zmetler

aracılığıyla elde ett�kler� k�ş�sel ver�ler� 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve �lg�l�
mevzuatına uygun b�r şek�lde �şler, bu ver�ler�n güvenl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü tekn�k ve �dar� tedb�r� alır ve
�lg�l� k�ş�lere karşı aydınlatma yükümlülükler�n� yer�ne get�r�rler.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında sunulan sağlık h�zmetler�, her �k� tarafın açık rızası olmaksızın görüntülü veya
sesl� olarak kayıt altına alınamaz, h�zmet esnasında fotoğraf çek�lemez.

(4) Tarafların açık rızası olması hâl�nde sunulan uzaktan sağlık h�zmet�ne �l�şk�n görüntülü veya sesl� kayıt
alınab�l�r. Kayıtlar, uzaktan sağlık h�zmet� veren sağlık tes�s�nde veya Bakanlığın �z�n verd�ğ� güvenl� ver�
merkezler�nde saklanır. Kanunen �z�n ver�len merc�lere ve �darî b�r soruşturma kapsamında Bakanlık müfett�şler�ne bu
kayıtlara er�ş�m �zn� ver�l�r. Bu kapsamda alınmış olan görüntülü veya sesl� kayıtlar, on�k� aydan fazla saklanamaz ve
süren�n dolması �le b�rl�kte ayrıca b�r b�ld�r�me gerek olmaksızın s�l�n�r.

Kayıt, b�ld�r�m ve �z kaydı
MADDE 13 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� kapsamında sağlık tes�s�ne başvuran k�ş�ler �ç�n uzaktan sağlık

h�zmet�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler d�j�tal ortamda kayded�l�r ve k�ş�sel ver�ler�n korunmasına da�r mevzuatta yer alan
�st�sna� düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kayded�len ver�ler, �lg�l� mevzuatı uyarınca Bakanlıkça bel�rlenen usûl ve
esaslar çerçeves�nde Bakanlık merkezî sağlık ver� s�stem�ne gönder�l�r.

(2) Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve b�ld�r�m s�stem� �le Bakanlıkça yapılacak d�ğer �ş ve �şlemlere esas
olmak üzere talep ed�len b�lg� ve belgeler, sağlık tes�sler� tarafından Bakanlığa gönder�l�r.

(3) Uzaktan sağlık h�zmet� alımı esnasında Bakanlıkça bel�rlenen �z kaydı b�lg�ler� sağlık tes�s� tarafından
sağlık tes�s�n�n tab� olduğu mevzuatta bel�rt�len süre boyunca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yasaklar ve sınırlamalar
MADDE 14 – (1) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumuna �l�şk�n yasaklar ve sınırlamalar şunlardır:
a) Sağlık tes�s�, Bakanlıktan �z�n almadan uzaktan sağlık h�zmet� sunamaz.
b) Sağlık tes�s�, sağlık h�zmet� sunmaya yetk�l� olmadığı b�r alanda uzaktan sağlık h�zmet� sunamaz. Bakanlığa

ve devlet ün�vers�teler�ne bağlı sağlık kuruluşlarının konsültasyon ve/veya �k�nc�l görüş n�tel�ğ�ndek� h�zmetler� bu
fıkraya aykırılık olarak değerlend�r�lmez.

c) Bu Yönetmel�k kapsamına g�rmeyen sağlık h�zmetler�, uzaktan sağlık h�zmet� yoluyla sunulamaz.
ç) Sağlık tes�s�, adına çalışma belges� düzenlenmem�ş sağlık meslek mensubu aracılığıyla uzaktan sağlık

h�zmet� sunamaz.
d) Uzaktan sağlık h�zmet�, Türk�ye’de meslek �fasına yetk�l� olmayan sağlık meslek mensubu tarafından

sunulamaz.



10.02.2022 09:29 10 Şubat 2022 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/02/20220210-2.htm 4/4

e) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumunda, yurt dışına sunulanlar har�ç olmak üzere, uzaktan sağlık h�zmet�
alanların, Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz Kurumu tarafından kayded�lm�ş tıbbî c�hazlardan başka b�r tıbbî c�haz
kullanımına �z�n ver�lemez.

f) Uzaktan sağlık b�lg� s�stem�, amacının dışında kullanılamaz.
g) Sağlık tes�s� ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak k�ş�y� uzaktan sağlık h�zmet� almaya

zorlayacak şek�lde davranamaz. Randevu programları sağlık h�zmet� alan k�ş�ler�n sağlık tes�s�ne gelme �mkânını
zorlaştıracak veya engelleyecek şek�lde düzenlenemez.

ğ) Sağlık h�zmet�n�n sunumuna �l�şk�n asgar� tıbbî gerekl�l�kler uygulanab�l�r oldukları ölçüde uzaktan sağlık
h�zmet� sunumu �ç�n de geçerl�d�r. Sağlık h�zmet�n�n uzaktan sunuluyor olması, sağlık h�zmet�n�n n�tel�ğ�nden ödün
verme sebeb� olarak kabul ed�lemez.

h) Uzaktan sağlık h�zmet� sunumu esnasında elde ed�len k�ş�sel ver�ler, �lg�l� mevzuat har�c�nde �şlenemez ve
aktarılamaz.

Uluslararası sağlık tur�zm�
MADDE 15 – (1) Uluslararası sağlık tur�zm� yetk� belges� almış olan sağlık tes�sler�nce, �lg�l� mevzuatı

çerçeves�nde uluslararası sağlık tur�zm� ve tur�st�n sağlığı kapsamında uzaktan sağlık h�zmet� ver�leb�l�r.
Denet�m ve �darî yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Uzaktan sağlık h�zmetler�, ş�kâyet veya soruşturma har�ç olmak üzere Ek-2’de yer alan

forma uygun olarak Müdürlük tarafından yılda en az b�r defa denetlen�r.
(2) Özel sağlık tes�sler� tarafından sunulan uzaktan sağlık h�zmetler�nde bu Yönetmel�ğe aykırılık olması

durumunda, Ek-2’de yer alan �darî yaptırımlar uygulanır.
(3) Kamu sağlık tes�sler� tarafından sunulan uzaktan sağlık h�zmetler�nde bu Yönetmel�ğe aykırılık olması

durumunda, �lg�l�ler hakkında kend� mevzuatına göre �şlem yapılır.
İdarî sorumlulukların paylaşımı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddütler� ve uygulamaya �l�şk�n

aksaklıkları g�dermeye, uygulamayı yönlend�rmeye ve sorumlulukları paylaştırmaya Bakanlık yetk�l�d�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, hasta hakları ve k�ş�sel ver�ler�n

korunmasına da�r mer’� mevzuat hükümler� �le �lg�l� sağlık tes�s�n�n ve sağlık meslek mensubunun tâb� olduğu
mevzuat hükümler� uygulanır.

Sağlık tes�sler�n�n uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h� �t�barıyla uzaktan sağlık h�zmet� sunmakta olan

sağlık tes�sler�, en geç altı ay �çer�s�nde uzaktan sağlık h�zmet� faal�yet �z�n belges� almak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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