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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 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�k� b�n” �bares� “üç
b�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n ek 1 �nc� maddes�n�n on �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(12) Muayenehanes� bulunan hek�mler, 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası gereğ�nce

h�zmet bedel� hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenl�k Kurumundan talep ed�lmemek kaydıyla,
muayenehanes�ne müracaat eden hastalarının teşh�s ve tedav�s�n� yıllık sözleşme yapmak suret�yle ve �lg�l� branşta boş
uzman hek�m kadrosu olması hal�nde tıp merkezler�nde yapab�l�rler. Tıp merkezler�n�n boş uzman hek�m kadrosu
olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faal�yet �z�n belges�nde kayıtlı uzman hek�m branşlarındak� toplam kadro
sayısının %15’�ne kadar uzman hek�mle sözleşme �mzalayab�l�r. Aynı branşta b�rden fazla hek�mle sözleşme
�mzalanmak �stenmes� durumunda �lg�l� branşın toplam kadro sayısının üçte b�r�nden fazla uzman hek�m �le sözleşme
�mzalanamaz. Muayenehane hek�m�yle yapılan sözleşmen�n taraflarca �mzalanmış nüshası, tıp merkez� tarafından �l
sağlık müdürlüğüne gönder�l�r. Bu durumdak� hastalar, tıp merkez�ndek� tedav� masraflarının kend�ler� tarafından
karşılanacağı hususu �le tıbb� müdahalen�n konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede b�lg�lend�r�l�r ve hastanın
b�lg�ler� tedav� olacağı tıp merkez�ne, Muayene B�lg� Yönet�m S�stem� (MBYS) üzer�nden gönder�l�r. Hastaya sunulan
teşh�s ve tedav� h�zmetler�nden muayenehane hek�m� ve tıp merkez� müştereken sorumludur. Tıp merkez�nde
gerçekleşt�r�lecek ayakta veya yatarak tedav� önces� muayenehane hastalarına �l�şk�n b�lg�lend�r�lm�ş rıza formu hasta
veya kanun� tems�lc�s�, muayenehane hek�m�, özel sağlık kuruluşunun �lg�l� b�r�m sorumlusu ve mesul müdür
tarafından �mzalanır. Bu hek�mlere h�zmet sunan tıp merkez�n�n mesul müdürü her ay sonu �t�barıyla tedav� ed�len
hasta sayısı ve hek�m �sm� �le rıza formunu müdürlüğe b�ld�r�r. Ayrıca bu şek�lde tedav� gören hastalara ayrıntılı fatura
düzenlen�r.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “�k� b�n” �bares� “üç b�n”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Sözleşme �brazı
GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�k �le değ�şt�r�len ek 1 �nc� madden�n on �k�nc�

fıkrası kapsamında h�zmet sunan tıp merkezler� tarafından bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç
üçüncü ayın sonuna kadar muayenehane hek�mler�yle yapılan sözleşmen�n taraflarca �mzalanmış nüshasının
müdürlüğe �brazı zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-6’sında yer alan Müeyy�de Formunun 24 sıra numaralı satırında yer alan
“�le Ek 1 �nc� maddes�n�n 12 nc� fıkralarına” �bares� yürürlükten kaldırılmış ve aynı forma 34 sıra numaralı satırından
sonra gelmek üzere aşağıdak� satırlar eklenm�ş ve aynı Yönetmel�ğ�n Ek-9’u ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.



MADDE 6- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221006-2-1.pdf

