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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
25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “ağız ve d�ş sağlığı,” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Göz hastalıkları dal hastaneler� har�c�ndek� özel hastanelerde, b�r adet seyyar röntgen c�hazı bulunması ve
en az 500 mA gücünde röntgen c�hazının bulunduğu b�r radyoloj� ün�tes� kurulması zorunludur.

b) B�yok�mya veya m�krob�yoloj� laboratuvarları: Göz hastalıkları dal hastaneler� har�c�ndek� özel hastanelerde
hasta kabul ve tedav� ett�ğ� uzmanlık dallarının gerekt�rd�ğ� b�yok�mya veya m�krob�yoloj� laboratuvarı bulunması
zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n ek 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�n�n (4) numaralı alt bend� �le
aynı fıkranın (ı) ve (o) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“4) Özel hastaneler, tab�p ve d�ş tab�b� kadro sayıları �ç�n ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro
sayılarının yüzde y�rm�s�n� geçmemek üzere bel�rlenen sayıda profesör ve doçent�, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanununun 36 ncı maddes�n�n yed�nc� fıkrası kapsamında devlet ün�vers�tes� �le yapacakları kurumsal
sözleşme çerçeves�nde ve Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan kom�syon tarafından; özel sektör �ç�n
öngörülmüş �l özel oranı, �lg�l� uzmanlık branşının ülkem�zdek� durumu, müracaat ed�len �lde �lg�l� branşta m�lyon
k�ş�ye düşen uzman tab�p sayısı, aynı �lde özel sağlık tes�sler�nde �lg�l� branşta çalışan uzman tab�p sayısı g�b� kr�terler
çerçeves�nde yapılacak değerlend�rmede uygun bulunması hal�nde özel hastanen�n boş uzman hek�m kadrosunda
çalıştırab�l�r.”

“ı) 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 �lg�l� branşta boş uzman hek�m
kadrosu olması hal�nde özel hastanelerde yapab�l�rler. Özel hastaneler�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, özel hastane tarafından
SKYS’ye eklen�r ve müdürlüğe gönder�l�r. Bu durumdak� hastalar, hastanedek� 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 özel hastaneye, Muayene B�lg� Yönet�m S�stem� (MBYS) üzer�nden Bakanlıkça
bel�rlenen form �le gönder�l�r. Özel hastanede 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 hastanen�n �lg�l�
b�r�m sorumlusu ve mesul müdür tarafından �mzalanır. Hastanın hastanede tedav�s� süres�nce �lg�l� hek�m tarafından
kes�nt�s�z h�zmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşh�s ve tedav� h�zmetler�nden muayenehane hek�m� ve özel
hastane müştereken sorumludur. Bu hek�mlere h�zmet sunan özel hastanen�n mesul müdürü her ay sonu �t�barıyla
tedav� ed�len hasta sayısı ve hek�m �sm�n� müdürlüğe b�ld�r�r. Ayrıca bu şek�lde tedav� gören hastalara ayrıntılı fatura
düzenlen�r.”

“o) Vakıf ün�vers�tes� kadrosunda bulunan tıp ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler� öğret�m üyeler� ün�vers�te hastanes�
ve �şb�rl�ğ� yapılan özel hastane dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�ne uygun olmak kaydıyla özel hastanen�n
boş uzman hek�m kadrosunda çalışab�l�r.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n ek 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (a) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ger�atr�k tedav� merkez�, kl�n�k konukev� �le tur�st�n sağlığı kapsamında konaklama tes�sler�nde kurulan
sağlık kuruluşları, sağlıkla �lg�l� d�ğer kuruluşlar olarak değerlend�r�l�r.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Sözleşme �brazı
GEÇİCİ MADDE 18- (1) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�k �le değ�şt�r�len ek 5 �nc� madden�n b�r�nc�

fıkrasının (ı) bend� kapsamında h�zmet sunan özel hastaneler tarafından sözleşmeler�n taraflarca �mzalanmış
nüshasının bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç üçüncü ayın sonuna kadar müdürlüğe �brazı
zorunludur.”



MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-2’s�nde yer alan Özel Hastane Müeyy�de Formuna 28 sıra numaralı
satırdan sonra gelmek üzere aşağıdak� satır, aynı ekte yer alan Açıklamalar kısmına aşağıdak� açıklama eklenm�şt�r.

“�) Özel Hastane Müeyy�de Formunun 29 uncu maddes�n�n �hlal� hal�nde, tesp�t ed�len muayenehane hek�m�
hakkında 15/2/2008 tar�hl� ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkındak� Yönetmel�k hükümler� uygulanır.”

MADDE 7- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


