YAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (1) (2) (3) (4)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın ülke
düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere ayakta teşhis ve
tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılmaları, ruhsatlandırma işlemleri, faaliyetleri ve
faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve diğer hususlar ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-1/10/2019-30905)
(1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak
tanımlanan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehaneler ile bu
kuruluşların işletenlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (Değişik:RG-12/12/2017-30268)
(1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü
maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendi ve Ek 11 inci maddesi, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun,
19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan
Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu ile (Değişik ibare:RG-1/10/201930905) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)
bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) İşleten: Sağlık kuruluşu binasının, tıbbi donanımının mülkiyet hakkının kime ait olduğuna
bakılmaksızın sağlık kuruluşu faaliyeti göstermek üzere adına ruhsatname düzenlenen kişiyi,
ç) (Mülga.RG-11/3/2009-27166) (Yeniden düzenleme:RG-27/5/2012-28305) Faaliyet izin
belgesi: EK-2-c’de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinin faaliyete geçebilmeleri
için veya faaliyette olan tıp merkezlerinin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu
uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini
ve bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
d) Müdürlük: İl (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) veya ilçe sağlık müdürlüklerini,
e) Nöbetçi tabip: Bir sağlık kuruluşunun hizmet verdiği genel çalışma saatleri dışındaki
zamanda, gözlem altındaki hastaların ve/veya acil vakaların tıbbi işlemlerinden sorumlu olarak nöbet
hizmetini yürüten tabibi,
f) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Ruhsatname: Sağlık kuruluşunun bu Yönetmeliğe uygun
olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,
g) Sağlık insan gücü/sağlık çalışanı: Sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetinin verilmesine
iştirak eden sağlık meslekleri mensuplarının tamamını,

ğ) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Sağlık kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezi,
poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri,
1) (Ek:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi: Bu Yönetmelikte tanımlanan asgari personel ve bina
şartlarını sağlayarak Bakanlıkça ruhsatlandırılan ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık
kuruluşlarını,
2) (Ek:RG-1/10/2019-30905) A tipi poliklinik: Bu Yönetmelikte tanımlanan açmaya yetkili kişiler
tarafından asgari personel ve bina şartlarını sağlayarak Bakanlıkça ruhsatlandırılan ayakta teşhis ve
tedavi hizmeti sunan poliklinikleri,
3) (Ek:RG-1/10/2019-30905) B tipi poliklinik: Bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrası hükmünce 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Ayakta Teşhis
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren ayakta
teşhis ve tedavi hizmeti sunan poliklinikleri,
4) (Ek:RG-1/10/2019-30905) Laboratuvar: 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış laboratuvarları,
5) (Ek:RG-1/10/2019-30905) Müessese: 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve
Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi,
nükleer tıp, fizik tedavi gibi ayaktan muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarını,
h) (Mülga.RG-11/3/2009-27166)
ı) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılmasından önce bu Yönetmelikteki
şartları taşıyıp taşımadıklarının, ruhsat aldıktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi için Bakanlıkça merkezde
veya illerde teşkil olunan ekibi,
i) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş uzmanlık dallarını,
j) (Ek:RG-6/1/2011-27807) Uzman: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ve uzman tabip
unvanını haiz kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Açabilecek Kişiler
Türleri
MADDE 5 – (Mülga:RG-6/1/2011-27807) (Yeniden düzenleme:RG-1/10/2019-30905)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları; tanı ve
tedavi merkezleri, tedavi merkezleri, tanı merkezleri ve muayenehaneler olarak dört gruba ayrılır.
(2) Tanı ve tedavi merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Tıp merkezleri.
b) Poliklinikler:
1) A tipi poliklinikler.
2) B tipi poliklinikler.
(3) Tedavi merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon müesseseleri.
b) Radyoterapi müesseseleri.
(4) Tanı merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Tıbbi laboratuvarlar.
b) Radyoloji müesseseleri.
c) Nükleer tıp müesseseleri.
Tıp merkezlerinin temel özellikleri ve kadroları
MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/10/2019-30905)

(1) Tıp merkezleri bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel
standartlarına haiz olmak kaydıyla, sekiz saatten az olmamak üzere ruhsatlarında belirlenen sürede
veya yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak hizmet verir.
(2) Tıp merkezleri en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az on uzman hekim
kadrosuyla açılır.
(3) Tıp merkezlerinin uzman hekim kadroları, Bakanlıkça oluşturulan elektronik sisteme
kaydedilir. Bu merkezlere verilecek yeni kadrolar, hekim ayrılış ve başlayışları bu sistem üzerinden
yürütülür.
(4) Tıp merkezlerinin uzman tabip kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelerine
göre sağlık tesisi, sağlık insan gücü, tabip/uzman tabip sayısı ile hizmet ihtiyacı dikkate alınarak
yapılan planlamalara göre Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.
(5) Tıp merkezleri Bakanlığın izni ile; planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri ilgili
mevzuatına uygun olmak kaydıyla başka bir tıp merkezine veya özel hastaneye devredebilir. Tıp
merkezleri kendi aralarında veya özel hastaneler ile karşılıklı kadro değişimi yapabilir. Ancak il dışına
ünite ve merkez devri ile karşılıklı kadro değişimi, Bakanlık planlamalarına uygun bulunması halinde
yapılabilir.

Poliklinik ve muayenehane
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından
müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde
oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip
tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Poliklinikte
asgari iki tabip kadrosu bulunur.
(2) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak
icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu
Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.
Laboratuvar ve müessese
MADDE 7/A – (Ek:RG-6/1/2011-27807)
(1) Laboratuvar, 992 sayılı Kanun kapsamında tıbbi tahlil işlemi yapar.
(2) Müessese, 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer tıp,
fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunar.
(3) Laboratuvar ve müessese 13 üncü maddeye göre ruhsatlandırılır ve uzman sorumluluğunda
faaliyet gösterir. Bu kuruluşlarda bir veya birden fazla uzman çalışabilir.
(4) Laboratuvar ve müessese, çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet
(6)
verir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat başvuruları sırasında müdürlüğe bildirirler
ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Çalışma saatleri içerisinde kuruluşta ilgili en az bir uzman bulunur.
(5) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Tıp merkezi veya poliklinik bünyesinde açılacak müesseseler
25 inci maddeye göre faaliyet gösterir. Tıbbi laboratuvarlar ise 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterir.
Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler
MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) (Değişik ibare:RG-1/10/2019-30905) Tıp
merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi
ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından
açılabilir. (Mülga cümle:RG-1/10/2019-30905) (…)
(2) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en
az iki tabip tarafından müştereken açılır ve işletilir.

(3) Tıp merkezi işleteni tabibin veya işleten şirket ise şirket ortağı olan tabibin/diş tabibinin
ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beş yıl; varisler arasında eş veya
çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp
merkezinin işletilmesine izin verilir. Ölen tabip aynı zamanda tıp merkezinin mesul müdürü ise, en geç
on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik
faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek tabip kalması halinde,
üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir (Mülga ibare:RG-21/3/201428948) (…) (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) veya muayenehaneye dönüştürülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması, Yer Seçimi, Ön İzin,
Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik İnceleme Ekibi
Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması
MADDE 9 – (Değişik:RG-11/7/2013-28704)
(1)
Bakanlıkça
aşağıdaki
amaçlar
doğrultusunda (Ek
ibare:RG-21/3/201428948) muayenehaneler hariç, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait
sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı
alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:
a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde
bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve
teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,
c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli
olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,
ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.
(2) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Özel sağlık kuruluşu açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan
planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.
Yer seçimi
MADDE 10 – (1) (Değişik ibare:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın,
aşağıdaki şartlarda olması gerekir:
a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek
endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş
merci raporu ile tespit edilmesi,
b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu
veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi,
c) (Değişik:RG-1/7/2022-31883) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel
sağlık alanı olduğunu gösterir belge,
ç) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalışanları için, tıp
merkezinin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge.
(2) Poliklinikler, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi
hükmü saklı kalmak kaydıyla, sağlık hizmetinin mahiyetine uygun binalarda kurulur. Poliklinikte, hasta
ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun
şekilde otopark yeri ayrılması zorunludur.
(3) (Ek:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezlerinde birinci fıkranın
(ç) bendinde istenen otoparka ilave olarak acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve poliklinik
hastalarına yönelik, trafiği engellemeyecek şekilde en az üç adet araç bekleme alanı oluşturulması

zorunludur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak
hizmet sunulur.
(Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905)(…) Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/7/2013-28704)
(1) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin
alınması şarttır. Ön izin için, aşağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere
Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.
a) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezinin hizmet birimlerinin (Değişik
ibare:RG-21/3/2014-28948) yerleşiminin gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu
tam takım mimari proje,
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm
cepheleri.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlıkça uygun
görülür ise, başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır. Üç
takım olarak hazırlanan mimari projeler, (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezi binası
inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise
valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir. Müdürlük ve Bakanlıkça
teslim alınan evraklar, dizi pusulasına göre kabul edilir.
(3) Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe
uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün
içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde tespit edilen
eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
(4) Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur.
a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezi
binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir
değişiklik yapılması durumunda,
c) Ruhsatlandırılmış (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezi binasına, 9 uncu
maddedeki planlamaya uygun olmak şartıyla ilave bina yapılmak istenmesi halinde.
(5) Ön izin belgesi kuruluş faaliyete geçinceye kadar devredilemez.
(6) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve
binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek
kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamiratların
yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla
Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin
verilir.
Bina durumu
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi müstakil binalarda kurulur. Ancak
tıp merkezi binasının toplam kapalı alanı (Değişik ibare:RG-6/10/2022-31975) üç bin metrekareden
küçük olamaz.
(2) Tıp merkezi binasında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içerisindeki
bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir
şekilde devredilemez.

(3) Tıp merkezinde, hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kurulan
kafeterya, kantin gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut
bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu
yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.
(4) (Değişik birinci cümle:RG-11/7/2013-28704) A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan
binalarda kurulur:
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi olmak zorundadır.
b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması;
müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün ve binanın da
yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.
c) Hizmet birimlerinin aynı bina içerisinde, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik konumda
olması zorunludur.
Tıp merkezlerinin zorunlu tıbbi hizmet birimleri (Değişik başlık:RG-1/10/2019-30905)
MADDE 12/A – (Ek:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer)
(1) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde
bulunması zorunlu asgarî tıbbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri şu
şekildedir:
a) Hasta bekleme salonu: (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/201930905) (…) Tıp merkezlerinde bulunduğu kattaki her poliklinik odası başına en az dört metrekare alan
düşecek şekilde bekleme salonları olmalıdır. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği
asgari üç metre olmalıdır. Bu durumda bekleme için tahsis edilmiş bir metrelik bekleme alanı toplamı
bekleme alanı hesabından düşülerek diğer bekleme alanlarının değerlendirmesi yapılır. Bekleme
salonları ile bağlantılı bay-bayan tuvalet mahalli olmalıdır.
b) (Değişik birinci cümle:RG-10/3/2010-27517) Poliklinik muayene odası: (Ek ibare:RG11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde, ruhsatında kayıtlı her
klinik uzmanlık dalı için ayrı oluşturulacak; 8 m2 hekim çalışma alanı ve 8 m2 hasta muayene alanı
olmak üzere en az 16 m2 genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene
odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta
muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda
kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde
aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji
polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri
merkez bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti
de var ise ve üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada
tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez. Ancak içinde
tuvalet-lavabo bulunan poliklinik odalarında oda içinde ayrıca el yıkama lavabosu bulunmalıdır.
Branşın gerektirdiği tetkik ve tedavi odaları (eko, endoskopi gibi) ile muayene odaları bağlantılı
olabileceği gibi polikliniklere yakın mesafede ayrı da planlanabilir. Efor tek hekim ise kardiyoloji
poliklinik odası ile bağlantılı olmalıdır. Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen
uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan
tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir
örneği ile personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur. Hasta
kullanımındaki tüm oda kapı genişlikleri pervaziçi ölçü en az 110 cm. olmalıdır.
c) Ameliyathane: Cerrahi uygulama yapacak (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG1/10/2019-30905) (…) tıp merkezlerinde zorunludur.
1) Ameliyathanelerde yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane girişinde
birbirine senkronize ikinci kapısı sedye transfer noktası olan ve içine hiçbir mahal açılmayan sedye

transfer holü yarı steril alan olmalıdır. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril
alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.
2) Steril koridorda en az bir adet ameliyat salonu, uyandırma (postoperatif) ve hazırlama
(preoparatif) odası bulunur. Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
3) Ameliyathane steril koridorunda el yıkama lavabosu olmalıdır.
4) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun
antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
5) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır ve ameliyathane salonları tam steril alanlardır.
Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz. Ameliyathane
salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare, kısa kenarı en az beş metre olmalı, net kullanım
alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin
hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.
6) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları ve
hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve
ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
7) Personel giyinme-soyunma odaları bay-bayan için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş
mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel soyunma
odaları yarı steril alanlardır.
8) Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile
iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.
9) Ameliyathane salonlarının içinde sabit dolap olacak ise gömme ya da tavana kadar
birleştirilmiş üzerinde toz barındırmayacak nitelikte olmalıdır.
10) (Ek:RG-11/7/2013-28704) Merkezî sterilizasyon ünitesi: Sterilizasyon ünitesinde kirli
malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme
çıkış bölümleri olmak zorundadır. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması
ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda
cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem ameliyathane steril koridoru
hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriş-çıkış; temiz bölümüne
de steril koridordan giriş-çıkış olması gerekir.
ç) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Gözlem yatağı: Tıp merkezlerinde; ilgili dal uzmanının hastayı
gözlem altına alarak takip edebileceği en fazla 25 yatak olacak şekilde gözlem yatağı bulunur. Gözlem
yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması
gerekir. Gözlem yataklarının hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur. Gözlem
yataklarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının
düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli alanlarda olmaları şarttır.
Yeterli gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve
istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekânlarda gözlem yatağı olamaz. Gözlem yataklarının
bulunduğu ünite veya odaların kapı genişliği en az bir metre on santimetre olmalı, tuvalet ve banyo
kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmelidir. Gözlem yatakları tıp merkezi bünyesinde gözlem ünitesi
veya gözlem odalarında bulunur:
1) Gözlem ünitesi: Yatak başına en az dokuz metrekare alanı olan, en fazla sekiz gözlem yatağı
bulunan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan
ve belirlenen asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu gözlem ünitesi şeklinde
olmalıdır.
2) Gözlem odası: Islak zeminler hariç olmak üzere hasta yatağı başına; tek yataklı gözlem
odaları en az dokuz metrekare, iki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare alana sahip
olmalıdır. Bir gözlem odasında ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz. Hastalara anında ulaşabilmek ve
hasta bakımını sağlamak üzere; gözlem odalarının bulunduğu katlarda, koridor ve hasta
odalarına hakim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini

etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda,
her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur. Gözlem odalarının bulunduğu katta
gözlem altındaki hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya bölümü
düzenlenebilir.
d) Acil ünitesi: 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca kesintisiz hizmet vermek üzere
ruhsatlandırılan (Ek
ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga
ibare:RG-1/10/2019-30905) (…)
tıp
merkezlerinde zorunludur. Acil ünitesinin; kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına
elverişli bir girişinin olması gerekir. Gelen aracın tercihen yönünü değiştirmeden çıkış yapabilmesi
veya tek manevra ile dönüş yaparak acil girişinin önünü boşaltabilmesi sağlanmalıdır. Araç rampası
eğimi en çok % 14 olmalıdır. Bu durumda ambulansın düz bir zeminde(sahanlıkta) durarak hasta
indirmesi sağlanmalıdır. Acil ünitesi zemin katta bulunmalıdır. Ancak arazi şartları nedeni ile farklı
katta olması durumunda yoldan yukarıdaki şartlara uygun giriş alabilmelidir. Acil girişinde hastanın
araçtan üstü kapalı hava şartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir şekilde kabulünün yapılabilmesi
gerekir. Sedye transferi için uygun eğimli (en çok %8) sedye rampası olmalı ve sedyenin geçeceği
zemin düz ve kaydırmaz özellikte olmalıdır. Acil ünitesi; personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç,
serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve
hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır. Acil ünitesinde, en az
bir adet muayene/müdahale odası, bir adet enjeksiyon/pansuman odası ve bir adet gözlem odası
olmalıdır.
e)(Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tıp
merkezlerinin
bünyesinde
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre açılmış asgari basit hizmet laboratuvarı bulunmalıdır. Talep
edilmesi halinde mezkûr Yönetmelik hükümlerine göre kapsamlı hizmet laboratuvarı da kurulabilir.
f) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)
Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler
MADDE 12/B – (Ek:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer)
(1) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde;
a) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Katlar arası sedye ile hasta taşınmasına olanak sağlayacak
şekilde merdivenin sahanlık ölçüsü en az 1,20 m. olması gerekir. (Değişik cümle:RG-30/1/201529252) Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi,
merkez girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur.
b) Sedye ile hasta dolanımının olduğu tüm koridorlar genişlikleri en az iki metre olur.
Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma
yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki
genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre
genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.
c) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde
hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile ilgili
mevzuatına uygun bir adet sedye asansörü bulunur. Ancak cerrahi uygulama yapmayacak tıp
merkezlerinde sedye asansörü zorunlu olmayıp hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak
şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması yeterlidir.
ç) Birden fazla katı olması halinde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da
zorunludur.
d) Merkez girişinde tekerlekli sandalye ve sedye girişi için en çok % 8 eğimli rampa
oluşturulmalıdır.
Tıp merkezlerinde ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve diğer alanlar (Değişik başlık:RG1/10/2019-30905)
MADDE 12/C – (Ek:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer)

(1) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinin
merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir. (Ek
ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde, bölge ve
mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur.
(2) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
(3) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(4) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde,
hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda
lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
Poliklinik katında en az bir adet (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) engelli tuvaletinin bulunması
da şarttır.
(5) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Tıp merkezlerinde,
çalışan bütün personel için binanın durumuna ve kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, dinlenme
ve soyunma-giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. 24 saat hizmet veren Acil
ünitesinde Nöbet tutan tabipler için dinlenme odası olmalıdır. Hasta ve yakınlarının dolanım
alanlarından izole edilmiş tanımlı arşiv mahalli olmalıdır.
(Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) A tipi Polikliniklerde bulunması zorunlu tıbbi hizmet birimleri
ve diğer alanlar
MADDE 12/Ç – (Ek:RG-10/3/2010-27517)
(1) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) A tipi Polikliniklerde bulunması zorunlu asgarî tıbbi hizmet
birimleri, bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri şu şekildedir:
a) (Değişik:RG-3/8/2010-27661) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 20 metrekaredir,
ikiden fazla her bir muayene odası için 5 metrekare ilave bekleme alanı oluşturulur. Orta koridor
bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metredir. Bu durumda bekleme için tahsis edilmiş 1
metrelik bekleme alanı, toplam bekleme alanı hesabından düşülerek diğer bekleme alanlarının
değerlendirmesi yapılır. (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) Engellilerin de kullanımına uygun
şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. Tuvaletler, bekleme salonuna koridorla
bağlantılıdır ve içerisinde acil çağrı sistemi bulunur. Tuvalet içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli
hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulundurulur.
b) Hasta muayene odası: Hizmet verilen her klinik uzmanlık dalı ve genel pratisyenlik için ayrı
oluşturulacak; 8 m2 hekim çalışma alanı ve 8 m2 hasta muayene alanı olmak üzere en az 16
m2 genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta
muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası,
soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda (Mülga ibare:RG27/5/2012-28305) (…) çalışan uzman tabip ve tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde
aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.
c) Acil muayene odası: Asgarî 16 m2 genişlikte, acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî
malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ve başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise enjeksiyon ve
pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği, sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir
yerde bulunan ayrı bir oda,
ç) Arşiv birimi; Hasta ve yakınlarının dolaşım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya
oda,
d) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada
hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması
gerekir. Merdivenin sedye ile hasta taşınmasına olanak sağlayacak şekilde, merdiven ve sahanlık
ölçüsü en az 1,20 m. olması gerekir. Merdiven rıhtlarının (Değişik ibare:RG-30/1/201529252) engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi, kuruluşun

girişine (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) engelliler için uygun eğimli rampa yapılması
zorunludur.
e) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciinden belge
alınması zorunludur.
f) Kuruluşun girişinde tekerlekli sandalye ve sedye girişi için en çok % 8 eğimli rampa
oluşturulur.
g) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Merkezî veya kat
kalorifer sistemi ve elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır.
ğ) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
h) (Ek:RG-3/8/2010-27661) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının hizmet verdiği (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) A
tipi polikliniklerde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası
bulunması gerekir.
ı) (Ek:RG-3/8/2010-27661) Kapılar: Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli
sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir.
Muayenehane standardı ve açılması
MADDE 12/D – (Ek:RG-3/8/2010-27661)
(1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin;
hastaların,
yaşlıların
ve (Değişik
ibare:RG-30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir
ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla
taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına
sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi
halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir.
Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin
sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç,
gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan
kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının
yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların
mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet
bulunur.
b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her
hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak
da kullanılabilir.
c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma
riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.
ç) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları
uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım
odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.
d) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî
değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi
çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.
e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü
ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.
f) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör
bulunması zorunludur.

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir şekilde
havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün
alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24˚C aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane
içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.
ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam
edilebilir.
h) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
ı) Hasta ve çalışan güvenliği: Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için sağlık
kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata
uygun tedbirler alınır.
i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil
seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar,
muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.
(2) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Muayenehane açacak uzman/tabipler EK-1/d’ deki belgelerle
birlikte müdürlüğe başvurur. Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olup olmadığını yerinde
inceler, eksikliği bulunmayan başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir. Bakanlık başvuru dosyasını inceler.
Uygun görülen başvuru dosyası ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu Yönetmelik şartlarını taşıyan
muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe örneği EK-14’te yer alan uygunluk belgesi
düzenlenir.
(3) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(4) (Ek:RG-3/8/2011-28014) Her hekim için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı
muayene odası bulunması ve uzmanlık dalının gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla, aynı dairede
birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk
belgesi düzenlenir.
Ruhsat başvurusu ve ruhsatname
MADDE 13 – (1) Sağlık kuruluşu açacak kişi, EK-1’deki belgelerin olduğu dosya ile Müdürlüğe
başvurur. Dosya, dizi pusulası ile kabul edilir.
(2) Ruhsat dosyası, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, başvuru sahibine bildirilir. Eksiklik
ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde dosya, valilik yazısı ekinde ve onbeş iş günü içinde Bakanlığa
gönderilir.
(3) Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir.
Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk varsa bunlar tamamlatılarak, Teknik İnceleme Ekibine havale
edilir. Sağlık kuruluşu, bu Yönetmeliğe göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında eksiklik
bulunmaması halinde, Teknik İnceleme Ekibi tarafından yerinde incelenir. Sağlık kuruluşunun
uygunluğuna karar verilmesi halinde yerinde inceleme raporu düzenlenerek Bakanlığa sunulur. Bu
inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça,
EK-2'de yer alan ruhsatname; mesul müdür adına EK-3'de yer alan mesul müdürlük belgesi düzenlenir
ve valiliğe gönderilir. Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları, Müdürlükte
muhafaza edilir. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir.
(4) Sağlık kuruluşunun ruhsatlandırma işlemleri, fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde
eksiklik/uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş
günü içinde sonuçlandırılır.
(5) Sağlık kuruluşunun, Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda
eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen
inceleme raporundaki durum, Müdürlük vasıtasıyla başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin
ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, Müdürlüğe yazılı olarak
bildirilmesinden itibaren üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Sağlık kuruluşunun ruhsat işlemleri sırasında ve/veya Teknik İnceleme Ekibi tarafından
incelenmesi sonucunda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluğa, başvuru sahibinin Bakanlık
nezdinde yazılı itiraz hakkı vardır. İtiraz dilekçesinin Bakanlık kaydına girdiği tarihten itibaren, itiraz
konusunda otuz iş günü içinde değerlendirme yapılarak sonuç ilgiliye bildirilir.
(7) (Ek:RG-10/3/2010-27517) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Bakanlık, sağlık kuruluşlarının
ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilir.
(8) (Ek:RG-27/5/2012-28305) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) (Değişik ibare:RG-1/10/201930905) Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5’te gösterilen personelin sayısı, ismi,
unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro
dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür
tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit
edilen tıp merkezi, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, EK-2/c’de örneği
gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel tıp
merkezi hasta kabul ve tedavisine başlar.
(9) (Ek:RG-27/5/2012-28305) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı
tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine
başlamayan (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) tıp merkezinin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz
ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.
Teknik inceleme ekibi
MADDE 14 – (1) Sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması ve faaliyetleri sırasında, bu
Yönetmeliğe uygunluklarının dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları,
denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere, Genel
Müdür veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir tabip başkanlığında Bakanlıkça Teknik
İnceleme Ekibi/Ekipleri oluşturulur. Ekibin görevlendirilmesi bir sağlık kuruluşu ile sınırlı olabileceği
gibi, belirlenen süre içinde işlem yapılacak sağlık kuruluşlarını da kapsayabilir. Teknik İnceleme Ekibi;
a) Sağlık kuruluşlarının hizmet alanları ile ilgili uzmanlık dallarından kamu hastanelerinde
çalışan birer uzman tabip,
b) Kamuda çalışan bir hastane yöneticisi,
c) Kamuda çalışan bir yönetici hemşire,
ç) Kamuda çalışan ve sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimar,
d) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Gerektiğinde, Bakanlıkta görev yapan bir hukuk müşaviri
veya avukat,
e) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)
katılımı ile oluşur.(3)
(2) Teknik İnceleme Ekibinde yer alan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sağlık
kuruluşu ile ticari ortaklık, ikinci dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık, ticari anlamda rekabet
ilişkisinin olmaması gerekir.
Teknik inceleme ekibinin çalışma usûlü
MADDE 15 – (1) Teknik İnceleme Ekibinin sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
(2) Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az beş iş günü öncesinden
üyelere yazılı olarak bildirilir.
(3) Teknik İnceleme Ekibi, onayda belirtilen üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.
(4) Teknik İnceleme Ekibinin kararları, tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce
imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş
gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
(5) Ekip, gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, üyelerden alt
komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşunun Çalışanları
Mesul müdür
MADDE
16
– (1) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) (Değişik
ibare:RG-21/3/201428948) Muayenehane hariç sağlık kuruluşunda genel çalışma saatleri içerisinde bu maddede
tanımlanan görevleri yapmak üzere kuruluşun kadrosunda görev yapan bir tabip/uzman mesul müdür
bulunur. Mesul müdür, adına çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla, isterse sağlık kuruluşunda
mesleğini icra eder.
(2) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Kuruluşun, genel çalışma saatleri dışında hizmet verdiği
sürelerde ve mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde yerine, mesul müdürün
yazılı şekilde yetki devri yaptığı ve kuruluşun kadrosunda görev yapan bir tabibin/uzmanın bulunması
zorunludur.
(3) Mesul müdür, tabiplik mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda serbest
olarak yürütür; muayenehane de dahil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini serbest
icra etmesi yasaktır.
(4) Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
a) 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)
ç) Kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmamak.
(5) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşunun ruhsatname alındıktan sonraki faaliyeti ile ilgili her türlü işlemleri
yürütmek,
b) Bu Yönetmelikte ve iç hizmet işleyişinde tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının
korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Sağlık kuruluşunun faaliyeti sırasında, ruhsatname verilmesi şartlarında meydana gelen
değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
ç) Görevinden herhangi bir sebeple ayrılan sağlık çalışanının çalışma belgelerini en geç beş iş
günü içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
d) Sağlık kuruluşundaki hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak,
e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,
f) Çalışma saatleri dışında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı şekilde
devrettiği tabip tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine
getirilmiş olup olmadığını görevine başladığı zaman incelemek,
g) Nöbet hizmetlerini düzenlemek,
ğ) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluşunun iç işleyişi konusunda
hazırlanıp çalışanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağlamak ve bunun için
gerekli iç denetimleri yürütmek,
h) Denetimler sırasında, yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı
olmak,
ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
i) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların
kalibrasyonunu temin etmek,
j) Sağlık kuruluşu çalışanlarının, işyeri çalışanı sağlığı açısından hepatit markeri ve bulaşıcı
hastalıklar yönünden diğer gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini, yılda en az bir defa periyodik
olarak yaptırmak,

k) Ortaklarda meydana gelen değişiklikleri on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek,
l) Sağlık kuruluşunun faaliyet sahası ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen ve kendisi tarafından
yürütülmesi öngörülen görevleri yerine getirmek.
(6) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde
Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari işlerden bizzat, tıbbi
işlemlerden ise diğer tabipler ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, sağlık
kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkanlarının
sağlanmasından, işleten sorumludur.
(7) Mesul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük şartlarını
herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir durumun ortaya
çıkmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yeni bir mesul müdür bulunur. Mesul müdürlük
belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni
mesul müdür adına belge düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunda çalışan ve mesul müdürlük şartını
taşıyan bir tabip Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(8) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık
ve kabul edilebilir sair zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden
itibaren en geç üç iş günü içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık
kuruluşunda tam zamanlı çalışan bir tabibin, o süre boyunca mesul müdürlük görevini yürüteceği
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(9) İlgili mevzuata göre meslekten geçici men edilenler, bu yasakları süresince mesul müdürlük
yapamazlar. İşleten tarafından, meslekten geçici men cezası süresince mesul müdürlük görevini
yürütmek üzere, yasağın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde sağlık
kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir tabibin görevlendirilmesi ve
yazılı olarak Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.
Tabip ve uzmanlar
MADDE 17 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/1/2011-27807)
(1) Tabip ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek sağlık kuruluşu kadrosunda
sözleşmeyle çalışır.
(2) (Değişik cümle:RG-1/10/2019-30905) Tabibin/uzman tabibin çalışma belgesinin, poliklinik
odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir. Sağlık kuruluşunda çalışan
tabip/uzmanlar;
a) Hastasına ait muayene, teşhis ve tedavi işlemlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun
şekilde kaydetmekten,
b) Sorumluluğundaki hastalara uygulanan tıbbi işlemlerin sonuçlarından,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere,
gördükleri bütün aksaklıkları mesul müdüre bildirmekten,
sorumludur.
Çalışma belgesi
MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Müdürlükçe, tabip/uzmanlar ile diğer sağlık
çalışanına EK-4/a’da yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
(2) Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-5’de belirlenen
nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmek zorundadır.
(3) (Değişik:RG-23/7/2008-26945) Ruhsata esas olmamak kaydıyla tabip harici sağlık çalışanı,
kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir.
Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması

MADDE 19 – (1) (Değişik cümle:RG-6/1/2011-27807) Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi
düzenlenen ve asgari sayıda olan sağlık çalışanının herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda
mesul müdür, ayrılan personelin çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde
müdürlüğe iade eder. Ayrıca, tıp merkezinde ayrılan uzman tabip haricinde o dalda başka bir uzman
tabip çalışmıyor ise, derhal ilgili uzmanlık dalında hasta kabulü durdurulur ve durum Müdürlüğe
bildirilir. Poliklinikte ayrılan tabip ile aynı mesleki nitelikte başka tabip yok ise, bu konuda hasta kabul
edilmez.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, sağlık kuruluşunda EK-5’de gösterilen asgari sayıdan
fazla aynı mesleki nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık çalışanının olması halinde,
mesul müdür tarafından gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin işini yürütecek
kişi belirlenir ve Müdürlüğe gerekli bilgiler verilir.
(3) (Değişik:RG-12/12/2017-30268) Sağlık kuruluşu kadrosuna, ayrılanın yerine aynı uzmanlık
dalında tabip başlatılabilir ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar Bakanlığın uygun görüşü ile ana dalda
başlatılabilir. Bakanlık yan dal değerlendirmesini her bir yan dal uzmanlık alanında, ülkedeki ve ildeki
eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde yan dal uzmanı bulunup bulunmadığı
çerçevesinde yapar. Başlatılacak personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi
düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her
türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek
müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel sağlık kuruluşunda
çalışabilir.
(4) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Çalışan uzman tabip sayısı 10 (on)’un altına düşen tıp
merkezinin üç ay içinde uzman eksikliğini giderememesi halinde üç ay daha ek süre verilir. Verilen ek
süre sonunda uzman eksikliğinin giderilememesi halinde ruhsatnamesi en fazla iki yıl süreyle askıya
alınır. Bu süre sonunda uzman eksikliğini gideremeyen tıp merkezinin ruhsatnamesi iptal edilir. Askı
süresi içerisinde veya süre sonunda işletenin talebi halinde kuruluş polikliniğe çevrilebilir. Askıya
alınma tarihinden itibaren iki yıl içinde uzman eksikliği giderilir ise tıp merkezi yeniden faaliyete
geçirilir. Ruhsatın askıya alınması ve tekrar faaliyete geçirilmesi işlemi müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa
bilgi verilir.
(5) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)
(6) (Ek:RG-7/4/2011-27898) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(7) (Ek:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) (Değişik ibare:RG-30/1/201529252) Tabip sayısı asgari sayının altına düşen polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi
veya bina tadilatı durumlarında polikliniklerin en fazla bir yıl, laboratuvar ve müesseselerin ise en
fazla altı ay süreyle faaliyetleri askıya alınabilir. Tıp merkezleri bina tadilatı durumunda en fazla bir yıl
süreyle faaliyetlerini askıya alabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı
gibi mücbir sebeplerden dolayı özel sağlık kuruluşunun faaliyeti Bakanlıkça en fazla iki yıl süreyle
askıya alınabilir. Askı süresi sonunda faaliyete geçmeyen tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve
müessesenin ruhsatnamesi iptal edilir.
Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 20 – (1) Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları, hizmetlerine uygun önlük
veya üniforma giymek zorundadırlar.
(2) Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma, söz konusu sağlık kuruluşunda
görev yapan sağlık çalışanı haricindeki kişiler tarafından kullanılamaz.
(3) Ayrıca, sağlık kuruluşunda çalışanların tamamının üzerinde adını, soyadını, unvanını veya
mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları

Tıp merkezleri
MADDE 21 – (Değişik:RG-6/1/2011-27807)
(1) Tıp merkezleri, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla çalışma günlerinde sekiz saatten az
olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve mesai sonrası dâhil
kesintisiz hizmet de verebilirler. Tıp merkezlerinde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarında
görev yapan uzmanların isimleri ve çalışma saatleri bulunan ve mesul müdür tarafından onaylanan bir
liste, bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Tıp merkezinde;
a) (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) (Mülga ibare:RG-1/10/2019-30905) (…) Faaliyet gösterilen
uzmanlık dallarının gerekli kıldığı, bu Yönetmelikte belirlenen asgari şartlar bulunur.
b) Diş tabipliği hizmeti de sunulacak ise, aynı zaman kesitinde çalışan her diş tabibine bir diş
üniti bulundurulur.
c) Kesintisiz hizmet sunuluyor ise kuruluşun çalışma saatleri dışında en az bir tabip, nöbetçi
tabip olarak; faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzmanlar ise “icapçı” konumunda görev yapar.
Mesul müdür tarafından düzenlenen EK-4/b’deki çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı “nöbetçi
tabip” yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kuruluşta çalışan tabip/uzmanlar nöbet tutar. Ayrıca,
nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
ç) En az, iki tabibe bir poliklinik muayene odası ayrılır. Ancak, çalışan her tabip için ayrı poliklinik
muayene odası da düzenlenebilir.
Poliklinikler
MADDE 22 – (1) Polikliniklerin resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere daha
uzun süreli hizmet vermeleri ihtiyaridir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat
başvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Poliklinikte çalışma
saatleri içerisinde, mesul müdür ve (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (...) tabiplerden en az biri
bulunur.
(2) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) Sekiz saatten daha uzun süreli hizmet veren poliklinikte,
nöbetler için mesul müdür tarafından düzenlenen EK-4/b’deki çalışma belgesi ile üstünde fotoğraflı
"nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrosunda çalışan bir tabip nöbet tutar. Ayrıca
nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
Tıp merkezinde cerrahi müdahale ve gözlem hizmetleri
MADDE 23 – (1) Cerrahi uzmanlık dalında hizmet veren tıp merkezinde gerçekleştirilecek
cerrahi müdahale vakasının ve bu vakaya uygulanacak yöntemin seçiminde;
a) Cerrahi müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbi bakım süresinin yirmi dört
saatte tamamlanabilir olması,
b) Cerrahi müdahale yapılacak vakanın ve bu vakaya uygulanacak yöntemin, bu cerrahi
müdahale sonrasında çıkması muhtemel sağlık sorunlarının herhangi bir yataklı tedavi kuruluşunda
aynı sorunun çözümü için gereken ve cerrahi müdahalenin devamı niteliğinde olan ikinci bir
müdahaleyi gerektirmeyecek tür ve nitelikte olması
zorunludur.
(2) Tıp merkezinde cerrahi müdahale uygulanan hastaların gözlem altında bulundurulma süresi
yirmi dört saattir. Hastanın sağlık durumuna göre bu süre gözlem maksadıyla en fazla altı saat daha
uzatılabilir. Gözlem altında bulundurulan hastalar ile ilgili takip bulguları ve yapılan her türlü
müdahaleler ve tıbbi bakım, hasta dosyasına ilgili tabip tarafından kaydedilir.
(3) Tıp merkezinde gözlem altında tutulan hastalar için, nöbetçi tabip bulunması gerekir.
Gözlem altında hastası bulunan uzman tabipler icapçı olarak nöbet tutar. Ayrıca, taburcu edilen

hastaların cerrahi müdahale sonrasında ortaya çıkması muhtemel sorunları bakımından, ilgili tabibine
kolaylıkla ulaşabileceği irtibat numarası hastalara verilir.
(4) Bu zorunlulukların yerine getirilmesinde birinci derecede cerrahi müdahale kararını veren ve
gerçekleştiren cerrahi dal uzmanı tabipler, ikinci derecede ise mesul müdür ve işleten/işletenler
sorumludur.
(5) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezinde müdahale yapılan hastalarda müdahaleye
bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda tıp
merkezi tarafından, önceden belirlenmiş, koordineli olarak çalışılan ve bu hizmetlerin alındığı özel
veya kamu hastaneleriyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta transfer edilir.
6) (Ek:RG-3/7/2014-29049) Cerrahi müdahale biriminin faaliyet gösterebilmesi için, cerrahi
müdahale uygulama izin belgesi alınması zorunludur. Sadece, bu izin belgesinde belirtilen uzmanlık
dallarında cerrahi müdahale yapılabilir.
(7) (Ek:RG-3/7/2014-29049) Ameliyathanenin yönetimi, alet ve malzemenin sağlanması,
bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan
personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman
ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.
Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezleri, acil ünitesini kurarlar.
(2) Tıp merkezinde, 21 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen nöbetçi tabip, hem gözlem
altındaki hastalara yönelik ve hem de acil hizmeti aksatmayacak şekilde acil ünitesi tabibi olarak
görev yapabilir. Acil ünitesindeki gözlem odasında bulunan yataklar, hasta gözlem yatağı sayısına
dahil değildir.
(3) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Poliklinikler ile birinci fıkrada belirtilenler haricindeki tıp
merkezleri, asgari malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdikleri süreler içinde
kullanıma hazır bulundurur.
(4) Acil ünitesi veya odasında bulundurulması zorunlu ve diğer acil hizmetler için kullanılacak
ilaçlar bir dolap içerisinde bulunur. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda tutulur.
(5) (Değişik:RG-23/7/2008-26945) Sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil
vakaların, hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması
zorunludur. Sağlık kuruluşları, acil vakalarda gerekli ilk acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan
kaçınamaz. (Ek cümle:RG-11/7/2013-28704) Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale
ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.
(6) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin
yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse
komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman
tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması
durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne
uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun
belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır.
Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil
Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun sağlık kuruluşuna
hastanın naklini sağlar.
(7) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)
(8) Birinci fıkrada belirtilen tıp merkezlerinde, acil durumlarda veya gerekli tıbbi durumlarda
hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans hizmeti verilmesi zorunludur. Ambulans hizmeti aşağıda
belirtilen yollardan biriyle verilir:

a) Uygunluk belgesi olan tam donanımlı acil yardım ambulansı bulundurmak veya,
b) Gerekli olduğunda çağrıdan itibaren on dakikada tıp merkezinde olunacağı taahhüt edilmek
kaydıyla, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyet gösteren bir özel ambulans şirketi ile
ambulans hizmeti alım sözleşmesi yapmış olmak veya,
c) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) (a) veya (b) bentlerinde tanımlanan ambulansların yetersiz
olması halinde acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğünce ve il ambulans servisi baştabipliğince yazılı
olarak uygun görülmesi kaydıyla, 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla on dakika
içinde ulaşabilecek istasyonlar vasıtasıyla ambulans hizmeti verebileceğini belgelemek.
(9) Poliklinikler ve acil ünitesi bulunmayan tıp merkezleri, acil başvurular ile ilgili bu maddenin
beşinci ve altıncı fıkralarına uygun şekilde ilk tıbbi müdahale ve diğer işlemler yapıldıktan sonra 112
acil sağlık komuta kontrol merkezi vasıtasıyla veya özel ambulans şirketinin ambulansı ile hastanın
naklini sağlarlar.
(10) (Ek:RG-23/7/2008-26945) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(11) (Ek:RG-27/5/2012-28305) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
MADDE 25 – (Değişik:RG-1/10/2019-30905)
(1) Tıp merkezlerinin bünyesinde Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre açılmış asgari basit
hizmet laboratuvarı bulunmalıdır. Talep edilmesi halinde mezkûr Yönetmelik hükümlerine göre
kapsamlı hizmet laboratuvarı da kurulabilir.
(2) Sağlık kuruluşları, uzmanlık dallarının gerektirdiği ileri seviyedeki diğer laboratuvar ve
radyoloji tetkikleri için, 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre
bünyelerinde laboratuvar kurabilir. Laboratuvar hizmetleri Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre
yürütülür. Radyoloji hizmetleri ise 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.
(3) Sağlık kuruluşları; ilgili mevzuatı uyarınca müstakil olarak veya özel hastane bünyesinde
ruhsatlandırılan
veyahut
kamu
kurum
ve
kuruluşları
bünyesinde
kurulan laboratuvarlardan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hizmet satın
alabilir.
Atıkların imhası
MADDE 26 – (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler
alınır. (Ek cümle:RG-3/7/2014-29049) Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis
edilir.Tıbbi atıkların imha amacıyla, sağlık kuruluşundan düzenli şekilde alınması konusunda ilgili
merciyle sözleşme yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım
ve Sağlık Kuruluşu İsimleri
Kayıt ve defterler
MADDE 27 – (1) Sağlık kuruluşuna başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık
kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri,
cerrahi müdahale kayıt defteri, laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt
defteri (Mülga ibare:RG-3/7/2014-29049) (…) bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini
taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.
(2) Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan cerrahi
müdahale, gözlem altındaki tıbbi işlemler, hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere

işlenir. Bu belgeler, arşiv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sağlık kuruluşu tarafından
muhafaza edilir.
(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların
elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal
edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari
ve teknik tedbirlerin alınması halinde, ikinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki
gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür
sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.
(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar
ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.
(5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı takip eden
tabip haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından sonra
raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına, mesul müdür veya
yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni
çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve
işletene aittir.
(6) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olmayan sağlık
kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili
mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.
(7) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşu, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer
belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe devreder.
(8) (Ek:RG-3/8/2010-27661) (Değişik:RG-12/12/2017-30268) Sağlık kuruluşları tarafından kayıt
altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi
sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça
yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi
zorunludur.(7)
Rapor tanzimi
MADDE 28 – (1) Sağlık kuruluşunda ilgili mevzuata göre düzenlenen raporlar iki nüsha olarak
hazırlanır. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.
Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları
yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya
yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz.
(3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık
kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.
(4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda
toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep
yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.
(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna
göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan

bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde
yönlendirecek içerikte olamaz.
(6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.
Sağlık kuruluşlarının isimleri
MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-3/7/2014-29049) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı
evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki
diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık
dalı yazılamaz.
(2) (Değişik:RG-7/4/2011-27898) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması
ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve
kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Ruhsatnamenin Geri Alınması
Uyulması gereken diğer hususlar
MADDE 31 – (1) Sağlık kuruluşu işletenleri ile mesul müdürleri, aşağıda belirtilen hususlara
uymak zorundadır:
a) Ruhsatname almadan faaliyet gösterilemez.
b) Ruhsatnameye esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde tıbbi hizmet
verilemez.
c) Sağlık kuruluşunda, adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık çalışanları görev yapamaz.
ç) Sağlık kuruluşunda, tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan sağlık çalışanları ile gerekli izinleri olmayan sağlık
çalışanları görev yapamaz.
d) Ruhsatnamede belirtilen uzmanlık dalları haricindeki diğer uzmanlık dallarına ait araç ve
gereçler bulundurulamaz.
e) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
f) Sağlık kuruluşu bir şirket tarafından açılmış ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık
kuruluşunda yapılamaz.
g) 1219 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca tabipler, tıp diplomalarının veya
uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini yürütemez. Sertifika, yüksek lisans
veya doktora belgesine dayanılarak, bir başka tıp dalının görev alanına giren işlerin uzmanı olunduğu
ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak
kullanılamaz.
ğ) Tabip harici sağlık çalışanı, ilk yardım ve acil tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, tabip
kararı ve talimatı olmaksızın hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamaz.
Tabip harici sağlık çalışanının, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden
kendisi ile birlikte, mesul müdür ve işleten sorumludur.
h) Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından
kullanılamaz.
ı) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
i) Tıp merkezi bünyesinde diş tabipliği hizmeti verilse bile, diş tabibi sağlık kuruluşunun mesul
müdürü olamaz.
j) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Tıp merkezlerinde, bu Yönetmelikte belirlenenler haricindeki
cerrahi müdahaleler yapılamaz.

k) Tıp merkezlerinde ruhsatnamede yazılı cerrahi uzmanlık dalları dışındaki uzmanlık dallarının
cerrahi müdahaleleri yapılamaz.
l) (Ek:RG-3/7/2014-29049)
(Değişik:RG-30/1/2015-29252) Optisyenlik
müessesesinin
bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği
muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.
m) (Ek:RG-30/1/2015-29252) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı
içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.
n) (Ek:RG-30/1/2015-29252) Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi cihazların düzenli olarak bakım,
kontrol ve kalibrasyonu yapılır.
Denetim
MADDE 32 – (1) (Danıştay Onbeşinci Dairesinin 28/2/2018 tarihli ve E.:2014/9330;
K.:2018/2154 sayılı kararı ile iptal fıkra; Danıştay İDDK’nın 30/10/2019 tarihli E.:2018/2474,
K.:2019/4807 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)
(2) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(3) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(4) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(5) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
(6) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
Ruhsatnamenin geri alınması
MADDE 33 – (Değişik:RG-11/3/2009-27166)
(1) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin (Mülga ibare:RG-3/7/2014-29049) (…) belirlenen
süreler içinde giderilmemesi nedeniyle tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık
kuruluşunun faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat
Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı bu şekilde askıya alınan sağlık kuruluşu için eksikliklerin giderilip
faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de sağlık kuruluşu faaliyete
geçirilemez ise 9 uncu maddedeki planlama hükümleri uygulanır.
(2) Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam
edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle
durdurulan sağlık kuruluşunda hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, ruhsat Bakanlıkça geri alınır.
Bu durumdaki sağlık kuruluşu tekrar ruhsatlandırılmaz; sağlık kuruluşu sahipliği de, iki yıl süreyle 9
uncu maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatırımlar için başvuruda bulunamaz.
(3) (Ek:RG-28/9/2011-28068) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşunun devri ve başka bir yere nakli
MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Özel sağlık kuruluşlarının bu Yönetmelik
kapsamındaki kişilere devri halinde, EK-1/b’deki belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru
üzerine, 13 üncü maddeye göre işlem yapılarak yeni işleten adına ruhsatname düzenlenir.
(2) Tıp merkezini devralan, tıp merkezinin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dalları ile çalıştırdığı tabip
ve planlamaya dahil tabip harici sağlık çalışanı açısından, 9 uncu maddeye uymak zorundadır.
(3) Sağlık kuruluşlarının devri halinde, son dört ay içinde yapılmış denetimde eksiklik ve/veya
uygunsuzluğunun bulunmadığı ve hizmet alanlarında değişikliğin olmadığı durumlarda, Teknik
İnceleme Ekibi tarafından yerinde incelemenin tekrarlanmasına gerek olmadan EK-1/b’deki belgeler
değerlendirilerek, devralan adına ruhsatname düzenlenir.

(4) Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde
ruhsat almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Bakanlıkça ruhsat
düzenleninceye kadar, ancak eski işleteninin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu
faaliyetine devam edebilir.
(5) Devir yapılmasına rağmen, on beş iş günü içinde başvuru yapılmadığının ruhsat düzenlemesi
sırasında veya sonrasında belgesiyle tespiti halinde, devralan adına ruhsat düzenlenmesi işlemlerine
devam edilir. (Mülga cümle:RG-3/7/2014-29049) (…)
(6) Sağlık kuruluşunun denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan
dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksiklik
ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralanın talebi halinde yeniden verilir.
Sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin
tamamlanmasını beklemek zorundadır.
(7) Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde,
tıp merkezi binası için ön izin alınması şartıyla, nakil talep dilekçesi ve EK-1/c’deki belgelerle birlikte
Müdürlüğe başvurulur. Başvuru, 13 üncü madde uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.
(8) (Ek:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Ruhsatı askıda olan sağlık
kuruluşlarının ruhsatları askı süresince sadece bir kez devredilebilir.
Kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşları
MADDE 35 – (1) Özel kanunlarına göre bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarını açmaya
yetkili kamu kurumlarınca açılacak (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) poliklinik ve tıp merkezleri, ilgili
mevzuattan kaynaklanan muafiyetleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte öngörülen planlamaya,
sağlık insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis ile tıbbi donanım ve hizmet standartlarına uyar.
(2) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Birinci fıkrada belirtilen poliklinik ve tıp merkezleri,
Müdürlükçe ruhsatlandırılır. Ancak, bunlar için ön izin, mesul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına
çalışma belgesi düzenlenmez.
Hasta hakları
MADDE 36 – (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan
sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta
haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
(2) (Ek:RG-17/12/2022-32046) Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili
birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim
dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer
hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve
görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin,
Müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.
Müeyyideler (Değişik başlık:RG-3/7/2014-29049)
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında, bu
Yönetmelikte öngörülen idarî yaptırımlar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) (Ek:RG-6/1/2011-27807) (Değişik:RG-17/12/2022-32046) Sağlık kuruluşunun herhangi bir
biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik
giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen
durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar ilgili birimin faaliyeti
Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulur.
(3) (Ek:RG-3/7/2014-29049) Bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte fiilin
niteliğine göre ilgili diğer mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.

Muhtelif hükümler (Değişik başlık:RG-11/3/2009-27166)
MADDE 38 – (Değişik:RG-10/3/2010-27517)
(1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin eki;
a) Sağlık kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve
donanım listesi Ek-8’de,
b) Tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler listesi Ek-9’da,
c) Cerrahi müdahaleler için ilgili ünitelerde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme
listesi Ek-10’da,
ç) Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-11’de,
d) 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler Ek-12’
de,
e) (Ek:RG-25/9/2010-27710) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesi EK-13’te,
düzenlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik ile
a) 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,
b) 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
(Değişik madde başlığı:RG-7/4/2011-27898)
EK MADDE 1 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Değişik:RG-6/1/2011-27807)
(1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Sağlık kuruluşlarından;
a) (Değişik:RG-12/12/2017-30268) Tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerin
taşınmak istenmesi halinde Bakanlığa başvurulur. Tıp merkezi dışındaki özel sağlık kuruluşlarının
taşınmalarında, Bakanlıkça uygun görülmesi ve izin verilmesi kaydıyla, taşınma işlemlerinin iki yıl
içinde tamamlanması zorunludur. Tıp merkezi taşınmalarında ise, iki yıl içerisinde ön izin belgesi
almak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak suretiyle toplam beş yıl içinde
taşınma işlemlerinin tamamlanması zorunludur. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut
kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek
kuruluş binasını boşaltabilir. (Değişik cümle:RG-1/10/2019-30905) Poliklinikler taşınma talebinde
bulundukları takdirde A tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. Ancak, il dışındaki özel sağlık kuruluşu ile
birleşme/taşınma talebi halinde Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu, planlama ilkeleri
çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi
hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri
öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmaya izin verilir.
b) Özel hastanenin bünyesine katılmalarda hastanenin fizik şartları yeterli değil ise, Özel
Hastaneler Yönetmeliğine göre ek bina veya tadilat yapılmasına izin verilebilir.
c) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan anestezi ve
reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık
dalında bir kadro verilebilir.
ç) Bakanlıkça verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluş devri ve
birleşmeleri istisnadır.
(2) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık
kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, Bakanlığın istihdam planlamaları gereğince, 1219 sayılı
Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında

planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi
kadrolu çalıştığı il dışındaki planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.
(3) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarının ruhsatında
kayıtlı dallarda kadrolu çalışan uzmanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunanlar, görev
yaptıkları sağlık kuruluşunda kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında kadro dışı
geçici çalışabilirler.
(4) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60
olan tabipler özel sağlık kuruluşlarında boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilir. Bu fıkra kapsamında
çalışan hekimler 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki
iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama
kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.
(5) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen
kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunanlar hariç olmak üzere
yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de
çalışmak üzere tercih edecekleri muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık
kuruluşlarında bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışı geçici olarak
çalışabilir.
(6) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma
hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup kuruluşa müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro
dışı geçici çalışan tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi” düzenlenir. Kadro dışı geçici
çalışma gün ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı
geçici çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına/faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek
eklenir. Bu uzmanların kuruluştan ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman
bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı kuruluşun ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu
maddenin dördüncü ve on beşinci fıkraları kapsamındaki tabiplerin çalıştığı kuruluştan ayrılıp
muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi
halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.
(7) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması
halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilir. Ayrılan hekimin uzmanlık
dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu
kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.(4)
(8) Sağlık kuruluşunda kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene
odası oluşturulabilir ve bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir. Kuruluşta kadrolu ve kadro
dışı geçici çalışan tabip sayısından fazla poliklinik odasının olması, tabip sayısı artırılması hakkı
vermez.
(9) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak
kaydıyla, sağlık kuruluşlarına tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar eklenebilir. Ancak Bakanlıkça
planlama kapsamına alınmış olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazların eklenmesine planlama
çerçevesinde Bakanlıkça izin verilir. Ayrıca sağlık kuruluşunda kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji
yoğunluklu tıbbî cihazlar devir yoluyla aynı il içinde başka bir sağlık kuruluşunda kurdurulabilir.
Bulunduğu il dışındaki devirlerde Bakanlıkça izin verilebilir. Bu durumda devreden kuruluşun
ruhsatından ilgili tıbbi cihaz çıkarılır.
(10) (Değişik:RG-28/9/2011-28068) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu
kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu
hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı
ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları
kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların
sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde
müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.

(11) (Ek:RG-27/5/2012-28305) (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) Muayenehane hariç sağlık
kuruluşları Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu
çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) sağlık
kuruluşuna planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda
yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık
Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.
(12) (Değişik:RG-6/10/2022-31975) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12
nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal
Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının
teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması
halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması
durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam
kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla
hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte
birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin
taraflarca imzalanmış nüshası, tıp merkezi tarafından il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Bu durumdaki
hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi
müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi
olacağı tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderilir. Hastaya sunulan
teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve tıp merkezi müştereken sorumludur. Tıp
merkezinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin
bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşunun
ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Bu hekimlere hizmet sunan tıp merkezinin
mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu
müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.
(13) (Ek:RG-21/3/2014-28948) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Birleşme talep tarihi itibarıyla
aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları aynı il sınırları içinde tıp
merkezi bünyesinde birleşebilir. Tıp merkezinin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi
için Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti
sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman
ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir.
Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde
tamamlanır. Ancak tıp merkezlerinde birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi birinci fıkranın
(a) bendinde belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine
mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi
bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar
ayrılma talebinde bulunamaz.
(14) (Ek:RG-21/3/2014-28948) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezleri bünyesinde,
kendi kadrolarında bulunan deri ve zührevi hastalıklar ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî
dallarında uzman tabipler ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası olan tabiplerce estetik
amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları
tıp merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim tıp
merkezinin faaliyet izin belgesine ve Bakanlıkça oluşturulan elektronik sisteme işlenir. Estetik
biriminde EK-15’te tanımlanan işlemler yapılabilir. Estetik birimi için asgari bu Yönetmelikte poliklinik
odası için tanımlanmış fiziki mekân ve asgari tıbbi donanım bulunmak zorundadır.
(15) (Ek:RG-21/3/2014-28948) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette
bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.
(16) (Ek:RG-21/3/2014-28948) (Değişik:RG-12/12/2017-30268) Tıp merkezlerinde çalışan
tabiplerin, başka bir ildeki özel hastanede veya tıp merkezinde hizmet vermek istemeleri halinde;
a) Hizmet verilecek hastanenin/tıp merkezinin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin
uygun olması,
b) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,
c) Kadrolu çalıştıkları tıp merkezi ve hizmet sunacakları hastane/tıp merkezi ile olan
sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,
zorunludur. Bu durumda hizmet sunacakları hastane/tıp merkezinin bulunduğu ildeki
Müdürlükçe tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi” düzenlenir.
(17) (Ek:RG-30/1/2015-29252) Poliklinik ve tıp merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti
sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç
şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları
hariç diğer standartlara uyar.
(18) (Ek:RG-12/12/2017-30268) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Özel Sağlık Kuruluşlarında
çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları
sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve
ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe
onaylanır.
(19) (Ek:RG-12/12/2017-30268) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 11 inci
maddesi kapsamındaki tabip/uzman tabipler, tıp merkezlerinde Kanunda belirlenen çalışma süresini
tamamlayana kadar planlamadan istisna olarak kadro dışı geçici olarak başlayabilir. Kanunda
belirlenen çalışma süresi tamamlandığında en son çalıştığı tıp merkezinde çalışmaya devam edebilir.
Ancak ayrılması halinde tekrar bu madde kapsamında değerlendirilmez.
Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri
EK MADDE 2 – (Ek:RG-3/8/2011-28014) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/7/2013-28704)
(1) Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama
tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama
tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.
a) Sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde
ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir.
Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur.
Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından muayenehaneler
için belirlenen asgari özellikleri taşır. Bu Yönetmelikte muayenehaneler için öngörülen muayene odası
şartları sağlanır.
b) Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi
kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılmak
istenmeyen ünitelerin kadroları Bakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız olarak açılmak
istenen birimler bir hekimin sorumluluğunda kurulup işletilir.
c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık
personeli bulunur. Planlama kapsamında bağımsız olarak bir hekimin sorumluluğunda açılan sağlık
ünitelerindeki hekimler yalnızca bu ünitenin sorumluluğunu üstlenebilir. Bir sağlık kuruluşu, kadrolu
hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Bu ünitelerde çalışacak personelin
isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından bildirilen
personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık

ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla
aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.
ç) Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm sorumluluğu bağlı olduğu
sağlık kuruluşuna aittir.
(2) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi
tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve
rehabilitasyon müessesesi veya obeziteyle mücadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören
hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ile
Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı poliklinik planlama
kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluşları kendi kadro ve
kapasitesi kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak
açılabilir. Bu birimlerin başvuruları ilde bağlı olacağı asıl sağlık kuruluşunun mesul müdürünce
müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları sağlık kuruluşu sorumludur.
a) Bu fıkrada kapsamındaki kuruluş veya birimler aşağıdaki şekilde açılır. Bu kuruluş veya
birimler bu Yönetmelikteki müessese veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı taşımak ve
hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.
1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düşünülen sağlık hizmetleri ve kurulması talep
edilen sağlık kuruluşu veya birim için, mesul müdür işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür
ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.
2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve personel
sayısı açısından değerlendirir.
3) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür sağlık kuruluşunun fiziki şartlarını
hazırladıktan sonra ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça
sağlık kuruluşuna ruhsatname, birim için ise uygunluk belgesi düzenlendikten sonra yatırımcı, Kültür
ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için
başvurur.
4) Bu kuruluş ve birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu
olarak düzenlenir. Acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunması zorunludur.
5) Bu tür sağlık kuruluşları konaklama tesislerinin dışına taşınamaz ve diğer sağlık kuruluşlarıyla
birleşemez.
(3) Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri
EK MADDE 3 – (Ek:RG-27/5/2012-28305)
(1) Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki
hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve
havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilir.
(2) Sağlık üniteleri, gümrüksüz alanda tercihen gidiş katında, alanın her yerine en hızlı bir
şekilde ulaşmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçişlerine yakın olmalıdır. Gümrüklü
alanda ise özellikle pasaport işleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi işlemlerinin yürütülmesi
amacıyla yolcu muayene ve müşahedesi için bir oda oluşturulabilir.
(3) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müşahede odası gibi tıbbi
bölümlerde bu Yönetmeliğe uygun şartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve
tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalı ve asansörler hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta
olmalıdır.
(4) Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari
kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamındaki ünitelerin planlamayı bozacak şekilde taşınma ve başka bir
kuruluşla birleşme talepleri kabul edilmez. Bu alanlardaki hizmetin sonlanması halinde sağlık
ünitelerinin faaliyeti Bakanlıkça sonlandırılır.
Uygunluk belgesi başvurusu olan sağlık kuruluşları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 39 uncu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre, uygunluk belgesi için usulüne
uygun ve eksikliği bulunmamak şartı ile başvurusu yapılan özel sağlık kuruluşlarının işlemleri, 39 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.
Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-11/7/2013-28704)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe
göre açılarak faaliyet gösteren tıp/dal merkezleri, C tipi tıp merkezi; poliklinikler B tipi poliklinik olarak
kabul edilir. Bu madde yürürlüğe girmeden önce tıp/dal merkezleri ile poliklinikler için Müdürlükçe
düzenlenmiş uygunluk belgeleri C tipi tıp merkezi ve B tipi poliklinik ruhsatnamesi ve faaliyet izin
belgesi olarak kabul edilir.
(2) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kadrolu klinisyen uzman sayısı dördün
altında olan tıp/dal merkezlerinin mevcut klinisyen kadro sayısı asgari kadro sayısı olarak kabul edilir
ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmelerine izin verilir.
(4) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(5) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(6) A tipi poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma şartlarını taşıyan ve buna
ilişkin belgeleri bulunan mevcut polikliniklerden, Müdürlükçe gerekli belgeler ile şartları taşıdıkları
belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b’ye uygun olarak A tipi poliklinik ruhsatnamesi
düzenlenir.
(7) 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarının
denetimi, (Değişik ibare:RG-3/7/2014-29049) Müdürlük ekipleri tarafından rutin olarak
yapılır (Danıştay Onbeşinci Dairesinin 28/2/2018 tarihli ve E.:2014/9330; K.:2018/2154 sayılı kararı
ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 30/10/2019 tarihli E.:2018/2474, K.:2019/4807 sayılı Onama
kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)
(8) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(9) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(10) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
(11) (Mülga:RG-1/10/2019-30905)
Açılmış sağlık kuruluşlarının uyumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-11/3/2009-27166) (Yeniden düzenleme:RG-1/10/2019-30905)
(1) Bu maddede geçen;
a) A tipi tıp merkezi, 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik sonrası Bakanlıkça A tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılmış olup faaliyetlerine devam
eden tıp merkezlerini,
b) B tipi tıp merkezi, 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik sonrası Bakanlıkça B tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılmış olup faaliyetlerine devam
eden tıp merkezlerini,
c) C tipi tıp merkezi, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren
tıp merkezlerini,
ifade eder.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C
tipi tıp merkezleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut halleriyle faaliyetlerine devam
ederler. Bu kuruluşlara mevcut halleriyle devam ettikleri müddetçe yeni ünite, birim ve uzman hekim
kadrosu ilavesine izin verilmez.
(3) (Değişik:RG-6/2/2020-31031) 1/10/2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C
tipi tıp merkezlerinden müstakil binada hizmet verenlere mevcut yerlerinde yeni tıp merkezi ruhsatı
düzenlenir. Bu kuruluşlar en az (Değişik ibare:RG-6/10/2022-31975) üç bin metrekare toplam kapalı
alana sahip olma şartından muaf olup, (Değişik ibare:RG-4/12/2021-31679) üç yıl içerisinde en az iki
uzmanlık dalında on uzman hekim kadro şartını sağlamak zorundadırlar. Gerekli asgari uzman tabip
kadrolarını sağlamak için, aynı il içinde bulunan diğer özel sağlık kuruluşlarından ya da uzman tabip
dağılımı yönünden daha yüksek yoğunluklu illerden daha az yoğunluklu illere olacak şekilde farklı bir
ilden uzman tabip kadrosu devir alınmasına izin verilir. Ancak uzman hekim kadrosunu devretmek
isteyen özel sağlık kuruluşunun kadro devri sonrası uzman hekim kadro sayısının dördün altına
düşmesi durumunda uzman hekim kadro devrine izin verilmez. Uzman hekim sayısı dörtten az olan
yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenmiş tıp merkezlerinin uzman hekim sayısı, Bakanlıkça belirlenen
uzmanlık dallarından olmak üzere Bakanlıkça dörde tamamlanır.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış (Ek ibare:RG-6/2/2020-31031) A
tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden en az ikisi bu Yönetmelikte tıp merkezi için gerekli olan asgari
bina ve personel şartlarını birleşerek sağlamaları halinde tıp merkezine dönüşebilir. Birleşme işlemi
tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz. Birleşerek dönüşmesi
Bakanlıkça uygun görülen tıp merkezi, iki yıl içerisinde ön izin belgesi almak ve ön izin tarihinden
itibaren üç yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine
mevcut haliyle devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek
kuruluş binasını boşaltabilir. Dönüşen tıp merkezine mevcut uzman hekim kadrosuna ilave olarak,
birleştirilen ruhsat sayısı kadar Bakanlıkça planlama kapsamında uygun görülen uzman hekim kadrosu
ruhsatlandırma aşamasında verilir.
(5) Bu madde kapsamında yeniden ruhsat düzenlenecek tıp merkezlerinden bir defaya mahsus
ruhsat harcı alınmaz.
Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi,
1/1/2010 tarihinde sona erer.
(2) Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik
salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya
polikliniğe dönüştürülür.
(3) İkinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler
ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik
ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde “güzellik (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…)
” ifadesi kullanılamaz.
(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan
tıbbî işlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik”

veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre
tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.
(5) (Değişik:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer) Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan
merkezlerin işleteni tabip değil ise bunlar işletenin tercihine göre güzellik salonuna veya tabip mesul
müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilir. Polikliniğe dönüşme hakkı 15/2/2008
tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve bu tarih itibariyle faaliyette bulunan merkezlerin
işletenleri tarafından 1/2/2010 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle kullanılabilir. Bu hak
işletenlerin değişmesi ile sona erer. Şahıs şirketlerinde herhangi bir ortağın değişmesi, sermaye
şirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında
işleten değişikliği kabul edilir.
(6) (Ek:RG-10/3/2010-27517) Beşinci fıkraya göre polikliniğe dönüşmek için Müdürlüğe başvuru
yapanlar, en geç altı ay içinde uygunluğunu sağlayıp müdürlükten “poliklinik uygunluk belgesi” almak
zorundadırlar. Bu süre içinde tabip mesul müdürleri sorumluluğunda poliklinik olarak faaliyette
bulunabilirler. Bu kuruluşlar, bina ve fiziki şartlar bakımından geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası (a)
bendinde öngörülen uyum süresi içerisinde yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir. Altı ay
sonunda uygunluğunu sağlayamayan veya Müdürlük incelemesi sonucu başvurusu uygun
bulunmayan yerlerin valilikçe faaliyetine son verilir.
Güzellik salonları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmeliğe göre açılmış güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu
adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır.
(2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi
işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Uygunluk belgesi başvurularının sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 6 – (Başlığı ile değişik:RG-11/3/2009-27166)
(1) Uygunluk belgesi için dosyaları en geç 1/9/2008 tarihine kadar müdürlük kayıtlarına girerek
Bakanlığa intikal ettirilen tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi işlemleri, Bakanlıkça belirlenen
eksikliklerini 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlamak kaydıyla 39 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde
sonuçlandırılır.
Mevcut muayenehanelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-3/8/2010-27661) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/1/2015-29252)
(1) 33/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki standartları
bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu muayenehanelere Müdürlükçe
3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre içerisinde uygunluk belgesi almayan
muayenehanelerin faaliyeti valilikçe durdurulur. Muayenehanelerin mevcut durumlarının tespitinde
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehanelerin taşınma talepleri bu Yönetmelik hükümlerine
göre değerlendirilir.
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-3/8/2010-27661)
(1) Bakanlık, tıbbi kayıtların bildirimine ilişkin bilgi işletim sistemini 3/8/2010 tarihinden
itibaren bir ay içerisinde kurar. Sağlık kuruluşları bu sistemin kurulmasından sonra bildirime başlar.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-6/1/2011-27807)
(1) 6/1/2011 tarihinden önce uygunluk belgesi/ruhsat alan sağlık kuruluşlarının tam zamanlı
olmak kaydıyla tabip/uzman kadroları, sağlık kuruluşu kadrosu olarak kabul edilir. Kuruluşta kısmî
zamanlı çalışan tabip/uzmanlar kuruluş kadrosuna dahil edilmez.
(2) 6/1/2011 tarihi itibarıyla sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan tabip/uzmanlardan;
a) Sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışanlar,
b) 11/3/2009 tarihinden sonra bir sağlık kuruluşunda kadrosu olmadığı için görev yaptığı
kuruluştaki kısmi zamanlı çalışma belgesi iptal edilenler,
c) Sadece muayenehane işletenler,
(Değişik paragraf:RG-7/4/2011-27898) 2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde planlamadan
istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu süre içerisinde
uygunluğunu sağlayamayanların çalışma belgeleri müdürlükçe iptal edilir. Bu çalışma izni
tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu
tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmaması
halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde
çalışan tabip/uzmanın sağlık kuruluşundan ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi
halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları sağlık kuruluşu için 9 uncu ve 17 nci
maddeler kapsamında değerlendirilir.
(3) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)
(4) 6/1/2011 tarihinden önce;
a) Müstakil olarak açılmış olan laboratuvar ve müesseseler, en geç iki ay içerisinde bu
Yönetmeliğe göre kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak için müdürlük aracılığıyla Bakanlığa
müracaat eder. Bakanlıkça bu kuruluşların birinci fıkraya göre kadroları belirlenerek kuruluş ruhsatı
ve mesul müdür belgesi düzenlenir. İki ayın sonunda ruhsat ve mesul müdür belgesi müracaatında
bulunmayan kuruluşların faaliyeti müracaatta bulunana kadar valilikçe süresiz durdurulur. (Ek
cümle:RG-7/4/2011-27898) Faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde bu
Yönetmeliğe uyum sağlayıp tekrar faaliyete geçmeyen aboratuar ve müesseselerin ruhsatları iptal
edilir.
b) Usulüne uygun olarak müdürlüğe ruhsat başvurusu yapılan aboratuar, müessese ve
poliklinikler 9 uncu maddedeki planlamadan muaf tutularak işlemleri sonuçlandırılır.
c) Ruhsat/uygunluk belgesi alan aboratuar, müessese ve polikliniklere tabip/uzman kadrosu ve
teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz eklenmesi 9 uncu maddeye göre yapılacak planlamaya tâbidir. (b)
bendine göre ruhsatlandırılacak kuruluşlar da bu bent kapsamında değerlendirilir.
(5) 6/1/2011 tarihinden önce sağlık çalışanı eksikliğinden dolayı uygunluk belgesi askıya alınan
tıp/dal merkezlerinin askı süresi iki yıl sonra sona erer.
Sandıklara ait sağlık birimleri
GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-27/5/2012-28305)
(1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait
sağlık birimleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 20 nci maddesinde belirlenen sürenin sonuna kadar faaliyet gösterir. Belirtilen süre sonunda
kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.
(3) Bu madde kapsamındaki sağlık birimlerinde, (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) belirtilen
süre içerisinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunulabilir:

a) Sağlık birimlerinde yalnızca iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak
sahiplerinin fatura ve sağlık kuruluşuna sevk işlemleri ile gereğinde muayene hizmeti yürütülür.
b) Bu birimlerde, sadece bu Yönetmeliğin Ek-13 sayılı listesinde yer alan işlemler yapılabilir.
c) Hekimler/uzmanlar sadece bu birimde meslek icra etmek şartıyla çalışabilir.(4)
ç) Hekim dışı personel gerekli ve yeterli sayıda çalıştırılabilir.
Konaklama tesislerinde halihazırda çalışan hekimler
GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-11/7/2013-28704)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama
tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir özel sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan
hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık
ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro
hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüdedir.
İstisnai tabip çalıştırılması
GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-21/3/2014-28948)
(1) 31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan
tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla tıp
merkezinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup tıp merkezine
müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin ayrılıp planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda
başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışmasına izin verilir.
(2) 15/2/2008 tarihinden itibaren planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda herhangi bir süre
sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya
tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus planlamaya
tabi özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik
bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin çalıştığı sağlık
kuruluşundan ayrılarak planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde
talep 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.
(3) (Ek:RG-30/1/2015-29252) 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve
21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu
olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda
bulunmak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekildeki geçici
çalışma, tabiplere yönelik şahsi bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez.
Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı
şekilde devam eder.
(4) (Ek:RG-30/1/2015-29252) 15/2/2008 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarında, çalışma
belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/201321/3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda
kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak
çalışabilir. Bu şekilde çalışma, tabiplere yönelik bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro
hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin, özel sağlık kuruluşlarından ayrılarak başka özel sağlık
kuruluşlarında çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.
(5) (Ek:RG-1/10/2019-30905) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yürürlükte bulunan bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında
kurumsal sözleşme ile çalışanların sözleşmeleri en geç 30/6/2020 tarihinde sona erer.

(6) (Ek:RG-7/8/2021-31561) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ek 1 inci maddenin
dördüncü fıkrası kapsamında çalışmakta olan kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler aynı şekilde
çalışmaya devam edebilirler. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta
çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.
Denetim formlarının oluşturulması
GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:RG-3/7/2014-29049)
(Danıştay Onbeşinci Dairesinin 28/2/2018 tarihli ve E.:2014/9330; K.:2018/2154 sayılı kararı
ile iptal madde; Danıştay İDDK’nın 30/10/2019 tarihli E.:2018/2474, K.:2019/4807 sayılı Onama
kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)
Askı sürelerinin uzatılması
GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-4/12/2021-31679)
(1) (Değişik:RG-1/7/2022-31883) Bu maddenin yayımlandığı tarihte ruhsatlı olan özel sağlık
kuruluşlarından bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 33 üncü
maddesinin birinci fıkrası, ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve on üçüncü fıkrası ile
geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilen ruhsat askı süreleri ile ön izin ve
ruhsatlandırma için verilen süreler 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) (Ek:RG-1/7/2022-31883) Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
hükmünce yerinde dönüşerek tıp merkezi ruhsatı almış tıp merkezlerinin en az iki uzmanlık dalında
uzman hekim kadro sayısı 10’un altında olanlardan uzman hekim sayılarını 10’a tamamlamak için
verilen 3 yıllık süresi dolmuş olanların süreleri 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sözleşme ibrazı
GEÇİCİ MADDE 15- (Ek:RG-6/10/2022-31975)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen ek 1 inci maddenin on ikinci fıkrası
kapsamında hizmet sunan tıp merkezleri tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
en geç üçüncü ayın sonuna kadar muayenehane hekimleriyle yapılan sözleşmenin taraflarca
imzalanmış nüshasının müdürlüğe ibrazı zorunludur.
Yürürlük
MADDE 40 – (Değişik:RG-11/3/2009-27166)
(1) Bu Yönetmeliğin;
a) 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 31/12/2009 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
-------------------(3)
Danıştay Onuncu Dairesinin 3/5/2012 tarihli ve Esas No. 2008/2745, Karar No. 2012/2065
sayılı kararı ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası iptal edilmiştir.
(4)
Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2013/5792 sayılı dosyası üzerinden verdiği 9/5/2013 tarihli
kararı ile, bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin olup 27/5/2013 tarihli ve 28305 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış bulunan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesi ile değiştirilmiş bulunan bu Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin yedinci fıkrasının
ikinci cümlesinin,
b) 7 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin üçüncü fıkrasında yer alan “ve poliklinikte”
ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

c) 7 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin dördüncü fıkrasının ilk cümlesindeki “sağlık
kuruluşunda” ibaresinin “tıp merkezinde” şeklinde değiştirilmesinin,
ç) 7 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesindeki
“bir sağlık kuruluşunda” ibaresinin “özel hastane veya tıp merkezinde” şeklinde değiştirilmesinin,
d) 9 uncu maddesi ile bu Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 10’un üçüncü fıkrasının (c)
bendinin,
yürütülmesi durdurulmuştur.
(5)
Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2013/11450 sayılı dosyası üzerinden verdiği 30/4/2014 tarihli
kararı ile, bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin olup 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış bulunan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesiyle değiştirilmiş bulunan bu
Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin onikinci fıkrasında yer alan “A ve B Tipi” ibaresinin yürütülmesi
durdurulmuştur.
(6)
Danıştay Onbeşinci Dairesinin 25/6/2014 tarihli ve E:2013/2888, K:2014/5738 sayılı Kararı ile
bu fıkrada yer alan “Laboratuvar ve müessese, çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere
hizmet verir.” ibaresinin iyonlaştırıcı radyasyonla, teşhis, tedavi veya araştırma yapılan müesseseler
yönünden iptaline karar verilmiştir.
(7)
Danıştay Onbeşinci Dairesinin 15/01/2019 tarihli ve Esas No:2018/530 sayılı kararı ile
Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
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EK-1
(Mülga başlık:RG-21/3/2014-28948)(1)
EK-1/a
(Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Değişik başlık:RG-11/7/2013-28704)
1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği
uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje,
3) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği
4) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre
yetkili mercilerden alınmış olan belge,
5) Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret
sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından tabip olanların tabip olduklarını belgelemek üzere
tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, tıp merkezi gerçek kişi/kişiler
tarafından açılacak ise tıp fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre aboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde ve
gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans
hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin ve hizmet sözleşmesinin ıslak
imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına uygun ve
ambulans hizmetinin karşılandığına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı belgenin sureti,
9) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)
10) Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek
Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul
müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi,
T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında
imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü
ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme,
b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı
ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul
müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),
11) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari sayıdaki uzman/tabiplerin
diplomaları/uzmanlık belgeleri, tabip odası kayıt belgesi (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ile hizmet
sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri,
12) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)
13) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)
14) Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine
geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
15) Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan
sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/
16) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili
kurumla yapılmış sözleşme.
belgeleri,

2- POLİKLİNİKLERDE RUHSATNAME BAŞVURUSU
İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği
uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru
dilekçesi,
1

21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile "SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATNAME
BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER” başlığı yürürlükten kaldırılmıştır..

2) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise,
bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediyesince onaylı örnekleri de olabilir),
3) Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
4) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Polikliniğin olduğu binada yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak
ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
5) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç
araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı,
6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği
ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin
Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları ve varsa uzmanlık
belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre aboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek poliklinik bünyesinde ve gerekse
hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Ambulans hizmeti, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında gösterilen şekilde verilecek ise buna
dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde Ambulanslar ve
Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli
sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin aslı
görülerek Müdürlük onaylı örneği, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği;
9) Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek
Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul
müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi,
T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Poliklinik işleteni şirket ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise, şirket müdürü ile mesul müdür tabip arasında
yapılan sözleşme; aksi halde, mesul müdürlük konusunda ortaklar kurulu karar defterinin aslı görülerek Müdürlük onaylı
örneği,
b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya
mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme,
10) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Poliklinikte çalışacak tabip ve diş tabipleri için adli sicil beyanı ve ilgili oda kaydı
belgesi ile poliklinik ortağı tabipler, poliklinikte çalışacak tabip ve tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık
fotoğrafları,
11) EK-5’e göre istihdamı zorunlu olan ve tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları
(diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
12) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Poliklinikte çalışan hekimlerin tabip odası kayıt belgeleri,
13) Poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanlarının, isimleri ve mesul müdür tarafından onaylanmış isim listesi
ve T.C. Kimlik Numaraları,
14) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen
bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili
kurumla yapılmış sözleşme.

3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
(Ek:RG-6/1/2011-27807)
A) RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

Kuruluşun/Laboratuvarın/Müessesenin
Adı
Adresi
Sahibi
Açılacak
Laboratuvarın/
müessesenin türü
Laboratuvar/Müessese Mesul Müdür/Sorumlu Uzmanı
Adı
Uzmanlık dalı
Fakülte diploma no
Uzmanlık no
TC kimlik numarası
Çalışma şekli kadrolu/
geçici
Geçici çalışacaksa kadrolu
çalıştığı kuruluşun
adı/adresi
Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun bünyesinde bulunan laboratuvarın/müessesenin mesul
müdürlüğünü/sorumluluğunu yürütmek istiyorum.
Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması için gereğini arz ederim.
..../..../20..
İlgili Branş Uzmanı
Adı-Soyadı
imza
Kuruluşta geçici olarak çalıştırmak istiyorum.*
Çalışma saatleri

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşta geçici çalışmasına izin
veriyorum.**
Kadrolu çalışma saatleri

Doktor bilgi bankası kaydı kontrolü yapılmıştır/yapılmamıştır.

*Geçici çalışılacak kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.
**Kadrolu çalışılan kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.

Mesul Müdürün
…./…./20..
İmza-Kaşe

adı-soyadı

Mesul Müdürün
…./…./20..
İmza-Kaşe

adı-soyadı

B) MÜESSESE RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM FORMU

1- Kuruluşun Adı
2- Adresi
3- Uzman hekimin adı soyadı
4- Uzmanlık belge no
5- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?
6- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?
7- Mevcut cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerekse tatbik edilene zarar vermeyecek
şekilde mevzuatta belirtilen şekilde izole edilmiş midir?
8- X-Ray ışınlı cihazların kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu?
9- X-Ray ışınlı cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik gerekli donanım ve
önlemler mevzuata uygun mu?
10- Cihazlarla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak düzenlenerek gerekli
koruyucu tedbirler alınmış mı?
11- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde mevcut ve
mevzuata göre muhafaza ediliyor mu?
12- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu?
13- Fizik tedavi müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu?
Not: 11 ve 12’ de yer alan maddeler radyom/radyoaktif madde kullanılıyor ise bildirilecek.
BULUNAN CİHAZIN
(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason, Elektrikli Fizik
tedavi cihazları v.b.)
Cinsi
Marka
Modeli
Üretim Yılı
1
2
3
4
5
Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim…./…./20…
Mesul Müdür/Sorumlu
Uzman
Adı-Soyadı

C) LABORATUVAR RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM
1- Kuruluşun adı
2- Adresi
3- Uzman hekimin adı soyadı
4-Uzmanlık belge no
5-Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?
6-Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?
7- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi usulüne uygun olarak mevcut mu?
8-C/1’de isimleri bulunan kimyasal maddeler mevzuatta belirtilen şekilde uygun
olarak laboratuvarda mevcut mu?
9-C/2’de isimleri bulunan cihaz, araç ve gereçler mevzuatta belirtilen şekilde
uygun olarak laboratuvarda mevcut mu?
10-C/3’de yer alan listedeki tahliller yapılması için laboratuvarda yeterli
donanım mevcut mu?

Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. ../../20....
Adı, Soyadı:
İmza:

C/1) LABORATUVARDA BULUNAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ
Türü
1.
2.
3.

Miktarı
.....................
.....................
.....................

......................
......................
......................
Uzmanın adı ve soyadı
İmza

Not: Laboratuvarda bulunan tüm kimyasal maddeler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.
C/2) LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZ, ARAÇ VE GEREÇLER LİSTESİ

1.
2.
3.

Cinsi
.....................
.....................
.....................

Modeli
......................
......................
......................

Miktarı
....................
....................
....................

Uzmanın adı ve soyadı
İmza
Not: Laboratuvarda bulunan tüm cihaz, araç ve gereçler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.
C/3) LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ
Tahlilin adı
1.
2.
3.

.....................
.....................
.....................
Uzmanın adı ve soyadı
İmza

Not: Laboratuvarda ilgili uzmanlık dalına uygun olarak yapılacak tahliller listede belirtilecek ve liste uzman tarafından
imzalanacak.

D) MÜESSESE İNCELEME RAPORU

1- Müessesenin adı
2- Adresi
3- Sahibinin adı ve soyadı /tüzel kişilikse şirketin ismi
4- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı (Başka bir sağlık
kuruluşu bünyesinde ise)
5- Bünyesinde bulunduğu sağlık
Belgesi/Ruhsatnamenin tarih ve sayısı

kuruluşunun

Uygunluk

6- Ruhsatname düzenlenecek hekimin adı soyadı
7- Hekimin Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no
8- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte
mi?
9- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?
10- Bulunan cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerek tatbik
edilene zarar vermeyecek tarzda izole edilmiş mi?
11- Fizik Tedavi Müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye
uygun mu?
CİHAZIN
(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason,
Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.)
Cinsi

Marka

Modeli

Üretim Yılı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lütfen arka sayfaya devam ediniz.

I- X-RAY IŞINLI CİHAZLAR
(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi, Sintigrafi vb)
1- Cihaz/cihazların bulunduğu yerin kurşun izolasyonu mevzuata
uygun mu?
2- Cihaz/cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik
gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu?
3- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince
TAEK lisansları var mı?
4- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince
TAEK lisanslarının vize süreleri halen geçerli mi?
5- Cihazla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak
düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı?
6- Banyo odasının yeterli havalandırması mevcut mu?

II- RADİYOM
1- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif
madde mevcut mu?
2- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, Tüp, iğne, hücre, pens vs.)
mevcut mu?
3- Radyom ve radyoaktif maddeler mevzuatta uygun şekilde
muhafaza ediliyor mu?

Yukarıda belirtilen adreste bulunan müessesede …./…./…….. tarihinde tarafımdan yapılan
inceleme ve teftiş sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………………*
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Teftişi Yapan Uzman Hekimin;
Adı Soyadı
:
Görev Yeri
:
Uzmanlık Belgesi No :
* Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir.

İmza
Kaşe(varsa)

E) LABORATUVAR İNCELEME RAPORU

1- Laboratuvarın adı
2- Adresi
3- Laboratuvarın cinsi
4- Sahibinin adı/tüzel kişilikse şirketin ismi
5- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı
(Başka bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise)
6- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun
Uygunluk Belgesi/ Ruhsatnamenin tarih ve sayısı
7- Ruhsatname düzenlenecek uzmanın adı soyadı
8- Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no
9- Laboratuvarın fiziki mekânı mevzuata uygun
olarak hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?
10- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi
usulüne uygun olarak mevcut mu?
11- Mevzuata göre bulunması zorunlu olan ve
bildirimde bulunan kimyasal maddeler ile cihaz,
araç ve gereçler usulüne uygun ve yeterli olarak
laboratuvarda mevcut mu?
12- Yapılacağı bildirilen tahlillerin yapılması için
laboratuvarda yeterli donanım mevcut mu?

Yukarıda belirtilen adreste bulunan kuruluşta …./…./…….. Tarihinde tarafımdan yapılan inceleme ve teftiş
sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………*
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Teftişi Yapan Uzman Hekimin;
Adı Soyadı
:
Görev Yeri
:
Uzmanlık Belgesi No :

* Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir.

İmza
Kaşe(varsa)

F) TAAHHÜTNAMELER
TAAHHÜTNAME (1)
Şirketimiz bünyesinde açmak istediğimiz ………………………………. isimli laboratuvara/müesseseye
……………………….. ruhsatnamesinin düzenlenmesine esas olmak üzere;
Ekte (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Müdürlükçe tasdikli tasdikli örneği bulunan Ticaret Sicil
Gazetesinde kuruluşu yayımlanmış olan…………………………………………………... isimli şirketin ortaklarının tamamı
UZMAN/TABİPTİR.
Şirket ortaklığında hisse devri söz konusu olduğunda UZMAN/TABİP olmayanlar ortaklığa kabul
edilmeyeceklerdir.
Ruhsatname Sahibi Uzmanın
İsim-İmza

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin
İsimleri-İmzaları

Ek: Ticaret Sicil Gazetesi
(Değişik ibare:RG-1/11/2021-31646) *Ticaret sicil tasdiknamesi
TAAHHÜTNAME (2)
……………………….ili………………………………………………...adresinde, …………………………………………….adı altında faaliyet
gösteren kuruluşumuz bünyesinde bulunan.....................................* laboratuvarımızın/ünitemizin bulunduğu fiziki
mekânda, laboratuvarın sahipliğinde, kuruluşumuzun adında ve laboratuvarda kullanılan cihazlarda (ruhsatlandırmaya
esas şartlarda) hiçbir değişiklik olmamıştır.
Yukarıda beyan ettiğimiz şartlarda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak her türlü
hukuki sorumluluğun şahsımıza ve şirketimize ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin**
İsimleri-İmzalar

.
*Laboratuvarın/müessesenin türü (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve
Radyoterapi) yazılacak.
(Değişik ibare:RG-1/11/2021-31646) **Ticaret sicil tasdiknamesi

G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
a)
b)

Başvuru dilekçesi,
Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak),
Uzmanlık belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak ve sınav tutanağı kabul edilmeyecektir),
T.C. kimlik numarası beyanı,
İki adet vesikalık fotoğraf,
Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı veya
Müdürlükçe onaylı örneği,
Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.),
Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal
maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi,
İnceleme raporu,
Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi gibi cihazların hepsi için
ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak lisans belgelerinin Müdürlük onaylı örneği,
Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi,
(Değişik:RG-1/11/2021-31646) Taahhütname ve ticaret sicil tasdiknamesi,
Özel hastane/tıp merkezi/poliklinik bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma
uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün
yazı ile belirtmesi yeterlidir.)
Ruhsat değişikliğinde;
Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş, ...............tarih ve ...............sayılı yazımız ekinde gönderilen
.....................no’lu ruhsatname aslı,
Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın (cilt ve yaprak
numarası belirtilecek şekilde) ulusal bir gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu
ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe.

15. (Ek:RG-30/1/2015-29252) Tabip ve diş tabipleri için ilgili oda kaydı belgesi ve adli sicil beyanı,

Ğ) ÜSTYAZI ÖRNEĞİ
T.C.
………………..VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
SAĞLIK BAKANLIĞINA
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü2
……………………uzmanı....................................................... sorumluluğunda müessese/laboratuvar açmak için
başvuru yapılmıştır. Yapılan incelemede ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve bilgiler uygun olup, başvuru
dosyası Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir.
………………………………………………….……………………….adresinde,
……………………………………..adındaki………………………………………*a ait müesseseye/laboratuvara ruhsat düzenlenmesi için
gereğini arz ederim.
İl Sağlık Müdürü
EKLER:
-Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Müdürlük onaylı)
-2 fotoğraf
-Beyanname ve teftiş raporu
-Varsa duruma uygun diğer belgeler
*Sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin ismi yazılacak.

27/5/2012 tarihli ve 28305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile buradaki "Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü”
ibaresi metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
2

EK-1/b
(Değişik:RG-10/3/2010-27517)
SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME
İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık
dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,
2) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan
ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket
ortaklarının tabip olduklarını belgelemek üzere tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe
tasdikli suretleri, tıp merkezi hariç diğer sağlık kuruluşları için şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek
üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı
görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre
mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık
belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf (Sağlık
kuruluşunun türüne göre EK-1/a-1 veya EK-1/a-2’de belirtilen şekilde),
4-a) Tıp merkezi için EK-1/a-1’deki: Hizmet satın alma halinde 7, 8, 9, 15; sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda
değişiklik olması halinde yeni çalışanlar için 11, 12 ve 13; tıbbi atıkların bertarafı için 16 ncı maddelerde sözü edilen belgeler
(devralan adına EK-1/a-1’de belirtilen şekilde düzenlenmesi),
b) Poliklinik için EK-1/a-2’deki: 7, 8; poliklinik ortağı tabiplerin (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) adli sicil beyanı ve
ikişer adet vesikalık fotoğrafları; sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda değişiklik var ise yeni çalışanlar için 10, 11, 12 ve
13; atıkların bertarafı için 15 inci maddelerde sözü edilen belgeler (devralan adına EK-1/a-2’de belirtilen şekilde
düzenlenmesi).
NOT: Sağlık çalışanı değişikliği yok ise diplomalar hariçtir.

EK-1/c
(Değişik:RG-10/3/2010-27517)
SAĞLIK KURULUŞUNUN BAŞKA YERE NAKLİ DURUMUNDA
İSTENECEK BELGELER
1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık
dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun nakli ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje; poliklinikler için, oda esasında
bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek
doğruluğu onaylanmış plan örneği,
3) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezi için, yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediye veya Müdürlükçe
onaylı örneği; poliklinik için, müstakil binada ise sağlık kuruluşu kaydı olan, müstakil binada değil ise binanın yapı kullanma
izni belgesinin onaylı örneği;
4) Sağlık kuruluşunun olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek
19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu
ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge,
5) Tıp merkezi ve müstakil binada olacak poliklinik binasının ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) EK-1/a-1 ve 2’de yer alan diğer hususlarda değişiklik var ise bu belgeler,
7) Sağlık kuruluşunda çalışacak tabipler ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili değişiklik var ise, bunun için EK-1/a-1 ve
2’de sağlık çalışanları bakımından yer alan belgeler.

EK-1/d
(Değişik:RG-3/8/2010-27661)
MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA
İSTENECEK BELGELER
1) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13’te yer alan
işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe,
2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve
Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,
3) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin
Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,
4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate
alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
5) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti (Yapı
kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz.),
6) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)
7) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken
tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,
8) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile istihdamı
zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla
müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili
kurumla yapılmış sözleşmeyi.

EK-2/a
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TIP MERKEZİ RUHSATNAMESİ
Ruhsat No
:
Tarih ve Sayı
:
Adı
:
Tipi
:
Adresi
:
Sahipliğin Adı
:
Poliklinik Sayısı
:
Gözlem Yatak Sayısı
:
Acil Gözlem Yatak Sayısı
:
Mimari Proje Onay/Revizyon Tarihi :
Tıp Merkezleri ile ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde yukarıda adı yazılı tıp merkezinin Faaliyet İzin Belgesi ile
birlikte hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi için işbu ruhsat verilmiştir.
ONAY

EK-2/b
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
POLİKLİNİK RUHSATNAMESİ
Ruhsat No:
Tarih:

Adı
Tipi
Adresi ve Telefonu
İşleteni

:
:
:
:

Çalışma Saatleri

:

Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:
Hizmet Birimleri (Uzmanlık dallarının gerektirdiği poliklinik odası haricindeki):
1) Laboratuvarlar:
2) Radyoloji görüntüleme cihazları:
3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler:
Yukarıda adı ve adresi belirtilen polikliniğin hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi Sağlık
Bakanlığınca uygun görülmüştür.
ONAY

EK-2/c
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)

Ruhsat No :
Tarih ve Sayı :
TIP MERKEZİ FAALİYET İZİN BELGESİ
Adı
:
Tipi
:
Adresi :
Sahipliğin Adı
Çalışma Saatleri

:
:

HASTA KABUL VE TEDAVİ EDECEĞİ UZMANLIK DALLARI:
Kadrolu Uzmanlık Dalları

:

HİZMET BİRİMLERİ (Uzmanlık Dallarının Gerektirdiği Poliklinik Odası Haricindeki):
1) Laboratuarlar :
2) Radyoloji Görüntüleme Cihazları
:
3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler
:
4) Koordineli çalışacağı hastane/hastaneler
:
5) Diğer hizmet birimleri
:
Revizyon Onay Tarih-Sayı
:
Özel Tıp Merkezleri ile ilgili Mevzuat hükümlerine göre hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel tıp
merkezinin faaliyet göstermesi için …/…/…. tarihinde iş bu belge düzenlenmiştir.

ONAY

EK-3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Belge No:
Tarih :
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

MES’UL MÜDÜRÜN

Foto

ADI ve SOYADI
:
UNVANI
:
T.C. Kimlik Numarası
:
BABA ADI
:
DOĞUM YERİ
:
DOĞUM TARİHİ
:
Mezun Olduğu Fakülte
Mezuniyet Tarihi
Diploma No
Uzmanlık Diploması No

:
:
:
:

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN
ADI
ADRESİ

:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan. Tabibin ……............................................................... isimli tıp merkezinde / poliklinikte
mesul müdürlük görevini yürütmesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.
ONAY

EK-4/a
(Değişik:RG-6/1/2011-27807)
T.C.
…................................ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No:
Tarih :
ÇALIŞMA BELGESİ
PERSONELİN
Foto
Adı ve Soyadı
Unvanı
T.C. Kimlik Numarası
Görevi

:
:
:
:

Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi

:
:
:

Mezun Olduğu Okul/Fakülte
Mezuniyet Tarihi
Diploma No
Uzmanlık Diploma No (varsa)

:
:

:

:

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN
Adı
Adresi

:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanının (kadrolu/geçici olarak) …..................................................... isimli özel
sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.

EK-4/b
NÖBETÇİ TABİP ÇALIŞMA BELGESİ

PERSONELİN

Foto

ADI ve SOYADI
UNVANI
T.C. Kimlik Numarası
GÖREVİ

:

BABA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ

:

:
:
:

:
:

Mezun Olduğu Okul/Fakülte :
Mezuniyet Tarihi
:
Diploma No
:
Uzmanlık Diploma No (varsa) :
NÖBET HİZMETİ VERECEĞİ SAĞLIK KURULUŞUNUN
ADI
ADRESİ

:
:

Yukarıda
açık
kimliği
yazılı
olan
tabip,
sadece
nöbet
hizmetlerini
….................................................................. isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmektedir.

MESUL MÜDÜR

yürütmek

üzere

EK-5
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI
ZORUNLU ASGARİ PERSONEL LİSTESİ

TIP MERKEZİ
I-MESUL MÜDÜR
Tıp merkezinde çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)
II-UZMAN TABİP
Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda her uzmanlık dalında en az bir uzman tabip bulunur.
(Değişik:RG-6/1/2011-27807)
B- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartı ile tıp merkezi bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir.
C- Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.
D- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .
E-Radyodiagnostik Uzmanı
Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)
III-TABİP
Acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşunda bir pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından bir uzman tabip çalıştırılır.
Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de
kullanarak nöbet tutabilir.
IV-DİŞ TABİBİ
Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tıp merkezi için geçerlidir.
V-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
-Tıp merkezinin çalışma süresi içinde en az bir hemşire bulunması zorunludur.
-Ayrıca ameliyathanede, ameliyat esnasında asgari bir hemşire bulunur.
(Değişik cümle:RG-14/2/2012-28204) -Gözlem ünitesi için en az bir hemşire bulunması gerekir.
VI-ACİL TIP TEKNİSYENİ
Acil ünitesi bulunan ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezi için asgari bir acil tıp teknisyeni bulunur.
VII- EBE
Tıp merkezinin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.
(Mülga:RG-11/7/2013-28704)
VIII-FİZYOTERAPİST
IX-TIBBİ TEKNİSYENLER
a)Anestezi teknisyeni,
Bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir.
Her ameliyat sırasında anestezi teknisyeni bulundurulur.
b) Laboratuvar teknisyeni,
Bünyesinde ruhsatlı laboratuvar bulunması durumunda geçerlidir.
c) Röntgen teknisyeni,
Röntgen cihazı ve/veya diğer görüntüleme cihazının bulunması durumunda geçerlidir.
POLİKLİNİK
I-MESUL MÜDÜR
Poliklinikte çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.
(Değişik:RG-11/7/2013-28704)
II-UZMAN TABİP/TABİP
Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda en az bir uzman tabip/tabip bulunur.
III-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
IV-ACİL TIP TEKNİSYENİ
Acil ünitesi bulunması durumunda geçerlidir.
VII- EBE
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet verilmesi durumunda geçerlidir.

(Mülga:RG-11/7/2013-28704)
VI-FİZYOTERAPİST

EK-6
(Değişik:RG-3/7/2014-29049)

Ek-6 Müeyyide Formu

Konu

1

2

3

4

5

Müeyyideler
1.Tespit

2. Tespit

3.Tespit

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi
almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Türkiye
Cumhuriyeti
yasalarınca suç
olarak
kabul
edilen
tıbbi
işlemlerin sağlık
kuruluşunda
yapıldığının
tespiti halinde,
(Değişik:RG30/1/201529252)
Sağlık kuruluşu
tarafından hasta
bilgilerin gizliliği
ilkelerinin
ihlal
edildiğinin tespiti
halinde

Sağlık kuruluşunun
Sağlık kuruluşunun
faaliyeti üç ay
ruhsatı iptal edilir.
süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun
Sağlık kuruluşunun Sağlık
kuruluşunun
ilgili
biriminin
faaliyeti
üç
gün faaliyeti on gün süreyle
faaliyeti üç gün
süreyle durdurulur.
durdurulur.
süreyle durdurulur.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Sağlık
kuruluşunda,
Bakanlıkça
uzmanlık belgesi
verilmeyen
tabiplerin uzman
olarak
ve
kanunen
mesleğini
icra
yetkisi
bulunmayan
tabiplerin
çalıştırıldığının
tespiti halinde

Bakanlık onayı ve
Valilikçe
sağlık
kuruluşunun ilgili
biriminin faaliyeti
otuz gün süreyle
durdurulur
ve
kişiler
hakkında
savcılığa
suç
duyurusunda
bulunulur.

Bakanlık onayı ve
Valilikçe
sağlık
kuruluşunun faaliyeti
on
gün
süreyle
durdurulur ve kişiler
hakkında Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Sağlık
kuruluşunda,
faaliyet
izin
belgesinde
bulunmayan
uzmanlık
dallarında hasta
kabul ve tedavi
edildiğinin tespiti
halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde beşi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Sağlık
kuruluşunun
hizmet
gelirinin
faaliyeti on gün süreyle
yüzde biri oranında
durdurulur.
idarî para cezası ile
cezalandırılır.

Bakanlık
onayı
ve
Valilikçe
sağlık
kuruluşunun faaliyeti üç
ay süreyle durdurulur
ve kişiler hakkında
Cumhuriyet Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Sağlık
kuruluşunun
dışarıya
ilaç
sattığının
ve
6
amacı
dışında
faaliyet
gösterdiğinin
tespiti halinde
Sağlık
kuruluşunda,
adlarına personel
7 (Değişik
çalışma belgesi
satır:RGdüzenlenmeden
12/12/2017sağlık
meslek
30268)
mensubunun
çalıştırıldığının
tespiti halinde
İlgili mevzuatına
göre
sağlık
8
kuruluşlarında
(Değişik
çalışma
izni
satır:RGbulunmayan
12/12/2017- sağlık
meslek
30268)
mensubu
çalıştırıldığının
tespiti halinde

9

10

11

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Sağlık
kuruluşunun
hizmet gelirinin binde
faaliyeti beş gün süreyle
ikisi oranında idarî
durdurulur.
para
cezası
ile
cezalandırılır.

Bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin yüzde ikisi
oranında idari para
cezası ve aykırılığın
giderilmesi için 15
gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
yüzde
dördü Poliklinik faaliyeti 10
oranında idari para gün süreyle durdurulur.
cezası ve aykırılığın
giderilmesi için 15
gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
yüzde
ikisi
oranında idarî para
cezası
ile
cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
Poliklinik faaliyeti 10
yüzde
dördü
gün süreyle durdurulur.
oranında idarî para
cezası
ile
cezalandırılır.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Başkasına
ait
tabip kaşesi, diğer
tabip
veya
personel
tarafından
kullanıldığının
tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde üçü oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Kullanan
ve
kullandıran kişiler
hakkında savcılığa
suç duyurusunda
bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
altısı oranında idarî
para
cezası
ile
cezalandırılır.
Kullanan
ve
kullandıran
kişiler
hakkında savcılığa suç
duyurusunda
bulunulur.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin 12
nci maddesinin
ikinci ve üçüncü
fıkrası ile 31 inci
maddesinin
birinci fıkrasının
(f)
bendine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için on
beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
Sağlık
kuruluşunun
para
cezası
ile
faaliyeti beş gün süreyle
cezalandırılır. Ayrıca
durdurulur.
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için on beş
gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için on
beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
İlgili bölümün faaliyeti
para
cezası
ile
yedi
gün
süreyle
cezalandırılır. Ayrıca
durdurulur.
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için on beş
gün süre verilir.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin
12/A,
12/Ç
maddesinin
birinci fıkrasının
(ç),
(d)
ve
(g)bentleri hariç
diğer betlerine,
12/D maddesinin
birinci fıkrasının
(d), (f) ve (g)
bentleri
hariç
diğer bentlerine
ve
25
inci
maddesine,
31

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün süreyle
durdurulur.

Kullanan ve kullandıran
kişiler
hakkında
savcılığa
suç
duyurusunda bulunulur.

inci maddesinin
birinci fıkrasının
(n) bendi ile Ek 1
inci maddesinin
17 nci fıkrasına
aykırılık halinde

12

13

14

15

16

17

18

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin 11
inci maddesine,
12/B maddesine,
12/C maddesine,
12/Ç maddesinin
birinci fıkrasının
(d) ve (g) bendi ile
12/D maddesinin
birinci fıkrasının
(f)
ve
(g)
bentlerine ve 31
inci maddesinin
birinci fıkrasının(
n)
bendine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
Sağlık
kuruluşunun
para
cezası
ile
faaliyeti beş gün süreyle
cezalandırılır. Ayrıca
durdurulur.
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.

Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne uyulmaması
durumunda; bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul
müdür üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan
mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel
hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
Yönetmeliğin 18 binde biri oranında ikisi oranında idarî
Sağlık
kuruluşunun
inci maddesinin idarî para cezası ile para
cezası
ile
faaliyeti bir gün süreyle
ikinci
fıkrasına cezalandırılır.
cezalandırılır. Ayrıca
durdurulur.
aykırılık halinde
Ayrıca
gerekli gerekli
düzenlemelerin
düzenlemelerin
yapılması için otuz yapılması için otuz
gün süre verilir.
gün süre verilir.
Genel anestezi ile
yapılan
cerrahi
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
müdahaleler
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
esnasında cerrahi
İlgili bölümün faaliyeti
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
müdahale
yedi
gün
süreyle
binde biri oranında ikisi oranında idarî
biriminde
durdurulur.
idarî para cezası ile para
cezası
ile
anestezi uzmanı
cezalandırılır.
cezalandırılır.
bulunmadığının
tespiti halinde
Cerrahi müdahale
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
biriminde
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
bulunması
İlgili bölümün faaliyeti
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
gereken
asgari
yedi
gün
süreyle
binde biri oranında ikisi oranında idarî
personelin
durdurulur.
idarî para cezası ile para
cezası
ile
bulunmadığının
cezalandırılır.
cezalandırılır.
tespiti halinde
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
Yönetmeliğin 19
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
uncu maddesinin
Sağlık
kuruluşunun
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
birinci ve üçüncü
faaliyeti bir gün süreyle
binde üçü oranında altısı oranında idarî
fıkralarına
durdurulur.
idarî para cezası ile para
cezası
ile
aykırılık halinde
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 21 Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
Sağlık
kuruluşunun
inci ve 22 nci önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
faaliyeti bir gün süreyle
maddesine
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
durdurulur.
aykırılık halinde
binde biri oranında ikisi oranında idarî

idarî para cezası ile para cezası verilir.
cezalandırılır.

19

20

21

22

23

24

25

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Yönetmeliğin 24 hizmet
gelirinin
üncü maddesinin binde biri oranında
sekizinci
ve idarî para cezası ile
dokuzuncu
cezalandırılır.
fıkralarına
Ayrıca
gerekli
aykırılık halinde
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
Acil sağlık hizmet
sunumunda,
Sağlık kuruluşu, bir
31/5/2006 tarihli önceki aya ait brüt
ve 5510 sayılı hizmet
gelirinin
Sosyal Sigortalar binde biri tutarında
ve Genel Sağlık idarî para cezası ile
Sigortası
cezalandırılır. Aykırı
Kanununa aykırı olarak
alınan
ilave
ücret ücretler ilgiliye iade
alındığının tespiti edilir.
halinde
Sağlık kuruluşu, bir
Yönetmeliğin 24
önceki aya ait brüt
üncü maddesinin
hizmet
gelirinin
üç, dört ve altıncı
binde biri oranında
fıkralarına
idarî para cezası ile
aykırılık halinde
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
Yönetmeliğin 24 önceki aya ait brüt
üncü maddesinin hizmet
gelirinin
beşinci fıkrasına binde beşi oranında
aykırılık hâlinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Yönetmeliğin 26
hizmet
gelirinin
ncı
maddesine
binde biri oranında
aykırılık halinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin
12/Ç maddesinin
birinci fıkrasının
(ç) bendine, 12/D
maddesinin
birinci fıkrasının
Uyarı
(d) bendine , 27
nci ve 28 inci
maddeleri (Mülga
ibare:RG6/10/202231975) aykırılık
halinde
Talep
halinde
sunulan
sağlık
hizmetlerinin
dökümünü
ve
tutarını gösteren
onaylı
belge
verilmediğinin
tespiti halinde

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
Sağlık
kuruluşunun
para
cezası
ile
faaliyeti beş gün süreyle
cezalandırılır. Ayrıca
durdurulur.
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi tutarında idarî
para
cezası
ile
cezalandırılır. Aykırı
olarak alınan ücretler
ilgiliye iade edilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
para
cezası
ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
yüzde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî
para
cezası
ile
cezalandırılır.

Uyarı

Uyarı

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün süreyle
durdurulur.
Aykırı
olarak alınan ücretler
ilgiliye iade edilir.

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün süreyle
durdurulur.

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti üç gün süreyle
durdurulur.

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün süreyle
durdurulur.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin yüzde
biri oranında idarî para
cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin yüzde
biri oranında idarî para
cezası ile cezalandırılır.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin 31
inci maddesinin
birinci fıkrasının
(ğ)
bendine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun
ilgili
birimin
faaliyeti on gün
süreyle durdurulur.
Ayrıca cumhuriyet
savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Sağlık kuruluşunun
faaliyeti
on
gün
süreyle durdurulur.
Ayrıca
cumhuriyet
savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin 31
inci maddesinin
birinci fıkrasının
(h)
bendine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde üçü oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde ilgili
birimin faaliyeti bir
ay
süreyle
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
altısı oranında idarî
para
cezası
ile
cezalandırılır.
Bu
kapsamda
yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun tespiti
halinde
sağlık
kuruluşunun faaliyeti
bir
ay
süreyle
durdurulur,
ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

(Değişik:RG30/1/201529252)
Yönetmeliğin 31
inci maddesinin
birinci fıkrasının
(j)
ve
(k)
bendlerine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun
Sağlık kuruluşunun Sağlık
kuruluşunun
ilgili
biriminin
yedi gün süreyle faaliyeti on gün süreyle
faaliyeti on gün
faaliyeti durdurulur.
durdurulur
süreyle durdurulur.
.

29

Yönetmeliğin 38
inci maddesinin
birinci fıkrasının
(a), (c) ve (ç)
bentlerine
aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
eksikliğin
giderilmesi için on
beş gün süre verilir.

30

Yönetmeliğin 38
inci maddesinin
birinci fıkrasının
(b)
(Danıştay
Onbeşinci
Dairesinin
28/2/2018 tarihli
ve E.:2014/9330;
K.:2018/2154
sayılı kararı ile
Sağlık kuruluşunun Sağlık kuruluşunun Sağlık
kuruluşunun
iptal
ibare;
faaliyeti üç gün faaliyeti yedi gün faaliyeti on beş gün
Danıştay
durdurulur.
süreyle durdurulur.
süreyle durdurulur
İDDK’nın
30/10/2019
tarihli
E.:2018/2474,
K.:2019/4807
sayılı
Onama
kararı ile mezkûr
karar
kesinleşmiştir.)
bentlerine

26

27

28

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti on gün süreyle
durdurulur.
Ayrıca
cumhuriyet savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün süreyle
durdurulur.
Bu
kapsamda yetkisiz sağlık
hizmeti sunulduğunun
tespiti halinde sağlık
kuruluşunun faaliyeti üç
ay süreyle durdurulur,
ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde
ikisi oranında idarî Sağlık
kuruluşunun
para
cezası
ile faaliyeti bir gün süreyle
cezalandırılır. Ayrıca durdurulur.
eksikliğin giderilmesi
için on beş gün süre
verilir.

aykırılık halinde

31

32

33

34

35

36

Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
Sağlık kuruluşunun on
hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
gün süreyle faaliyeti
binde üçü oranında altısı oranında idarî
durdurulur.
idarî para cezası ile para
cezası
ile
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddesine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez
uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık
kuruluşunun faaliyeti durdurulur
Özel izne tâbi
hizmet
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
birimlerinin
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
Bakanlıktan izin
Sağlık kuruluşunun on
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin
almaksızın
gün süreyle faaliyeti
binde beşi oranında yüzde biri oranında
açıldığının
ve
durdurulur.
para cezası ile para
cezası
ile
buralarda hizmet
cezalandırılır.
cezalandırılır.
verildiğinin tespiti
halinde
(Ek:RG30/1/2015Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
29252)
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
Sağlık
kuruluşunun
Yönetmeliğin 31 hizmet
gelirinin hizmet gelirinin binde
faaliyeti beş gün süreyle
inci maddesinin binde biri oranında ikisi oranında idarî
durdurulur.
birinci fıkrasının idarî para cezası ile para
cezası
ile
(ç)
bendine cezalandırılır.
cezalandırılır.
aykırılık halinde
Yönetmeliğin 23
üncü maddesinin
altıncı ve yedinci
fıkralarına
aykırılık halinde

(Ek:RG6/10/202231975)
Ek 1 inci
maddenin on
ikinci fıkrasına
aykırı faaliyet
gösteren
muayenehane
hekiminin tespiti
halinde

(Ek:RG6/10/202231975)
Ek 1 inci
maddenin on
ikinci fıkrasına
aykırı faaliyetin
tespiti halinde

Muayenehane, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin
yüzde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.

Mesul müdür
uyarılır. Bir önceki
aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde ikisi
oranında idari para
cezası ve aykırılığın
giderilmesi için 15
gün süre verilir.

Muayenehane, bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin
yüzde dördü
oranında idarî para
cezası ile
cezalandırılır.

Mesul müdür uyarılır.
Bir önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin
yüzde dördü
oranında idari para
cezası ve aykırılığın
giderilmesi için 15
gün süre verilir.
ruhsatında ve/veya
faaliyet izin
belgesinde kayıtlı
uzman hekim
branşlarındaki kadro
sayısının %15’ine
kadar uzman hekimle
sözleşme
imzalayabilme hakkı
1 yıl süreyle
durdurulur.

Muayenehanenin
faaliyeti 10 gün süreyle
durdurulur.

Muayenehanenin
faaliyeti bir ay
süreyle durdurulur.

Mesul müdürün mesul
müdürlük görevine son
İlgili bölümün
verilir.
faaliyeti 10 gün
İlgili bölümün faaliyeti 7
süreyle durdurulur.
gün süreyle durdurulur.

Muayenehanenin
faaliyeti üç ay süreyle
durdurulur.

Ek 1 inci maddesinin on
ikinci fıkrası
kapsamında hizmet
sunumu 1 yıl süreyle
durdurulur.

Açıklamalar;
a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı
uygulanır.
b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden
en ağır olanı uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden
en ağır olanı uygulanır.
ç) Aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide
uygulanır.
d) (a), (b), (c) ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen
müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi
uygulanır.
e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanılır. Ayrıca sağlık
kuruluşunun faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama sağlık kuruluşunun girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı
kalır.
f) Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.
g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin
brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel
sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son
faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili
kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir. (Ek cümle:RG-30/1/2015-29252) Sağlık kuruluşunun tamamının veya ilgili
biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten
itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.
ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası
düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
h) (Ek:RG-30/1/2015-29252) Müeyyide formunun 20 nci maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı
hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirlenen müeyyide uygulanmaz.
ı) Ek:RG-30/1/2015-29252) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç
yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.

EK-6/a
(Ek:RG-25/9/2010-27710) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)

EK-7/a
(Mülga:RG:11/3/2009-27166)

EK-7/b
(Mülga:RG-3/7/2014-29049)

Ek-8
(Ek:RG-10/3/2010-27517)

SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZMANLIK DALLARINA GÖRE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ MALZEME VE DONANIM
LİSTESİ

İÇ HASTALIKLARI

GÖZ HASTALIKLARI

Muayene masası

1 adet

Gözlük test kutusu ve deneme çerçevesi

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Retinaskop - oftalmaskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Uzak ve yakın görme eşeli

1 adet

Refleks çekici

1 adet

İndirekt oftalmaskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

Elektrokardiyografi *

1 adet

GENEL CERRAHİ

ÜROLOJİ

Muayene masası

1 adet

Muayene masası

1 adet

Steteskop

1 adet

Benike bujileri

1 adet

Cerrahi aspiratör

1 adet
Foley, nelaton, tieman, peser sondaları

Küçük cerrahi seti

Yeterli
sayıda

Yeterli
sayıda

Nazogastrik sonda

Yeterli
sayıda

ORTOPEDİ

KADIN DOĞUM

Muayene masası

1 adet

Muayene masası

1 adet

Refleks çekici

1 adet

Jinekolojik masa

1 adet

Alçı motoru

1 adet

Rahim küretleri

1 takım

Alçı makası

1 adet

Vaginal spekulum

5 adet

Alçı

Yeterli
sayıda

Foley sonda

(16-18 numara)

2 adet

Çocuk kalp sesi dinleme aygıtı

1 adet

KULAK BURUN BOĞAZ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Spekulumlar

1 adet

Muayene masası

1 adet

Otoskop*

1 adet

Seyyar lamba

1 adet

Larenks aynası

1 adet

Böbrek küvet

1 adet

Burun polipansı

1 adet

Dişli ve dişsiz pens

Yeterli
sayıda

Vejetasyon küreti

1 adet

Tromel

1 adet

Alın aynası

1 adet

Mantar bisturileri

Yeterli
sayıda

Elevatör (Kulak için)

1 adet

Punc biopsi seti

Yeterli
sayıda

Burun aspiratör ucu

1 adet

Lam-lamel

Yeterli
sayıda

Küret (kulak için)

1 adet

Büyüteç

1 adet

Kulak yabancı cisim pensi

1 adet

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Parasentez bıçağı

1 adet

Muayene masası

1 adet

Buşon küretli

1 adet

Steteskop

1 adet

Seyyar lamba

1 adet

Bebek tartı aleti*

1 adet

ACİL ODASI

ACİL ÜNİTESİ

Muayene masası

1 adet

(Acil odasında bulunanlara ek olarak)

Sterilizatör

1 adet

Elektrokardiografi *

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Defibrilatör *

1 adet

Steteskop

1 adet

Tekerlekli sedye ve iskemle *

1 adet

Refleks çekici

1 adet

Tetanoz

Yeterli
sayıda

Dil basacağı

Yeterli
sayıda

Otoskop *

1 adet

idrar torbası
Küçük cerrahi müdahale seti
Çeşitli enjektör

Yeterli
sayıda
Yeterli
sayıda
Yeterli
sayıda

GENEL PRATİSYENLİK
Muayene masası

1 adet

Nazogastrik sonda

3 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Oftalmaskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Seyyar oksijen Tüpü

1 adet

Refleks çekici

1 adet

Aspiratör

1 adet

Otoskop*

1 adet

Bisturi

Yeterli
sayıda

Oftalmaskop*

1 adet

Ambu cihazı

1 adet

Negatoskop

1 adet

Laringoskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

Acil ilaç dolabı

1 adet

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Seyyar lamba

1 adet

Muayene masası

Air way

Yeterli
sayıda

Endotrakeal tüp

Yeterli
sayıda

(Ek:RG-7/4/2011-27898)
BEYİN CERRAHİSİ

Elektrokardiyografi *

1 adet

1 adet

(Ek:RG-7/4/2011-27898)
NÖROLOJİ

Muayene masası

1 adet

Muayene masası

1 adet

Negatoskop

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Oftalmoskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Otoskop

1 adet

Refleks çekici

1 adet

Diapozon

1 adet

Diyapozon (256 ve/veya 512)

1 adet

Refleks çekici

1 adet

Oftalmoskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

Mezura

1 adet

Işık kaynağı

1 adet

Işık kaynağı

1 adet

(Ek:RG-7/4/2011-27898)
KARDİYOLOJİ

(Ek:RG-7/4/2011-27898)
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Muayene masası

1 adet

Muayene masası

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

Steteskop

1 adet

Steteskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

Elektrokardiyoğrafi

1 adet

* Bu araç ve gereçlerden sağlık kuruluşlarında bir adet bulunması yeterlidir.
(Ek:RG-3/7/2014-29049) Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Muayene masası
Nazal spekulum
Mezura
Makas
Portatif ışık kaynağı
Paravan
İlaç dolabı
Pansuman seti
Pansuman arabası
Küçük cerrahi müdahale seti

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Ek-9
(Değişik:RG-6/10/2022-31975)

TIP MERKEZİ VE A TİPİ TIP MERKEZLERİNDE YAPILABİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-1)
S.
No

SUT KODU

İŞLEM ADI

İŞLEM GRUBU

CERRAHİ UYGULAMALAR
DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ
DERİ
1

P600040

Malign deri tümörlerinin eksizyonu

B

2

P600050

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile

C

DERİ VE DERİALTI
3

P600160

Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım

B

GREFTLER
4

P600300

Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı

B

5

P600370

Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı

C

FLEPLER
6

P600410

Abbe flebi, birinci seans

C

7

P600440

Alın flebi, birinci seans

C

8

P600460

Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri

C

9

P600490

Çapraz parmak flebi, birinci seans

C

10

P600510

Dil flebi, birinci seans

C

11

P600530

Doku genişletme uygulamaları, birinci seans

B

12

P600540

Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans

B

13

P600550

Fasiyokütan flep

C

14

P600570

İki loblu flep

C

15

P600580

İnterpolasyon flepleri, birinci seans

C

16

P600630

K-M plasti

C

17

P600640

Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları

C

18

P600650

Mukoza flebi

C

19

P600660

Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi

C

20

P600670

Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti

B

21

P600680

Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi

B

22

P600700

Tek loblu lokal deri flebi

C

23

P600720

V-Y ilerletme deri flebi

C

BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
24

P601220

Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu

B

25

P601290

Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon

B

26

P601310

Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile

C

27

P601360

Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel

C

28

P601370

Burun rekonstrüksiyonu, total

B

29

P601430

Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

B

30

P601460

Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf

C

31

P601480

Septal fraktür onarımı

C

32

P601520

Nazal septal perforasyon onarımı

C

33

P601540

Nazal valv cerrahisi, iki taraf

C

Burun

34

P601560

Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans

C

35

P601580

Rinofima eksizyonu ve deri grefti

C

36

P601600

Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın

C

37

P601610

Rinoplasti komplike, greft ile

B

38

P601620

Septoplasti

C

39

P601630

Septorinoplasti

B

40

P601640

Şinesi, veb açılması

C

41

P601660

Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

C

Boyun ve Larinks
42

P601670

Alar defektlerin rekonstrüksiyonu

C

43

P601710

Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu

B

44

P601740

Endolaringeal lazer cerrahisi

B

45

P601750

Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim

C

46

P601790

İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon

C

47

P601800

Kordektomi veya stripping

C

48

P601870

Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf)

B

49

P601880

Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon)

B

50

P601890

Laringosel çıkarılması

B

51

P601960

Larinks papillomu

C

52

P601980

Lateral rinotomi ile yaklaşım

C

53

P602030

Tiroplasti

B

54

P602040

Tortikollis düzeltilmesi

C

Paranazal Sinüsler
55

P602080

Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf

C

56

P602090

Eksternal etmoidektomi

C

57

P602120

Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraf

C

58

P602140

Ozenaya cerrahi girişim

C

59

P602160

Transnazal etmoidektomi

C

Endoskopi
60

P602200

Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)

C

61

P602210

Endoskopik frontal sinüs cerrahisi

B

62

P602230

Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu

C

63

P602240

Endoskopik konka redüksiyonu

C

64

P602250

Endoskopik medial maksillektomi

B

65

P602290

Endoskopik septoplasti

C

66

P602300

Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi

B

67

P602320

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf

B

68

P602330

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf

C

69

P602340

Maksiller sinüse endoskopik müdahale

C

70

P602375

Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin arter ve dalları ligasyonu

C

Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
71

P602390

Adenoidektomi ve tüp

C

72

P602410

Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması

C

73

P602610

C

74

P602650

75

P602660

Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep
kullanımı
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi

76

P602670

Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım

C

B
C

77

P602720

Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı

B

78

P602730

Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi

B

79

P602740

Faringeal flep

C

80

P602850

Kolumella uzatılması

C

81

P602880

Lazer asiste uvulektomi

C

82

P602890

Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti

C

83

P602910

Mentoplasti

B

84

P602950

Nazolabial fistül onarımı

C

85

P602970

Oro-antral fistüllerin onarımı

C

86

P603020

Ranulaya girişim

C

87

P603060

Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu

C

88

P603080

Tonsillektomi

C

89

P603090

Tonsillektomi ve adenoidektomi

C

90

P603100

Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp

C

91

P603110

Tonsillektomi ve tüp

C

92

P603130

Uvulektomi

C

93

P603140

Uvulofaringoplasti

C

Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
94

P603160

Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu

C

95

P603180

Parotidektomi, yüzeyel

B

96

P603210

Sublingual tükrük bezi eksizyonu

C

97

P603230

Submandibuler tükrük bezi eksizyonu

C

98

P603240

Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti

C

GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
99

P603560

Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı

B

100

P603570

Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu

B

Meme
101

P603610

Büyütme mammoplastisi, iki taraf

B

102

P603620

Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf

B

103

P603630

Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf

C

104

P603680

Meme asimetrisinin düzeltilmesi

B

105

P603740

Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu

C

106

P603760

Tüberoz meme onarımı

B

Herniler
107

P603780

Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf

C

108

P603781

Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf

C

109

P603782

Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf

C

110

P603783

Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf

C

111

P603790

İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik

B

112

P603791

İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik

B

113

P603802

Greftli femoral herni onarımı, tek taraf

C

114

P603803

Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf

C

115

P603804

Greftli femoral herni onarımı, iki taraf

C

116

P603805

Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf

C

117

P603806

Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik

C

118

P603807

Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik

C

119

P603840

Greftsiz umblikal herni onarımı

C

120

P603841

Greftli umblikal herni onarımı

C

121

P603842

Umblikal herni onarımı, laparoskopik

C

122

P603843

Greftli epigastrik herni onarımı

C

123

P603844

Greftsiz epigastrik herni onarımı

C

124

P603845

Epigastrik herni onarımı, laparoskopik

C

125

P603850

Umblikal kord hernisi onarımı

B

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI
126

P606520

Damar onarımı, direkt, el, parmak

B

İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)
127

P607600

Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması

C

LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
128

P607871

Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri

B

129

P607900

V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden), divizyon ve komplet strippingi

C

130

P607910

Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri

E

131

P607930

Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi

C

132

P607932

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF

C

133

P607933

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer

C

134

P607934

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar

C

SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
APPENDİKS
135

P610130

Appendektomi

C

136

P610131

Appendektomi, laparoskopik

C

ANÜS
137

P610570

Perianal fistülotomi veya fistülektomi

C

138

P610575

Anal fistülde seton uygulaması

C

139

P610576

Anal fistülde ilerletici flep

B

140

P610580

Perianal sinüs eksizyonu

C

KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, 71adius, ulna, pelvis, femur, tibia
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroilyak, diz, ayak
bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz,
distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
141

P611050

Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi

C

142

P611060

Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

C

143

P611070

Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

C

144

P611080

Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi

C

145

P611090

Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

C

146

P611100

Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

C

147

P611130

Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi

C

ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
148

P611150

Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon

C

149

P611160

Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon ve fiksasyon

C

150

P611170

Orta eklem çıkığı açık redüksiyon

C

151

P611180

Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon ve fiksasyon

C

AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON
152

P611230

Orta kemik ve eklem 72adius72yonl, dezartikülasyonu

C

153

P611240

Küçük kemik ve eklem 72adius72yonl, dezartikülasyonu

C

OSTEOTOMİLER
154

P611300

Orta kemik osteotomi ve fiksasyon

C

155

P611310

Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon

C

YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ
156

P611380

Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması

B

157

P611400

Yumuşak doku laserasyonu, fasiyatomi kapatma

C

158

P611410

Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyatomisi

C

EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
159

P611470

Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon

C

160

P611530

Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu

C

161

P611560

Bunion-Bunionette eksizyonu

C

162

P611570

Butonier deformitesi, “swan neck” deformitesi cerrahisi

C

163

P611600

Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı

B

164

P611630

Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak

C

165

P611631

Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak

C

166

P611650

El bileği ganglion eksizyonu

C

167

P611710

Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları

C

168

P611730

İnguinal ve subpektoral lambo

C

169

P611740

Karpal instabilite cerrahisi

B

170

P611750

Karpal kemik rezeksiyonları

B

171

P611760

Kontraktür açılması, büyük eklem

B

172

P611770

Kontraktür açılması, küçük eklem

C

173

P611780

Kontraktür açılması, orta eklem

C

174

P611860

Parmak ucu 72adius72yonlarında lokal flep uygulamaları

C

175

P611910

Pulley sistemi kaybının onarımı

C

176

P611950

Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için

C

177

P611951

Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için (el ve ayakta)

C

178

P612000

Tenodezler (el ve ayakta)

C

179

P612010

Tenoliz

C

180

P612020

Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek

C

181

P612030

Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok (el ve ayakta)

B

182

P612080

Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep

B

183

P612090

Topuk defektleri için ters akımlı sural flep

B

184

P612100

Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (Kübital ve tarsal tünel vb.)

C

185

P612110

Vasküler saplı ada flebi ( ekstremite içinde )

B

186

P612130

Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı

C

187

P612140

Yumuşak doku sinovektomileri

C

KONJENİTAL ANOMALİLER
188

P612160

Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu

C

189

P612180

Makrodaktili cerrahi tedavileri

C

190

P612190

Polidaktili eksizyonu, basit

C

191

P612200

Polidaktili eksizyonu, komplike

C

192

P612220

Sindaktili düzeltilmesi, basit

C

193

P612230

Sindaktili düzeltilmesi, komplike

C

ARTROPLASTİLER
194

P612310

Basit Core-dekompresyon ameliyatı

B

195

P612520

Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi

C

196

P612570

Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer

C

197

P612610

ARTRODEZLER
Küçük eklem artrodezi

C

ARTROSKOPİLER
198

P612650

Artroskopi, tanısal

C

199

P612651

Girişimsel artroskopi

B

200

P612710

Artroskopik mozaikplasti

B

201

P612720

Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu

B

202

P612730

Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık

B

203

P612740

Artroskopik artrodez

B

Diz Artroskopisi
204

P612760

Artroskopik menisküs onarımı, diz

B

Omuz Artroskopisi
205

P612870

Artroskopik SLAP onarımı, omuz

B

206

P612880

Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz

B

207

P612890

Artroskopik bankart onarımı, omuz

B

208

P612900

Artroskopik rotator kılıf debritmanı, omuz

C

209

P612910

Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz

B

210

P612920

Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz

C

211

P612930

Artroskopik akromiyoplasti, omuz

B

212

P612940

Artroskopik akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu

B

Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
213

P612950

Artroskopik 73adius başı rezeksiyonu

C

214

P612960

Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debritmanı

C

215

P612970

Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı

B

216

P612980

Akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu

C

217

P612990

Akromiyoplasti

C

218

P613010

Ayak bileği kollateral ligament primer onarımı

C

219

P613020

Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu

B

220

P613040

Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu

C

221

P613110

Greft alınması

C

222

P613120

Kondral debritman

C

223

P613130

Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu

C

224

P613140

Küçük eklem debritmanı

C

225

P613150

Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu

C

226

P613160

Menisektomi

C

227

P613170

Menisküs kisti eksizyonu

C

228

P613180

Menisküs onarımı

C

229

P613220

Orta eklem debritmanı

C

EKLEM AÇIK CERRAHİ

TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON
230

P613330

Orta eklem habitüel çıkık onarımı

C

231

P613340

Küçük eklem habitüel çıkık onarımı

C

PEDİYATRİK ORTOPEDİ

232

P613350

Aşiloplasti

C

233

P613360

Aşiloplasti ve posteriyor kapsül gevşetmesi

C

DİĞER İŞLEMLER
234

P614160

Faset eklem blokajı

C

EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ
235

P614220

Küçük kemik psödoartrozu

C

HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ
236

P614270

Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi

C

REKONSTRÜKSİYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
237

P614630

Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem

C

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
DİSK CERRAHİSİ
238

P615880

Lomber diskektomi, tek seviye

B

239

P615920

Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye

B

240

P615930

Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye

B

EKSİZYON VE DEKOMPRESYON
241

P616010

Lomber hemilaminektomi – laminotomi, parsiyel /total, tek omurga

C

FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER
242

P616150

Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar

C

243

P616160

Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları

C

244

P616170

Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme

C

ÜST EKSTREMİTE
245

P616231

Sempatektomi aksiller, tek taraf

C

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
246

P616350

Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir

C

247

P616360

Nervus medianusun dekompresyonu

C

248

P616370

C

249

P616390

250

P616400

Nervus ulnaris transpozisyonu
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon
cerrahisi
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı

251

P616410

Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı

C

C
C

MİKRO CERRAHİ
252

P616460

Dijital sempatektomi

B

GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
253

P616470

Ayarlanabilir sütür, pitozis

C

254

P616540

Frontale asma teknikleri, pitozis

C

255

P616560

Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu

C

256

P616570

Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu

C

257

P616630

Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya flep ile

C

258

P616710

Levator prosedürleri, pitozis

C

259

P616730

Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu

B

260

P616740

Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu

C

261

P616760

Telekantüs onarımı

C

262

P616780

Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal

C

263

P616790

Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal

C

GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

264

P616800

Göz yaşı yolları entübasyonu

C

265

P616810

Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması

C

266

P616820

Kanalikül kesisi reperasyonu

C

267

P616830

Kese ablasyonu

C

ŞAŞILIK VE PEDİYATRİK OFTALMOLOJİ
268

P616910

Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri

C

269

P616920

Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz

C

270

P616930

Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon

C

271

P616960

Adele transpozisyonu

C

272

P616970

Ayarlanabilir sütür, şaşılık

C

273

P616980

Faden ameliyatı

C

274

P616990

Nistagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme

C

KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT
275

P617020

Fototerapötik keratektomi (PTK)

C

REFRAKTİF CERRAHİ
276

P617230

Şeffaf lens ekstraksiyonu

C

277

P617240

Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu

C

278

P617250

Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile

C

279

P617260

LASIK, LASEK

C

280

P617270

Radyal keratotomi

C

281

P617280

Astigmatik keratotomi

C

282

P617310

Dissizyon-lens aspirasyonu

C

283

P617320

Dissizyon-lens aspirasyonu ile birlikte ön vitrektomi

C

284

P617330

Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte intraoküler lens
implantasyonu

B

285

P617340

286

P617341

287

İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER

B

P617342

Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (Multifokal,
astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi

288

P617370

İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok

C

289

P617390

Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu

C

290

P617420

Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu

B

291

P617430

Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler

C

292

P617440

Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler

C

293

P617450

Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu

C

294

P617510

Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu

B

295

P617520

Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti

C

B
B

GLOKOM
296

P617540

Glokomla kombine katarakt ameliyatları

B

297

P617550

Gonyotomi, trabekülotomi

C

298

P617570

Seton ameliyatı (Tüp, molteno vb.)

B

299

P617610

Trabekülektomi

B

300

P617620

Viskokanalostomi

B

301

P617640

Vitrektomi, anterior

C

302

P617650

Vitrektomi, pars plana

B

303

P617660

Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler

B

304

P617680

Dekolman ameliyatları, kriyo aplikasyonu

C

RETİNA-VİTREUS

305

P617690

Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal

B

306

P617700

Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi

C

307

P617710

Silikon yağı çıkarılması

C

ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ
308

P617930

Soket revizyonu

B

309

P618000

Aurikula eksizyonu, total

C

310

P618010

Basit mastoidektomi

C

311

P618030

Dış kulak yolu atrezisi

B

312

P618090

Eksploratis timpanotomi

C

313

P618110

Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın

B

314

P618120

Fasiyal sinir dekompresyonu

B

315

P618170

İki loblu kulak memesinin onarımı

C

316

P618180

Kemik iletimi işitme dekompresyonu

C

317

P618190

Kepçe kulak onarımı

C

318

P618210

Kriptotia düzeltilmesi

C

319

P618230

Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür

C

320

P618290

Makrotia düzeltilmesi

C

321

P618310

Meatoplasti, stenozlarda

B

322

P618315

Dış kulak yolu kapatılması

B

323

P618330

Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması

B

324

P618350

Miringoplasti

C

325

P618380

Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi

B

326

P618390

Stapedektomi

B

327

P618410

Timpanoplasti

B

KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ

ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
328

P618460

Tiroidektomi subtotal, tek taraf

B

329

P618480

Tiroidektomi total, tek taraf

B

ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
ÜRETER
330

P618910

Endoskopik üreter taşı tedavisi (Sadece Üreter Taşı Uygulamalarında)

B

331

P618980

Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi

C

332

P619120

Üreterorenoskopi, biyopsi

B

333

P619130

Üreterorenoskopi, tanısal

C

334

P619170

Üreterosel, endoskopik tedavi

B

MESANE
335

P619350

Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu

B

336

P619410

Mesane tümörü (TUR) biyopsisi

C

337

P619440

Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon

B

338

P619510

Sistolitotomi, endoskopik

B

339

P619540

Sistostomi, açık

C

340

P619630

Vezikostomi kapatılması

C

341

P619640

Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, iki taraf

B

342

P619650

Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, tek taraf

B

ÜRETRA
343

P619660

Epispadias onarımı

B

344

P619670

Hipospadias onarımı, distal

B

345

P619690

İnternal üretrotomi

C

346

P619700

Posterior üretral valv rezeksiyonu

C

347

P619770

Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi

C

348

P619890

Üretrostomi

C

KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
DOĞUM İŞLEMLERİ
349

P619930

Sezaryen (*)

C

VAJİNAL OPERASYONLAR
350

P620310

Rektosel

C

351

P620330

Sistorektosel operasyonu

C

352

P620340

Sistosel operasyonu

D

353

P620461

Klitoroplasti

B

354

P620462

Labioplasti

B

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
PENİS
355

P621300

Spongio-kavernozal şant (Priapismus)

B

PROSTAT
356

P621310

Prostat apsesinin perineal drenajı

B

357

P621380

Prostata TUNA

C

358

P621420

Transüretral prostat insizyonu

B

359

P621430

İntraprostatik stent yerleştirilmesi

C

TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM
360

P621440

Ejakülatör kanal rezeksiyonu

B

361

P621450

Epididim kisti eksizyonu

C

362

P621460

Epididimektomi

C

363

P621480

Funiküler kist eksizyonu

C

364

P621490

Hematoselektomi

C

365

P621510

Hidroselektomi, tek taraf

C

366

P621520

Hidroselektomi ve herniyoplasti

B

367

P621530

İnguinal eksplorasyon

C

368

P621540

İnguinal orşiyektomi, tek taraf

C

369

P621550

İnmemiş testis cerrahisi

B

370

P621560

İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı iki taraf

B

371

P621570

İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı tek taraf

B

372

P621580

İnmemiş testis cerrahisi tek taraf, herni onarımı iki taraf

B

373

P621590

Kord eksizyonu

C

374

P621600

Laparoskopik ektopik testis araştırılması

B

375

P621620

Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu

C

376

P621630

Perkütan epididimal sperm aspirasyonu

C

377

P621651

Skrotal orşiyektomi, tek taraf

C

378

P621652

Skrotal orşiyektomi, iki taraf

C

379

P621660

Spermatoselektomi

C

380

P621670

Testiküler fiksasyon, iki taraf

B

381

P621680

Testiküler fiksasyon, tek taraf

C

382

P621690

Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)

C

383

P621710

Testis detorsiyonu, açık

C

384

P621730

Testis protezi yerleştirilmesi

C

385

P621740

Varikoselektomi, tek taraf

C

386

P621770

Varikoselektomi, iki taraf

B

387

P621790

Vazoepididimostomi

B

388

P621800

Vazovazostomi

B

D VE E GRUBU OLUP TIP MERKEZLERİNDE YAPILAMAYACAK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-2)
S.
No

SUT KODU

İŞLEM ADI

İŞLEM GRUBU

GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
TORAKS DUVARI
1

P603340

Mediastinoskopi

D

PERİTON BOŞLUĞU
2

P604070

Laparotomi, tanısal

D

3

P604071

Laparotomi- packing

D

4

P604075

Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi

D

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
PERİKARD
5

P604180

Perikardiyosentez (sadece acil hallerde)

E

6

P604190

Tüp perikardiyostomi

D

7

P604310

Kalıcı pacemaker çıkartılması

D

8

P604370

Pacemaker onarımı, sadece elektrotlar

D

9

P604380

Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu

D

10

P604390

Sadece pil veya AICD takılması veya tekrar yerleştirilmesi

D

KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)

VENÖZ TROMBEKTOMİ
11

P606090

Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile

D

EKSPLORASYON
12

P607360

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil

D

13

P607370

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotit arter

D

14

P607380

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter

D

15

P607390

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter

D

16

P607400

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar

D

LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
17

P607750

İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin

D

LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR
İNSİZYON
18

P608080

Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile

D

SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
TRAKEA VE BRONŞ
19

P608360

Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte

D

AKCİĞERLER VE PLEVRA
20

P608780

Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ

D

ARTROPLASTİLER
21

P612260

Antibiyotikli hazır spacer uygulanması

D

22

P612270

Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede

D

ORTOPEDİK ONKOLOJİ
Örnekleme Yöntemi
23

P614360

Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi

D

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ
24

P614730

Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrotu için cerrahi girişim

D

25

P614760

Elektrokortikografi

D

STEREOTAKTİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR
26

P614840

Açık kordotomi

D

KAFA TRAVMA AMELİYATLARI
27

P615230

Burr Hole eksplorasyonu, tek

D

28

P615240

Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için

D

29

P615331

Duraplasti, diğer greftler (Sentetik vb) ile

D

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
30

P616310

Sinir grefti alınması

D

GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
31

P616490

Dermoid kist eksizyonu

D

32

P617120

Kornea hazırlanması, transplantasyon için

D

33

P617170

Limbal kök hücre transplantasyonu

D

KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT

ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
MESANE
34

P619620

Vezikostomi

D

ÜRETRA
35

P619830

Üretrolitotomi, açık

D

36

P700740

Sağ kalp kateterizasyonu

D

37

P700760

Sol kalp kateterizasyonu

D

38

P700800

Kardiyak debi ve indeks ölçümü

E

39

P700801

Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi

D

40

P700811

Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma

D

TANISAL KALP KATETERİZASYONU

Doğumsal kalp hastalıklarında (DKH) tanısal kateterizasyon
41

P700846

Kardiyak debi ve indeks ölçümü

E

42

P700847

Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi

D

43

P700890

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için

E

44

P700920

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için

D

45

P700922

Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için

E

46

P700923

Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak

E

47

P700942

Perkütan perikart sıvısı drenajı (Floroskopi veya ekokardiyografi altında)

D

TEDAVİ AMAÇLI KALP KATETERİZASYONU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EK-2/B LİSTESİNDE YER ALIP EK-2/C LİSTESİNDE YER ALMAYAN İŞLEMLERDEN TIP
MERKEZLERİNDE YAPILAMAYACAK OLAN İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-3)
S.
No

SUT KODU

İŞLEM ADI
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
PERİKARD

1

604230

Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile
KALP TÜMÖRLERİ

2

604270

Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner bypass ile
KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)

3

604300

Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile

4

604400

Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın

5

604410

Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

6

604430

Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile, kardiyopulmoner by-pass birlikte
KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI

7

604450

Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

8

604460

Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

9

604480

Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın

10

604490

Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

11

604510

Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte

12

604540

Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

13

604760

Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım

14

604800

İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon

15

604810

Outflow trakt büyütmesi (Yama)

16

604820

Pulmoner arter anevrizması

17

604860

Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (Transventriküler)

KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK

KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER
18

604870

Anormal koroner arter, greft ile

19

604880

Anormal koroner arter, greft ile

20

604890

Anormal koroner arter, ligasyon

21

604900

Koroner anjiyoplasti, koroner by-pass ile birlikte

22

605020

Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı

23

605030

Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/Ventriküler anevrizmektomi)
SEPTAL DEFEKT

24

605060

Sekundum atriyal septal defekt onarımı, primer

25

605070

Sekundum atriyal septal defekt onarımı, yama ile

26

605080

Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile

27

605090

Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile

28

605100

Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile

29

605110

Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile

30

605120

Komplet atriyoventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın

31

605130

Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer

32

605140

Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile

33

605150

Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund rezeksiyonu

34

605160

VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile veya yama olmaksızın
DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR

35

605180

Cor triatriatum
SİNÜS VALSALVA

36

605280

Sinüs valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

37

605300

Sinüs valsalva anevrizması onarımı

38

605310

Aortikoventriküler tünel onarımı

39

605340

Atriyal septektomi, açık

40

605400

Bidirectional kavopulmoner anastomoz

SHUNT İŞLEMLERİ

AORTİK ANOMALİLER
41

605560

Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

42

605600

Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

43

605650

Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte
TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI

44

605800

Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok

45

605801

Asendan, arkus ve desandan aort replasmanı

46

605802

Desandan aort ve distal arkus replasmanı

47

605803

Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan)

48

605804

Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var)

49

605805

Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var)
PULMONER ARTER

50

605850

Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

51

605870

Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU

52

606151

İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu

53

606152

Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu

54

606153

Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu

55

606154

Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
SAFRA YOLLARI

56

609140

İntraoperatif kolanjiyografi

57

609160

İntraoperatif safra yolları basınç çalışması

58

609170

İntraoperatif ultrasonografi

B VE C TİPİ TIP MERKEZLERİNDE YAPILABİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE 4)
S.
No

SUT KODU

İŞLEM ADI

İŞLEM GRUBU

CERRAHİ UYGULAMALAR
DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ
DERİ
1

P600040

Malign deri tümörlerinin eksizyonu

B

2

P600050

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile

C

DERİ VE DERİALTI
3

P600160

Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım
GREFTLER

B

4

P600300

Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı

B

5

P600370

Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı

C

FLEPLER
6

P600410

Abbe flebi, birinci seans

C

7

P600440

Alın flebi, birinci seans

C

8

P600460

Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri

C

9

P600490

Çapraz parmak flebi, birinci seans

C

10

P600510

Dil flebi, birinci seans

C

11

P600530

Doku genişletme uygulamaları, birinci seans

B

12

P600540

Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans

B

13

P600550

Fasiyokütan flep

C

14

P600570

İki loblu flep

C

15

P600580

İnterpolasyon flepleri, birinci seans

C

16

P600630

K-M plasti

C

17

P600640

Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları

C

18

P600650

Mukoza flebi

C

19

P600660

Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi

C

20

P600670

Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti

B

21

P600680

Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi

B

22

P600700

Tek loblu lokal deri flebi

C

23

P600720

V-Y ilerletme deri flebi

C

BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
24

P601220

Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu

B

Burun
25

P601310

Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile

C

26

P601360

Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel

C

27

P601430

Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

B

28

P601460

Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf

C

29

P601480

Septal fraktür onarımı

C

30

P601520

Nazal septal perforasyon onarımı

C

31

P601540

Nazal valv cerrahisi, iki taraf

C

32

P601560

Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans

C

33

P601580

Rinofima eksizyonu ve deri grefti

C

34

P601600

Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın

C

35

P601620

Septoplasti

C

36

P601630

Septorinoplasti

B

37

P601640

Şinesi, veb açılması

C

38

P601660

Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

C

Boyun ve Larinks
39

P601670

Alar defektlerin rekonstrüksiyonu

C

40

P601710

Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu

B

41

P601740

Endolaringeal lazer cerrahisi

B

42

P601750

Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim

C

43

P601790

İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon

C

44

P601800

Kordektomi veya stripping

C

45

P601870

Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf)

B

46

P601880

Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon)

B

47

P601890

Laringosel çıkarılması

B

48

P601960

Larinks papillomu

C

49

P601980

Lateral rinotomi ile yaklaşım

C

50

P602030

Tiroplasti

B

51

P602040

Tortikollis düzeltilmesi

C

52

P602080

Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf

C

53

P602090

Eksternal etmoidektomi

C

54

P602140

Ozenaya cerrahi girişim

C

Paranazal Sinüsler

Endoskopi
55

P602200

Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)

C

56

P602210

Endoskopik frontal sinüs cerrahisi

B

57

P602230

Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu

C

58

P602240

Endoskopik konka redüksiyonu

C

59

P602290

Endoskopik septoplasti

C

60

P602320

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf

B

61

P602330

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf

C

62

P602375

Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin arter ve dalları ligasyonu

C

Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
63

P602390

Adenoidektomi ve tüp

C

64

P602410

Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması

C

65

P602610

Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile

C

66

P602660

Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi

C

67

P602670

Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım

C

68

P602740

Faringeal flep

C

69

P602850

Kolumella uzatılması

C

70

P602880

Lazer asiste uvulektomi

C

71

P602890

Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti

C

72

P602910

Mentoplasti

B

73

P602950

Nazolabial fistül onarımı

C

74

P602970

Oro-antral fistüllerin onarımı

C

75

P603020

Ranulaya girişim

C

76

P603060

Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu

C

77

P603080

Tonsillektomi

C

78

P603090

Tonsillektomi ve adenoidektomi

C

79

P603100

Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp

C

80

P603110

Tonsillektomi ve tüp

C

81

P603130

Uvulektomi

C

82

P603140

Uvulofaringoplasti

C

Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
83

P603160

Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu

C

84

P603210

Sublingual tükrük bezi eksizyonu

C

85

P603230

Submandibuler tükrük bezi eksizyonu

C

86

P603240

Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti

C

GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
87

P603560

Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı

B

88

P603570

Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu

B

Meme
89

P603620

Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf

B

90

P603630

Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf

C

91

P603680

Meme asimetrisinin düzeltilmesi

B

92

P603740

Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu

C

93

P603760

Tüberoz meme onarımı

B

Herniler
94

P603780

Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf

C

95

P603781

Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf

C

96

P603782

Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf

C

97

P603783

Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf

C

98

P603802

Greftli femoral herni onarımı, tek taraf

C

99

P603803

Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf

C

100

P603804

Greftli femoral herni onarımı, iki taraf

C

101

P603805

Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf

C

102

P603840

Greftsiz umblikal herni onarımı

C

103

P603841

Greftli umblikal herni onarımı

C

104

P603842

Umblikal herni onarımı, laparoskopik

C

105

P603843

Greftli epigastrik herni onarımı

C

106

P603844

Greftsiz epigastrik herni onarımı

C

107

P603845

Epigastrik herni onarımı, laparoskopik

C

108

P603850

Umblikal kord hernisi onarımı

B

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI
İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)
LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
109

P607871

Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri

B

110

P607900

V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden), divizyon ve komplet strippingi

C

111

P607910

Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri

E

112

P607930

Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi

C

113

P607932

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF

C

114

P607933

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer

C

115

P607934

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar

C

SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
APPENDİKS
116

P610130

Appendektomi

C

117

P610131

Appendektomi, laparoskopik

C

ANÜS
118

P610570

Perianal fistülotomi veya fistülektomi

C

119

P610575

Anal fistülde seton uygulaması

C

120

P610580

Perianal sinüs eksizyonu

C

KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, 84adius, ulna, pelvis, femur, tibia
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroilyak, diz, ayak bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal
radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal

Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
121

P611050

Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi

C

122

P611060

Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

C

123

P611070

Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

C

124

P611100

Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

C

125

P611130

Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi

C

ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
126

P611150

Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon

C

127

P611160

Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon ve fiksasyon

C

128

P611170

Orta eklem çıkığı açık redüksiyon

C

129

P611180

Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon ve fiksasyon

C

AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON
130

P611230

Orta kemik ve eklem 85adius85yonl, dezartikülasyonu

C

131

P611240

Küçük kemik ve eklem 85adius85yonl, dezartikülasyonu

C

OSTEOTOMİLER
132

P611300

Orta kemik osteotomi ve fiksasyon

C

133

P611310

Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon

C

YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ
134

P611380

Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması

B

135

P611400

Yumuşak doku laserasyonu, fasiyatomi kapatma

C

136

P611410

Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyatomisi

C

EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
137

P611470

Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon

C

138

P611560

Bunion-Bunionette eksizyonu

C

139

P611570

Butonier deformitesi, “swan neck” deformitesi cerrahisi

C

140

P611600

Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı

B

141

P611630

Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak

C

142

P611631

Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak

C

143

P611650

El bileği ganglion eksizyonu

C

144

P611710

Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları

C

145

P611730

İnguinal ve subpektoral lambo

C

146

P611740

Karpal instabilite cerrahisi

B

147

P611750

Karpal kemik rezeksiyonları

B

148

P611770

Kontraktür açılması, küçük eklem

C

149

P611780

Kontraktür açılması, orta eklem

C

150

P611860

Parmak ucu 85adius85yonlarında lokal flep uygulamaları

C

151

P611910

Pulley sistemi kaybının onarımı

C

152

P611950

Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için

C

153

P611951

Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için (el ve ayakta)

C

154

P612000

Tenodezler (el ve ayakta)

C

155

P612010

Tenoliz

C

156

P612020

Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek

C

157

P612030

Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok (el ve ayakta)

B

158

P612080

Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep

B

159

P612090

Topuk defektleri için ters akımlı sural flep

B

160

P612100

Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (Kübital ve tarsal tünel vb.)

C

161

P612110

Vasküler saplı ada flebi ( ekstremite içinde )

B

162

P612130

Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı

C

163

P612140

Yumuşak doku sinovektomileri

C

KONJENİTAL ANOMALİLER
164

P612160

Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu

C

165

P612180

Makrodaktili cerrahi tedavileri

C

166

P612190

Polidaktili eksizyonu, basit

C

167

P612220

Sindaktili düzeltilmesi, basit

C

ARTROPLASTİLER
168

P612310

Basit Core-dekompresyon ameliyatı

B

169

P612520

Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi

C

170

P612570

Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer

C

ARTRODEZLER
171

P612610

Küçük eklem artrodezi

C

172

P612650

Artroskopi, tanısal

C

173

P612651

Girişimsel artroskopi

B

174

P612710

Artroskopik mozaikplasti

B

175

P612720

Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu

B

176

P612730

Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık

B

177

P612740

Artroskopik artrodez

B

ARTROSKOPİLER

Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
178

P612950

Artroskopik 86adius başı rezeksiyonu

C

179

P612960

Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debritmanı

C

180

P612970

Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı

B

EKLEM AÇIK CERRAHİ
181

P612980

Akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu

C

182

P612990

Akromiyoplasti

C

183

P613010

Ayak bileği kollateral ligament primer onarımı

C

184

P613020

Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu

B

185

P613040

Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu

C

186

P613110

Greft alınması

C

187

P613120

Kondral debritman

C

188

P613130

Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu

C

189

P613140

Küçük eklem debritmanı

C

190

P613150

Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu

C

191

P613170

Menisküs kisti eksizyonu

C

192

P613180

Menisküs onarımı

C

193

P613220

Orta eklem debritmanı

C

194

P613330

Orta eklem habitüel çıkık onarımı

C

195

P613340

Küçük eklem habitüel çıkık onarımı

C

TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON

PEDİYATRİK ORTOPEDİ
196

P613350

Aşiloplasti

C

197

P613360

Aşiloplasti ve posteriyor kapsül gevşetmesi

C

DİĞER İŞLEMLER
198

P614160

199

P614220

Faset eklem blokajı

C

EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ
Küçük kemik psödoartrozu

C

HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ
200

P614270

Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi

C

REKONSTRÜKSİYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
201

P614630

Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem

C

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER
202

P616150

Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar

C

203

P616160

Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları

C

204

P616170

Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme

C

ÜST EKSTREMİTE
205

P616231

Sempatektomi aksiller, tek taraf

C

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
206

P616360

Nervus medianusun dekompresyonu

C

207

P616370

Nervus ulnaris transpozisyonu

C

208

P616390

Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi

C

209

P616400

Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı

C

210

P616410

Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı

C

MİKRO CERRAHİ
211

P616460

Dijital sempatektomi

B

GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
212

P616470

Ayarlanabilir sütür, pitozis

C

213

P616540

Frontale asma teknikleri, pitozis

C

214

P616560

Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu

C

215

P616570

Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu

C

216

P616630

Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya flep ile

C

217

P616710

Levator prosedürleri, pitozis

C

218

P616760

Telekantüs onarımı

C

219

P616780

Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal

C

220

P616790

Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal

C

221

P616800

Göz yaşı yolları entübasyonu

C

222

P616810

Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması

C

223

P616820

Kanalikül kesisi reperasyonu

C

224

P616830

Kese ablasyonu

C

GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

ŞAŞILIK VE PEDİYATRİK OFTALMOLOJİ
225

P616970

Ayarlanabilir sütür, şaşılık

C

226

P617250

Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile

C

227

P617270

Radyal keratotomi

C

REFRAKTİF CERRAHİ

ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ
228

P617930

Soket revizyonu

B

KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
229

P618000

Aurikula eksizyonu, total

C

230

P618010

Basit mastoidektomi

C

231

P618030

Dış kulak yolu atrezisi

B

232

P618090

Eksploratis timpanotomi

C

233

P618110

Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın

B

234

P618120

Fasiyal sinir dekompresyonu

B

235

P618170

İki loblu kulak memesinin onarımı

C

236

P618180

Kemik iletimi işitme dekompresyonu

C

237

P618190

Kepçe kulak onarımı

C

238

P618210

Kriptotia düzeltilmesi

C

239

P618230

Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür

C

240

P618290

Makrotia düzeltilmesi

C

241

P618310

Meatoplasti, stenozlarda

B

242

P618315

Dış kulak yolu kapatılması

B

243

P618330

Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması

B

244

P618350

Miringoplasti

C

245

P618380

Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi

B

246

P618390

Stapedektomi

B

247

P618410

Timpanoplasti

B

ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
ÜRETER
248

P618980

Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi

C

249

P619120

Üreterorenoskopi, biyopsi

B

250

P619130

Üreterorenoskopi, tanısal

C

251

P619170

Üreterosel, endoskopik tedavi

B

252

P619350

Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu

B

253

P619410

Mesane tümörü (TUR) biyopsisi

C

254

P619440

Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon

B

255

P619510

Sistolitotomi, endoskopik

B

256

P619540

Sistostomi, açık

C

257

P619630

Vezikostomi kapatılması

C

258

P619640

Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, iki taraf

B

259

P619650

Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, tek taraf

B

MESANE

ÜRETRA
260

P619660

Epispadias onarımı

B

261

P619670

Hipospadias onarımı, distal

B

262

P619690

İnternal üretrotomi

C

263

P619700

Posterior üretral valv rezeksiyonu

C

264

P619770

Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi

C

265

P619890

Üretrostomi

C

KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
VAJİNAL OPERASYONLAR
266

P620310

Rektosel

C

267

P620330

Sistorektosel operasyonu

C

268

P620340

Sistosel operasyonu

D

269

P620461

Klitoroplasti

B

270

P620462

Labioplasti

B

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
PENİS
271

P621300

Spongio-kavernozal şant (Priapismus)
PROSTAT

B

272

P621310

Prostat apsesinin perineal drenajı

B

273

P621380

Prostata TUNA

C

274

P621430

İntraprostatik stent yerleştirilmesi

C

TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM
275

P621440

Ejakülatör kanal rezeksiyonu

B

276

P621450

Epididim kisti eksizyonu

C

277

P621460

Epididimektomi

C

278

P621480

Funiküler kist eksizyonu

C

279

P621490

Hematoselektomi

C

280

P621510

Hidroselektomi, tek taraf

C

281

P621520

Hidroselektomi ve herniyoplasti

B

282

P621530

İnguinal eksplorasyon

C

283

P621540

İnguinal orşiyektomi, tek taraf

C

284

P621550

İnmemiş testis cerrahisi

B

285

P621560

İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı iki taraf

B

286

P621570

İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı tek taraf

B

287

P621580

İnmemiş testis cerrahisi tek taraf, herni onarımı iki taraf

B

288

P621590

Kord eksizyonu

C

289

P621600

Laparoskopik ektopik testis araştırılması

B

290

P621620

Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu

C

291

P621630

Perkütan epididimal sperm aspirasyonu

C

292

P621651

Skrotal orşiyektomi, tek taraf

C

293

P621652

Skrotal orşiyektomi, iki taraf

C

294

P621660

Spermatoselektomi

C

295

P621670

Testiküler fiksasyon, iki taraf

B

296

P621680

Testiküler fiksasyon, tek taraf

C

297

P621690

Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)

C

298

P621710

Testis detorsiyonu, açık

C

299

P621730

Testis protezi yerleştirilmesi

C

300

P621740

Varikoselektomi, tek taraf

C

301

P621770

Varikoselektomi, iki taraf

B

302

P621790

Vazoepididimostomi

B

303

P621800

Vazovazostomi

B

AÇIKLAMALAR
* SEZARYEN YAPILAMAZ, ancak yalnızca normal doğumun seyri sırasında gelişebilecek acil endikasyonlarda (belgelemek kaydı ile)
sezaryen yapılabilir. Histerektomi, abdomial (TAH) Yapılamaz: Ancak Normal Doğum/ Sezaryen sonrası gereken hallerde
Histerektomi, abdomial (TAH) yapılabilir.
1- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemlerden Tıp Merkezlerinde yapılması
uygun görülmeyenler Liste-3’de belirtilmiştir. Bu liste dışında kalan EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemler
tıp merkezlerinde yapılabilecektir.
2- SUT EK-2/C listesinde yer alan A, B ve C grubu işlemlerden Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülenler Liste-1’de belirtilmiştir.
3- SUT EK-2/C listesinde yer alan D ve E grubu işlemlerden, Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülmeyenler Liste-2’de
belirtilmiştir. Bu liste dışında kalan D ve E grubu tüm cerrahi işlemler yapılabilecektir.
4- İşlemlerin uygulanması ve faturalandırılmasında SUT kuralları geçerli olacaktır.
5- Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerinde Yapılabilecek Cerrahi İşlemler güncel SUT EK-2/B ve SUT EK-2/C listeleri baz alınarak
belirlenmiştir.
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CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN İLGİLİ ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARÎ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ

AMELİYATHANE İÇİN

1. Ameliyat Masası (her ameliyat salonu için bir adet),
(Pozisyonları elle veya otomatik olarak kumanda edilebilmelidir, her iki kol için kolluk bulunmalıdır, pozisyon yastıkları, simitleri
bulunmalıdır. Her ameliyat masası için en az iki adet serum askısı.)
2. Ameliyat tavan lambası
3. Ventilatörlü anestezi cihazı (her ameliyat salonu için bir adet) Anestezi için gerekli gaz sistemleri,
4. Monitorizasyon aletleri; EKG, ısı, NIBP, IBIP, Pulse oksimetri, Anestezi cihazında yoksa ET
karbondioksit parametrelerini içermelidir.
5. Defibrilatör (en az bir adet)*
6. Cerrahi aspiratör (her ameliyat salonu için en az iki adet veya merkezi vakumlu sistemli
ve çalışır durumda), aspiratör uçları, hortumları, ara bağlantıları olmalıdır,
7. Elektrokoter,
8. Laringoskop takımı,
9. Oral veya nasal entübasyon tüpleri,
10. Uygun boyutlarda yüz maskeleri,
11. Ambu,
12. Laringeal maske,
13. Magill pensi,
14. İnfüzyon pompası,
15. En az bir adet hastayı ameliyat esnasında hipotermiye karşı korumak için ısıtıcı (en az bir adet),
16. Pozisyon verilebilir transfer sedyesi (en az bir adet),
17. Steril cerrahi set ( yeterli miktarda),
18. Çeşitli boylarda tromeller,
19. Nazogastrik sondalar, folley sondalar ve rektal tüpler (çeşitli kalibrelerde).

STERİLAZASYON İŞLEMLERİ İÇİN
1. Otoklav (Cerrahi setlerin miktar ve ebatına uygun).

UZMANLIK DALLARINA GÖRE İLAVE CİHAZ VE MALZEMELER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATLARI İÇİN
1. Jinekolojik masa,
2. Elektrokoter (LETZ içeren şekilde),
3. Jinekolojik ameliyat seti,
4. Acil intrauterin müdahale seti (servikal buji seti, küret seti, tenekulum, histerometre, kuşburnu),
5. Servikal dilatasyon seti,
6. Vajinal spekulum,
7. Vaginal valvler- ekartörler,
8. Servikal biopsi pensi,

9. Doğum seti,*
10. Küçük cerrahi seti,*
11.Vakum cihazı ve başları,*
12. Forseps,*
13. Işık kaynağı,*
14. NST cihazı,*
15. Standart ve transport küvöz ve venilatörü, hood, radyan ısıtıcı, pediatrik balon maske ve laryngoskop seti, pediatrik
endotrakeal tüp (2-4 arası), hasta başı monitörü, infüzyon pompası, fototerapi cihazı, aspirasyon sistemi ve sondaları (6-8
frenc),*
(* Doğum yaptırmayacak ve sadece jinekolojik vaka kabul edecek merkezlere bulunması zorunlu değildir.)

GÖZ AMELİYATLARI İÇİN
1. Koaksiyel ameliyat mikroskobu,
4. Katarakt cerrahi seti,
5. Glokom cerrahi seti,
6. Keratoplasti cerrahi seti,
7. Şaşılık cerrahi seti,
8. Oküloplasti - Tümör cerrahi seti,
9. DSR Cerrahi seti- Dişçi turu,
10. Dekolman Cerrahi seti- Krio cihazı,
(Not: Başvuru yapılırken yapılabileceği taahhüt edilen ameliyatların setlerinin bulundurulması yeterlidir.)

ÜROLOJİ AMELİYATLARI İÇİN
1. Sistoskopi seti,*
2. Endoskopik üretrotomi seti,
3. Cerrahi setler (yapılacak ameliyat türüne uygun),
4. Beniquet buji seti,*
5. Jinekolojik masa,*
6. Vajinal spekulum,
7. Üreter kateteri (çeşitli kalibrelerde),
8. Double j kateter (çeşitli kalibrelerde),
9. Cystofix kateter (erişkin ve pediatrik boy),
10. Lokal anestezik içeren lubrikan jeller,
11. Foley, Nelaton, Tieman kateter değişik kalibrelerde,
(* Araç ve gereçlerden cerrahi müdahale birimlerinde bir adet bulunması yeterlidir.)

KBB AMELİYATLARI İÇİN
1. Nazal septoplasti seti,
2. Endoskopik sinüs cerrahisi seti,
3. Trakeotomi seti,
4. Direkt (süspansiyon) laringoskopi seti,
5. Adenotonsillektomi seti,
6. Tonsillektom kanamasına müdahale seti,
7. Parasentez-miringotomi-ventilasyon tüpü tatbiki seti,
8. Timpanoplasti- mastoidektomi seti,

9. Stapedektomi seti,
10. Rinoplasti seti,
11. Tur-mikrotur seti,
12. Biopsi seti,
13.Muayene/ameliyat koltuğu,
14. Bipolar cerrahi koter,
15. Operasyon mikroskopu,
16. Soğuk ışık kaynağı ve kablosu,
17. Alın ışığı,
(Not: Başvuru yapılırken sadece yapılabileceği taahhüt edilen ameliyatların cihaz ve/veya setlerinin bulundurulması yeterlidir.
Trakeotomi seti mutlaka bulundurulmalıdır.)

ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATLARI İÇİN
1. Cerrahi setler (yapılacak ameliyat türüne uygun),
2. Rektoskopi seti,
3. Ürethra dilatasyon seti,
4. Hegar dilatatör seti,
5. Acil trakeotomi seti.

ORTOPEDİ AMELİYATLARI İÇİN
1. Ortopedik ameliyatlara uygun ameliyat masası,
2. Her türlü travma ve kırık olgusuna müdahaleye imkan veren ortopedik cerrahi setler,
3. Ameliyathanede her an kullanıma hazır seyyar röntgen ve/veya skopi cihazı,
4. El matkapları,
5. Elektrikli veya havalı cerrahi motor setleri.

KVC AMELİYATLARI İÇİN
1.Damar seti (farklı boy ve özelliklerde damar klempleri içermeli),
2.Varis seti,
3.Fistül seti,
4.Ebolektomi kateteri (farklı boylarda).

BEYİN CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN
1.Ameliyat mikroskopu,
2.Skopi cihazı,
3.Mikrocerrahi seti,
4.Periferik sinir cerrahi seti,
5.Servikal ve lomber cerrahi setleri,
6.Kraniotomi seti.

GÖĞÜS CERRAHİSİ AMELİYATLARI İÇİN
1.Damar seti,
2.Sternum ekartörü (mediastene girişim yapılacaksa).
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

1

İsoptine ampul

3 adet

2

Heparine

3 adet

3

Kortikosteroid ampul

3 adet

4

Antispazmodik ampul

3 adet

5

Antianksietik ampul

3 adet

6

Methergine ampul

3 adet

7

Polivinil prolidine iyot sol. 500cc.

1 adet

8

%5 dextroz 500 cc

2 adet

9

% 0,9 luk NaCl. 500 cc

2 adet

10

%20 mannitol 500 cc

2 adet

11

1/3 İzodeks 500 cc.

1 adet

12

Analjezik

5 amp

13

Adrenalin 1 mg

5 amp

14

Atropin sulphat 0,5 mg

5 amp.

15

Sodyum bikarbonat % 8,4

5 amp

16

Calcium glukonat %10

2 amp

17

Dopamin

2 amp

18

Lidocain %2

2 amp

19

Antihistaminik

5 amp

20

Aminophillin

2 amp

21

Diazepam .

2 amp

22

Nidilat kapsül

1 kutu

23

Diüretik

5 amp
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TEMEL LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER

Laboratuvar Hizmetleri

Sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar
tetkiki isteyen hekimin sorumluluğunda aşağıda belirtilen temel laboratuvar tetkikleri, 19/3/1927 tarihli ve
992 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu tetkikler;
1. Tam kan sayımı,
2. Kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini,
3. Periferik yayma,
4. Lökosit formül,
5. Açlık kan şekeri ölçümü,
6. Sedimantasyon,
7. Kan grubu tayini,
8. Temel idrar tetkikleri,
9. Gaita mikroskopisi,
10. Gebelik testi (tek kullanımlık)
11. Teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tetkikler.

Röntgen Hizmetleri

Sağlık kuruluşları sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere 19/4/1937
tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman
hekimce verilen sertifikaya sahip hekim ya da hekimler tarafından kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi
Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mes’ul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı
bulundurulabilir.
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MUAYENEHANEDE YAPILABİLECEK TIBBİ İŞLEMLER LİSTESİ

Sıra No

İŞLEMİN ADI

1

APSE DRENAJI (YÜZEYEL)

2

NORMAL HASTA MUAYENESİ

3

ANNE SÜTÜ SAĞILMASI

4

DAMAR YOLU AÇILMASI (periferik venöz)

5

ELEKTROKARDİYOGRAM

6

IM ENJEKSİYON ( Acil Müdahale seti varlığında)

7

IV ENJEKSİYON ( Acil Müdahale seti varlığında)

8

İNTRAVENÖZ İLAÇ İNFÜZYONU * (Acil Durumlarda)

9

LAVMAN

10

MESANE SONDA UYGULAMASI

11

NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI

12

NEBÜLAZATÖR İLE İLAÇ UYGULAMASI

13

SUBKUTAN ENJEKSİYON

14

SÜTÜR ALINMASI

15

YANIK PANSUMANI (KÜÇÜK)

16

YARA PANSUMANI (KÜÇÜK)

17

RİA TAKILMASI

18

RİA ÇIKARILMASI ( İPİ SERVİKSTEN GÖRÜNEN )

19

GÖZ PANSUMANI, YENİDOĞAN

20

İNTRALEZYONAL STEROİD ENJEKSİYONU

21

SEBOREİK KERATOZ GİBİ LEZYONLARIN TIRAŞLANARAK ÇIKARILMASI

22

TME LUKSASYONU KAPALI REDÜKSİYON

23

BURUN KIRIKLARININ KAPALI REDÜKSİYONU

24

BURUN MUKOZASI KOTERİZASYONU

25

BURUN TAMPONU KONMASI, ARKA

26

BURUN TAMPONU KONMASI, ÖN

27

BURUNDAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

28

LARİNGOSKOPİ, FLEKSİBLE FİBEROPTİK

29

FLEKSİBLE FİBEROPTİK NAZOFARİNGOSKOPİ

30

KISA KOL ALÇI (DİRSEK ALTI)

31

KISA KOL ATEL ( DİRSEK ALTI)

32

UZUN KOL ALÇI (DİRSEK ÜSTÜ)

33

UZUN KOL ATEL (DİRSEK ÜSTÜ)

34

KISA BACAK ALÇI ( DİZ ALTI)

35

KISA BACAK ATEL ( DİZALTI)

36

UZUN BACAK ALÇI ( DİZÜSTÜ)

37

UZUN BACAK ATEL ( DİZ ÜSTÜ)

38

PARMAK ATELİ (ALEMİNYUM) VEYA ALÇISI

39

PTB ALÇISI

40

ALÇI ÇIKARMA

41

SEKİZ BANDAJI

42

VELPEAU (KOL GÖVDE) BANDAJI

43

U ATELİ VEYA ATEL + VELPEAU

44

KÜÇÜK EKLEM ÇIKIĞI KAPALI REDÜKSİYONU

45

LAKRİMAL TIKAÇ YERLEŞTİRİLMESİ

46

NAZAL MUKOZA VE CİLT İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ

47

PUNKTUM AÇILMASI, DİLATASYONU, LAVAJI

48

KONJONKTİVADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

49

KORNEAL-SKLERAL SÜTÜR ALINMASI

50

SUBKONJONKTİVAL VE SUBTENON ENJEKSİYON

51

VİTREUS WİCK SENDROMU YAG LAZER UYGULAMASI

52

SİKLOFOTOKOAGÜLASYON

53

FOTOKOAGÜLASYON (SEANSI)

54

RETROBULBER VE PERİBULBER ENJEKSİYON

55

BUŞON, LAVAJ VE MANİPLASYON

56

DIŞ KULAK YOLU, YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

57

SERVİKAL KOTERİZASYON

58

VAGİNADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

59

AKNE TEDAVİSİ, KOMEDON, KİST VE PÜSTÜL TEMİZLENMESİ

60

DERİ LEZYONLARININ KÜRETAJI

61

ELEKTROEPİLASYON CM2 BAŞINA

62

ELEKTROKOTERİZASYON

63

KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) BÖLGESEL (SEANSI)

64

KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) TÜM YÜZ (SEANSI)

65

TRİKLOROASETİK ASİT , PODOFİLİN ATUŞMAN VEYA BENZERİ UYGULAMALARI

66

EKOKARDİOGRAFİ

67

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ

68

PPD TESTİ UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ

69

REKTOSKOPİ

70

TRAKSİYON (MEKANİK)

71

ULTRAVİYOLE

72

VİBRASYON MASAJI

73

BİOFEEDBACK

74

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI EGZERSİZİ

75

GERME EGZERSİZİ

76

GEVŞEME EGZERSİZLERİ

77

MANİPULASYON

78

NÖROFİZYOLOJİK EGZERSİZLER

79

OBSTETRİK / JİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON

80

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

81

POSTUR EGZERSİZİ

82

PROGRESİF DİRENÇLİ EGZERSİZ

83

PROPİOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON (PNF)

84

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON

85

SKOLYOZ EGZERSİZLERİ

86

YÜRÜME EGZERSİZLERİ

87

RUTİN EEG

88

OKULO-MOTOR TESTLER

89

100 HUE TESTİ

90

AZ GÖRENLERE YARDIM CİHAZI MUAYENESİ

91

BİLGİSAYARLI GÖRME ALANI İNCELEMESİ

92

BİOMETRİ

93

CAM TERAPİ, TOPLAM TEDAVİ

94

ÇOCUKLARDA GÖRME MUAYENELERİ

95

EKZOFTALMOMETRİ

96

ELEKTRORETİNOGRAFİ (ERG)-VER-EOG, HER BİRİ

97

ERG-VER-EOG (İKİSİ BİRDEN)

98

FRESNEL PRİZMASI UYGULAMASI

99

GONYOSKOPİ

100

GÖRME ALANI İNCELEMESİ (MANUEL PERİMETRİ)

101

GÖZ MUAYENESİ, ULTRASON EŞLİĞİNDE

102

HESS PERDESİ İNCELEMESİ

103

KONTRAST DUYARLILIK TESTİ

104

KORNEA TOPOGRAFİSİ

105

KURU GÖZ TEŞHİS TESTLERİ, HER BİRİ

106

NERVE FİBER ANALYZER (NFA)

107

OCT (OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİSİ)

108

ÖN VE ARKA SEGMENT RENKLİ RESMİ

109

ORTOPTİK TEDAVİ (SEANSI)

110

PAKİMETRİ

111

RENK HİSSİ MUAYENESİ (İKİ GÖZ)

112

SCANNİNG LAZER OFTALMOSKOPİ

113

SİNOPTOPHOR MUAYENESİ (SEANSI) (İKİ GÖZ)

114

TONOGRAFİ

115

OKÜLER ULTRASON VE BİYOMETRİ (İKİSİ BİRDEN)

116

ULTRASONOGRAFİK BİOMİKROSKOPİ

117

İŞİTME CİHAZI TATBİKİ

118

KOKU TESTLERİ

119

TİNNİTUS TEDAVİSİ

120

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON

121

NST

122

POSTKOİTAL TEST

123

ULTRASON, GENEL

124

DOPLER

125

FÖTAL BİYOMETRİ VE BİYOFİZİK SKORLAMA

126

İDRAR TETKİKİ (STRİP İLE)

127

PERİFERİK YAYMA (FORMÜL LÖKOSİT)(MANUEL)

128

KORNEADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

129

VİDEOLARENGOSTROBOSKOPİ

130

DİAGNOSTİK NAZAL ENDOSKOPİ

131

NAZOFARİNKS/OROFARİNKS, BİYOPSİ

132

FİMOZİS AÇILMASI

133

PARAFİMOZİS REDÜKSİYONU

134

KONDİLOM KOTERİZASYONU

135

MESANE PONKSİYONU, SUPRAPUBİK

136

MEZOTERAPİ CİLT VE CİLTALTI ENJEKSİYON

137

BENİNG DERİ TÜMÖRÜ EKSİZYONU (KÜÇÜK)

138

BİYOPSİ, DERİ VEYA DERİALTI, YÜZEYEL (KÜÇÜK)

139

KESİ SÜTÜRASYONU (KÜÇÜK)

140

SÜTUR ORGANİZASYONLARIYLA ESTETİK ASKI UYGULANMASI

141

TIRNAK ÇEKİLMESİ

142

TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ, GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE

143

YARA DEBRİDMANI (KÜÇÜK)

144

KİST PONKSİYONU

145

SERVİKAL BİYOPSİ

146

VULVAR VE VAJİNAL BİYOPSİLER

147

KRİYOTERAPİ, JİNEKOLOJİ

148

BASİT VULVAR LEZYONLARININ EKSİZYONU

149

BARTOLİN KİST EKSTİRPASYONU VE ABSE DRENAJI

150

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

151

SOLUNUM FONKSİYONLARI İLE REVERSİBİLİTE TESTİ

152

DİFÜZYON TESTİ

153

EGZERSİZ TESTİ (6 DAKİKA)

154

AKCİĞER VOLÜMLERİ

155

OKSİJEN İNHALASYON TEDAVİ SEANSI

156

PULSE OKSİMETRE İLE SATURASYON BAKILMASI

157

YAŞAM KALİTESİ ANKETİ DEĞERLENDİRİLMESİ

158

VUCUT KOMPOZİSYON DEĞERLENDİRİLMESİ

159

CİLT TESTLERİ

160

TİMPANOMETRİK İNCELEME

161

İNTRAKAVERNOZAL İLAÇ ENJEKSİYONU

162

ÜRODİNAMİK ÇALIŞMA

163

ÜROFLOWMETRİ

164

PROSTAT MASAJI (SEANS)

165

DERMABRAZYON, BİR ALANDA

166

DERMABRAZYON, TÜM YÜZE

167

UYKU EEG

168

POLİSOMNOGRAFİ

169

REKTAL TUŞE

170

GEBE TAKİP VE MUAYENESİ

171

HİDROSONOGRAFİ

172

GEBELİK TESTİ (İDRARDA)

173

İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE MAGNETİK İNNERVASYON

174

NONİNVAZİF PERİFERİK DAMAR HASTALIĞI TETKİKLERİ

175

EMG, TETKİKLERİ

176

PENİL UYARILMIŞ POTANSİYELLER

177

TETİK NOKTA/TENDON KILIFI/LİGAMENT ENJEKSİYONU

178

SUPRASKAPULER SİNİR BLOĞU

179

İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (EKSTERNAL)

180

KÜÇÜK KEMİK KIRIĞI KAPALI REDÜKSİYONU

181

ELASTİK BANDAJ

182

BÖLGESEL ENJEKSİYON

183

KORPUS KAVERNOZUM DRENAJI (PRİAPİSMUS)

184

SOLUNUM EGZERSİZLERİ

NOT: Listede yer alan invaziv (deri bütünlüğünü bozan) işlemler için sterilizasyon şartları ve ilave yardımcı sağlık
personeli gibi şartlar yerine getirilmelidir.
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uygun görülmüştür.
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Ek- 15
(Ek:RG-1/10/2019-30905)
TIP MERKEZLERİ BÜNYESİNDE AÇILACAK ESTETİK BİRİMLERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ
(1) Tıp merkezleri bünyesinde açılan estetik birimlerinde Deri ve Zührevi Hastalıklar ile Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahî dallarında uzman tabipler ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası olan
tabiplerin uygulayabileceği tıbbi işlemler aşağıdadır;
a) Sivilce tedavisi,
b) Lazer, krioterapi, koterizasyon, intradermal enjeksiyon metotları ile siğil, skar dokusu gibi
oluşumların cilt yüzeyinden eksizyonu,
c) Ciltteki damar genişlemeleri, pigmentasyon (lekeler/çiller) ve kırışıklıkların azaltılmasına yönelik lazer
uygulamaları,
ç) Lazer cihazı, %35’lik oranın üzerindeki alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı ile derin peeling
işlemleri,
d) Cilt içerisine terapotik veya kozmetik amaçlı yapılan her türlü enjeksiyonlar,
e) Cilde yapılan uygulamalar ile ilgili oluşabilecek yan etkilere müdahaleler,
f) Saç ekimi (restorasyonu) uygulamaları,
g) Kişinin fazla kilolarını vermesi (zayıflama) için gerekli işlemlerin, tıbbî değerlendirmelerle birlikte
planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

