ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI
NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliginin
13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475
sayili Resmi Gazetelerde yayimlanan özel hastaneler yönetmeliginde degisiklik yapilmasina
iliskin yönetmeligi’nin birlestirilmis halidir.

BIRINCI KISIM
Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; etkin, verimli ve kaliteli saglik hizmeti
sunulmasini saglamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarinin
tespit edilmesine, gruplandirilmasina, gruplarinin degistirilmesine, amaca uygun olarak
teskilatlandirilmasina ve bunlarin açilmalarina, faaliyetlerine, kapanmalarina ve
denetlenmelerine iliskin usûl ve esaslari düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (degisik 14.01.2004 /25346) Bu Yönetmelik; Devlet’e, il özel idarelerine,
belediyelere, üniversitelere ve diger kamu tüzelkisilerine ait hastaneler hariç olmak üzere;
gerçek kisiler ve özel hukuk tüzelkisilerine ait hastaneleri kapsar.”
Bu Yönetmelige tâbi olmayan yatakli tedavi kurumlarinin açilma, tesis, hizmet,
personel ve kapanma durumlari ile diger durum degisikliklerinin ilgili kamu tüzel kisilerince
Saglik Bakanligina bildirilmesi ve ilgili diger mevzuatin öngördügü bilgi ve belgelerin
Bakanliga verilmesi zorunludur.
Hukukî Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel
Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181
sayili Saglik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin
43 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununu,
b) Bakanlik: Saglik Bakanligini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlik Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügünü,
d) Genel Müdür: Bakanlik Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Müdürlük: Il Saglik Müdürlüklerini,
f) Özel hastane : Bu Yönetmelik kapsamina giren gerçek kisiler ile özel hukuk tüzel
kisilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tibbî müdahale, ameliyat, tibbî
bakim ve diger tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluslarini,
g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik

Komisyonunu,
h) Uzmanlik dali: Tipta uzmanlik mevzuatinda belirlenmis olan uzmanlik alanlarini,
(degisik 13.04.2003/25078)
i) Ruhsat: Özel hastanelerin faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlik tarafindan
düzenlenen belgeyi
i) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kurulusunda
veya ilgili mevzuata göre baskaca özel saglik kurum ve kuruluslarinda çalismayip, özel
hastanede is akdine dayali olarak tam gün çalistirilmak üzere istihdam edilen uzman tabip
veya tabibi, (degisik 13.04.2003/25078)
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Özel Hastanelerin Türleri, Temel Özellikleri ve Gruplandirilmasi

Türler
Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlarina, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine,
teknolojik donanimlarina ve hizmet verilen uzmanlik dallarinin nitelik ve sayisina göre, genel
hastaneler ve özel dal hastaneleridir.
Genel hastaneler
Madde 6- (degisik 13.04.2003/25078) Bu Yönetmelik ile asgarî olarak öngörülen
bina, tesis, hizmet ve personel standartlarini haiz; birden fazla uzmanlik dalinda sürekli ve
düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tibbî teshis ve tedavi, yogun bakim ve acil saglik
hizmetleri veren, ruhsatinda yazili olup hasta kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallarinin
gerektirdigi klinikler ile acil ve yogun bakim üniteleri, radyoloji laboratuvari ve bu maddenin
ikinci fikrasinda belirlenen hastane gruplarina göre biyokimya ve/veya mikrobiyoloji
laboratuvarlari bulunan, tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.
Genel hastaneler; asagida belirtilen asgarî standartlar ve Bakanlikça yayimlanacak
Teblig’de belirlenen puanlama kriterleri esas alinarak, asagidaki sekilde gruplandirilir:
a) A-1 Grubu Hastane (degisik 28.5.2004/25475) Ruhsatlandirilmis yatak
kapasitesi en az elli olan, en az bes farkli dahili ve bes farkli cerrahi uzmanlik dalinda
kadrolu uzman tabip çalistirmak suretiyle saglik hizmeti veren; birinci fikrada
belirlenen asgarî standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallari
için gerekli ve günün gelismis tip teknolojisine uygun olan diger bütün teshis ve tedavi
birimlerini ve ayrica asgarî radyoloji ünitesi ile biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve
patoloji laboratuvarini bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
b) A-2 Grubu Hastane: Ruhsatlandirilmis yatak kapasitesi en az otuz olan ve en az
dört farkli dahili ve dört farkli cerrahi uzmanlik dalinda kadrolu uzman tabip çalistirmak
suretiyle saglik hizmeti veren; birinci fikrada belirlenen asgarî standartlara ilave olarak günün
gelismis tip teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teshis ve tedavi birimini ve
radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallari için gerekli biyokimya veya
mikrobiyoloji laboratuvarini bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
c) A-3 Grubu Hastane: Ruhsatlandirilmis yatak kapasitesi en az on olan ve en az iki
farkli dahili ve iki farkli cerrahi uzmanlik dalinda kadrolu uzman tabip çalistiran ve radyoloji
ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallari için gerekli biyokimya veya
mikrobiyoloji laboratuvarini bünyesinde bulundurmak suretiyle muayene, teshis ve tedavi
hizmeti veren genel hastanelerdir.
Özel hastanelerin, bu madde uyarinca gruplandirilmasi ve bunda esas alinacak

puanlama kriterleri, Bakanlikça yayimlanacak Teblig ile belirlenir.
Özel dal hastaneleri
Madde 7- (degisik 13.04.2003/25078) Özel dal hastaneleri; belirli bir yas ve cins
grubu hastalar ile belirli bir hastaliga tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarina
yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlik dallarindan her
birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlik dalinin gerektirdigi diger uzmanlik
dallari için en az bir kadrolu uzman tabip çalistirilan, gelismis teknolojik donanim ve personel
destegi ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tibbî teshis ve tedavi, yogun
bakim ve acil saglik hizmetleri veren, ruhsatinda yazili uzmanlik dallarinin gerektirdigi
klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvari bulunan ve tam
gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir.
Özel dal hastanelerinin faaliyet gösterecegi uzmanlik dalinin veya dallarinin
gereklerine göre, 6 nci maddeki esaslar gözönüne alinmak suretiyle (A-1), (A-2) ve (A-3)
grubu olarak gruplandirilma kriterleri Bakanlikça çikarilacak Teblig ile; bunlarin acil
ünitelerinin tasimasi gereken asgarî standartlar ve gruplarina göre bulunmasi gereken
laboratuvarlar, Komisyonun görüsü alinarak belirlenir ve bu Yönetmelige ek olarak
yayimlanir.

IKINCI KISIM
Kurulus ve Bina Alt Yapi Standartlari

BIRINCI BÖLÜM
Yer Seçimi, Ön Izin ve Bina Durumu
Yer seçimi
Madde 8- Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda
özel saglik alani kullanim karari verilmis, ulasim noktalari açisindan uygun ve ulasilabilir
olan, gürültü, hava ve su kirliligine maruz olmayan, insan sagligini olumsuz yönde
etkileyecek endüstriyel kuruluslar ile her türlü gayrisihhî müesseselerden uzak, ulasim sartlari
özel olarak incelenmis ve bu durum Il Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmis olup
2/11/1985 tarihli ve 18916 sayili Resmî Gazetede yayimlanan Plan Yapimina Ait Esaslara
Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genislikte olan, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayili Resmî
Gazetede yayimlanan Otopark Yönetmeligine göre yeterli otopark yeri ayirilan ve fen, saglik
ve afet sartlari bakimindan imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yesil alana sahip bulunan
alanlarda kurulabilir.
Ön izin
Madde 9- Ön izin için; hastane yerlesiminin projesini hazirlayan mimar; özel hastane
belediye ve mücavir alan sinirlari içinde ise ilgili belediye, sayet, mücavir alan disinda ise
Valilik tarafindan onaylanmis 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plani; 1/100 veya 1/50 ölçekli
iki takim mimari proje ve mühendislik hizmetlerini gösterir projeler ile birlikte müdürlük
kanaliyla Bakanliga basvurulur.
Imar ile ilgili mevzuata uygun olarak, birinci fikrada belirtilen yetkili mercilerce
projeler onaylandiktan sonra, özel hastane yapilacak yerin 8 inci maddedeki sartlari
tasidiginin tespit edilmesi halinde, Bakanlikça ön izin verilir.
(degisik 13.04.2003/25078) Bakanlik tarafindan ön izin verilmis projelerin
uygulanmasi sirasinda avan projelerde bir degisikligin meydana gelmesi, ruhsat yenileme,

yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde ve ruhsatli hastanelere ilave bina insa
edilmesi halinde de bu hüküm uygulanir. Baska amaçla insa edilmis binalarin özel hastane
binasina dönüstürülmesi halinde, dönüstürme ve tadilat isleminden önce Bakanliktan ön izin
alinmasi zorunludur.
(degisik 13.04.2003/25078) Ön izin verilmesi için yapilan talepler, basvuru
belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlik bulunmamasi kaydiyla, Bakanliga intikal ettigi
tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandirilir.
Bina durumu
Madde 10- ( degisik 28.5.2004/25475) Özel Hastanelerin;
a) Özel Hastane projesi ile Bakanliktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve
imar ile ilgili mevzuata göre insa edilip, yapi kullanma izin belgesi almis olan binalarda,
b) Baska amaçla yapilmakla birlikte, 8 inci maddedeki sartlari tasiyan ve tadilat
isleminden önce Bakanliktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasina
dönüstürülen ve bu hali ile yapi kullanma izin belgesi alan binalarda,
c) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) be ndlerinde belirtilen diger sartlari
tasiyan fakat, yapi kullanma izin belgesi olmamakla birlikte mahalli belediyeden,
“binanin bulundugu arsanin 1/5000 ölçekli nazim planinda saglik alanina alindigi,
1/1000 ölçekli plan onaylandiginda da hastane için yapi kullanma izin belgesi verilecegi”
yönünde yazili belge alinan binalarda,
kurulmasi zorunludur.
Özel hastanenin tibbî hizmet birimleri; tibbî hizmeti engelleyecek tarzda ve
hastane binasindan veya bina kompleksinden ayri yerde tesis edilemez.
Özel Hastaneler, hastalarin saglik durumlarini olumsuz yönde etkilemeyecek ve
saglik hizmetlerinin mahiyeti ile bagdasmayacak isyerlerinin bulunmadigi müstakil giris
ve/veya girisleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanin hastane olarak kullanilan
kisminda, hiçbir surette baska amaca yönelik isyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki
bir bölüm, baska bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kisilere kiralanamaz veya
herhangi bir sekilde devredilemez.
Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakinlarina hizmet vermek üzere
kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler isletilebilir veya bunlarin
isletilmesi için hizmet satin alinabilir veyahut bu hizmetler baskalarina gördürülebilir.
Bu türden kisimlar, tibbî hizmet birimlerinin bulundugu yerler ile hasta tedavi ve
istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.
Yönetmeligin 7 nci maddesi kapsaminda olan ve yalnizca çocuk yas grubuna
yönelik hizmet veren özel dal hastanelerinde, yukaridaki fikralara uygun olmak
sartiyla; 31 inci maddenin birinci fikrasinin birinci cümlesine, sedye geçisini
engellememek kaydiyla ikinci fikrasinda belirtilen koridor genisligine ve üçüncü
fikrasindaki iki asansör bulunmasi sartina uyulmak zorunda degildir.
IKINCI BÖLÜM
Özel Hastaneler Teknik Komisyonu

Komisyonun teskili
Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat basvurularinin ve ruhsatlarindaki degisiklik
taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunlarin açilmalari, gruplandirilmalari,
denetlenmeleri, degerlendirilmeleri ve kapatilmalari ile ilgili tavsiye kararlari almak üzere
Bakanlikça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu olusturulur.
Bakanlik, gerekli gördügünde, ruhsatlandirilmis özel hastanelerin yerinde

incelenmesini ve degerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.
(degisik 28.5.2004/25475) Komisyon, Genel Müdürün
veya Genel Müdür
Yardimcisinin baskanliginda;
a) Tip fakültelerinin ögretim üyelerinden veya Bakanliga bagli egitim ve
arastirma hastanelerinden klinik sefi veya sef yardimcisi veyahut basasistan olmak
üzere, cerrahi, iç hastaliklari, anestezi ve reaminasyon dallarindan birer kisi;
b) Bakanlik Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügünden bir temsilci,
c) Bakanlik Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügünden bir temsilci,
d)(degisik 14.01.2004 /25346) Bakanlik Arastirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Baskanligindan bir mimar veya bir insaat mühendisi”
e) Bakanlik Hukuk Müsavirliginden bir temsilci,
f) Özel hastaneler alaninda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci,
olmak üzere toplam dokuz kisiden olusur.
Özel dal hastanesi ile ilgili islem yapilan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile
ilgili uzmanlik dallarindan (a) bendindeki niteligi haiz bir üyenin Komisyona ayrica istiraki
saglanir. Bu üye ile (a) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler Bakanlikça seçilir ve ayrica birer
yedek üye belirlenir.
Komisyonun seçilmis üyeleri iki yil süre ile görev yaparlar. Üyelige tekrar seçilmek
mümkündür. Seçilmis üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksizin üç defa üst üste
toplantilara katilmayan üyenin üyeligi düser ve yerine Bakanlikça ayni nitelikleri tasiyan yeni
bir üye seçilir.
Komisyonun çalisma usûlü
Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanligin daveti üzerine Baskan tarafindan
önceden belirlenmis toplanti gündemine göre toplanir. (degisik 13.04.2003/25078) Toplanti
daveti, toplanti tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazili olarak
bildirilir.
Komisyon, en az yedi üyenin katilimi ile toplanir ve salt çogunluk ile karar alir.
Oylarda esitlik olmasi halinde, Baskanin taraf oldugu görüs kararlastirilmis sayilir.
Komisyon kararlari, karar defterine yazilir ve toplantiya katilan üyelerce imzalanir.
Karara muhalif olanlar, serh koymak suretiyle kararlari imza ederler. Muhalif görüs
gerekçesinin karar altinda veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
Komisyon, gerektiginde yerinde inceleme ve degerlendirme yapmak üzere, asil veya
yedek üyelerden alt komisyonlar olusturabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basvuru ve Ruhsata Esas Belgeler,
Basvurunun Incelenmesi ve Ruhsatlandirma

Basvuru ve ruhsata esas belgeler
Madde 13- Özel hastaneler, Bakanligin izni ile açilir ve ruhsatlandirilir. Özel hastane
açmak isteyenler, bu Yönetmelige göre hangi tür özel hastane açacaklarini da belirten bir
dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valilige basvururlar.
Dilekçeye ekli basvuru dosyasinda bulunmasi gereken bilgi ve belgeler sunlardir:
a) Bakanlik tarafindan verilmis ön izin belgesi,
b) Binanin projesini hazirlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya
Valilik tarafindan onaylanmis 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takim mimari proje ve 1/500 veya
1/200 ölçekli vaziyet plani ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,

c) Imar ile ilgili mevzuata göre alinmis olan yapi kullanma izni belgesi,
d) Yangina karsi gereken tedbirlerin alindigina iliskin olarak ilgili mevzuata göre
yetkili mercilerden alinmis olan belge,
e) Özel hastane bir sirket tarafindan açilacak ise, sermaye durumunu ve sirket
ortaklarini gösteren ticaret sicil gazetesinin asli veya noter tasdikli örnegi veya vakif
tarafindan açilacak ise, vakif senedinin noter tasdikli bir örnegi,
f) Özel hastane açma ruhsat harcinin tahsil edildigine iliskin vergi dairesi alindisi,
g) Ilgili mevzuata göre yetkili merciden alinmis olan depreme dayaniklilik raporu,
h) Ambulans ruhsatinin veya ambulans hizmetleri sözlesmesinin noter tasdikli örnegi,
i) (degisik 28.5.2004/25475)Mesul müdür ve mesul müdür yardimcisi ile ilgili ayri
ayri olmak üzere;
1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardimcisi olarak
çalisacaklarina dair noter tasdikli mesul müdürlük ve mesul müdür yardimciligi
sözlesmeleri,
2) Türkiye’de iki yili kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az bes yillik
tabiplik yaptigini gösteren belge veya belgeler,
3) Resmî veya özel herhangi bir baska iste çalismadigini beyan eden dilekçesi,
4) Nüfus hüviyet cüzdani örnegi,
5) Diplomasi ve var ise, uzmanlik belgesinin tasdikli birer örnegi,
6) Basvuru sirasinda son alti ay içinde ve taninmasina engel olmayacak sekilde
çekilmis iki adet vesikalik fotografi,
7) Adlî sicil kaydi,
8) Tabip odasi kayit belgesi,
j) 42 nci madde uyarinca hazirlanmis olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,
k) Çamasirhane ve mutfak hizmetlerinin disaridan satinalinmasi halinde, taraflar
arasinda yapilan sözlesmenin örnegi ve hizmet veren sirkete ait ticaret odasi faaliyet belgesi,
l) Basvuru dosyasinin Komisyon’un incelemesine sunulmasi asamasinda ibraz
edilmek üzere; EK-3’de gösterilen kadrolu personelin sayisi, ismi, unvani, uzmanlik dali veya
diger kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden Müdürlükçe onaylanmis liste ve uzman tabip ve
tabiplerle yapilmis olan sözlesmelerin asli veya noter tasdikli örnegi, (degisik
13.04.2003/25078)
m) EK-4’e göre bulunmasi zorunlu tibbî araç ve gereçlerin onaylanmis envanteri,
n) EK-5’e göre bulundurulmasi zorunlu ilaçlarin onaylanmis listesi.
Basvurunun müdürlükçe incelenmesi
Madde 14- 13 üncü maddeye göre yapilan basvuru, müdürlük tarafindan öncelikle
dosya üzerinde incelenir ve noksanliklar var ise, özel hastane açma talebinde bulunanlara
bildirilir. Basvuru dosyasinda noksanlik yok ise, basvuru dosyasi valilik yazisi ekinde
Bakanliga gönderilir.
Asagidaki belgeler de Bakanliga gönderilen evraka eklenir:
a) Il Saglik Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istedigi her
uzmanlik dalindan en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle olusturulan bir ekip
tarafindan hazirlanan, özel hastanenin bütün tibbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle
bu Yönetmelik ile öngörülen tibbî donanima sahip olup olmadiklarini gösteren ilgili dal
uzmanlari raporu,
b) Ilgili mevzuata göre düzenlenmis tibbî atik raporu,
c) Müdürlük ve Il Bayindirlik ve Iskan Müdürlügünce EK-9’a uygun olarak
müstereken düzenlenen ve bina standartlarini gösteren müsterek teknik rapor.
Ruhsatlandirma

Madde 15- Bakanliga intikal ettirilen basvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya
üzerinde incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafindan
13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve degerlendirilen basvuru dosyasinin uygun
bulunmasi halinde, özel hastaneye Bakanlik tarafindan özel hastane ruhsatnamesi düzenlenir.
Ruhsatlandirilmasi uygun görülmeyen dosyalar, eksiklikleri giderilmek üzere müdürlüge iade
edilir.
Bakanlikça ruhsatlandirildigi tarihten baslayarak alti ay içinde hasta kabul ve
tedavisine baslamayan özel hastanelerin ruhsatinin hükmü kalmaz ve ruhsatname Bakanlikça
geri alinir.
(degisik 13.04.2003/25078) Özel hastanelerin ruhsatlandirilma islemleri, özel
hastanenin fiziki noksanligi ve basvuru belgelerinde eksiklik bulunmamasi kaydiyla,
Bakanliga intikal ettigi tarihten itibaren en geç otuz is günü içerisinde sonuçlandirilir.
(degisik 03.03.2004/25391) Bakanlik tarafindan ruhsatlandirilmis özel hastanelerin
brans ilaveleri islemleri Valilik tarafindan yapilarak ruhsata islenmek üzere Bakanliga
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Standartlari
Mesul müdür
Madde 16- Özel hastanelerin tibbî, idarî, malî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür
sorumlulugunda yürütülür. Özel dal hastanelerinin mesul müdürlerinin, hastanenin ana
faaliyet alani ile ilgili uzmanlik dalindan bir uzman tabip olmasi sarttir.
Özel hastanenin Bakanlik ve müdürlük ile ilgili bulunan bütün is ve islemlerinde
birinci derecede muhatap, mesul müdürdür.
Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin asagidaki nitelikleri tasimasi
sarttir:
a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayili Tababet ve Suabati Sanatlarinin Tarzi Icrasina Dair
Kanun uyarinca Türkiye’de sanatini yapmaya mezun olmak, b) Türkiye Cumhuriyeti
vatandasi olmak,
c) Türkiye’de iki yili kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az bes yil
tabiplik yaptigini gösteren belge veya belgeler, (degisik 28.5.2004/25475)
d) Herhangi bir suçtan dolayi agir hapse veya yüz kizartici suçlar yüzünden hapse
mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayili Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39
uncu maddeleri uyarinca mesul müdürlükten yasakli olmamak,
e) Ilgili tabip odasina kayitli olmak.
Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasaklari süresince özel
hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.
Mesul müdürün görev, yetki ve sorumluluklari
Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumluluklari sunlardir:
a) Özel hastanenin tibbî, idarî, malî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak
idare etmek ve denetlemek,
b) Gerektiginde, ruhsatlandirma ile ilgili her türlü islemleri yürütmek,
c) Özel hastanenin ruhsatlandirilmasindan sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup
ve tür degisikliklerini müdürlüge bildirmek,
d) Özel hastane adina belge onaylamak,
e) Bakanlik ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazismalari yürütmek,
f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarini korumak ve gelistirmek,

g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve saglik ile ilgili mevzuat çerçevesinde
ruhsatlandirilmasi gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi,
üremeye yardimci tedavi merkezi ve genetik hastaliklar tani merkezi gibi ünite veya
merkezlerin ruhsatlandirma islemlerini yürütmek,
h) Özel hastanenin tibbî kayit ve arsiv sistemini olusturmak ve kayitlarin düzenli ve
dogru bir sekilde tutulmasini saglamak,
i) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,
i) Denetimler sirasinda denetim elemanlarinca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri
hazir hale getirmek,
j) Tibbî atiklarin kontrolü ve imhasi için gereken bütün tedbirleri almak,
k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasina göre sürekli ve düzenli olarak
yürütülmesini saglamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek,
l) Özel hastanenin türüne, yatak sayisina, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis
edilen tibbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri arasinda koordineli ve uyumlu çalismayi
temin etmek,
m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine ayni sartlari tasiyan
bir tabip birakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydiyla derhal ilgili müdürlüge
bilgi vermek ve izin süresi hiçbir sekilde bir yil içerisinde toplam üç ayi geçmemek sartiyla
iznin bir haftadan fazla sürdügü hallerde müdürlükten izin almak,
n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu uyarinca bildirimi
zorunlu olan hastaliklar ile adlî vakalari müdürlüge ve gerekli diger mercilere bildirmek,
o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri basta olmak
üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptirmak,
ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir sekilde
yapilmasini saglamak ve hastane enfeksiyonlarindan korunma için gereken bütün tedbirleri
almak,
p) Hastalarin tedavileri için disaridan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma
davet etmek,
r) Saglik ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlikça belirlenen diger görevleri
yapmak.
Mesul müdürün degismesi
Madde 18- Mesul müdürün görevden alinmasi, istifasi, mesul müd ürlük sartlarindan
herhangi birini kaybetmesi veya vefâti gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafindan, en geç bir
ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen sartlari tasiyan yeni bir mesul müdür
görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler Bakanliga gönderilmek üzere müdürlüge verilir.
Yeni mesul müdür adina Bakanlikça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.
Mesul müdürün degismesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür
görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardimcisi, vekaleten
yürütür ve bu durum Müdürlüge bildirilir. (degisik 28.5.2004/25475)
Mesul Müdür Yardimcisi
Madde 18/A- Bu Yönetmeligin 16 nci maddesinin üçüncü fikrasinda öngörülen
niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardimcisi olarak Bakanliga bildirilir.
Özel dal hastanelerinin mesul müdür yardimcisinin, hastanenin ana faaliyet alani ile
ilgili uzmanlik dalindan bir uzman tabip olmasi sarttir.
Mesul müdür yardimcisi;
a) Bu Yönetmeligin 18 inci maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen durumda,
geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlik ve müdürlük nezdinde hastanenin is
ve islemlerini yürütür.

b) Reçete onayi, istirahat raporu onayi gibi poliklinik hastalari ile ilgili usûlî
islemlerde mesul müdüre yardimci olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu
durumda, mesul müdür tarafindan yazili olarak, hangi islemleri yürütecegine dair yetki
devredilmesi gerekir.
c) Mesul müdür yardimcisinin bu maddenin ikinci fikrasinin (a) ve (b)
bendlerine göre yürüttügü is ve islemlerinden dolayi Bakanliga karsi mesul müdür
sorumludur. (degisik 28.5.2004/25475)
Diger personel
Madde 19- Özel hastaneler, ruhsatlarinda kayitli olan kabul ve tedavi ettigi
uzmanlik dallarinin gerektirdigi ve asgarî sayilari ile nitelikleri EK-3’te belirtilen
personeli, klinik uzmanlarini ve laboratuvarlarda çalisan uzmanlari kadrolu olarak
çalistirmak zorundadirlar. (degisik 28.5.2004/25475)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet ve Fizikî Alt Yapi Standartlari
BIRINCI BÖLÜM
Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

Hasta odalari
Madde 20- Hasta odalarinin, dogrudan ve yeterli gün isigi ile aydinlanabilecek
konumda, taban ve duvarlarinin düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona
elverisli olmalari sarttir.
Hasta odalarinin kapi genisligi, en az bir metre on santimetre olarak; hasta
odalarindaki tuvalet ve banyo kapilari disa açilacak sekilde düzenlenir.
(degisik 28.5.2004/25475) Iki hasta yatagi bulunan odalarin, hasta yatagi basina
düsen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydiyla, gerektiginde kullanilmak üzere
uygun biçimde ayrilabilir olmalari gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatagi
bulunamaz.
(degisik 13.04.2003/25078) Dogrudan gün isigi almayan, ziyaretçilerin ve hastane
personelinin yogun kullandigi, hastanin sihhat ve istirahatini olumsuz tarzda etkileyecek
mekanlarda hasta odasi olamaz.
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydiyla
ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayri hasta odalari tesis edilir.
Hemsire istasyonlari
Madde 21– Özel hastanelerde, hastalara aninda ulasabilmek ve hasta bakimini
saglamak üzere; yatakli hasta katlarinda, koridor ve hasta odalarina hâkim bir konumda ve
koridorun genisligini etkilemeyecek sekilde, en az bir hemsire istasyonu kurulmasi sarttir.
Hasta basina ayirilacak alanlar
Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarinda hasta yatagi
basina ayirilmasi gereken asgarî alan ölçüleri asagida gösterilmistir:
a) Tek yatakli hasta odalari en az dokuz metrekare,
b) Birden çok yatakli odalar, hasta yatagi basina en az yedi metrekare,
c) Çocuk hastalar için ayirilmis olan odalar, hasta basina en az alti metrekare,
d) Çocugu ile yatan lohusalar için tek yatakli odalar en az oniki metrekare ve birden
çok yatakli odalar, yatak basina en az on metrekare,

e) Yogun bakim üniteleri, yogun bakim yatagi basina en az oniki metrekare.
f) Yenidogan yogun bakim üniteleri, yogun bakim yatagi basina en az alti metrekare
(degisik 13.04.2003/25078)
Poliklinik muayene odasi
Madde 23-Özel hastanelerde, ruhsatinda kayitli her uzmanlik dali için yeterli
sayida ve genislikte, yeterli sekilde havalandirilan poliklinik muayene odasi ayrilir.
Poliklinik muayene odalarinda hasta muayene masasi, soyunma bölümü ve lavabo
bulunur. Kadin hastaliklari ve dogum ile üroloji polikliniklerinde, ayrica tuvaletin
bulunmasi gerekir. (degisik 28.5.2004/25475)
Ameliyathane
Madde 24- Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlik dallarinin gerektirdigi en az iki adet
ameliyat salonu ile uyutma ve uyandirma üniteleri bulunur.
Ameliyathanelerin, aseptik ve septik müdahaleler için ayri ayri olmasi ve
sterilizasyon sartlarini tasimasi gerekir.
Ameliyathane nin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun
antibakteriyel malzemeler kullanilarak yapilmis olmasi sarttir.
Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinin cerrahi müdahale uygulanan alaninin
asgarî kirkbes metrekare ve tavan yüksekliginin üç metre elli santimetre; diger
ameliyathanelerin cerrahi müdahale uygulanan alaninin asgarî otuz metrekare, tavan
yüksekliginin üç metre elli santimetre ve ameliyathane içerisinde bulunan koridor genisliginin
en az iki metre olmasi gerekir.
Ameliyathanelerde yari ve tam steril koridorlar olusturulur ve kadin ve erkek personel
için ayri ayri düzenlenmis giyinme ve soyunma odalari bulunur.
Ameliyathanenin tam steril alanlarinda disa açilan pencere ve kapi bulunmamasi ve bu
alanin, hijyenik klima sistemi ile havalandirilmasi sarttir.
Sadece cerrahi dallar disindaki uzmanlik dallarinda hizmet verecek olan özel dal
hastanelerinde, ameliyathane bulunmasi zorunlu degildir.
Yogun bakim
Madde 25-Yatak sayisi elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak
cerrahi, bir yatak dahili uzmanlik dallari için ayrilmak sartiyla en az iki yatakli yogun
bakim ünitesi kurulmasi zorunludur. Ayrica, mevcut diger uzmanlik dallarinin
gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yogun bakim ünitesi için en az bir yatak;
kardiyovasküler cerrahi ve yenidogan yogun bakim üniteleri için en az ikiser yatak
bulunmasi gerekir. Yatak sayisi ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için
birer yogun bakim yatagi ilave edilir. (degisik 28.5.2004/25475)
Yogun bakim ünitelerinde, görevli saglik personelince hastalarin sürekli gözetim ve
izlenmesine uygun nitelikte bir mekan olusturulur.
Yogun bakim ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin kullandigi hastane
alanlari ile dogrudan baglantisi olamaz.
Hasta basi monitörizasyon ve tibbî gaz sistemi bulunmasi ve zemin ve duvar
kaplamalarinin antibakteriyel olmasi sarttir.
Yogun bakim üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandirilirlar.
Yogun bakim ünitesinin bulundugu katta, sürgü ve idrar kaplari temizleme ve
muhafaza alani ile tek kullanimlik malzeme kullaniliyor ise, kullanim öncesi muhafaza ve
imha alani ayirilir.
Yenidogan yogun bakim yataklari hariç olmak üzere, birinci fikrada belirtilen yogun
bakim yataklari özel hastane kadro yatak sayisina dahil edilir. (degisik 13.04.2003/25078)

Acil ünitesi
Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girisinden ayri, kolay ulasilabilir,
ambulans ulasimi ile araç giris ve çikisina elverisli ve uygun egimli sedye rampasi bulunan bir
girisinin olmasi gerekir.
Acil ünitesi; personel ve tibbî cihaz donanimi, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve
ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksakliga meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört
saat kesintisiz sunulmasi sagla nacak sekilde yapilandirilir.
Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odasi, bir adet müdahale odasi ile
müsahade odasi, güvenlik hizmetinin verilebilecegi bir mekan ve bekleme yeriyle baglantili
erkek ve kadinlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.
Ortopedi ve travmatoloji uzmanlik dalinda hasta kabul eden özel hastanelerde, acil
müdahale odasi veya ortopedi poliklinigi muayene odasi ile baglantili olmak üzere en az bir
alçi odasi ayrica düzenlenir. (degisik 13.04.2003/25078)
Eczane
Madde 27- Yatak sayisi elli ve altinda olan özel hastaneler ile özel dal hastaneleri
haricindeki özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayili Eczacilar ve Eczaneler
Hakkinda Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayili Eczaneler ve Eczane Hizmetleri
Hakkinda Yönetmelik uyarinca, bir eczaci sorumlulugunda ruhsatlandirilmis eczane
bulunmasi zorunludur. Ancak, artan her elli yatak için on metrekare ilave alana sahip
bulunmasi gerekir.
Yatak sayisi elliye kadar olan hastanelerce eczane açilmak istenmesi halinde bu
eczanenin, depo alanlari hariç olmak üzere en az yirmi metrekare olmasi sarttir. (degisik
13.04.2003/25078)
Özel hastane eczaneleri, bodrum kati disinda bulunur ve uygun sartlarda
havalandirilmalari ve aydinlatilmalari saglanir.
Laboratuvarlar
Madde 28- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarina göre
belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az
100 mA gücünde röntgen cihazinin ve ayrica her hastanede en az bir adet seyyar röntgen
cihazinin bulundugu bir radyoloji laboratuvari ile Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen
uzmanlik dallarinin gerektirdigi diger laboratuvarlarin bulunmasi zorunludur. (degisik
13.04.2003/25078)
Özel hastanelerde bulundurulmasi zorunlu laboratuvarlar, 19/3/1927 tarihli ve 992
sayili Seriri Taharriyat Tahlilat Yapilan ve Masli Teammüller Aranilan Umuma Mahsus
Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlari Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlik dalinda
birer uzmanin sorumlulugunda Bakanlikça ruhsatland irilirlar.
Radyoloji laboratuvarlari için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayili Resmî Gazetede
yayimlanarak yürürlüge giren Radyasyon Güvenligi Tüzügü hükümleri uyarinca Türkiye
Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansi alinmasi ve bunlarin, 19/4/1937
tarihli ve 3153 sayili Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diger Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkinda Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanin sorumlulugunda Bakanlik
tarafindan ruhsatlandirilmasi zorunludur.
Numune alma odasi
Madde 29– Özel hastanelerde, tabip tarafindan istenilen tetkik ve tahliller için
hastanin kan, gaita veya idrarinin alinmasina uygun poliklinik ve labaratuvarlara yakin, hijyen
sartlarina sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odasi bulunur.

Merkezî sterilizasyon ünitesi
Madde 30- Özel hastanelerde, yeniden kullanim özelligine sahip olan malzemelerin
sterilizasyon ve dezenfeksiyon islemlerinin yapilmasina mahsus ve ameliyathane ile dogrudan
baglantili olan bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunmasi sarttir.
Merkezî sterilizasyon ünitesi, kirli malzeme girisi ve kirli alan ile sterilizasyon islemi
tamamlandiktan sonra steril malzeme çikisi olan temiz alan olmak üzere iki bölümden olusur.

IKINCI BÖLÜM
Özel Hastanelerin Diger Birim ve Alanlari

Merdiven, koridor ve asansörler
Madde 31- Katlar arasindaki merdivenlerin, sedye ile hasta çikarabilecek nitelikte en
az bir metre elli santimetre genislikte olmasi sarttir. Merdiven rihtlari, özürlülerin çikisini
zorlastirmayacak sekilde düz bir satihla bitirilir ve hastane girisine özürlüler için uygun egimli
rampa yapilir.
Hastanelerin bütün katlarinda koridor genislikleri en az iki metre olur.
Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastalarin kolay hareketine imkan verecek
sekilde tutunma yerleri bulunur. Yapinin tasiyici sistemi itibari ile kolon ve benzeri
çikintilar sebebiyle koridorlardaki genislik iki metrenin altina düsmesi halinde, sedye
trafiginin rahat saglanmasi sarti ile iki metre genislik sarti bu bölümlerde
aranmayabilir. (degisik 28.5.2004/25475)
Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan
kurulu gücün en az % 70’i oraninda uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk
Standartlari Enstitüsünün standartlarina göre imâl edilmis en az iki asansör bulunmasi ve
asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta tasimaya elverisli olmasi sarttir.
Hasta asansörü kuyu boslugu ölçüsünün, Türk Standartlari Enstitüsünün belirledigi
standartlara uygun olmasi gerekir.
Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangin merdiveni
yapilmasi da zorunludur.
Isitma, havalandirma ve aydinlatma
Madde 32- Özel hastanelerin merkezi isitma sistemi ile isitililmasi zorunludur.
Zeminden isitma yapilmasi uygun degildir.
Özel hastanelerde, bölge ve mevsim sartlarina göre merkezi sogutma veya split klima
sistemi kurulur. Hastalarin ve personelin kullandigi bütün alanlar uygun bir sekilde
havalandirilir ve yeterli günes isigi ile enerji kaynaklarindan yararlanilarak aydinlatilmalari
saglanir.
Enfeksiyon riski tasiyan hastalarin yatirildigi yogun bakim ve hasta odalari da dahil
olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril sartlarin ve yeterli
havalandirmanin saglanmasi için hijyenik klima santrali yaptirilmasi zorunludur.
Tibbî atiklar ve çöpler
Madde 33- Özel hastanelerde, tibbî atiklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586
sayili Resmî Gazetede yayimlanan Tibbî Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uygun
olarak gerekli tedbirler alinir ve tibbî ve evsel atiklar için ayri ayr i çöp odalari tesis edilir.
Yatak sayisi elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tibbî atik odalarinin sogutma
sisteminin olmasi ve yemekhaneden kaynaklanan sivi atiklarin, kanalizasyona verilmeden
önce filtrasyona tâbi tutulmalari sarttir.

Lavabo, tuvalet ve banyolar
Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve
kadinlara ayri ayri olmak üzere yeterli sayida lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet
ve banyo kapilarinin disa dogru açilmasi zorunludur.
Özürlüler iç in ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydiyla
ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayri bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü
bulunur. Poliklinik katinda en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunmasi da sarttir.
Morg
Madde 35- Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yikamaya ve gerektiginde otopsi
yapmaya uygun bir morg bulunmasi zorunludur. Yatak sayisi elliye kadar olan
hastanelerde soguk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü
muhafaza dolabi bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabi ilave edilir.
Morg alani, ölü muhafaza dolabinin kapladigi alan haricinde, ölü yikamaya ve otopsi
yapmaya uygun genislikte olmalidir. (degisik 28.5.2004/25475)
Morg; bodrum katta, hastalarin olmadigi, genel kullanim alanlarindan uzak yerde
yapilir ve morg çikisi, özel hastanenin ana ve acil girisi ile baglantili olmayacak sekilde ayri
olarak düzenlenir.
Mutfak ve çamasirhane
Madde 36- Mutfak ve çamasirhanenin taban ve duvarlarinin, hijyenik sartlarda
yikamaya ve dezenfeksiyona elverisli olmasi gerekir.
Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayiklanma, yikanma ve hazirlanma yerlerinin ayri
olmasi ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulmasi sarttir.
Çamasirhanenin; kirli çamasir depolama, kirli çamasir tasnifi, çamasir basma- yikama,
santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamasir depolama ve çamasirhanede çalisacak personel için
dus yerleri bulunacak genislikte olmasi gerekir.
Mutfak ve çamasirhane hizmetlerinin disaridan satinalinmasi halinde, depolama,
hazirlama ve dagitim için yeterli alan ayirilir ve diyet mutfagi da ayrica hizmet verir.
Diger alanlar
Madde 37- Özel hastanelerde, çalisan bütün personel için binanin durumuna ve
hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalisma, soyunma ve giyinme yerleri ile dus, tuvalet
ve lavabo bulunmasi sarttir. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayirilir. Bu yerler,
birden çok binadan olusan hastanelerde, mümkün oldugunca merkezî bir yerde tesis edilir.
Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacini karsilayacak nitelikte bir telefon santralinin
bulundurulmasi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalisma Esaslari

Poliklinik hizmetleri
Madde 38– Özel hastanelerde, ruhsatinda yazili uzmanlik dallarinda ayakta muayene,
tetkik, teshis ve tedavi hizmetleri vermek üzere yeterli sayida ve hasta muayenesine uygun
poliklinik muayene odalari ayirilir.
Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayili Resmî Gazetede
yayimlanan Hasta Haklari Yönetmeliginde öngörülen ilkelere uygun davranilarak, hasta
mahremiyetine saygi ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayri ayri muayene edilir.
Muayenenin, ilgili tabip tarafindan yapilmasi sart olup, muayene sirasinda görevli bir

hemsirenin de bulunmasi asildir.
Acil hizmetler
Madde 39- Özel hastanelerde, bütün acil basvurularin hiçbir ayirim yapilmaksizin
kabul edilmesi ve ilk tibbî müdahalenin yapilmasi zorunludur.
Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngrülen haklar sakli kalmak kaydiyla; ilk
tibbî müdahale yapildiktan sonra, hastanin saglik güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri
tibbî bakim ve tedavi özel hastanede yapilamiyor ise, sevki uygun görülen hastane ile
koordinasyon saglandiktan sonra, hasta ilgili saglik kurulusuna nakledilir. Müdavi tabip
tarafindan hastaya uygulanan tibbî bakim ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil
yapilan saglik kurulusuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir.
Hastanin nakli, tibbî stabilizasyon saglandiktan ve hayati tehlikenin giderildigine tibbî
yönden kanaat getirildikten sonra yapilabilir.
Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi tabip bulundurulmasi sart olup, acil
vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapilacak davete ilgili dal
uzmaninin ve diger personelin uymalari zorunludur. (degisik 13.04.2003/25078)
Acil ünitesinde, EK-6’da gösterilen bütün tibbî donanim, malzeme ve ilaçlarin sürekli
olarak kullanima hazir halde bulundurulmasi gerekir.
Acil servis hizmetleri ile ilgili diger hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayili
Resmî Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Acil Saglik Hizmetleri Yönetmeliginin
hükümleri uygulanir.
Ambulans hizmetleri
Madde 40- (degisik 03.03.2004/25391) Özel hastaneler; acil durumlarda veya
gerektiginde hasta naklinde kullanilmak üzere, tam donanimli ambulans bulundurmak veya bu
amaçla söz konusu hizmeti sunan 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayili Resmî Gazetede
yayimlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeligi
hükümlerine göre ruhsati bulunan bir özel ambulans sirketi ile hizmet sözlesmesi yapmis
olmak zorundadirlar.
Eczane hizmetleri ve nöbetleri
Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel
hastane eczaneleri ile bunlarin sorumlu müdür ve diger yetkilileri, teftis ve cezaî yaptirimlar
yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tâbidirler.
Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatilir.
Dört veya daha fazla eczaci istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalisma
saatleri disinda ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczaci tarafindan yerine getirilmesi sartiyla
nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafindan belirlenen eczaci tarafindan
yapilir. Ancak, dört eczacidan daha az eczaci istihdam edilen özel hastane eczanelerinde
nöbet hizmeti verilmesi zorunlu degildir. (degisik 13.04.2003/25078)
Iç hizmet yönergesi
Madde 42- Özel hastaneler, EK-7’de yer alan Tip Iç Hizmet Yönergesine uygun
olarak kendi iç hizmet yönergelerini hazirlayip, ruhsata esas basvuru dosyasi ile birlikte
müdürlüge verirler.
Bakanlik, iç hizmet yönergelerini degisiklik ve ilaveler yaparak da onaylayabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tibbî Donanim ve Bulundurulmasi Zorunlu Ilaçlar

Tibbî donanim
Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tibbî araç ve gereçlerin asgari sayilari
ve türleri EK-4’de gösterilmistir.
Bulundurulmasi zorunlu ilaçlar
Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulmasi zorunlu ilaçlarin türleri ve asgarî
miktarlari EK-5’de gösterilmistir.
EK-5’de gösterilen ilaçlarin yerine ayni bilesimde veya ayni etkiye sahip baska muadil
ilaçlar bulundurulabilir.
Özel hastane ecza nesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkinda Yönetmeligin 16
nci maddesi uyarinca belirlenen listedeki ilaçlarin, tibbî madde ve malzemenin
bulundurulmasi da sarttir.
BESINCI BÖLÜM
Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapi Standartlari

Kadin hastaliklari ve dogum hastanesi
Madde 45- Kadin hastaliklari ve dogum dalinda hizmet verecek özel dal hastaneleri
ile genel hastanelerin dogum için ayirilmis kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî
standartlara ilave olarak;
a) Dogum yapacak her hasta için ayrilmis bir bebek yatagi bulunmasi,
b) On dogum yatagi için iki yenidogan yogun bakim yatagi, ilave her on dogum yatagi
için de iki adet olmak üzere yenidogan yogun bakim yatagi ayirilmasi,
c) Dogum odasi ile baglantili bir sanci odasi olmasi,
d) Sanci odasinda tuvalet ve lavabo bulunmasi,
sarttir
Ruh sagligi ve hastaliklari hastanesi
Madde 46- Ruh sagligi ve hastaliklari dalinda hizmet verecek özel dal hastanelerinin
ve genel hastanelerin bu hastalara ayrilmis kliniklerinin, bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî
standartlara ilave olarak asagidaki sart ve nitelikleri tasimalari gerekir:
a) Hastalarin dinlenmelerini saglamak üzere kent disinda, yeteri derecede genis bir
alanda kurulmalari ve etraflarinin çevirilmis olmasi sarttir. Bu sartlar mevcut ise, kent içinde
ruh sagligi ve hastaliklari hastanesi veya bir özel hastane bünyesinde ruh sagligi ve
hastaliklari klinigi açilmasina izin verilebilir. Bina veya binalar, hastalarin özelliklerine göre,
ayri ayri kalmalarini saglayacak sekilde düzenlenir.
b) Baska hastalari da tedavi eden özel hastanelerin akil ve ruh hastalarina ayirilan
klinikleri ayri binalarda kurulur ve bu binalarin etrafinda kendilerine özgü ve hastanenin öteki
bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeler bulunur.
c) Akil ve ruh hastaliklarina ayirilan binalarin duvar, pencere, kapi, karyola ve yatak
takimlari ile diger bölümleri, hastalarin kaçmalarina, kazaya veya zarara ugramalarina engel
olacak sekilde yapilir.
d) Gündüzün de yatakta kalan veya kendisine ve baskasina zarar verebilecek olan ve
özel tedavi gerektiren hastalara durumlarina uygun ayri odalar tahsis edilir. Bu tür hastalarin
odalarinda elektrik anahtari ve prizi bulunamaz.
e) Akil ve ruh hastalarinin gündüz birlikte bulunduklari odalarda, hasta basina en az
iki metrekare alan ayirilir.

f) Ugrasi tedavisi uygulanan akil ve ruh hastalari için her özel hastanede, uygun ve
yeterli açik ve kapali çalisma yerleri bulundurulur.
Enfeksiyon Hastaliklari Hastanesi
Madde 46/A- Enfeksiyon hastaliklari dalinda hizmet verecek özel dal hastaneleri ile
genel hastanelerin enfeksiyon hastaliklari için ayrilmis kliniklerinde, bu Yönetmelikte
öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;
a) Enfeksiyon hastaliklari için ayrilmis poliklinik odasinda tuvalet ve lavabo
bulunmasi veya poliklinik katinda an az bir adet tuvalet ve lavabonun bulasici hastaligi olan
hastalara ayrilmasi;
b) Enfeksiyon hastaliklari kliniginde, bulasmaya sebebiyet vermeyecek sekilde
banyosu, tuvaleti ve lavabosu bulunan en az bir oda ayrilmasi;
c) Enfeksiyon kliniginde kullanilan salgi ve bosaltim kaplarinin dezenfeksiyonu için
özel bir bölüm ayrilmasi;
d) Enfeksiyon hastaligi olan hastalarin yemek kaplarinin dezenfeksiyonu için özel bir
bölüm ayrilmasi;
zorunludur. (degisik 13.04.2003/25078)
Diger özel dal hastaneleri
Madde 47- Diger uzma nlik dallarinda açilmak istenen özel dal hastanelerinin
tasimasi gereken asgari standartlar Komisyon’un görüsü alinarak belirlenir. Belirlenen
standartlar dogrultusunda ruhsatlandirma islemleri yapilir. (degisik 28.5.2004/25475)

ALTINCI BÖLÜM
Tibbî Kayit ve Arsiv, Faturalandirma ve Hastaya Verilecek Belgeler

Tibbî kayit
Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve
ameliyathane gibi tibbî hizmet ünitelerinde, sayfa ve sira numarasi verilmis ve her sayfasi
müdürlükçe mühürlenmis protokol defterlerinin tutulmasi zorunludur.
Özel hastanelere basvuran her hasta için hasta dosyasi düzenlenir. Hasta dosyasina
hastanin tedavisiyle ilgili bütün müsahadeler ve yapilan muayene, tahlil ve tetkik sonuçlari ile
tedavi ve günlük degisiklikler yazilir.
Hasta dosyasi içerisinde, asgarî olarak asagidaki belgelerin bulunmasi sarttir:
a) Hasta kabul kâgidi,
b) Tibbî müsahade ve muayene kâgidi,
c) Hasta tabelasi,
d) Derece kâgidi,
e) Rontgen istek kâgidi ve tetkik raporlari,
f) Laboratuar istek kâgidi ve tetkik raporlari,
g) Ameliyat kâgidi,
h) Hastanin muayene istek formu,
i) Çikis özeti.
i)Uygulanacak tedavinin kabul edildigine dair olan ve 01/08/1998 tarihli ve 23420
sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Hasta Haklari Yönetmeligi’nin 24 üncü maddesi uyarinca
alinmis rizayi gösteren muvafakat formu. (degisik 13.04.2003/25078)
Tibbî arsiv ve Bakanliga yapilacak bildirimler

Madde 49– Özel hastanelerde, muayene, teshis ve tedavi amaciyla basvuran hasta,
yarali, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yapilan tibbî ve idarî islemlere iliskin kayitlarin,
düzenlenen ve kullanilan belgelerin toplanmasi ve bunlarin müteakip basvurular ile denetim
ve adlî mercilerce her istenildiginde hazir bulundurulmasi amaciyla tasnif ve muhafazaya
uygun bir merkezî tibbî arsiv kurulmasi zorunludur.
Ilgili diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, özel hastanede tutulan hasta
dosyalari, en az yirmi yil süre ile saklanir.
Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arsiv belgeleri, bir tutanaga baglanarak
müdürlüge teslim edilir.
Kanunun 3 üncü maddesi uyarinca Bakanlik tarafindan kurulacak kayit ve bildirim
sistemine ve Bakanlikça yapilacak diger is ve islemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve
belgelerin Bakanliga gönderilmesi zorunludur.
Kayitlarin bilgisayar ortaminda tutulmasi
Madde 50- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmis her türlü kayit islemi
ihtiyaca göre bilgisayar ortaminda tutulabilir. Bu amaçla bilgisayar çiktilarinin önceden bos
olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan baslayarak numaralandirilmasi ve mesul müdür
tarafindan onaylanmasi zorunludur.
Bilgisayar ortamindaki kayitlarin, denetim veya resmî taleple istenildiginde, bilgisayar
ekraninda izlenen belgeyle daha önceki çiktilarin tutarlilik göstermesi zorunludur. Bu
kayitlarin bilgisayar ortaminda saklanmasinin, degistirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi
amaciyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olasi suistimallere karsi gerekli
idarî ve teknik tedbirlerin alinmasindan ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür
sorumludur.
Bilgisayar ortaminda kayit tutulmasi, yazili kayit sisteminin gereklerini ortadan
kaldirmaz.
Hastane faturalarinin düzenlenmesi
Madde 51- Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için
fatura düzenlenmesi zorunlud ur. Hastane faturalarinda muayene ücreti, tetkik ve tahlil
bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kulanilan protez-ortez, sarf
malzemeleri ve diger iyilestirici tibbî malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatlari
belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir.
Özel hastanelerde kullanilan ilaç ve tibbî malzemeler ile ayrica verilen içecek, gazete,
kitap, telefon konusmasi ve benzeri ihtiyaçlar için alinacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin
üzerinde olamaz.
Hastalara verilecek belgeler
Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafindan istenildiginde, asagida belirtilen
belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadirlar:
a) Özel hastanede kullanilip bedeli hastadan alinan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve
miktarlarini gösteren liste,
b) Adlî vakalara iliskin olanlarin asillari verilmemek kaydiyla, özel hastanede veya
disarida yapilan ve bedeli hasta tarafindan ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçlari ile
rontgen filmleri,
c) Disaridan satin alinan ilaç ve malzemenin reçeteleri,
d) Hastalarin klinik ve laboratuvar bulgulari, hastaligin teshisi, seyri, yapilan
incelemeler ile tedavi ve sonucuna iliskin tedaviyi yapan tabip tarafindan düzenlenecek çikis
özeti.

YEDINCI BÖLÜM
Yatak Siniflari, Gündelik Yatak Ücretleri,
Kiyafet ve Kimlik Karti, Reklam ve Tanitim
Yatak siniflari
Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sinif ve ikinci sinif hasta odalari ile yogun
bakim hizmetlerinin gereklerine göre küvöz, prematüre devamli bakim, yenidoga n yogun
bakim, çocuk yogun bakim, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yogun bakim ile steril
oda yataklari bulunur.
Özel oda; tek yatakli, suit odali, buzdolabi, televizyon, telefon ve hasta
refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanimi bulunan, müstakil banyolu,
lavabolu, müstakil tuvaleti olan,
Birinci sinif oda; tek yatakli, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile
lavabodan ayrilmis banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik
donanimi bulunan,
Ikinci sinif oda; iki yatakli, yataklarin arasi uygun biçimde ayrilabilen,
müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrilmis banyo bölümü olan,
hasta odalaridir. (degisik 28.5.2004/25475)
Gündelik yatak ücretinin kapsami
Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak siniflarina göre gündelik yatak
ücreti alinir. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemsirelik bakimi
hizmetleri dahildir.
Gündelik yatak ücretleri
Madde 55- Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlik nezdinde olusturulan
ücret tespit komisyonu tarafindan, 6 nci, 7 nci ve 53 üncü maddelerde öngörülen hastane
gruplarina ve yatak siniflarina göre, ertesi yilbasindan geçerli olmak üzere Aralik ayinda, alt
ve üst sinirlari belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlikça ilan edilir. Bakanlikça gerek
görüldügünde, yil içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sinirlari tekrar belirlenebilir.
Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas
alinir.
Özel hastaneler, Bakanlikça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst sinirlarini
geçmemek kaydiyla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler. Özel hastanelerin, bu
suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanliga
bildirmeleri zorunludur.
Ücret tespit komisyonu, Bakanlik Müstesarinin baskanliginda asagidaki üyelerin
katilimi ile toplanir:
a) Genel Müdür,
b) Bakanlik I. Hukuk Müsaviri,
c) Maliye Bakanligindan bir temsilci,
d) Rekabet Kurumundan bir temsilci,
e) Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanligindan bir temsilci,
f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginden bir temsilci,
g) Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci,
h) Özel hastaneler alaninda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.
Toplanti tarihi ve yeri üyelere onbes gün önceden yazili olarak bildirilir. Ücret Tespit
Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

Fakir ve muhtaç hastalarin tedavisi
Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kayd iyla, yataklarin % 3’ü fakir
ve muhtaç hastalarin tedavisi için ayirilir ve bu sayi ruhsatlarinda gösterilir.
Ücretsiz tedavi için ayrilan bu yataklarda, Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi
Tesvik Fonu Baskanliginca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kisilerden, hastanenin
bulundugu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafindan sevkedilen hastalar ile acil
olarak müracaat eden ve baska bir kuruma nakli tibben mümkün olmayan fakir ve muhtaç
hastalarin tedavileri ücretsiz olarak yapilir. (degisik 13.04.2003/25078)
Bu hastalara ait bilgiler, EK-8’de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak
doldurulur ve üç ayda bir müdürlüge gönderilir.
Koruyucu saglik hizmetleri
Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarinca,
müdürlügün uygun görüsü ve Bakanligin onayi ile koruyucu saglik hizmetleri verebilirler.

Güvenlik makamlarina bildirim
Madde 58- Durumundan süphe edilen ve kimligi belli olmayan hastalar ile adlî
vakalar, ilgili mevzuat uyarinca derhal güvenlik makamlarina bildirilir.
Kiyafet ve kimlik karti
Madde 59- Özel hastanede çalisan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun
olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.
Bütün personelin yakasina, personelin adini, soyadini, meslegini ve unvanini belirten
ve mesul müdürlükçe onaylanmis olan fotografli bir kimlik karti takilmasi sarttir.
Bilgilendirme ve Tanitim
Madde 60- Özel hastaneler; tibbî deontoloji ve meslekî etik kurallarina aykiri
sekilde, insanlari yaniltan, yanlis yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatinda
yazili kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallarindan baska hastalari kabul ve tedavi ettigi
intibaini uyandiran, diger hastaneler aleyhine haksiz rekabet yaratan davranislarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tanitim yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatinda kayitli
ismi disinda baska bir isim kullanamazlar.
Özel hastaneler tarafindan; sagligi koruyucu ve gelistirici nitelikteki
bilgilendirme ve tanitimlar yapilabilir. Bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri kapsaminda,
yaniltici, abartili, dogrulugu bilimsel olarak kanitlanmamis bilgilere ve talep yaratmaya
yönelik açiklamalara yer verilemez.
Özel hastaneler; hizmet alanlari ve sunacagi hizmetler ile açilis bilgileri ve
benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amaciyla tanitim yapabilir ve ilan verebilir.
Özel hastaneler tarafindan olusturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü
saglik bilgisi, alani ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip saglik meslek mensuplari tarafindan
verilmek zorundadir. Bu siteler araciligiyla hiçbir sekilde tedavi edici saglik hizmetine
yönelik bilgiler verilemez. Internet sayfalarinda verilen bilginin, son güncelleme tarihi
açikça belirtilir.
Yukarida belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri
hakkinda ilgili mevzuat hükümlerindeki müe yyideler uygulanir. (degisik
28.5.2004/25475)
Dinî ödevlerin yapilma sekli
Madde 61- Özel hastanelerde, hastalarin dinî gereklerini yerine getirebilecekleri

mekân ayirilabilir. Agoni halindeki hastalarin dinî hizmetlerden faydalanmalari için Hasta
Haklari Yönetmeliginin 38 inci maddesi uyarinca gereken tedbirler alinir.

SEKIZINCI BÖLÜM
Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatin Geri Alinmasi, Yasaklar, Müeyyideler,
Grup ve Tür Degisikligi ve Devir
Denetim
Madde 62- Özel hastaneler; müdürlük ekipleri tarafindan, sikayet ve sorusturma ile
Bakanlikça Komisyona yaptirilan veya Bakanlik Müfettisligince yapilan olagan disi
denetimler hariç olmak üzere, EK-2’de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre alti
ayda bir rutin olarak denetlenir.
Denetim sonucunda ortaya çikan ve özel hastanenin denetim defterine kaydedilen ve
ayrica bir rapor ile Bakanliga bildirilen; kayitlardaki ve personel, tibbî donanim, ilaç, tesis ve
bina standartlarindaki eksiklikler ile hastane hizmetlerinde ve bu Yönetmelik ile öngörülen
diger sartlar bakimindan tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerin denetim formunda belirlenen
süreler zarfinda giderilmesi, Bakanlik tarafindan özel hastane mesul müdürüne yazili olarak
bildirilir.
Belirlenen süreler içerisinde eksikliklerinin ve usûlsüzlüklerinin giderilmedigi tespit
edilen hastanelerin, eksikliklik ve usûlsüzlüklerin niteligine göre bir kisminda; sayet, bunlarin
hastalarin tedavi ve istirahatini de olumsuz etkiledigi tespit edilir ise tamaminda, geçici olarak
faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur.
Hastanenin bir kisminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi
Madde 63- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;
a) Ruhsatinda yazili hasta kabul ve tedavi edecegi uzmanlik dallarindan birinde veya
birkaçinda kadrolu uzman tabip bulundurmadigi tespit edildigi takdirde, ilgili uzmanlik
dalinda çalistirilacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar;
b) Ruhsatinda yazili hasta kabul ve tedavi edecegi uzmanlik dallarindan birinde veya
birkaçindaki kliniklerin tibbî donaniminin eksik oldugu tespit edildigi takdirde, bu kliniklerin
eksiklikleri giderilinceye kadar;
c) (degisik 03.03.2004/25391)Ruhsatinda belirtilen klinik veya merkezlerden baska
klinik veya merkez açildigi takdirde, ilave edilen klinik veya merkezlerin islemleri
tamamlanincaya kadar;
eksikligi tespit edilen birime münhasir olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili
Valilikçe geçici olarak durdurulur.
Hastanenin tamaminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi
Madde 64- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;
a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrilmasindan sonra, bir ay
zarfinda yerine baskasi atanmazsa veya mesul müdür izinsiz olarak kendi istegi ile bir
haftadan fazla hastaneden ayrilirsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi islemleri
tamamlanincaya kadar;
b) Bu Yönetmelige göre zorunlu olan acil ünitesi ve bütün laboratuvarlar ile
hastanenin grubunun gerektirdigi hizmet birimlerinden birinin veya birkaçinin bulunmamasi
veya ilgili mevzuat geregince uzman tabip sorumlulugunda ruhsatlandirilmasi gereken
ünitelerde ve laboratuvarlarda sorumlu uzman tabibin bulunmamasi halinde, bu eksiklikler
giderilinceye kadar;
c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî saglik
personeli bulunmamasi halinde, personel eksikligi giderilinceye kadar;

özel hastanenin tamaminda ilgili Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur.
Ruhsatin geri alinmasi
Madde 65- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanliklari denetim formunda
belirlenen süreler içerisinde giderilmedigi için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak
durduruldugu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç alti aya kadar
noksanliklarini gidermeyen veya tamaminda veyahut bir kisminda geçici olarak faaliyeti
durduruldugu halde hasta kabulüne devam eden özel hastanelerin ruhsati Bakanlikça geri
alinir.
Özel hastanenin tamaminda veya bir kisminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi
veyahut ruhsatin geri alinmasi hallerinde, mevcut hastalar müdürlük tarafindan tespit edilir.
Bu hastalarin tedavilerinin tamamlanmasindan veya diger hastanelere nakillerinden sonra özel
hastanenin faaliyeti durdurulur.
Yasaklar
Madde 66- Bu Yönetmelik kapsamindaki hastane ve kisiler için yasak olan fiil ve
davranislar asagida belirtilmistir:
a) Özel hastaneler, Bakanlik tarafindan ruhsatlandirilmadiklari sürece hasta kabul ve
tedavisi yapamazlar.
b) Tabipler ve diger kisiler tarafindan, mevzuatin öngördügü sartlar bulunmaksizin
hasta yatirilmak üzere özel yerler açilamaz.
c) Tabipler, muayenehane veya oturduklari yerlerin bir bölümünü hasta yatirmak
suretiyle tedavi yapmaya tahsis edemezler.
d) (degisik 03.03.2004/25391)Özel hastaneler, ruhsatlarinda belirtilen hasta kabul ve
tedavi ettikleri uzmanlik dallari ile ilgili hizmet ve yapisal fonksiyonlarinda Valilikten izin
almaksizin degisiklik yapamazlar.
e) Hastalara ayrilan bölümlerde hizmet gereklerine göre görevli personel disindaki
kisiler, geçici veya sürekli olarak ikamet edemezler.
f) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amaci disinda faaliyet gösteremezler ve
disariya ilaç satamazlar.
g) Mesul müdürler, 17 nci maddedeki usûl ve esaslara uymaksizin özel hastaneyi terk
edemezler.
h) Özel hastaneler, alt ve üst sinirlari Bakanlikça belirlenen gündelik yatak ücret
tarifesine aykiri tarife uygulayamazlar.
i) (degisik 03.03.2004/25391)Özel hastaneler, ruhsatlarinda belirtilen yatak
sayilarinda, Bakanliktan izin almksizin degisiklik yapamazlar ve ruhsatlarinda yazili yatak
sayisindan fazla hasta yatiramazlar.
Müeyyideler
Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara
aykiri hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler ile bu Yönetmelikte
müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayili Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide
öngörülen diger hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diger mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî
müeyyideler uygulanir.
Tür Degisikligi
Madde 68- Bu Yönetmelik uyarinca türleri belirlenen ve bu sekilde Bakanlikça
ruhsatlandirilan özel hastanelerin, tür degisikligi talebinde bulunmalari veya degisiklik
yapildiginin denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde
öngörülen ruhsatlandirma islemleri tekrar yaptirilir. (degisik 13.04.2003/25078)

Özel hastanenin devri
Madde 69- Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamindaki kisilere devri halinde, 13
üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen islemler yaptirilarak, yeniden ruhsatname
düzenlenir.
Özel hastanelerin ruhsatinda gösterilen adresten baska bir yere nakli halinde ise, bu
Yönetmelige göre yeniden ruhsat alinmasi sarttir.
Devir alan kisi, devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüge
basvurmak zorundadir. Devralan kisi adina ruhsatname tanzim edilinceye kadar, özel
hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumlulugu devam eder. Devir
islemleri, en geç alti ay içerisinde sonuçlandirilir. Devir islemlerinin alti ay içerisinde
sonuçlandirilmamasi halinde, hastanenin tamaminda faaliyet geçici olarak valilikçe
durdurulur. (degisik 28.5.2004/25475)
Kamu kurum ve kuruluslarindan bu Yönetmelik kapsamindaki kisilere yapilacak
hastane devirlerinde de bu madde hükmü uygulanir.
DOKUNCU BÖLÜM
(degisik 28.5.2004/25475)Ek Madde 1- Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihe
kadar Bakanlikça ruhsatlandirilan özel hastaneler, bu Yönetmeligin;
a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,
b) 20 nci maddesinin ikinci fikrasina,
c) 24 üncü maddesinin dördüncü fikrasina,
d) 31 inci maddesinin birinci fikrasinin ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci
fikrasinda yer alan, hasta katlarindaki koridor genisligi hariç olmak üzere iki metre
sartina,
e) 34 üncü maddesinin birinci fikrasinin ikinci cümlesine,
f) 35 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan ve sadece bodrum katta olmak
sartina,
uymak zorunda degildirler.
Birinci fikrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki
asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye tasimaya elverisli bir
asansörü mutlaka bulunmak kaydiyla; binada, ikinci asansör yapilmasinin statik ve
mimari açidan sakincali oldugunun Il Bayindirlik ve Iskan Müdürlügü ve Belediyece
belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptirma zorunlulugu aranmaz.
Bu maddenin birinci fikrasinda bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye
göre devri suretiyle ruhsatlandirilmalarinin söz konusu olmasi halinde de bu maddenin
birinci fikrasi ve ikinci fikrasi uygulanir.
Hasta Haklari
(degisik 28.5.2004/25475)Ek Madde 2- Özel hastaneler, hasta haklari ihlalleri ile
bunlara bagli ortaya çikan sorunlarin önlenmesi ve gerektiginde hukukî korunma
yollarinin fiilen kullanilabilmesi için hasta haklarina dair mevzuatin etkin sekilde
uygulanmasina yönelik gerekli tedbirleri alir.
Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihe kadar Bakanlikça
ruhsatlandirilmis olan özel hastaneler, Yönetmeligin;
a) 6 nci maddesinin (a) bendine, 19 uncu maddesine,10 uncu maddesinin birinci
fikrasinin (c) bendine ve 53 üncü maddesinin ikinci fikrasina bir yil içerisinde,
b) 13 üncü maddesinin ikinci fikrasinin (i) bendine, 16 nci maddesinin üçüncü

fikrasinin (c) bendine, 20 nci maddesinin üçüncü fikrasina, 23 üncü madde sine, 25 inci
maddesinin birinci fikrasina veEk-madde 2 ye alti ay içerisinde,
uygunluklarini saglarlar. (degisik 28.5.2004/25475)
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeligin yayimindan önce yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre ruhsatlandirilmis olan özel hastaneler, 6 nci ve 7 nci maddelerde yeralan
kriterlere ve bu Yönetmelige istinaden çikarilacak Teblig’e göre, Komisyonun karari üzerine
Bakanlikça gruplandirilirlar.
Birinci fikradaki gruplandirma islemleri tamamlanincaya kadar, özel hastanelerin
gündelik yatak ücretleri, en son ücret tespit tarihi esas alinarak, Devlet Istatistik Enstitüsü
Baskanligi’nca her yil belirlenen Toptan Esya Fiyatlari Genel Endeksi (TEFE)’ndeki bir yillik
artis oranlari gözönüne alinarak Bakanlikça belirlenir ve belirlenen gündelik yatak ücretleri
bir yil geçmeden artirilamaz.
Birinci fikradaki gruplandirma islemleri tamamlanincaya kadar, bu Yönetmeligin
yayimindan sonra ruhsatlandirilacak özel hastaneler ile bu Yönetmeligin yayimindan önce
ruhsatlandirilmis olan özel hastanelerde yeni ünite ilavesi sebebiyle meydana gelecek yatak
sinifi degisikliklerinde gündelik yatak ücretleri, emsal hastane gündelik yatak ücretleri
gözönüne alinarak Bakanlikça belirlenir. (degisik 13.04.2003/25078)
Yürürlük
Madde 70- Bu Yönetmelik, yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Saglik Bakani yürütür.

NOT: EK- 1 Özel Hastaneler Gruplandirma Formu iptal edilmistir. Gruplandirma
FormuTeblig ile yeniden düzenlenecektir. (degisik 13.04.2003 /25078)

EK-2
T.C.
............................. VALILIGI

Il Saglik Müdürlügü
ÖZEL HASTANE DENETLEME FORMU
...../..../200...
Denetlenen Hastanenin :
Adi
:
Adresi
:
Sahibinin Adi
Ruhsat Tarih ve Sayisi :
Yatak Sayisi
:
Kabul Ettigi Branslar
Mevcut Grubu
Mesul Müdürün
Adi-Soyadi
:
Uzmanlik Dali
Mesul Müdürlük Belgesi
Tarih ve Sayisi

:

:
:

:

I. BÖLÜM
FAALIYETINE ESAS BILGI MEVZUATA MEVZUATA
VE BELGELER
UYGUN
UYGUN
DEGIL

1-Ruhsatta kayitli hastane ismi
disinda bir isim kullaniliyor mu?
2-Hastane sahip degisikligi var
mi?
Sirket ise, hisse ya da ortak
degisikligi yapilmis mi ?
3-Hastane adresi ruhsatta kayitli
adres ile ayni mi?
4-Mesul müdür veya vekil tabip
görevi basinda mi?
5-Hastane ruhsatinda kayitli
uzmanlik dallari disinda hasta
kabul ve tedavi ediliyor mu?

6-Hastanede grup degisikligini
gerektirecek uygulamalar var mi
?
( iptal edilmis ya da ilave edilen
üniteler, yatak siniflarinda
degisiklik gibi.)

TESPIT
EDILEN
EKSIKLIK

EKSIKLIGIN
GIDERILMES
I IÇIN
VERILEN
SÜRE
5 is günü
1 ay

1 ay
7 gün
Ilgili uzmanlik
dali veya
dallarinda hasta
kabul ve
tedavisi derhal
yasaklanir ve 1
ay süre verilir.
1 ay

7- Hastanenin ruhsatinda kayitli
tüm branslarda kadrolu uzman
tabip mevcut mu?

8-Hastanede çalisan diger
tabiplerin sayisi EK-3’de
belirtilen standartlara uygun mu?
9-Hemsire mevcudu EK-3’de
belirtilen standartlara uygun mu?

10-Diger saglik personeli
mevcudu EK-3’de belirlenen
standartlara uygun mu?
11-Idari, teknik ve diger yardimci
personel mevcudu EK-3’de
belirlenen standartlara uygun
mu?
12-Yabanci uyruklu tabip, asistan
veya stajyer tabip çalistiriliyor
mu?

13-Uygulanan gündelik yatak
ücretleri Bakanlikça belirlenen
ücretlere uygun mu?
14- Hastane için kullanilan
yönlendirme levhalari, matbu
evraklardaki logolar, tanitim ve
reklama yönelik uygulamalar 60
nci maddede belirtilen esaslara
uygun mu?
15-Ücretsiz hasta tedavilerinde
56 nci maddede belirtilen
esaslara uyuluyor mu?
16-Hastalara düzenlenen faturalar
51 inci maddede belirtilen
esaslara uygun mu ?
17-Hastanede 24 saat kesintisiz
hizmet esasina göre bütün
birimlerde nöbet düzenlemeleri
yapilmis mi?
18- Personelin kilik kiyafeti 59
uncu maddede belirtilen esaslara
uygun mu?
19-Hastanede kadrolu çalisan
aktif sigortalilar (uzman tabip,
tabip, hemsire ve digerleri) için

Ilgili branslarda
hasta kabul ve
tedavisi derhal
yasaklanir ve 1
ay süre verilir.
1 ay

Hasta kabulü
geçiçi olarak
yasaklanir ve 1
ay süre verilir.
1 ay

1 ay

Izinsiz
çalisanlar
hakkinda derhal
kanunî islem
yapilir.
3 gün

7 gün

3 gün

3 gün

7 gün

7 gün

Noksanliklar
SSK Il
Müdürlüklerine

SSK 4 aylik sigorta primleri
bordrosu (malûllük-yaslilik ve
ölüm sigortalarina tâbi olanlar
için düzenlenmis olan) mevcut
mu?
20-Herhangi sosyal güvenlik
kurulusundan gelir ve aylik
almakta olup hastanede part-time
çalisanlar için (uzman tabip,
tabip, hemsire ve digerleri)
Sosyal Güvenlik Destek Prim
Bordrosu mevcut mu?

bildirilir.

Noksanliklar
SSK Il
Müdürlüklerine
bildirilir.

II. BÖLÜM
HIZMET BIRIMLERINE
MEVZUATA MEVZUATA
ESAS BILGI VE BELGELER
UYGUN
UYGUN
DEGIL

1-Hastanenin sahip oldugu kalite
güvence belgesi var mi?
2-Hastane genelinde hijyene
uygun temizlik ve bakim
saglanmis mi ?
3-Acil ünitesi ve acil hizmetler,
26 nci ve 39 uncu maddelerde
belirtilen standartlara uygun mu,
Ek-6’daki tibbî donanim mevcut
mu?
4-Ameliyathaneler 24 üncü
maddede belirtilen standartlara
uygun mu ?
5-Yogun bakim ünitesi 25 inci
maddede belirtilen standartlara
uygun mu ?
6-Mikrobiyoloji laboratuvari 28
inci maddede belirtilen
standartlara uygun mu ?
7-Biyokimya laboratuvari 28 inci
maddede belirtilen standartlara
uygun mu ?
8-Radyoloji ve diger
laboratuvarlar 28 inci maddede
belirtilen standartlara uygun mu ?
9-Asgarî standartlar disinda
uzmanlik dalinin gereklerine göre
tesis edilen diger labaratuvarlar
ile görüntüleme, ÜYTE, diyaliz,

TESPIT
EDILEN
EKSIKLIK

EKSIKLIGIN
GIDERILMES
I IÇIN
VERILEN
SÜRE
3 gün

10 gün

1 ay

1 ay

1 ay

1 ay

1 ay

1 ay

organ ve doku nakli gib i
merkezler, ilgili mevzuata uygun
mu?
10-Eczane ve eczane hizmetleri,
27 nci 41 inci maddelerde
belirtilen standartlara uygun mu ?
11-Ambulans 40 inci maddede
belirtilen standartlara uygun mu ?
12-Hastanede hemsire çagri
sistemi mevcut mu?
13-Tibbî kayit ve arsiv sistemi 48
inci ve 49 uncu maddelerde
belirtilen esaslara uygun mu?
14-Acil, poliklinik muayene
odalari, ameliyathane ve
laboratuvarlarda, 48 inci
maddede belirtilen esaslara
uygun protokol defteri tutuluyor
mu?
15-Kayitlar bilgisayar ortaminda
tutuluyor ise, 50 inci maddede
belirtilen esaslara uygun mu?
16-Yönetmelik ile belirlenen
esaslara uygun denetim defterleri
mevcut mu?
17-Adlî vakalarin güvenlik
makamlarina bildirimi, 58 inci
maddede belirtilen esaslara
uygun yapiliyor mu?
18-Hastanede iletisimi saglamaya
yeterli telefon santrali var mi?

1 ay

1 ay
1 ay

3 gün

3 gün

3 gün

7 gün

1 ay

III. BÖLÜM
BINA VE SABIT TESISLERE MEVZUATA MEVZUATA
ESAS BILGI VE BELGELER
UYGUN
UYGUN
DEGIL

1-Bina özel hastane olarak mi
projelendirilmis, baska amaçla
yapilan binadan mi özel
hastaneye dönüstürülmüs?
2-Ruhsatlandirilmis bölümler
disinda ek bina veya tesis var mi?
3-Hastane binasi müstakil mi?
Binada
hastanecilik
ile
bagdasmayan
baska
isyeri
mevcut mu?

TESPIT
EDILEN
EKSIKLIK

EKSIKLIGIN
GIDERILMES
I IÇIN
VERILEN
SÜRE
-

1 ay
1 ay

4- Yapi kullanma izni belgesi
mevcut mu?
5-Ilgili mevzuata göre yetkili
mercilerden alinmis depreme
dayaniklilik raporu mevcut mu?
6-Hasta odalari 20 inci ve 22 nci
maddeler ile belirlenen fiziki
standartlara uygun mu ?
7-Tüm koridorlar 31 inci madde
ile belirlenen standartlara uygun
mu ?
8-Hastanede kaç adet asansör
var, asansörler 31 inci maddesi
ile belirlenen standartlara uygun
mu ?
9-Merdivenler 31 inci madde ile
belirlenen standartlara uygun mu
?
10-Yönetmeligin 31 inci ve 34
üncü maddelerde yer alan
esaslara uygun olarak, hastane
girisi, hasta katlari, otopark,
tuvalet ve banyolarda özürlülere
iliskin düzenlemeler yapilmis mi?
11-Morg 35 inci madde ile
belirlenen standartlara uygun
mu?
12-Mutfak 36 nci madde ile
belirlenen standartlara uygun mu
? Hizmet disaridan satin
aliniyorsa sözlesme mevcut mu?
13-Yemekhane, kantin, personel
soyunma-giyinme odalari gibi
çalisanlarin istirahati ve ihiyaci
için ayrilan birimler yeterli mi?
14-Çamasirhane 36 nci madde ile
belirlenen standartlara uygun mu
? Hizmet disaridan satin
aliniyorsa sözlesme mevcut mu?
15-Yangina karsi alinan önlemler
ilgili mevzuata uygun mu, yangin
merdiveni var mi?
16-Hastane ihtiyacini
karsilayabilecek nitelikte otopark
mevcut mu?
17-Tibbî atiklar için alinan
önlemler yeterli mi, 33 maddede
yer alan esaslara uygun tibbî atik
deposu var mi?

3 ay
1 ay

1 ay

3 ay

3 ay

3 ay

3 ay

1 ay

1 ay

2 ay

1 ay

1 ay

3 ay

1 ay

18-Merkezî sterilizasyon ünitesi
var mi?
19-Merkezî tibbî gaz sistemi var
mi?
20-Havalandirma sistemi
Yönetmelik ile belirlenen
standartlara uygun mu ?
21-Yeterli güç ve nitelikte
jeneratör var mi?
AÇIKLAMALAR:

Denetim Ekibi Baskani
Müdür
Adi- Soyadi
Ünvani- Imza
Imza

1 ay
1 ay
1 ay

1 ay

Denetçi
Adi-Soyadi
Ünvani-Imza

Denetçi
Adi-Soyadi
Ünvani-Imza

Mesul
Adi-Soyadi
Ünvani-

Açiklamalar:
a) Denetleme sirasinda tespit edilen eksiklikler bu forma ve teftis defterine kaydedilir.
b) Tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için verilen süreler
Bakanliga bildirilir.

EK–3
ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAGLIK PERSONELI
NITELIGI:
I-UZMAN TABIP
A- Ruhsatnamede kayitli her uzmanlik dalinda
a) 10-30 yatak arasi en az (2 ayri dahili, 2 ayri cerrahi her bransta)

SAYIS
I

4

b) 30-50 yatak arasi en az (4 ayri dahili, 4 ayri cerrahi her bransta)
c) 50 yatak üzeri için en az (5 ayri dahili, 5 ayri cerrahi her bransta)
B- Anestezi ve Reanimasyon Uzmani
a) Cerrahi bransi bulunan her hastane için 100 yataga kadar
b) 100 yatak üzeri için ayrica
C- Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmani (Kadrolu istihdami
zorunludur. degisik 28.5.2004/25475 )
).
a) 100 yataga kadar her hastane için
b) 100 yatak üzeri için ayrica
D- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmani (Kadrolu istihdami
zorunludur. degisik 28.5.2004/25475 )
a) 100 yataga kadar her hastane için
b) 100 yatak üzeri için ayrica
E-Radyodiagnostik Uzmani (Kadrolu istihdami zorunludur.
degisik 28.5.2004/25475 )

8
10

a) 100 yataga kadar her hastane için
b) 100 yatak üzeri için ayrica
II-PRATISYEN TABIP
a) 10 ilâ 30 yatak için
b) 30 ilâ 50 yatak için
c) 50 yatak üzeri için
III. DIS TABIBI
a) Her dis üniti için
IV-BASHEMSIRE
a) Her hastane için
V-BASHEMSIRE YARDIMCISI
a) 30 yatak üzeri için
VI.HEMSIRE
a) Servisler için her 3 yataga
b) Ilave her 3 yatak için
c) Her üç poliklinik odasi için
d) Prematüre servislerinde her 1 küvöze
e) Yogun bakim ünitelerinde her 1 yogun bakim yatagina
-Sonraki her yatak için
f)Ameliyathanelerde ameliyathane sorumlusu
-Her ameliyat masasi için
g)Dogum kliniginde her 5 bebek yatagi için
-Ilave her yatak için
h)Rehabilitasyon merkezi konusma tedavi bölümünde her 4 yatak için
VII.EBE Dogum salonunda her dogum masasina
VIII. ECZACI
a) 50 yatak ve üzeri her hastane için
IX.FIZYOTERAPIST
a) Her nöroloji servisi için
b) Yogun bakimda her 10 yatak için
c) Her 10 fizik tedavi yatagi için

1
1

1
1

1
1

1
1

3
4
5
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1

d) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde her 5 yatak için
X. DIYETISYEN
a) 50 yatak ve üzeri her hastane için
XI. PSIKOLOG
a) Her hastane için
b) Dogumevlerinin menapoz kliniklerinde
c) Her ruh sagligi ve hastaliklari kliniginde
d) Ruh sagligi ve hastaliklari hastanelerinde her 30 yatak için
e) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde
XII.ODYOLOG
-Odyoloji laboratuvari bulunan her hastane için
XIII.TIBBI SEKRETER
a) Her 30 yatak için
XIV.TIBBI TEKNISYENLER
a) Anestezi teknisyeni, her anestezi cihazi için
b) Laboratuvar teknisyeni, her laboratuvar için
c) Röntgen teknisyeni,
-Her röntgen teshis cihazi için
-Her röntgen tedavi ünitesi için
-Her görüntüleme ünitesi için
d) Ortopedi teknisyeni
-Ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon klinigi bulunan her hastane için
e) Dis protez teknisyeni (dis protez laboratuvari bulunan hastanelerde)
XV. HASTANE HIZMETLILERI
a) Her 5 yatak için
b) Çocuk ve dogum hastanelerinde her 4 yatak için (kadin)
c) Her laboratuvar için
d) Yogun bakim ünitesi için
-Her iki yatak için ayrica
e) Rehabilitasyon merkezi egzersiz ve fizik uygulamalar bölümünde her 10
yatak için
XVI.DIGER PERSONEL
a) Bilgisayar isletmeni 30 ilâ 100 yatak arasi
-100 yatak üzeri için ayrica
b) Asçi 50 yataga kadar
-50 yatak üzeri ayrica
c) Biyomedikal mühendisi veya elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi
-100 yatak ve üzeri
d) Teknisye n (elektrik/elektronik ve ayrica sihhî tesisatçi)
-100 yataga kadar
-100 yatak üzeri için ayrica
XVII. SOFÖR
a) Her hastaneye
b) Her ambulans için ayrica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

EK-4
ÖZEL HASTANE KLINIK VE LABORATUVARLARINDA BULUNDURULACAK
ARAÇ VE GEREÇLERIN TÜRLERI VE ASGARI MIKTARLARI
IÇ HASTALIKLARI (EK-4/1)
A) SERVIS
TÜRÜ
1. Muayene masasi
2. Tansiyon aleti
3. Steteskop
4. Ambu seti
5. Aspiratör
6. Sterilizatör (kuru)
7. Seyyar oksijen tüpü
8. Negatoskop
9.Nebülizatör
10.Defibrilatör
11.Solunum destek volüm cihazi
12.Elektrokardiyograf
13.Otoskop-Oftalmaskop
14.Acil müdahale çantasi veya dolabi
15.Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller
içeren)
16.Serum askisi
17.Kemoterapi hazirlama kabini
18.Kemoterapi hazirlama seti/eldiven-önlük- maske-gözlükörtü
19.Karyola (3 parçali ayak ve basucu ayarlanabilir)
20.Yatak
21.Enjektör
22.Kemik iligi aspirasyon seti
23. Kemik iligi biyopsi seti
24.Lomber ponksiyon seti
25.Eldiven
26.Idrar sondasi
27.Termofor
28.Lastik oturma simidi
29.Sürgü
30.Idrar kabi (ördek)
31.Nazogastrik sonda
32.Pamuk-alkol- flaster
33.Tedavi arabasi
34.Tekerlekli sandalye
35.Tekerlekli sedye
36.Çok fonksiyonlu monitör
B) POLIKLINIK
TÜRÜ

MIKTARI
1 adet
3 adet
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
5 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI

1.Muayene masasi
2.Paravan
3.Büro masasi
4.Sandalye
5.Eskabo (Basamak)
6.Aski
7.Malzeme dolabi
8.Soyunma dolabi
9.Tansiyon aleti
10.Steteskop
11.Otoskop-Oftalmaskop
12.Negatoskop
13.Refleks çekici
14.Tekerlekli sedye

1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON (EK-4/2)
(EK-4/1’deki araç gereçlere ek olarak)
A) ELEKROTERAPI BÖLÜMÜ
TÜRÜ
MIKTARI
1.Galvano- faradi cihazi
2 adet
2.Eksponansiyel akim cihazi
1 adet
3.Diadinamik
1 adet
4.Kisa dalga diatermi aygitlari (degisik dalga boylarinda)
Birer adet
5.Ultrasonografi cihazi
2 “
6.Enfraruj
2 “
7.Ultraviyo le
2 adet
8.Isik banyolari
2 adet
9.Enterferensiyal akim cihazi
1 adet
10.Tens cihazi
2 adet
11.Hot Pock kazani
1 adet
12. Hot Pock paketleri (degisik boyutlarda)
10 adet
B) HIDROTERAPI BÖLÜMÜ:
TÜRÜ
MIKTARI
1.Parafin banyosu
1 adet
2.Galvaniz dört kap
1 adet
3.Su alti basinç masaj :
1 adet
a.Girdap banyosu (üst ekstremite için)
b.Girdap banyosu (alt ekstremite için)
C) MEKANOTERAPI:
TÜRÜ
MIKTARI
1.Servikal ve lomber traksiyon cihazi
1 adet
2.Egzersiz ve masaj cihazi (çesitli)
5 adet
REHABILITASYON (EK-4/3)
(EK-4/2’deki araç gereçlere ek olarak)
TÜRÜ
1.Paralel bar
2.Omuz çarki

MIKTARI
1 adet
1 adet

3.Parmak merdiven
4.Egzersiz minderleri (çesitli)
5.Küçük halter (çesitli agirliklarda)
6.Kum torbalari (çesitli agirliklarda)
7.Koltuk degnegi ve baston
8.Egitim merdiveni (yükseklikleri farkli)
9.Ayakta durma masasi
10.Tekerlekli sedye
11.Tekerlekli sandalye
12. Walker

1 adet
3’er adet
6 adet
10 adet
4’er adet
1’er adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet

HEMATOLOJI (EK-4/4)
TÜRÜ
1.Hemogram cihazi (18 parametrelik)
2.Yari otomatik koagülometre
3.Sedimantasyon sehpasi (10’luk)
4.Sedimantasyon pipeti
5.Binoküler mikroskop
6.Giemsa boyasi (500 ml’lik)
7.May-Grünwald (500 ml’lik)
8.Lam
9.Retikülosit boyasi
10.Santrifüj
11.Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen)
12.Spektrofotometre (340-700 dalga boyunda)
13.Kuru hava sterilizatörü
14.Hassas terazi
15.Tüp sporlari (50’lik)
16.Boya sporu
17.Deney tüpü
18.Santrifüj tüpü
19.Lanset
20.Emaye kapakli küvet
21.Plastik puset
22.Balon joje (1000 ml’lik)
23.Beher glas (50-100-250 ml’lik)
24.Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml’lik)
25.Laboratuvar saati
26.Kronometre
27.Ayarlanabilir otomatik pipet (10-100 mikro arasi)
28.Ayarlanabilir otomatik pipet (100-1000 mikro arasi)
29.Plastik pastör pipeti
30.Buzdolabi
31.Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml’lik)

MIKTARI
1 adet
1 adet
3 adet
50 adet
1 adet
2 sise
5 sise
30 kutu
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
500 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2’ser adet
2’ser adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
10’ar adet

ROMATOLOJI-IMMÜNOLOJI (EK-4/5)
A) POLIKLINIK
TÜRÜ

MIKTARI

1.Muayene masasi
2.Paravan
3.Tansiyon aleti
4.Steteskop
5.Abeslang
6.Yazi masasi
B) SERVIS
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Tansiyon aleti
3. Steteskop
4. Refleks çekici
5.Mezüre
6.Çesitli enjektörler
7.Enjektör ignesi
8.Nazogastrik sonda
9.Elektrokardiyograf
10.Defibrilatör
11.Seyyar oksijen tüpü
12.Infüzyon pompasi
13.Aspiratör
14.Kemik iligi ponksiyon seti
15.Idrar sondasi ve idrar torbasi
16.Lastik simit
17.Idrar kaplari-sürgü
18.Baskül
19.Stieffel punch biyopsi ignesi
20.Vücut termometresi
21.Bistüri

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
1 adet
3 adet
3 adet
2 adet
3 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
5 adet
1 adet
1 adet
1 adet
3 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

ÇOCUK NEFROLOJI (EK-4/6)
A) SERVIS
TÜRÜ
1.Bas ve ayak kismi ayarli karyola
2.Havali yatak
3.Serum askisi
4.Infüzyon pompasi ve setleri
5.Defibrilatör (pediatrik)
6.Tekerlekli hasta nakil arabasi
7.Monitör
8.Respiratör (pediatrik)
9.Oksijen sistemi (merkezi sistem yoksa her hasta basina)
10.Ambu seti (degisik boylarda)
11.Tansiyon aleti (yas gruplarina göre degisik boylarda
mansonlarla)
12.Steteskop
13.Böbrek biyopsi setleri (degisik boylarda ignelerle)
14.Seyyar lamba

MIKTARI
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2’ser adet
1 adet

15.Igne-enjektör
16.Steril eldiven
17.Petilven
18.Beden derecesi
19.Ortami dezenfekte edici solüsyonlar
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Steteskop
3.Otoskop
4.Oftalmaskop
5.Igne- Enjektör
6.Steril eldiven
7.Petilven
8.Beden derecesi
9.Serit metre
10.Ortami dezenfekte edici sölüsyonlar
11.Tarti ve boy ölçer
12.Tansiyon aleti (3 boy mansonu olan)
13.Mikroskop
14.Santrifüj cihazi
15.Santrifüj tüpleri
16.Lam- lamel
17.Idrar tetkiki için stik
18.Idrar kabi
ÇOCUK KARDIYOLOJI (EK-4/7)
A) SERVIS
TÜRÜ
1.Bas ve ayak kismi ayarli karyola
2.Tansiyon aleti (çocuk ve büyük için degisik mansonlu)
3.Steteskop
4.Refleks çekici
5.Çesitli enjektörler
6.Oksijen sistemi (Merkezi degilse oksijen tüpü)
7.Otoskop-oftalmaskop seti
8.Nazogastrik sonda
9. Aspiratör veya merkezi vakum sistemi
10. Ambu (Degisik boylarda)
11.Negatoskop
12.Serum askisi
13.Infüzyon pompasi ve setleri
14.Acil ilaç ve tedavi arabasi
15.Tekerekli hasta nakil arabasi
16.Sedye
17.Endotrakeal tüp (Her boyda)
18.Steril eldiven
19.Laringoskop

Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
Yeterli miktarda
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar

MIKTARI
Yeteri kadar
2 adet
2 adet
2 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida
1 adet
Yeterli sayida
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1’er adet
Yeterli sayida
2 adet

20.Hasta basi monitörü
21.Etajer
22.Ilaç dolabi
23.Elektrokardiyograf
24.Efor testi cihazi
25.Holter monitörizasyon cihazi
26.Iki boyutlu+renkli doppler ekokardiyograf
27.Distan nabiz ve ses kayit cihazi
28.Pozitif basinçli oksijen verme cihazi
29.Perikard ponksiyon ignesi
30.Geçici kalp pili cihazi
31. Geçici kalp pili kateteri
32.Kuru sterilizatör
33.Ortam dezenfekte edici solüsyonlar
34.Defibrilatör (pace maker)
35.Tarti ve boy ölçüm aleti
36.CVP ölçüm aleti
37.Hemodinami laboratuvarinda bulundurmak üzere:
a)Kalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için
Sineanjiograf ve Seriograf cihazi komple (jeneratör ve
televizyonu ile birlikte)
b)Basinç ve elektro kayit cihazi
c)Otomatik opak madde enjektörü
d)Soguk isik aleti
e)Opak maddeyi isitmak için benmari cihazi
f) Komple cut-down seti
g)Seldinger igneleri
h)Kalp kateterizasyonu ve sineanjiografi yapmak için çesitli
tür ve boyda kateterler
i)Sine filmleri ve Seriograf filmleri için otomatik banyo
TÜRÜ
B) POLIKLINIK
1.Muayene masasi
2.Tansiyon aleti (Küçük-büyük mansonlu)
3.Steteskop
4.Refleks çekici
5.Oftalmaskop-otoskop
6.Negatoskop
7.Termometre
8.Elektrokardiyograf
9.Doktor koltugu
10.Sandalye

3 adet
10 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
3 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet

1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
3 adet

ÇOCUK ENDOKRINOLOJI (EK-4/8)
A) SERVIS
TÜRÜ
1. Bas ve ayak kismi ayarli karyola
2. Muayene masasi

MIKTARI
2 adet
2 adet

3. Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti
4. Bebek ve çocuklar için terazi
5. Kan sekeri ölçüm aleti (Glukometre)
6. Kan sekeri ölçüm stik leri
7. Orsiometre
8. Boy, kilo ve bas çevresi izleminde kullanilan standartlar
9. Kemik yasi tayini için atlas
10. Otoskop-oftalmaskop
11. Steteskop
ÇOCUK HEMATOLOJI (EK-4/9)
A)SERVIS
TÜRÜ
1.Bas ve ayak kismi ayarli karyola
2.Serum askisi
3.Oksijen tüpü
4.Infüzyon setleri ve pompasi
5.Yatak basi aspiratör
6.Monitör
7.Acil ilaç ve tedavi arabasi
8.Tekerlekli sandalye
9. Steteskop
10. Otoskop-oftalmaskop
11.Larengoskop
12.Ambu seti
13.Endotrakeal tüp
14.Igne-enjektör
15.Kemik iligi aspirasyon seti
16.Kemik iligi biyopsi seti
17.Lomber ponksiyon seti
18.Steril eldiven
19.Tansiyon aleti
20.Koltuk, sandalye, masa
21.Muayene masasi
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Serum askisi
3.Steteskop
4.Mikroskop
5. Bebek terazisi
6.Baskül
7.Boy ölçüm aleti
C) LABORATUAR
TÜRÜ
1.Mikroskop
2.Santrifüj
3.Etüv

1
1
1
2
1

adet
adet
adet
kutu
adet

1 adet
1’er adet
1 adet

MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
3 adet
2 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
10 adet
5 adet
5-10 adet
Yeteri kadar
2 adet
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet

4.Benmari
5.Spektrofotometre
6.Dansitometre
7.Lam- lamel
8.Özel boyalar
9.Elektroforez tanki
10.Güç kaynagi
11.Aplikatör
12.Otomatik pipet (degisik ölçülerde)
13.Koagülometre ve kitleri
14.Buzdolabi
15.Derin dondurucu

1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet

BEBEK SERVISI (EK-4/10)
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Hasta yataklari
3.Steteskop
4.Refleks çekici
5.Enjektör ve ignesi
6.Nazogastrik sonda
7.Idrar sondasi (6 ve 8 numarali foley sonda)
8.Tansiyon aleti (küçük ve orta boy mansonlu)
9.Defibrilatör
10.Otoskop-oftalmaskop
11.Larengoskop
12.Seyyar oksijen cihazi
13.Monitör
14.Ambu seti
15.Pulse oksimetre
16.Negatoskop
17.Aspiratör
18.Oksijen maskesi
19.Oksijen için nazal prong
20.Kemik iligi aspirasyon takimi
21.Lomber ponksiyon ignesi
22.Plevral ponksiyon ignesi
23.Abdominal ponksiyon ignesi
24.Termofor
25.Mekanik respiratör
26.Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu)
27.Infüzyon pompasi ve seti
28.Serum askisi
29.Glukometre
30.Idrar dansitometresi
31.Acil müdahale arabasi
32.Kemik iligi ponksiyon takimi
33.Elektrokardiyograf

MIKTARI
1 adet
Yeteri kadar
2 adet
2 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
2 adet
5 adet
5 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
5 adet
2 adet
2’ser adet
5 adet
5 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

34.Sterilizatör
35.Trakeostomi kanülleri
36.Yatak musambasi
37.Buz kesesi
38.Lastik simit
39.Idrar kaplari
40.Sürgü
41.Idrar stik
42.Mikroskop
43.Ana kucagi
44.Santrifüj cihazi

1 adet
2’ser adet
5’er adet
6 adet
2 adet
2 adet
Yeteri kadar
100 adet
1 adet
1 adet
1 adet

ÇOCUK SERVISI (EK-/11)
TÜRÜ
1.Tansiyon aleti (küçük ve orta boy mansonlu)
2.Steteskop
3. Seyyar oksijen cihazi
4.Nebülizatör
5. Ambu seti
6. Larengoskop
7.Aspiratör
8.Otoskop-oftalmaskop
9.Pulse oksimetre
10.Elektrokardiyograf
11.Defibrilatör
12.Monitör
13.Kemik iligi seti
14.Lumbal ponksiyon seti
15.Plevral ponksiyon seti
16.Serum damla ayarlayici
17.Tekerlekli sandalye
18.Muayene masasi
19.Negatoskop
20.Intraket
21.Enjektör

MIKTARI
3 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
3 adet
1 adet
1 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida

ÇOCUK ALLERJI (EK-4/12)
TÜRÜ
1.Tansiyon aleti (Küçük ve orta boy mansonlu)
2.Steteskop
3.Ambu seti
4.Larengoskop
5.Seyyar oksijen tüpü
6.Nebülizatör
7.Pulse oksimetre
8.Solunum fonksiyon cihazi
9.Aerochember
10.Peakflowmetre ve yeterli disposable agizlik

MIKTARI
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

11.Allerjen seti
12.Buzdolabi
13.Otoskop
14.Enjektör
15.Lanset (deri testi için)

1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
ÇOCUK ONKOLOJI (EK-4/13)

A) SERVIS
TÜRÜ
1.Bas ve ayak kismi ayarlanabilir özel karyola
2.Özel bölmeli yatak
3.Havali yatak
4.Seyyar oksijen tüpü
5.Serum askisi
6.Infüzyon pompasi ve setleri
7.Yatak basi aspiratör
8.Yatak basi aspirator için tek kullanimlik filtreli hazneleri
9.Monitör
10.Acil ilaç ve tedavi arabasi
11.Defibrilatör
12.Kemoterapi hazirlama kabini
13.Tekerlekli hasta nakil arabasi
14.Steteskop
15.Otoskop-oftalmoskop
16. Larengoskop
17.Ambu
18.Endotrakeal tüp (Her boyda)
19.Enjektör- igne
20.Kemik iligi aspirasyon seti
21. Kemik iligi biyopsi seti
22.Lomber ponksiyon seti
23.Steril eldiven
24.Petilven
25.Beden derecesi
26.Ortami dezenfekte edici solüsyonlar
27.Kusma kabi veya torbasi
28.Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Kemoterapi uygulama koltugu
3.Kemoterapi hazirlama kabini
4.Serum askisi
5.Infüzyon pompasi ve setleri
6.Steteskop
7.Otoskop-oftalmoskop
8.Laringoskop
9.Ambu seti

MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
2 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1’er adet
Yeteri kadar
3 adet
2 adet
5 adet
Yeteri kadar
10 kutu
10 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet

10.Endotrakeal tüp (her boyda)
1’er adet
11.Enjektör- igne
Yeteri kadar
12.Kemik iligi aspirasyon seti
3 adet
13. Kemik iligi biyopsi seti
2 adet
14. Lomber ponksiyon seti
5 adet
15.Steril eldiven
Yeteri kadar
16.Petilven
10 kutu
17.Beden derecesi
2 adet
18.Mezüre
1 adet
19.Aspiratör
1 adet
20.Oksijen tüpü
1 adet
21.Ortami dezenfekte edici solüsyonlar
Yeteri kadar
22.Baskül
1 adet
23.Monitör
1 adet
24.Kusma için kap veya torba
Yeteri kadar
25.Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
1 adet
C) LABORATUAR
TÜRÜ
MIKTARI
1.Mikroskop
1 adet
2.Santrifüj
1 adet
3.Sitosantrifüj
1 adet
4.Lam- lamel
Yeteri kadar
5.Eritrosit sedimantasyon apereyi
5 adet
6.Kan sayim cihazi
1 adet
7.Idrar tetkiki için stik
1 kutu
8.Glukometre ve glukometre kit’i
1’er kutu
9.PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa 1’er adet
naftil asetat esteraz özel boyalari
10.Wright boyasi
1 kutu
GENEL CERRAHI (EK-4/14)
A)SERVIS
TÜRÜ
1.Tansiyon aleti
2.Steteskop
3.Negatoskop
4.Pansuman seti
5.Böbrek küvet
6.Sürgü- idrar kabi
7.Pansuman arabasi
8.Tedavi arabasi
9.Cerrahi aspiratör
10.Oksijen tüpü ve maskesi
11.Biyopsi seti
a)Bistüri sapi (büyük-küçük)
b)Ipek makasi
c)Doku makasi
d)Pean pensi

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
4 adet

„

e)Moskito pensi
f)Dissektör
g)Igne seti
h)Disli-dissiz penset
i)Küçük tirmik ekartör
i)Otomatik disli ekartör
j)Allis pensi
k)Portegü
12.Tromel (Büyük-Küçük)
13.Rektoskop
14.Anoskop
15.Ambu seti
16.Airway
17.Gamko cihazi
18.Ayakli mobil cerrahi lamba
19.Tekerlekli sandalye
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Tansiyon aleti
2.Steteskop
3.Pansuman arabasi
4.Tromel (büyük-küçük)
5.Pansuman seti
6.Muayene masasi
7.Negatoskop
8.Böbrek küvet
9.Paravan
10.Ilaç dolabi
11.Eskabo
C)AMELIYATHANE (Her ameliyat salonu için)
TÜRÜ
1.Ameliyat masasi
2.Ameliyat tavan lambasi
3.Anestezi cihazi (en az biri tam otomatik/ventilatörlü)
4.Blok otoklav
5.Çesitli boylarda tromel
6.Seyyar ameliyat lambasi (akülü)
7.Cerrahi aspiratör
8.Elektrokoter (yakici ve kesici)
9.Isildak (sarjli, akülü)–her ameliyat masasina
10.Cerrahi testere motoru
11.Dil çekme aleti
12.Esmark bandi
13.Dermaton (el)
14.Dermaton biçagi
15.Amputasyon biçagi

1 adet
1 adet
1 adet
2’er adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1’er adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1’er adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
Yeterli sayida
Ameliyat masasi sayisi
kadar
“
“
Yeterli sayida
Yeterli sayida
1 adet
Ameliyat masasi sayisi
kadar
„
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet

16.Çekiç
17.Guj (çesitli)
18.Elevatör
19.Periost elevatörü
20.Kemik daviyeleri (çesitli)
21.Kemik pensi (büyük-küçük)
22.Derin ekartör (3 disli)
23.Teret
24.Lastik sondalar (çesitli)
25.Foser tüpü
26.Bogaz aynasi
27.Aynhorn sondasi
28.Trepenasyon
29.Batin spatülü
30.Tüp rektal
31.Küvetler
32.Bistüri
33.Disli penset
34.Dissiz penset
35.Düz makas
36.Egri makas
37.Küret (çesitli)
38.Çarsaf pensi
39.Koher pensi hemostatik
40.Pean pensi
41.Uzun koher pensi
42.Portegü
43.Trokar
44.Dil baskisi
45.Sonda kanül
46.Stile (çesitli)
47.Igne (cilt, bagirsak, çesitli)
48.Anal spekülüm
49.Rujin (çesitli)
50.Disli ekartör (çesitli)
51.Faraböf ekartörü
52.Batin ekartörü (çesitli)
53.Yabanci cisim pensi
54.Pens kupan (çesitli)
55.Mide pensi
56.Rezeksiyon pensleri (mide için çesitli)

2 adet
5 adet
2 adet
2 adet
Ikiser adet
Ikiser adet
2 adet
1 adet
Ikiser adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
5 adet
Yeteri kadar
10 adet
4 adet
4 adet
4 adet
4 adet
6 adet
24 adet
30 adet
30 adet
8 adet
6 adet
2 adet
4 adet
4 adet
4 adet
Yeteri kadar
1 adet
2 adet
2 adet
4 adet
4 adet
1 adet
3 adet
2 adet
2 adet

ORTOPEDI ve TRAVMATOLOJI HASTALIKLARI (EK-4/15)
A) AMELIYATHANE
TÜRÜ
MIKTARI
1.Ortopedi ameliyatina uygun ameliyat masasi
1 adet
2.Perferatör (elektrikli veya havali kesme fonksiyonu olmak 1 adet

kaydi ile)
3. El perferatörü
4.Drill 2.7, 3.2 (her boydan)
5.A.O tornavida (büyük-küçük)
6.Havali turnike ve esmark sargi
7.Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda)
8.Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayida)
9.S Ekartör büyük ve küçük
10.Tel kesici pensesi ve makasi
11.Kemik çengeli (hook)
12.Kemik klempi (büyük-küçük)
13.Osteotom (muhtelif boyda)
14.Ortopedik çekiç (büyük-küçük)
15.Küret (büyük-küçük)
16.Biz
17.Rongeur (penskupon) (büyük-küçük)
18.Tirbüson
19.Guj (büyük-küçük)
20.Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük)
21.Ampütasyon biçagi veya gigli teli
22.Disli–dissiz penset
23.Koher pensi (büyük-küçük)
24.Disli (tirmik) ekartörü
25.Çamasir pensi
26.Tek disli ekartör veya parabeüf
27.Derin tek disli ekartör
28.Portegü (büyük-küçük)
29.Bistüri sapi (büyük-küçük)
30.Iplik makasi, disseksiyon makasi
31.Moskito klemp
32. 90 derece açili klemp
33.Alçi motoru
34.Alçi masasi (pelvi pedal alçi yapilmasina uygun)
B) SERVIS ve POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Alçi masasi (alçi ve atel yapimina uygun) veya sehpasi
3.Alçi motoru, makasi ve distraktör
4.Muhtelif boyda alçi, alçi pamugu ve sargi bezi
5.Pansuman malzemesi
KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI (EK-4/16)
A) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Duvara monte otoskop
2.Tasinabilir otoskop

1 adet
Ikiser adet
Ikiser adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
2 “
2 “
1 adet
Ikiser adet
3 adet
Birer adet
Birer adet
1 adet
1 adet
1 adet
Birer adet
Birer adet
1 adet
Ikiser adet
Ikiser adet
2 adet
4 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
4 adet
1 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
Birer adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

MIKTARI
1 adet
1 adet

3.Kulak spekülümleri (çesitli boy)
4.Kulak aspiratör ucu (çesitli boy)
5.Buson küreti (en az 3 boy)
6.Tahta abeslang
7.Port koton
8. Burun spekülümleri (yetiskin ve çocuk)
9. Burun aspiratör ucu
10.Bayonette
11. Larenks aynasi (üç boy)
12.Nazofarenks aynasi
13.KBB muayene koltugu
14. Spiral lamba
15. Cerrahi aspiratör
16.Toz pulvarizatörü
17.Alin aynasi
18.Negatoskop
19.Diapozon (256 ve 512 cps)
20.Pantocaine %2‘lik
21.Eu de oxygene
22.Burrow solüsyonu (%6 Aliminyum asetat)
23.Eu de borique
24.Alkol borik sature
25.Eter sülfirik
26.Alkol
27.Nitrat d‘argent kalemi
28.Toz asit borik
B) SERVIS
TÜRÜ
1.Cerrahi aspiratör
2.Böbrek küvet
3.Oksijen tüpü ve maskesi
4.Emaye tas
5.Treakostomi seti
a) Bistüri sapi
b)11 ve 15 no’lu bistüriler
c)Disseksiyon klempi
d) Paravef ekartör
e)Tripod
f)Gümüs kanül (en az 3 boy)
g)Hemostat klemp
h) Portegü
i) Adson penset
i)Kaba klemp
6.Tonsillektomi kanamasinda müdahale seti
a) Uzun hemostat klemp

2 adet (her boy
için)
2 adet (her boy
için)
2 adet (her boy
için)
Yeteri kadar
3 adet
5‘er adet
4 adet
2 adet
2‘ser adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1‘er adet
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc
1 adet
200 gr.
MIKTARI
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
1 adet
20‘er adet
2 adet
2 adet
1 adet
1‘er adet
3 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet

b)Tonsil aspiratör ucu
c) Plika ekartörü
d)“L“ dil basacagi
e) Siyah spinal igne
7. Pansuman seti
a) Bayonette
b)Burun aspiratör ucu
c) Kulak aspiratör ucu (3 boy)
d)Burun spekülümü (yetiskin ve çocuk)
e)Timsah forseps
f)Iplik makasi
C) AMELIYATHANE
TÜRÜ
1.0,30 ve 70 derece rijit endoskoplar
2.Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi
3.Ay biçak
4.Elevatör aspiratör
5.Takayashu forsepsi
6.Rongeur (küçük ve orta)
7.Burun aspiratör ucu (iki boy)
8.Cotlle spekülümü
9.Tekli hook
10.Çiftli hook
11.Cotlle biçagi
12.Bisturi sapi (normal)
13. Bisturi sapi (uzun)
14.Çekiç
15.Guj
16.Freer elevatör
17.Alar protektör
18.Kolumelle retraktörü
19.Burniks
20.Metzembaum makas
21.Ince uçlu doku makasi
22.Timpanoplasti aspiratör uç takimi
23.Wulstein ekartör (2,3 ve 4 disli)
24.Pik (egri ve düz)
25.Imparator ve normal tur sapi
26.Soguk isik kaynagi ve kablosu
27.Kesici ve elmas tur uçlari (4 boy)
28.Tur motoru
29.Tur spirali
30.Dis kulak yolu elevatörü
31.Keskin ve künt raspa
32.Parasentez biçagi
33.Timsah forseps
34.Alice forseps
35.Portegü

2
1
1
2

adet
adet
adet
adet

2 adet
2 adet
1‘er adet
2‘er adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1’er adet
1 adet
1 adet
1 adet
1’er adet
2’er adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1‘er adet
1‘er adet
1‘er adet
1 adet
2‘er adet
1 adet
2 adet
1 adet
1‘er adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet

36.Adson penset
37.Hemostat klemp
38.Disseksiyon klempi
39.Disli ve dissiz penset
40.Paravef ekartör
41.Tonsil forsepsi
42.Agiz açacagi ve bladeleri
43.Uzun hemostat klemp
44.Tonsil küreti
45.Tonsil ansi
46.Plika ekartörü
47.Tonsillektomi statifi
48.Adenotom
49.Adenoid küreti (küçük ve orta boy)
50.Tromel (küçük ve orta boy)

1 adet
4 adet
2 adet
1‘er adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1‘er adet
1‘er adet

GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI (EK-4/17)
A) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Gözlük muayene kutusu
2.Gözlük muayenesi için test çercevesi
3.Uzak görme gücü muayenesi için içten aydinlatmali uzak
görme eseli ve/veya projeksiyon eseli
4.Yakin görme muayenesi için yakin okuma eseli
5.Yakin görme muayenesi ve yan aydinlatma için lamba
6.Skiyaskopi cetveli
7.Oftalmaskop
8.Retinoskop
9.Pupillametre
10.Fokometre
11.Üç aynali kontakt lens (gonyolens)
12.+ 90 D. Asferik lens
13.Sasilik derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli
prizma seti
14.Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte
15. Biomikroskop için en az biri yükselip alçaltilabilir 2 tabure
16.Yükselip alçaltilabilir hasta muayene koltugu
17.Yükselip alçaltilabilir hekim muayene koltugu
18.Fluorescein emdirilmis kagitlar
19.Schiermer test kagitlari
20.Otorefraktometre
21.Javal keratometre
22.Tani cihazlari
a)Biyometrik ultrasonofrafi cihazi

MIKTARI
1 adet komple set
1 adet
1 adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

1 adet
1 adet
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet

1 adet

b)Arka segment ultrasonografi cihazi
B) AMELIYATHANE
TÜRÜ
1.Koaksiyel ameliyat mikroskobu
2.Yükseltip alçaltilabilir ameliyat masasi
3.Ameliyat tavan lambasi
4.Tercihan yükseltip alçaltilabilir operatör ameliyat koltugu
5.Tercihan yükseltip alçaltilabilir asistan ameliyat koltugu
6.Buzdolabi
7.Ecza dolabi
8.Disposable malzeme dolabi
9.Serum askili alet masasi
10.Fakoemülsifikasyon cihazi
11.Disçi turu ve/veya strayker
12.Aspiratör
13.Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL)
14.Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL)
15.Glokom cerrahi seti
16.Sasilik cerrahi seti
17.Oküloplasti- Tümör cerrahi seti
18.DSR cerrahi seti
19.Anesteziyoloji ve reanimasyon için gerekli malzemeler
C) SERVIS
TÜRÜ
1.Yatisi yapilmayan ayakta tedavi edilen hastalar için 180
derece yatirilabilir dinlenme koltuklari
2.Göz pansumani-sargisi ve bandaji için gerekli steril
malzemeler
3.Sicak ve/veya buzlu pansuman için gereçler
4.Göze özel ilaç tepsisi
5.Göz el lambasi
6.Ameliyat sonrasi muayene odasi
a)Biomikroskop
b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre
c)Hasta muayene masasi
d) Punktum-dilatasyonu- lavaji sistemi
e) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler

1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar

ÜROLOJI (EK-4/18)
(EK-4/14’deki araç ve gereçlere ek olarak)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Benike bujiler
1 takim
2.Foley, nelaton, tieamann, pesser sondalari (her numaradan)
10’ar adet
3.Millin ekartörü
1 adet
4.Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 Fsheath, brdidge )
1 adet
20 Fsheath, yabanci cisim ve cold cup biopsi forsepsi
1 adet
5.Isik kaynagi ve fiberoptik isik kablosu
1 adet
6.Üreter kateterleri ( 4, 5, 6 nolu )
2’ser adet
7.Basket kateter
1 adet
8.Sistofiks ( mavi, yesil, kirmizi)
5’ser adet
9.Idrar torbasi
Yeteri kadar
10.Böbrek pedikül klempleri (3’lü takim )
1 takim
11.Randall tas forsepsleri (4’lü takim )
1 takim

12.Buprikan ve lokal anestezik jel
13.Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte)

1 kutu
1 takim

NÖROLOJI (EK-4/19)
A)SERVIS
TÜRÜ
1. Refleks çekici
2.Oftalmaskop
3.Tansiyon aleti
4.Steteskop
5.Diapozon
6.Ponksiyon seti
7.Aspiratör
8.Nebülizatör
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1. Refleks çekici
2.Oftalmaskop
3.Tansiyon aleti
4.Steteskop
5.Diapozon
6.Negataskop
7.EEG cihazi
8.EMG cihazi

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
NÖROSIRÜRJI (EK-4/20)

A) AMELIYATHANE
TÜRÜ
1) Setler
a)Kraniotomi seti
b)Laminektomi seti
c)Transsfeniodal seti
d)Cloward seti
e)Mikrocerrahi seti
f)Periferik sinir cerrahisi seti
2) Ekartörler
a).Leyla ekartörü
b)Otomatik ekartörler (çesitli)
3.Çivili baslik
4.Operasyon mikroskobu (OP-MI-MD)
5.High-speed drill ve uçlari
6.Nörosirürjiye uygun ameliyat masasi
7.Akülü ameliyat lambasi
8.Negatoskop
9.Aspiratör
10.Bipolar koagülatör cihazi ve bayonet uçlari
11.Koter cihazi ve uçlari
B) SERVIS

MIKTARI
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

TÜRÜ
1. Muayene odasi
a)Muayene masasi
b)Basamak (muayene masasi için)
c)Negatoskop
d)Refleks çekici
e)Diyapozon
f)Mezüre
g)Oftalmaskop
2. Servikal traksiyon cihazi (Gardner cihazi):
a) Yetiskin boy
b)Pediatrik boy
3. Setler
a)Pansuman seti
b)Küçük cerrahi seti
c)Trakeostomi seti
C) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Basamak (muayene masasi için)
3.Negatoskop
4.Refleks seti
5.Diyapozon
6.Mezüre
7.Oftalmaskop

MIKTARI
1
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

1 adet
1 adet
Yeteri kadar
5 adet
2 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF CERRAHI (EK-4/21)
(EK-4/14’deki araç ve gereçlere ek olarak)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Rhinoplasti seti
2 adet
2.Plastik cerrahi seti (genel)
3 adet
3.Maksillo- fasial cerrahi seti
1 adet
4.Damak yarigi seti
1 adet
5.Küçük biyopsi seti
1 adet
6.Liposuction seti
2 adet
7.Mikrocerrahi seti
1 adet
8.Endoskopi cihazi
1 adet
9.Lazer cihazi
1 adet
10.Bipolar koter
1 adet
11.Normal koter
1 adet
12.Soguk isik
1 adet
13.Tur motoru
1 adet
14.Tur uçlari
1 adet
15.Soguk isik kaynagi
1 adet

TÜRÜ

KADIN SAGLIGI VE HASTALIKLARI (EK-4/22)
(EK-4/14’deki araç ve gereçlere ek olarak)
MIKTARI

1. Jinekolojik muayene masasi
2. Dogum masasi
3.Over pensi
4. 1,2,3 disli rahim pensi
5.Rahim küretleri
6.Avortman pensi
7.Hegar bujileri
8.Ambriyotomi makasi
9.Histerometre
10.Vajinal spekülüm
11.Desan ignesi
12.Bebek terazisi
13.Dogum için vakum cihazi
14.Dogum için forseps
15.Arter klempleri
16.Dopler (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazi)
17.Serviks için koparma biyopsi pensi
18.Histerosalpingografi cihazi
19.Simey perferatörü
20.Allis klempler
21.Uterus elevatör pensi
22.Vajinal valvler
23.Gelpi perineal retraktör
24.Foley sondalar (16-18 numara)
25.Küvöz (enkübatör)
26.Pozitif basinçli resisitatör
27.USG
cihazi
28.Diagnostik laparaskop
29.Fetal monitör (NST)
30.Dogum seti

1 adet
1 adet
2 adet
2’ser adet
1 seri
2 adet
1 seri
1 adet
1 adet
6 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
4 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
10 adet
1 adet
4 adet
1 adet
1 düzine
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar

KARDIYOLOJI (EK-4/23)
(EK-4/1’deki araç ve gereçlere ek olarak)
A)SERVIS
TÜRÜ:
1. EKG cihazi
2. Defibrilatör
3.Ilaç dolabi
4.Ayarlanabilir yatak
5.Hasta etajeri
6.Tedavi arabasi
7. Acil müdahale arabasi
8. Ambu
9.Maske
10.Steteskop
11.Tansiyon aleti
12.Böbrek küvet
13. Sürgü- idrar kabi

MIKTARI:
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

14. Larengeskop
15. Entübasyon tüpü
16. Termofor
17. Buzdolabi
18. Seyyar Oksijen tüpü
19.Negatoskop
B) POLIKLINIK
TÜRÜ:
1. Muayene masasi
2. Paravan
3. Negatoskop
4. Steteskop
5. Tansiyon aleti
6. EKG cihazi
C) KORONER ANJIO LABORATUVARI (Anjio
yapilan hastanelerde zorunludur.)
TÜRÜ
1. Anjio cihazi
2. Sinyal izleme cihazi (en az 4 kanal)
3. Defibrilatör
4. Merkezi Oksijen sistemi
5. Oksijen tüpü
6. Ilaç dolabi (Acil müdahale için)
7. Malzeme dolabi (sarf malzemeleri için)
8. Seyyar anestezi ünitesi
9. Aspiratör
10. Perfüzör
11.Geçici Pace Maker
12. Ekokardiyografi cihazi
13. Tansiyon aleti
14.Steteskop
15. Ambu cihazi (eriskin ve çocuk için)
16.Acil müdahale arabasi
17.Böbrek küvet
18. Larengeskop seti
19. Entübasyon tüpü (degisik çaplarda)
20.Negatoskop

1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
2 adet
1 adet
MIKTARI:
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Birer adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet

KARDIYOVASKÜLER CERRAHI (EK-4/24)
(EK-4/14 ve EK-4/23’deki araç ve gereçlere ek olarak)
A)AMELIYATHANE
TÜRÜ
1.Ameliyat masasi
2.Ameliyat lambasi

MIKTARI
1 adet
2 adet

3.Koter cihazi (pedal-kordon-topraklama kord)
4.Aspiratör
5.Malzeme arabasi
6.Set arabasi (büyük-küçük)
7.Kardiyopulmoner bypass pompasi
8.Isitici-Sogutucu
9.Basamak (tekli)
10.Basamak (çiftli)
11.Boyama arabasi
12.Anestezi cihazi
13.Anestezi malzeme ve ilaç dolabi
14.Serum tavan askisi
15.Monitör+Basinç kablosu
16.ACT cihazi
17.Defibrilatör
18.EKG kablosu
19.Pace maker cihazi ve kordonu
20.Kan sekeri ölçüm cihazi
21.Benmari
22.Kirli malzeme kovasi (gazli bez)
23.Çöp kovasi
24.Kirli malzeme kovasi (cerrahi giysi ve diger malzeme için)
25.Kirli malzeme kovasi (kompres)
26.Duvar saati ve oda derecesi
27.Seyyar isik kaynagi
28.Perfüzör
29.Kan pompasi
30.Perfüzyon malzeme arabasi
31.Biomedicus cihazi
32.Rektal isi ölçüm cihazi
33.Buzdolabi
34.Fibrilatör cihazi ve kordonu
35.Küçük buz kovasi
36.Buz makinasi
37.Anestezi sehpasi
38.Anestezi siperi
39.Larengeskop ve ambu seti
40.Tasinabilir monitör
41.Rektal prop
42.Tasinabilir respiratör
43.Pulse oksimetre
44.Tansiyon aleti+steteskop
45.Testere ve motoru
46.Tabure
47.Doppler cihazi ve probu
48.Negataskop
49.Anjiografi gösterme makinasi
50.Azot tüpü

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

51.Oksijen tüpü
52.Kuru hava tüpü
53.Boyama seti
54.Derin dondurucu
B) AÇIK KALP CERRAHI SETI
1.Pens
2.Çamasir pensi
3.Disli taygon klemp
4.Dren klempi
5.Adi portegü
6.Iyi portegü
7.6/0 portegü
8.5/0 portegü
9.Uzun portegü
10.Tel portegü
11.Mayo makas
12.Disseksiyon makasi
13.Lima disseksiyon makasi
14.Safen disseksiyon makasi
15.Uzun makas
16.Kapak makasi
17.Tubing makasi
18.Düz taygon klemp
19.Satensky
20.Side klemp
21.Semb
22.Kros klemp
23.Alice
24.Duval
25.Dissektör
26.Buji
27.Kasik ekartör
28.Hook
29.Siner çengeli
30.Cilt ekartörü
31.Sag atriyum ekartörü
32.Sol atriyum ekartörü
33.Küçük faraböf
34.Büyük faraböf
35.Küret
36.Keski
37.Bistüri sapi
38.Apex ignesi
39.Aortik suction konnektörü
40.Disli penset
41.Dissiz penset
42.Uzun penset
43.Russian penset

2
1
1
1

adet
adet
adet
adet

Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
6 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
3 adet
8 adet
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
4 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
4 adet
1 adet

44. Koroner penset
45.Yemek kasigi
46.Klips
47.Koroner makas
48.Kivrik makas
49.Safen makasi
50.Kalem portegü
51.Koroner prop (1-1,5 mm)
52.Buldog
53.Egri igne
54.Damar klempleri
55.Divir ekartör
56.Böbrek küvet
57.Lima ekartör
58.Orta boy sternum ekartör
59.Pediartik sternum ekartör
60.Derin ayakli ekart
61.Tubss
62.PDA aletleri
63.Akciger ekart
64.Skapula ekart
65.Maleable ekart
66.Rujinler
C) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Crash-cart
3.Negataskop
4.Tansiyon aleti
5.Steteskop
6.Pansuman seti
7.Vasküler doppler cihazi
8.Tarti
9.Aski

2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet

CERRAHI YOGUN BAKIM (EK-4/25)
TÜRÜ
1.Yogun bakim yatagi
2. Seyyar oksijen tüpü
3.Deve boynu
4.Hasta basi sandalyesi
5.Ilaç dolabi
6.Monitör
7.Respiratör
8.Test balonu
9.Perfüzör
10. Perfüzör ayagi
11.Sistem sehpasi

MIKTARI
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
2 adet
2 adet
Yeteri kadar
6 adet
1 adet
1 adet

12.Basamak
13.Crash-Cart:
a) Defibrilatör
b) Ambu
c) Larangeskop
d) Oksijen tüpü
e) Guide
f) Oksijen jaki
g) Mayi askisi
h) Makas
14.Pace-maker (internal-external)
15.Klemp
16.Negatif basinç manometresi
17.Intermitan devamli oksijen manometresi
18.Suction cihazi (Trunka bagli)
19.Hasta basi merkezi hava oksijen vakum sistemi
20.Seyyar aspiratör
21.Hasta isitma sistemi
22.Nebülizatör
23.Seyyar cerrahi lambasi
24.Koter cihazi
25.Tansiyon aleti
26. Steteskop
27.Volüm pompasi
28.Benmari
29.Elektrokardiyograf
30.ACT cihazi
31.CO cihazi
32.Doppler cihazi (El)
33.IABP Konsolu
34.Negataskop
35.Isildak
36.Havali yatak
37.Pulse Oksimetre kablosu
38.Kan pompasi
39.Buzdolabi
40.Oda derecesi
41.Böbrek küvet
42.Makas
43.Meggy pensi
44.Pansuman seti
45.Dikis seti
46.Küret
47.Dren çekme seti
48.Steril setler
a) Acil müdahale seti
b) Dren takma seti
c) Trakeostomi seti
d) Balon takma seti

1 adet
1 adet

1
3
3
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3
3
1
3
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

1
1
1
1

adet
adet
adet
adet

e) Cut-down seti
49.Yikama ve kurutma makinasi (sterilizasyon)
50.Sürgü yikama makinasi
51.Buz makinasi
52.Atik kovasi
53.Kuru hava tüpü
54.Tekerlekli sandalye (delikli)
55.Sedye
56.Narkotik kutusu
57.Tarti

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

YENIDOGAN YOGUN BAKIM (EK-4/26)

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

TÜRÜ
1.Dijital bebek tartisi
2.Muayene masasi
3.Radyant isiticili açik yatak
4.Küvöz
5.Transport küvözü
6.Mavi isik veren fototerapi cihazi
7.Pulse oksimetre
8.Basinç kontrollü respiratör
9.Elektrokardiyograf ve apne monitörü
10.Kot yatak
11.Doppler tansiyon aleti (term ve preterm bebek boyutunda
mansonlari ile)
12.Aspiratör
13.Hook
14. Laringoskop (Düz biçakli seti)
15. Ambu (Hava kesesi)
16.Term ve preterm bebek için ambu maskesi
17. Steteskop
18.Oftalmaskop
19. Otoskop
20.Negatoskop
21. Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway
22. Seyyar oksijen tüpü
23.Refleks çekici
24.Glukometre cihazi
25.Mezüre
26.Mikroskop
27.Termometre
28.Disposable kan degisim seti
29.Infüzyon pompasi
30.Buzdolabi
31.Derin dondurucu
32.Otomatik bulasik makinasi
33.Otomatik çamasir makinasi
34.Etüv
35.Otomatik süt sagma makinasi
36. Otomatik süt sagma seti
37.Set üstü ocak

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
4 adet
1 adet
4 adet
2 adet
1 adet
2 adet
6 adet
1 adet
2
4
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
4
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

GASTROENTEROLOJI (EK-4/27)
(EK-4/1’deki araç ve gereçlere ek olarak)
TÜRÜ
1.Hasta muyenesi için düzenlenmis oda
1.GIS endoskopisi için düzenlenmis müstakil oda
2.Üst GIS endoskopisi için gastroskopi cihazi
3.Alt GIS endoskopisi için kolonoskopi cihazi

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

4.Elektro cerrahi ünitesi
5.Biopsi forsepsi
6.Yabanci cisim forsepsi
7.Basket
8.Snare ve skleroterapi-enjeksiyon tedavisi için uygun igne
9.GIS darliklarinda kullanilmak üzere dilatasyon bujileri ve
balonlari
10.Transabdominal USG ve USG esliginde perkütan biyopsi
için uygun problari olan USG cihazi ve bu islem için
düzenlenmis müstakil oda
11.Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için
uygun düzenlenmis bir oda

1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet

1 adet

1 adet

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON (EK-4/28)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Anestezi cihazi
(Ameliyat masasi
sayisinda)
2.Aspiratör (merkezi veya tasinabilir)
„
3.Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynagi veya tasinabilir 1‘er adet
tüpler
4.Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basinç, SpO2 (Ameliyat
(Pulse oksimetre- ETCO2 ve isi takibi yapilabilmeli)
sayisinda)
5.Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarinda)
1‘er adet
6.Zor entübasyon için
a)Düz bleydli larengeskop veya ucu kivrilabilen bleydli 1 adet
larengeskop
b)Larengeal maske (her boyda)
1’er adet
7.Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)
1 adet
8.Defibrilatör (ameliyathane ve acil için)
1’er adet
9.Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter
transduser veya CVP cetveli)
10.Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer)
11.Ambu ve degisik boylarda maske (ameliyathane ve acil için) 1’er adet
12.Entübasyon tüpleri (her boyda)
1’er adet
13.Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için)
1’er adet
14.Steteskop (ameliyathane ve acil için)
1’er adet
15.Kan pompalari-500 cc (hizli kan infüzyonu için)
Yeteri kadar
NEFROLOJI (EK-4/29)
TÜRÜ
1.Hemodiyaliz cihazi
2.Elektrokardiyograf
3.Oksijen tüpü
4.Aspiratör
5.Su sistemi (2 cihaz kapasiteli)

MIKTARI
2 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet

RUH SAGLIGI VE HASTALIKLARI (EK-4/30)
(EK-4/1’deki araç ve gereçlere ek olarak)

masasi

TÜRÜ
1.Elektrosok cihazi
2.Faradi cihazi

MIKTARI
1 adet
1 adet
ONKOLOJI (EK-4/31)

TÜRÜ
1.Konvansiyonel X isini aygiti (cilt tedavisine de cevap verecek
nitelikte olmali)
2.Kobalt 60 teleterapi cihazi
3.Duyar dozimetre
4.Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazi ya da
Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, Iridyum 192 vb.
radyoizotoplar ile bu uygulamalari yapacak set.
5.Kursunlu cam
6.Izotop masasi
7.Kursunlu enjektör (çesitli)
8.Izotoplari tasiyici araba
9.Izotoplari saklayici kursunlu dolap ya da kuyu
10.Izotop kalibratörü
11.Çeker ocak
12.Kursunlu tugla

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

3 adet
3 adet
5 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar

DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLARI (EK-4/32)
A) SERVIS
TÜRÜ
1. Muayene masasi
2. Tansiyon aleti
3. Steteskop
4. Çesitli enjektör
5.Enjektör ignesi
6.Seyyar oksijen tüpü
7. Sterilizatör
8.Idrar sondasi
9.Yatak musambasi
10.Idrar kabi
11.Sürgü
12. Eldiven
13. Gazli bez
14. Pansuman küveti
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1. Muayene masasi
2.Paravan
3.Elektrokoter
4.Krio cihazi
5.Binoküler mikroskop
6.Lam
7.Lamel

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida
1 adet
1 adet
2’er adet
5 adet
1 adet
1 adet
Yeterli miktarda
Yeterli miktarda
5 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
500 adet
500 adet

8.Petri kutusu
9.Bistüri
10.KOH %20 solüsyon

2 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

BIYOKIMYA LABORATUVARI (EK-4/33)
TÜRÜ
MIKTARI
A) BIYOKIMYA KAN ANALIZLERI:
1.Masaüstü tipte tam veya yari otomatik analizör (Ortalama 100 1 adet
test/saat)
2.Otoanalizörde kullanilacak kitlerin uygun kosullarda 1 adet
saklanmasi için laboratuvar tipli buzdolabi
3.Derin dondurucu
1 adet
4.Otomatik pipetler
Yeteri kadar
5. Otomatik pipet uçlari
Yeteri kadar
B) IDRAR ANALIZLERI:
1.Idrar strip okuyucusu
1 adet
2.16-24 tüplük, 0-4000 d/d’de çalisan santrifüj
1 adet
3.Isik mikroskobu
1 adet
4.Tüp sporlari ve dibi konik santrifüj tüpleri
Yeteri kadar
5.Mezüre
1 adet
6.Dansitometre
1 adet
C) DIGER:
1.Numune almak üzere idrar kaplari
Yeteri kadar
2.Enjektör ve tüp sistemleri
Yeteri kadar
3.Lam- lamel
Yeteri kadar
D) KLINIK BIYOKIMYA
a) IDRAR
1.Santrifüj (16-24 baslikli en az 0-3000 rpm)
1 adet
2.Mikroskop (isik)
1 adet
3.Idrar strip okuyucusu tekli
1 adet
4.24’lük tüp sporu
1 adet
5.15’lik dibi konik santrifüj tüpleri
Yeteri kadar
B) KAN
1.Otoanalizör (10 test/saat)
1 adet
2.Buzdolabi
1 adet
3.Çalisilacak parametreler: glukoz, üre, kreatinin, ürik asit,
ALT, AST, kolestrol, trigliserid, ALP, bilirubinler, T.Protein,
albumin
E) DIGER MALZEMELER
1.Otomatik pipet (0-100 ml’lik)
2 adet
2. Otomatik pipet uçu (0-100 ml’lik)
1000 adet
3.Otomatik pipet (100-1000 ml’lik)
2 adet
4. Otomatik pipet uçu (100-1000 ml’lik)
1000 adet
5.Lam- lamel
Yeteri kadar
6.Cam balon 1000 ml’lik
1 adet
7. Cam balon 2000 ml’lik
2 adet
8.Cam mezüre 100 ml’lik
1 adet
9.Cam mezüre 500 ml’lik
1 adet

10.Cam mezüre 1000 ml’lik
11.Deney tüpleri
12.Santrifüj tüpleri
F) KAN ALMA SETI
1.Biyokimyasal, hematolojik amaçli vacutainer tüpleri

1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar

MIKROBIYOLOJI LABORATUVARI (EK-4/34)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Mikroskop
1 adet
2.Etüv (elektrikli)
1 adet
3.Genel santrifüj
1 adet
4.Otoklav
1 adet
5.Benmari
1 adet
6.Buzdolabi
1 adet
7.Hassas terazi
1 adet
8.Elektrikli kuru sterilizatör
1 adet
9.Aglütinaskop
1 adet
10.Laboratuvar saati
1 adet
11.Bunzen beki
3 adet
12.Tüp sporlari
10 adet
13.Porselen havan (Büyük boy)
1 adet
14.Emaye küvet
3 adet
15.Spatül
3 adet
16. Öze
5 adet
17.Amyantli tel levha
1 adet
18.Steril lanset
1 kutu
19.Thoma lami
2 adet
20.Lökosit pipetleri
Yeteri kadar
21.Çesitli hacimli enjektör
Yeteri kadar
22.Pipetler (çesitli)
Yeteri kadar
23.Deney tüpleri (çesitli)
Yeteri kadar
PATOLOJI LABORATUVARI (EK-4/35)
TÜRÜ
1.Binoküler mikroskop
2.Kizakli ya da rötarli mikrotom
3.Etüv
4.Bisturi-pens- makas (çesitli)
5.Lam- lamel
6.Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
Birer adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

GÖGÜS HASTALIKLARI (EK-4/36)
A)SERVIS
TÜRÜ:
1.Muayene masasi
2.Tansiyon aleti

MIKTARI:
1 adet
1 adet

3.Steteskop
4.Çesitli enjektörler
5.Enjektör ignesi
6.Nazogastrik sonda
7.EKG cihazi
8.Defibrilatör
9.Seyyar oksijen tüpü
10.Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör
11.Ambu cihazi
12.Negatoskop
13. Plevra biopsi ignesi
14.Plevra ponksiyon ignesi
15.Sterilizatör (sulu)
16.Idrar sondasi (kadin-erkek)
17.Kan gazi cihazi
18.Yatak musambasi
19.Idrar kaplari
20.Sürgü
21.Idrar torbasi
22.Tekerlekli sedye
23.Tekerlekli iskemle
24.Fiberoptik bronkoskop
25. Bronkoskopi pensleri
26.Pulse oksimetre
27.Ultrasonik nebulizatör
28.Nebulizatör (hasta basi)
29. Müdahale masasi
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Alkol
2.Oksijenli su
3.Flaster
4.Teinture d‘iode
5.Muayene masasi
6.Tansiyon aleti
7.Steteskop
8.EKG cihazi
9.Seyyar oksijen tüpü
10.Negatoskop
11.Tekerlekli sedye
12.Paravan

1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

GÖGÜS CERRAHI (EK-4/37)
A) SERVIS
TÜRÜ:
1.Muayene masasi
2.Tansiyon aleti
3.Steteskop

MIKTARI:
1 adet
1 adet
1 adet

4.Çesitli enjektör
5.Enjektör ignesi
6.Nazogastrik sonda
7.EKG cihazi
8.Defibrilatör
9.Seyyar oksijen tüpü
10.Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör
11.Ambu cihazi
12.Negatoskop
13.Laringoskop
14.Plevra ponksiyon ignesi
15.Sterilizatör (sulu)
16.Idrar sondasi (kadin-erkek)
17.Trakeostomi kanülleri
18.Yatak musambasi
19.Idrar kaplari
20.Sürgü
21.Seyyar ameliyat masasi (akülü)
22.Cerrahi aspiratör
23.Elektrokoter
24.Foley-Nelaton- Tiemann-Pesser sonda
25.Idrar torbasi
26.Tekerlekli sedye
27.Tekerlekli iskemle
28.Rigid bronkoskop
29.Forsepsler
30.Fiberoptik bronkoskop
31.Müdahale masasi
B) AMELIYATHANE
TÜRÜ
1.Ameliyat masasi
2.Ameliyat tavan lambasi
3.Otomatik anestezi cihazi
4.Otoklav (istenirse)
5.Seyyar ameliyat lambasi (akülü)
6.Cerrahi aspiratör
7.Elektrokoter (yakici-kesici)
8.Steteskop
9.Tansiyon aleti
10.Çesitli enjektör
11.Enjektör ignesi
12.Nazogastrik sonda
13.Laringoskop
14.Idrar sondasi (kadin-erkek)
15.Idrar torbasi
16.Bisturi
17.Disli penset
18.Dissiz penset

Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
10 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1‘er adet
2 adet
2 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
2 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar

19.Düz makas
20.Egri makas
21.Koher pensi (hemostatik)
22.Uzun koher pensi
23.Port-egü
24.Trokar
25.Igne (çesitli)
26.Rujin (çesitli)
27.Disli ekartör (çesitli)
28.Faraböt ekartör
29.Arter klempleri
30.Allis klempler
31.Dissektör
32.Makas (büyük-küçük)
33.Makas (egri-düz)
34.Bistüri sapi (20 ve 22 numara)
35.Klemp (maskito)
36.Monitör sistemi
37.Makas (ince disseksiyon)
38.Makas (iplik kesme)
39.Makas (vasküler tip)
40.Port-egü (platin uçlu)
41.Port-egü (sternum teli için)
42.Vasküler Port-egü (uzun)
43.Vasküler Port-egü (kisa)
44.Dissektör pensi (genis açili)
45.Dissektör pensi (dar)
46.Satinski pensi
47.Satinski pensi (vasküler)
48.Toraks ekartörü (finochietto) (uzun)
49.Toraks ekartörü (finochietto) (orta)
50.Toraks ekartörü (finochietto) (kisa)
51.Atravmatik penset (uzun)
52.Atravmatik penset (orta)
53.Atravmatik penset (kisa)
54.Vasküler atravmatik penset
55.Düval pensi
56.Ellis pensi
57.Küçük bistüri sapi
58.Defibrilatör
59.EKG cihazi
60.Kan gazi cihazi
61.Oksijen ve Azot tüpleri
62.Invaziv mekanik ventilatör
63.Nebulizatör (hasta basi)
64.Infüzyon pompasi
65.Enternal beslenme pompasi
66.Buzdolabi

Yeteri kadar
Yeteri kadar
30 adet
8 adet
6 adet
2 adet
Yeteri kadar
2 adet
2 adet
4 adet
4 adet
10 adet
4 adet
1‘er adet
2‘ser adet
2 adet
5 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
3 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
7 adet
1 adet
1 adet

67.Entübasyon fiberskopu
1 adet
68.Ambu
3 adet
69.Havalandirma (ameliyathane ve yogun bakim için
uygun)
70.Kesintisiz güç kaynagi
71.Sedye
2 adet
72.Yogun bakim yatagi
2 adet
73.Kan pompasi
2 adet
74.Havali yatak
2 adet
C) POLIKLINIK
TÜRÜ
MIKTARI
1.Alkol
Yeteri kadar
2.Oksijenli su
Yeteri kadar
3.Flaster
Yeteri kadar
4.Tentürdiyot
Yeteri kadar
5.Muayene masasi
Yeteri kadar
6.Tansiyon aleti
1 adet
7.Steteskop
1 adet
8.EKG cihazi
1 adet
9.Seyyar oksijen tüpü
1 adet
10.Negatoskop
1 adet
11.Tekerlekli sedye
1 adet
12.Paravan
1 adet
NÜKLEER TIP (EK-4/38)
A)SERVIS
TÜRÜ
1.Ilaç dolabi
2.Tansiyon aleti
3.Steteskop
4.Kursun önlük
5.Böbrek kuvet
6.Sürgü- idrar kabi
7.Aspiratör
8.Defibrilatör
9.Seyyar oksijen tüpü ve maskesi
10.Serum askisi
11.Enjektör (çesitli boylarda)
B) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2.Tekerlekli sandalye
3. Tansiyon aleti
4. Steteskop
5. Serum askisi
6. Seyyar oksijen tüpü ve maskesi
7.Negataskop

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet

8.Paravan
C) LABORATUAR
TÜRÜ
1.Santrifüj
2.Polistern tüp
3. Otoanalizör cihazi
4. RIA yöntemi için Gama counter
5. Pipet, pipet ucu
6. Spor
7.Distile su
8.Bilgisayar
9. Buzdolabi
D) RAPOR ODASI
TÜRÜ
1. Negatoskop
2. Bilgisayar ve Printer
E) SINTIGRAFI
TÜRÜ
1. Gama kamera
2. Film basma –Multiformat
3. Film banyo

1 adet
MIKTARI
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
3 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
MIKTARI
1 adet
Birer adet
MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet

AGIZ VE DIS ÇENE HASTALIKLARI, ÇENE CERRAHISI (EK-4/39)
A) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Dis üniti ve hasta fötöyü
2.Cerrahi aspiratör
3.Cerrahi mikromoor
4.Elektrokoter (yakici ve kesici)
5. Seyyar oksijen tüpü ve maskesi
6.Ambu seti
7.Tansiyon aleti
8.Steteskop
9.Negatoskop
10.Hekim taburesi
11.Ayna
12. Sont
13. Presel
14. Davye takimi (10‘lu)
15. Elavatör bein
16. Elavatör Tohms (sag-sol ) takimi
17. Elavatör Winter (sag-sol)
18. Cerrahi küret (çesitli boylarda)
19. Periost elevatörü
20. Kemik pensi
21. Kemik egesi

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
100 adet
100 adet
100 adet
2 takim
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
2 adet
2 adet

22. Port-egü
23. Düz makas
24. Egri makas
25.Ekartör (çesitli boylarda)
26. Tromel (büyük)
27. Tromel (küçük)
28.Çelik küvet (büyük)
29.Çelik küvet (küçük)
30.Ilaç dolabi
31.Bistüri sapi (3 numara)
32.Çekiç
33. Guj
34. Alet pensi
35. Tampon pensi
36. Parmak koruyucu
37.Agiz açici
B) AMELIYATHANE (EK-4/14-C’ye ilave olarak)
TÜRÜ
1.Dis üniti ve hasta fötöyü
2.Cerrahi aspiratör
3.Cerrahi mikromoor
4.Elektrokoter (yakici ve kesici)
5. Mobil periapikal röntgen cihazi
6. Oksijen tüpü ve maskesi
7. Ambu seti
8. Airway
9. Isildak (sarjli-akülü)
10. Seyyar ameliyat lambasi (akülü)
11.Tansiyon aleti
12.Steteskop
13. Negatoskop
14.Hekim taburesi
15.Ayna
16. Sont
17. Presel
18. Davye takimi (10‘lu)
19. Elavatör bein
20. Elavatör Tohms (sag-sol ) takimi
21. Elavatör Winter (sag-sol)
22. Cerrahi küret (çesitli boylarda)
23. Periost elevatörü
24. Kemik pensi
25. Kemik egesi
26. Port-egü
27. Hemostatik pens
28. Düz makas
29. Egri makas
30. Disseksiyon makasi

5
5
5
5
2
2
5
5
1
5
2
2
2
2
2
2

adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

1
1
1
1

adet
adet
adet
adet

MIKTARI

1
1
1
1
1
1

adet
adet
adet
adet
adet
adet

1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
10 adet
10 adet
10 adet
2 takim
10 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
3 adet
3 adet
3 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet

31.Ekartör (çesitli boylarda)
32. Tromel (büyük)
33. Tromel (küçük)
34.Çelik küvet (büyük)
35.Çelik küvet (küçük)
36.Ilaç dolabi
37.Bistüri sapi (3 numara)
38. Malzeme dolabi
39.Çekiç
40. Guj
41. Ekskavatör
42. Siman fulvari
43. Amalgam fulvari
44. Agiz spatülü
45. Siman spatülü
46. Periodotal küret seti
47. Çamasir pensi
48. Alet pensi
49. Tampon pensi
50. Abeslang
51. Parmak koruyucu
52. Agiz açici
53. Airatör basligi
54. Mikromotor
55. Mikromotor anguldurvasi
56. Fizyodispenser

5 adet
1 adet
1 adet
10 adet
10 adet
1 adet
5 adet
1 adet
2 adet
2 adet
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2

adet
adet
adet
adet
adet
adet
alet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet

ENFEKSIYON HASTALIKLARI (EK-4/40 )
A) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayen masasi
2. Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
3.Beden derecesi
4. Steteskop
5. Negatoskop
6.Steril eldiven
7. Non steril eldiven
8. Pansuman seti
9. Abeslang
10.Böbrek küvet
B) SERVIS
TÜRÜ
1. Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
2.Beden derecesi
3. Steteskop
4. Negatoskop
5.Steril eldiven
6. Non steril eldiven

MIKTARI
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
3 adet
Yeteri kadar
3 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar

7.Enjektör
8. Abeslang
9.Böbrek küvet
10. Sürgü
11.Idrar kabi
12. Monitör
13. Aspiratör
14. Oksijen tüpü
15. Lomber fonksiyon seti
16. Makas

Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
2 adet
1 adet
3 adet
1 adet
ÇOCUK CERRAHISI (EK-4/41 )

A) POLIKLINIK
TÜRÜ
1.Muayene masasi
2. Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
3.Paravan
4. Steteskop
5. Negatoskop
6. Pansuman arabasi
7. Pansuman seti
8. Tromel
9. Tarti aleti
10.Böbrek küvet
11. Malzeme ve ilaç dolabi
12. Boy ölçer
B) SERVIS
TÜRÜ
1. Yatak (büyük ve küçük boyda)
2. Küvöz veya radyant isiticili açik yatak
3. Fototerapi cihazi
4. Bebek ve büyük çocuk tartisi
5.Boy ölçer
6Pulse oksimetre
7.Negatoskop
8. Monitör
9. Ventilatör
10. Aspiratör
11. Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)
12. Steteskop
13. Transport küvözü
14. EKG cihazi
15. Pansuman arabasi
16. Pansuman seti
17.Malzeme tromeli
18. Mikroskop
19. Glukometre cihazi
20. Infüzyon pompasi

MIKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeterli kadar
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Birer adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
Yeteri kadar

21. Buzdolabi
22. Portable isik kaynagi
23.Oftalmaskop-Otoskop
24.Tekerlekli sandalye
25.Entübasyon seti
26.Buhar makinasi
27. Tedavi masasi
28.Pravan
29.Dansitometre
30.Refleks çekici
31.Böbrek küvet
32.Sürgü
33.Cutdown- Biopsi seti
34. Ilaç ve malzeme dolabi
35.Sedye
B) AMELIYATHANE (EK-4/14-C’ye ilave olarak)
TÜRÜ
1. Elektirikli battaniye
2. Anestezi cihazi (pediatrik anestezi devresi içeren)
3. Entübasyon seti
4. Maskito klempi
5. Benson klempi
6. Çamasir klempi
7. Allis klempi
8.Rightangle disseksiyon klempi
9.Bistüri sapi
10. Finochietto (küçük ve orta boy)
11.Penset
12.Disli penset
13.Kocher klempi
14.Adson penset
15. Port-egü
16.Doku makasi
17. Düz makas
18.Roux ekartörü
19. Hook retraktörü
20.Farabeufekartör
21.Deaver ekartörü
22. Kocher ekartörü
23.Weitlaner ekartör
24. Over klempi
25.Küvetler
26.Magill pensi
27.Babcock forsepsi
28.Stile
29.Hemostatic klemp
30.Hegar dilatatörleri
31.Tansiyon aleti (3 boy mansonlu)

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
1 adet
Yeteri kadar
1 adet
MIKTARI
Yeteri kadar
Yeteri kadar
Yeteri kadar
8 adet
1 adet
8 adet
2 adet
4 adet
2 adet
Birer adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
1 adet
8 adet
1 takim
1 adet

32.Steteskop

1 adet

DAHILIYE YOGUN BAKIM (EK-4/42)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Bas ve ayak kismi hareket edebilen elektrikli otomatik
2 adet
karyola
2. Monitör (EKG, pulse oksimetre ve noninvaziv basinç
2 adet
kanali bulunan)
3. Tansiyon aleti
2 adet
4. Steteskop
2 adet
5. Serum askisi
2 adet
6. Aspiratör
1 adet
7. Oksijen tüpü
1 adet
8.Volüm respiratör
1 adet
9.Nebülüzatör
1 adet
10.Ambu cihazi
1 adet
11. Laringoskop
1 adet
12.Defibrilatör
1 adet
13. EKG cihazi
1 adet
14.Ilaç dolabi
1 adet
KARDIYOLOJI YOGUN BAKIM (EK-4/43)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Bas ve ayak kismi hareket edebilen elektrikli otomatik
2 adet
karyola
2. Monitör ( KB, EKG takibi yapilabilecek)
2 adet
3. Merkezi Oksijen sistemi
4.Defibrilatör
1 adet
5.EKG cihazi
1 adet
6.Transport ventilatörü
1 adet
7.Transport monitörü
1 adet
8.Intraaortik balon pompasi
1 adet
9.Ventilatör
2 adet
10.Ambu cihazi (Eriskin ve Çocuk için)
Birer adet
11.Laringoskop
1 adet
12. Tansiyon aleti
2 adet
13. Steteskop
2 adet
14. Seyyar tansiyon aleti
2 adet
15. Seyyar Aspiratör
1 adet
16.Perfüzör
Yatak sayisi kadar
17.Nebülizatör
1 adet
18.Seyyar oksijen tüpü
2 adet
19. Entübasyon tüpü (degisik çaplarda)
Yeteri kadar
KARDIYOVASKÜLER CERRAHI YOGUN BAKIM (EK-4/44)
TÜRÜ
MIKTARI
1.Bas ve ayak kismi hareket edebilen elektrikli otomatik
2 adet
karyola
2. Monitör ( KB ve EKG takibi yapilabilecek)
2 adet
3. Merkezî Oksijen sistemi

4.Defibrilatör
5.EKG cihazi
6.Transport ventilatörü
7.Transport monitörü
8.Intraaortik balon pompasi
9.Ventilatör
10.Ambu cihazi (eriskin ve çocuk için)
11.Laringoskop
12. Tansiyon aleti
13. Steteskop
14. Seyyar tansiyon aleti
15. Seyyar Aspiratör
16.Perfüzör
17.Nebülizatör
18.Seyyar oksijen tüpü
19. Entübasyon tüpü (degisik çaplarda)

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
Birer adet
1 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Yatak sayisi kadar
1 adet
2 adet
Yeteri kadar
EK -5

ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ILAÇLARIN
TÜRLERI VE ASGARI MIKTARLARI

ILACIN TÜRÜ:
1.Adrenalin ampul 1 mg.
2.Acetyl-choline ampul
3.Aminocardol ampul
4.Atropin ampul 1/4 mg.
5.Antihistaminik ampul
6.Analjezik ampul
7.Antispasmodik ampul
8.Antianksietik ampul
9.Apomorfine ampul
10.Antrerrefik ampul
11.Alkol % 70 lik.
12.Antiseptik solüsyon
13.Oksijenli su
14.Polivinil prolidone iyot sol.
15.Heparin
16.Isoptin ampul
17.Qunidine tb.
18.Pronestyl ampul + Beta Blokörler
19.K. Vit. Ampul
20.Protamin sulfat ampul
21.Kortikosteroid ampul ve Sol.
22.Narkotik analjezik ampul
23.Methergine ampul
24.Serum Glycose % 5 + 500 cc.
25.Serum Glycose % 30 + 500 cc.

MIKTARI:
5 adet
2 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet

26.Serum Phisiologigue
27.Isolyte sol. 500 cc.
28.1/6 molar sodiumlactate sol. 500 cc
29.Mannitol % 20’lik 500 cc.
30.Insuline cristalise
31.Flaster
32.Serum antitetanique 3000 ünitlik
33.Yilan serumu
34.Akrep serumu
35.Penicilline enj.
36.Diüretik ampul
37.Lokal anestezik ampul veya flakon
38.Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeli

5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 sise
3 adet
3 adet
5 adet
5 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida

EK –6
ÖZEL HASTANELERIN ACIL ÜNITESINDE BULUNMASI ZORUNLU
ASGARI ILAÇ LISTESI (EK-6/1)
TÜRÜ:
1.Hemostatik ampul
2.K Vit.
3.Heparin
4.Protamin sülfat ampul
5.Aminocardol ampul
6.Ephedrin ampul
7.Kortikosteroid ampul ve solüsyon
8.Antihistaminik ampul
9.Analjezik ampul
10.Antispazmodik ampul
11.Narkotik-Analjezik ampul
12.Antianksietik ampul
13.%5 Dextroz 500 cc.
14.%30 Dextroz 500 cc.
15. Isolyte 500 cc.
16.1/6 molar sodyum lactat solüsyonu
17.%20 Mannitol 500 cc.
18.Kristalize Insulin
19.Antiemetik ampul
20.Alkol
21.Oksijenli su
22.Teintüre d‘iode

SAYISI:
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
500 cc.
500 cc.
500 cc.

23.Flaster
24.Serum antidifterique
25.Serum antitetanique 3000 U.
26.Yilan serumu
27.Akrep serumu
28.Penicillin
29.Diüretik ampul

5
5
5
3
3
5
5

makara
flacon
sise
adet
adet
adet
adet

ÖZEL HASTANELERIN ACIL ÜNITESINDE BULUNMASI ZORUNLU
ASGARI ARAÇ VE GEREÇ LISTESI (EK-6/2)
TÜRÜ:
1.Muayene masasi
2.Tansiyon aleti
3.Steteskop
4.Refleks çekici
5.Çesitli enjektör (disposable)
6.Enjektör ignesi
7.Nazogastrik sonda
8.Oftalmaskop
9.Elektrokardiyograf
10.Defibrilatör
11.Seyyar oksijen tüpü
12.Merkezi vakum sistemi olmayanlarda aspiratör
13.Ambu seti
14.Negatoskop
15.Larengoskop
16.Batin ponksiyon ignesi
17.Plevra ponksiyon ignesi
18.Sterilizatör (sulu)
19.Idrar sondasi (kadin - erkek)
20.Trakeostomi kanülleri (çesitli)
21.Yatak musambasi
22.Buz kesesi
23.Idrar kaplari (ördek)
24.Sürgü
25.Mobil röntgen cihazi
26.Bistüri
27.Disli penset
28.Dissiz penset
29.Düz makas
30.Egri makas
31.Portegü
32.Trokar
33.Dil baskisi
34.Stile (çesitli)
35.Egri makas
36.Anal spekulum

SAYISI:
2 adet
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida
Yeterli sayida
6 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Birer düzine
2‘ser adet
5‘ser adet
6 adet
Yeteri kadar
Yeteri kadar
1 adet
1 adet
4 adet
4 adet
4 adet
4 adet
6 adet
2 adet
4 adet
4 adet
4 adet
1 adet

37.Servikal coller

5 adet

EK–7
TIP IÇ HIZMET YÖNERGESI
Ruhsat kayit bilgileri
Madde 1- Hastanemiz, Bakanlikça düzenlenen ..../..../......... tarihli ve ....... sayili
ruhsatnamede kayitli oldugu üzere; ..................... Ili’nin, ................ Ilçesi’nin,
.............................. Mahallesi, ..........… Cd,............Sk., No:..........da; (.........) Yatakli,
...........Grubunda, Genel Hastane/Özel Dal Hastanesi olarak faaliyet gösterecektir.
Hastanede kabul ve tedavi edilecek uzmanlik dallari
Madde 2- Hastanemiz, ruhsatinda kayitli olan;.......................,......................,................
.......................,........................,.............................,............................,......................,....................
..,.........................,.............................,............................,......................,................,.....................
uzmanlik dallarini ilgilendiren hastalik vak’alarini kabul ve tedavi edecektir.
Hasta kabul sartlari
Madde 3- Hastanemizde, ruhsatnamede kayitli uzmanlik dallari disinda kalan vakalar,
ruh sagligi ve hastaliklari ile bulasici hastaliklar uzmanlik dallarinda hasta kabul ve tedavi
edilmeyecektir.
Bunlarin disinda kalan hastalik vakalarindan, derhal müdahale edilmedigi takdirde
hayati tehlikesi mevcut olan acil vakalar, hastaneye yatirilarak ilk tibbî müdahale ve tedavileri
yapilacak; Kanunun tanidigi haklar sakli kalmak kaydiyla, tibbî stabilizasyon saglandiktan
sonra hastanin durumuna göre taburcu edilecek veya saglik güvencesine göre ilgili diger
hastanelere nakilleri saglanacaktir.
Hastanemizde yatmakta olan hastalarda bildirimi zorunlu bulasici hastaliklar teshis
edilmesi halinde, durum derhal ilgili mercilere bildirilerek, resmî saglik kurum ve
kuruluslarina nakilleri saglanacaktir.
Yatak siniflari ve ücretler
Madde 4- Hastanemiz bünyesinde; ......... adet özel oda, ......... adet birinci sinif oda,
.........adet ikinci sinif oda ile ....... adet yenidogan yogun bakim, ...... adet küvöz, ...... adet
prematüre devamli bakim, ......... adet çocuk yogun bakim, ........ adet cerrahi yogun bakim,
.......adet kardiyovasküler cerrahi yogun bakim, ....... adet koroner yogun bakim, ..... adet steril
oda bulunmaktadir.
Gündelik yatak ücretleri, Özel Hastaneler Yönetmeliginin 55 inci maddesinde yer alan
esaslara göre belirlenecek ve uygulanacaktir.
Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik, rutin hemsirelik bakimi dahildir.
Refakatçilardan yatak ve 3 ögün normal yemek karsiligi olarak hastasina ait gündelik ücretin
yarisi alinacaktir.
Yatak ücretlerinin hesaplanmasinda yattigi gün dahil, çiktigi gün hariç tutulacaktir.
Gündelik yatak ücretleri disinda kalan, hastanede yapilacak, tetkik, tahlil, ameliyat ve
diger tibbî uygulamalarin ücretlendirme ve faturalandirilma islemleri, Özel Hastaneler
Yönetmeliginin 51 inci maddesinde yer alan usûl ve esaslar dogrultusunda yapilacaktir.
Mesul müdürün görev ve sorumluluklari

Madde 5- Hastanemiz tibbî, idarî, malî ve teknik hizmetleri Özel Hastaneler
Yönetmeliginin 16 nci maddesinde belirtilen sartlari haiz bir mesul müdür tarafindan
yürütülecektir.
Hastane mesul müdürü Özel Hastaneler Yönetmeliginin 17 inci maddesi ile belirlenen
görevleri yerine getirmekle yükümlü olacaktir.
Uzman tabip
Madde 6- Uzman tabip; uzmanlik dali ile ilgili klinik, laboratuvar veya diger tibbî
hizmet birimlerindeki hasta bakim ve tedavilerinin düzenli olarak yürütülmesinden sorumlu
olacaktir.
Pratisyen tabip
Madde 7- Pratisyen tabip; uzmanlik gerektirmeyen ayakta muayene, teshis, tedavi,
küçük cerrahi müdahale ve acil saglik hizmetlerinde veya mesul müdür tarafindan
belirlenecek diger tibbî birimlerde uzman tabip nezaretinde görev yapacaktir.
Dis tabibi
Madde 8- Dis tabibi; hastane bünyesindeki agiz ve dis sagligi ile ilgili birimdeki hasta
teshis, tedavi ve dis protez hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktir.
Eczaci
Madde 9- Eczaci; hastanede yatirilarak tedavi edilen hastalara verilecek ilaç ve tibbî
malzemelerin temini, hazirlanmasi ve hastalara ulastirilmasindan sorumlu olacaktir.
Hastanemizdeki eczane hizmetleri; Özel Hastaneler Yönetmeliginin 41 inci
maddesinde yer alan usûl ve esaslara uygun olarak yürütülecektir.
Bashemsire
Madde 10- Bashemsire; hastanemizdeki hemsirelik hizmetlerinin yürütülmesi ile
hemsirelerin hizmet içi egitimlerinin planlanmasi, organizasyonu ve yürütülmesi konularinda
hedef, ilke ve standartlarin saptanmasindan ve uygulanmasindan sorumlu olacaktir.
Hemsire
Madde 11- Hemsireler; hasta bakimi ve hemsirelik hizmetlerinin ilgili mevzuat ile
belirlenmis standartlara göre yürütülmesinden sorumlu olacaktir.

Diyetisyen
Madde 12- Hastalarin tibbî bakiminin gereklerine uygun olarak, özel saglik
durumlarinda uzman tabibin direktifine göre, genel veya özel diyeti düzenlemek, yemeklerin
hazirlanmasi ve dagitimini organize etmek ve denetimini yapmaktan sorumlu olacaktir.
Diger personelin görev ve sorumluluklari
Madde 13- Hastanemizde görevli diger personelin görev ve sorumluluklari tâbi
oldugu mevzuat ile hastane idaresinin belirledigi çerçevede yürütülecektir.
Nöbet hizmetleri
Madde 14- Hastanemizdeki nöbet hizmetleri; normal çalisma saatleri disinda ve resmî
tatil günlerinde, tibbî ve buna bagli idarî ve teknik hizmetlerin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi
esasina yönelik olarak düzenlenecektir.
Acil ünitesi, klinikler, ve laboratuvarlar gibi tibbî hizmet birimlerinde hizmetin

sürekliligini saglamak için hastanede bir uzman tabip ve pratisyen tabip bulundurulacak
sekilde nöbet çizelgesi aylik olarak düzenlenecek, biri mesul müdürün odasinda, digeri
hastanede görülebilen bir yere asilacaktir.
Yatan hastalarin tedavileri ile acil hastalarin teshis ve tedavileri, nöbetçi uzman tabip
ve pratisyen tabip tarafindan yapilacaktir. Acil vaka, uzman tabibin kendi bransi ile ilgili
degilse ve gerekli görülen diger hallerde ilgili dal uzmani ile gerekli görülen diger personel
hastaneye davet edilecektir.
Bunun disinda; müdavi tabip veya ilgililerce istenildiginde ilgili mevzuat hükümleri
uyarinca uzman tabip davet edilecektir.
Ücretsiz hasta tedavileri
Madde 15- Hastanemizde, ruhsatnamede kayitli yatak sayisinin % 3’ü (.......yatak)
fakir ve muhtaç hastalarin tedavileri için ayrilacak ve Özel Hastaneler Yönetmeligi 56 nci
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde bu hastalarin tedavileri yapilarak, hastalar
hakkindaki bilgiler Ücretsiz Hasta Tedavileri Formu ile düzenli olarak il saglik müdürlügüne
bildirilecektir.
Hasta haklari
Madde 16- Hastanemizdeki hastalarin tedavileri esnasinda, saglik hizmetinin
sunulmasina istirak eden bütün saglik meslek mensuplari ve saglik mensubu olmasa dahi,
hizmet sunumuna istirak eden bütün görevlilerce Hasta Haklari Yönetmeliginde yer alan ilke
ve esaslara uyulacaktir.
Hastalarin güvenligi
Madde 17- Hastanemizde giris ve çikislarin kontrolü, hirsizlik, yangin ve
sabotajlara karsi önlem almak ve hastanedeki personel, hasta ve hasta
yakinlarinin güvenligini saglamak, hastane idaresinin sorumlulugunda olacaktir.
Hasta ziyaretleri
Madde 18- Hastanemizde yatan hastalarin ziyaretleri, hastane idaresi tarafindan
belirlenen ........ ve ......... saatleri arasinda yapilacaktir. Müdavi tabibin uygun gördügü tibbî
gereklilik hallerinde, hasta ziyareti yasaklanabilecektir. Hastane idaresinin bilgisi disinda
hiçbir ziyaretçi hastaneye kabul edilmeyecektir.
Vefât halinde yapilacak islemler
Madde 19- Hastanemizde vefat sonrasindaki islemler, 13/1/1983 tarihli ve 17927
sayili Resmî Gazetede yayimlanan Yatakli Tedavi Kurumlari Isletme Yönetmeliginin 82 nci
maddesine göre yapilacaktir. Buna göre ölünün yaninda bulunan sahsi esyalari ve parasi
tutanakla tespit edilerek muhafaza edilecektir. Ölünün tabelasindaki kimligi aynen delikli bir
kartona yazilarak sag ayaginin basparmagina baglanacaktir. Bu kimligin nakil, soyma ve
yikama esnasinda düsmemesine dikkat edilecektir.
Olaganüstü hallerdeki yükümlülükler
Madde 20- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayili Seferberlik ve Savas Hali Kanunu ve
7/6/1939 tarihli ve 3634 sayili Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu geregince, lüzumu
halinde bu hastane Türk Silahli Kuvvetlerinin seferberlik ve savas hali ihtiyaçlari için tahsis
edilecektir. Olaganüstü hallerde, ilgili mevzuatin öngördügü diger tüm yükümlülüklere
uyulacaktir.

Hastane Mesul Müdürü
Ünvani-Adi-Soyadi
Imza

TASDIK OLUNUR
Ünvani-Adi-Soyadi
Imza

EK- 8
ÖZEL HASTANE ÜCRETSIZ HASTA FORMU
Hastanenin:
Ili:
Ismi:
Yatak sayisi:
Ücretsiz hasta tedavilerine ayrilan yatak sayisi:
Sir PROTO
a
KOL
No NO:
:
HASTA
DOSYA
NO:

HASTA
NIN
KIMLIK
BILGIL
ERI:

HASTA
NIN
SOSYAL
GÜVEN
LIK
KURUM
U:

SEVKE MÜRAC YAPILAN TEDAVI
DEN
AAT
TEDAVI GIDERI
BIRIM: TARIHI:
TOPLAM
I
VALIL
-YATAK
-ADI
IK
ÜCRETI
-SAG.
SOYADI -S.S.K.
MÜD.
AMELIY
-YAS
-BAGAT
-BABA
KUR
HASTA
ÜCRETI
ADI
NE
-TIBBI
EMEKLI YÖNE
MALZEM
DOGUM SANDIG TIMI
E
VE
YERI
I
ILAÇ
-ADRESI -YESIL
TUTARI
KART
-DIGER
-2022
-VE
DIGER

ÇIKIS
TARIHI

YATTIG
I GÜN
SAYISI

Formun düzenlendigi tarih:..../..../200..
Mesul Müdür
Imza-Kase

EK-9
MÜSTEREK TEKNIK RAPOR
Ruhsat talebi ile basvuran özel hastane hizmet binasina veya binalarina ait projelerin,
binanin mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerlesimlerinin uygunlugu Il Bayindirlik ve
Iskan Müdürlügü ile Il Saglik Müdürlügünce olusturulacak bir Müsterek Teknik Komisyon
tarafindan incelenir.
Müsterek Teknik Komisyon, Il Saglik Müdürü veya görevlendirecegi bir Saglik
Müdür Yardimcisi ile bir teknik personel, Il Bayindirlik ve Iskan Müdürlügünden bir mimar,
birer makine, elektrik ve insaat mühendisinin katilimi ile olusturulur. Müsterek Teknik
Komisyon asagidaki hususlari inceler:
1) Yer seçimi uygun mu? (Il Trafik Komisyonu Raporu eklenecek)
2) Ön izin belgesi var mi? Zorunlu degisiklikler halinde Bakanlik Onayi alinmis mi?
3) Bina müstakil mi?
4) Yeterli yesil alana sahip mi?
5) Otoparki, Otopark Yönetmeligine uygun mu?
6) Bina özel hastane olarak mi insa edilmis?
7) Hasta odalari, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
8) Poliklinik muayene odalari, Yönetmeligin 23 üncü maddesine uygun mu?
9) Ameliyathaneler, Yönetmeligin 24 üncü maddesine uygun mu?
10) Yogun bakim üniteleri, Yönetmeligin 25 inci maddesine uygun mu?
11) Acil ünitesi, Yönetmeligin 26 nci ve 39 uncu maddesine uygun mu?
12) Eczane, Yönetmeligin 27 nci maddesine uygun mu?
13) Laboratuvarlar, Yönetmeligin 28 inci maddesine uygun mu?
14) Isitma, havalandirma ve aydinlatma sartlari, Yönetmeligin 32 nci maddesine
uygun mu?
15) Morg, Yönetmeligin 35 inci maddesine uygun mu?
16) Mutfak ve çamasirhane, Yönetmeligin 36 nci maddesine uygun mu?
17) Ambulans, Yönetmeligin 40 inci maddesine uygun mu?

18) Tibbî kayit ve arsiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 inci maddelere uygun mu?
19) Jeneratör, Yönetmeligin 31 inci maddesine uygun mu?
20) Özürlülere iliskin düzenlemeler, Yönetmeligin 31 inci ve 34 üncü maddelerine
uygun olarak yapilmis mi?
21) Tibbî atiklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapilmis mi?
22) Telefon santrali var mi?
23) Yangin merdiveni var mi? Yangina karsi gereken önlemler alinmis mi?

Il Saglik Müdürlügü
Müdürlügü
(Incelemeyi yapan yetkililerin)
yetkililerin)
Adi-Soyadi-Görevi
Imza

Il

Bayindirlik

ve

Iskan

(Incelemeyi yapan
Adi-Soyadi-Görevi
Imza

Açiklama: Müsterek teknik raporda; hastanenin hizmet vermek istedigi hastane türü,
binanin niteligi, kat sayisi, tüm katlardaki hasta odalarinin, teknik ve hizmet birimlerinin
yerlesimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayisi ve nitelikleri, yatak sayisi ve
siniflari, bütün birimlerdeki tefris ve tibbî donanimin asgari standartlara uygunlugu gibi
hususlar detayli olarak belirtilmelidir.

EK-10
ÖZEL HASTANE AÇILISINDA ISTENECEK BELGELER LISTESI
Basvuru dilekçesinde:
a) Hastanenin adi,
b) Hastanenin yeri, açik adresi, telefonu,
c) Hastane sahibinin açik ismi,
d) Hastane yapisi ve yapinin nitelikleri,
e) Hastanede hangi hastaliklarin kabul ve tedavi edilecegi,
f) Hastanenin yatak sayisi,
belirtilir.
Dilekçeye ekli basvuru dosyasinda bulunmasi gereken bilgi ve belgeler sunlardir:
1) Bakanlik tarafindan verilmis ön izin belgesi,
2) Binanin projesini hazirlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya
Valilik tarafindan onaylanmis 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takim mimari proje ve 1/500 veya
1/200 ölçekli vaziyet plani ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,
3) Imar ile ilgili mevzuata göre alinmis olan yapi kullanma izni belgesi,
4) Yangina karsi gereken tedbirlerin alindigina iliskin olarak ilgili mevzuata göre
yetkili mercilerden alinmis olan belge,
5) Özel hastane bir sirket tarafindan açilacak ise, sermaye durumunu ve sirket
ortaklarini gösteren ticaret sicil gazetesinin asli veya noter onayli örnegi veya vakif tarafindan
açilacak ise, vakif senedinin bir örnegi,
6) Özel hastane açma ruhsat harcinin tahsil edildigine iliskin vergi dairesi alindisi,
7) Ilgili mevzuata göre yetkili merciden alinmis olan depreme dayaniklilik raporu,

8) Ambulans ruhsatinin veya ambulans hizmetleri sözlesmesinin noter tasdikli örnegi,
9) Mesul müdür ile ilgili olarak;
a) Özel hastanede mesul müdür olarak çalisacagina iliskin noter tasdikli mesul
müdürlük sözlesmesi,
b) Türkiye’de en az bes yil tabiplik yaptigini gösteren belgeler,
c) Resmî veya özel baska herhangi bir iste çalismadigini beyan eden dilekçesi,
d) Nüfus hüviyet cüzdani örnegi,
e) Diplomasi ile var ise, uzmanlik belgesinin tasdikli birer örnegi,
f) Taninmasina engel olmayacak sekilde çekilmis iki adet vesikalik fotografi,
g) Adlî sicil kaydi,
h) Tabip odasi kayit belgesi,
10) 42 nci madde uyarinca hazirlanmis olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,
11) Çamasirhane ve mutfak hizmetlerinin disaridan satinalinmasi halinde, taraflar
arasinda yapilan sözlesmenin örnegi ve hizmet veren sirkete ait ticaret odasi faaliyet belgesi,
12) EK-3’de gösterilen kadrolu personelin sayisi, ismi, unvani, uzmanlik dali veya
diger kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden liste ve bunlarla yapilmis olan sözlesmelerinin
asli veya noter tasdikli örnegi,
13) EK-4’e göre bulunmasi zorunlu tibbî araç ve gereçlerin onaylanmis envanteri,
14) EK-5’e göre bulundurulmasi zorunlu ilaçlarin onaylanmis listesi.
15) Ilgili dal uzmanlari raporu,
16) Tibbî atik raporu,
17) Müsterek teknik rapor.

