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BİLGİ NOTU 

 

KONU : Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

 

01.07.2014 gün ve 29047 sayılı Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

 

Yönetmelikte dikkati çeken başlıca değişiklikleri özetlemek gerekirse; 

 

1- Özel hastaneler, şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı 

denetimler hariç olmak üzere, sağlık müdürlüklerince oluşturulan bir ekip tarafından 

düzenli olarak denetlenecek. Denetimde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin 

yönetmelikte belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise 

hemen giderilmesi hususu, mesul müdüre yazılı olarak bildirilecek. Verilen süre 

sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usulsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti 

halinde yönetmelikte yer alan müeyyideler valilikçe uygulanacak.  

 

2- Özel hastanelerde ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır 

bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının 

saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin 

yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman 

ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilecek  

 

3- Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde; 

1 seyyar röntgen cihazı bulunacak ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının 

bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunlu olacak. Ayrıca hastanenin hasta 

kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji 

laboratuarı bulunması zorunlu tutulacak. Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık 

alanının gerektirdiği genetik laboratuarını, bağımsız ya da biyokimya veya mikrobiyoloji 

laboratuarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilecek. 

 

4- Hastaneler, isterlerse hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji 

laboratuarını da kurabilecek.  

 

5- Özel izne tabi hizmet birimleri Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açılamayacak 

ve buralarda hizmet verilemeyecek. Özel hastanelerde Türkiye Cumhuriyeti 
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yasalarınca suç olarak kabul edilen hiçbir tıbbi işlem yapılamayacak. Özel 

hastanelerde hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemeyecek.  

 

6- Özel hastanenin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan 

dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılacak.  

 

Yönetmelikte müeyyideleri düzenleyen Ek-2 sayılı form ve acil serviste bulundurulması 

gereken asgari ilaç listesini düzenleyen Ek-5 de değişiklik yapılmıştır. 

 

Yeni Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 
değiştirilmiş maddelerinin işlendiği tam metnine ulaşmak için aşağıdaki linki 
kullanabilirsiniz. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4854&MevzuatIliski=0&sourc
eXmlSearch=%C3%B6zel%20hastaneler 

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 01.07.2014 

 

        Av. Jülide SOYBAŞ 
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