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Konu : Özel sağlık kuruluşları kadro talepleri hakkında hk.
…………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun 3 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendi ile 9 uncu
maddesinin (c) bendi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ye Bağlı Kuruluşlarının Teşki1at ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi ile Kamu ve
Özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet
sunacak şekilde planlanması Bakanlığımıza ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8
inci maddesi ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.
Yürürlükte bulunan mezkûr mevzuatlar kapsamında;
23.07.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliği “Kadroların Kullanım İzni ve Ek Kadro Tahsisi” başlıklı 7 inci maddesi üçüncü
fıkrasında “(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) (Değişik fıkra:RG-25/8/2016-29812) Bakanlık
tarafından ilan edilen kadrolardan, özel hastanenin bildireceği kadro iptal edilmek ve alacağı
kadro için belirlenen kriterlere uygun olmak kaydıyla, özel hastanenin kadrosu Bakanlıkça
değiştirilebilir.” hükmü ile Ek 5 nci maddesi birinci fıkrası (r) bendinde “(Ek:RG-23/1/201529245) Hastane yatak sayısı 75’ten az olan özel hastanelerden bu Yönetmelikte öngörülen
bina şartlarının tamamını sağlayanlar ile taşınarak sağlayanların, talepleri halinde hastane
yatak sayısı en fazla 75’e ruhsatlandırma aşamasında tamamlanabilir. Bu şekilde yatak sayısı
artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayısı 25’in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak
ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilave edilen yatak sayısının 1/6 sına kadar uzman tabip
kadrosu ruhsatlandırma aşamasında verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yine 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik “Tıp Merkezi Kadroları”
başlıklı 6 ıncı maddesi üçüncü fıkrasında “Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık
Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar
bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve
muayenehanelerin açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür. Kadro ilaveleri, planlama
çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde tıp merkezleri ve polikliniklerin tipleri
dikkate alınarak yapılır.” hükmüne ile dördüncü fıkrasında “Bakanlıkça Planlama ve İstihdam
Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere
uygun olmak ve A veya B tipi tıp merkezinin bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro
tahsisi yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bilindiği üzere Danıştay 15 inci Dairesinin Esas No:2014/3859, Karar No:2016/951
sayılı kararı ile Planlama İstihdam Komisyonunun tanımlı olduğu Özel Hastaneler
Yönetmeliği Ek Madde 6 nın iptaline karar verilmiş ve 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Özel
Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik Ek Madde
6 yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Dairesi Başkanlığı
Tel: 0 (312) 585 15 84

Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara
Faks: 0 (312) 585 15 47

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7cd59679-bc16-40fa-9551-47d845197b80 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bu itibarla özel hastanelerin Özel Hastaneler Yönetmeliği 7 inci maddesi üçüncü fıkrası
ile Ek 5 nci maddesi birinci fıkrası (r) bendi kapsamında kadro talebi ve becayiş talepleri ile
Tıp Merkezlerinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik 6 ıncı maddesi üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrası kapsamında kadro becayiş ve A
veya B tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılan kuruluşlara teşvik amaçlı verilen kadro
taleplerinin; bölgesel ihtiyaçların ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç
ve beklentileri dikkate alınarak sağlık insan gücü, sağlık tesisi ve modern tip teknolojisine
uygun ve doğru tespit edilmesi, kamu ve özel ayrımı yapmaksızın akılcı ve verimli
kullanılarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet yerilmemesi ve eldeki mevcut
kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı,
erişi1ebi1ir ve hakkaniyetli sunulması, sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şeki1de
kullanabilmek ve standardizasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımızca oluşturulacak
değerlendirme komisyonun teşkili gerçekleşene kadar, belirtilen mevzuat hükümleri
kapsamındaki taleplerin değerlendirilmeyeceği ve bu tür taleplerin Bakanlığımıza
iletilmeyerek gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan.
Genel Müdür.
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