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B A K A N I N M E S A J I 
 

663 sayılı KHK’nın genel 
gerekçesinde; Sağlık Bakanlığı’nın 
görev ve sorumlulukları; politika 
oluşturma, temel kuralları belirleme ve 
üst denetim, düzenleme ve 
denetleme ile hizmet sunumu olarak 
üç ana fonksiyona ayrılmıştır. 
Dolayısıyla, öngörülen yeni 

yapılanmada, Bakanlığımızın denetim fonksiyonunun özellikle güçlendirilmesi 
gerektiği açıktır. 

 
Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığı, vatandaşımızın hakkaniyete 

uygun, zamanında ve etkin bir sağlık hizmeti alabilmesi yönünde yürüttüğü 
denetim faaliyetlerinde, modern yöntem ve denetim tekniklerini de göz 
önünde tutmaktadır. 

 
Yönetim Bilimi ilkelerine göre; denetim, yönetimin bir alt fonksiyonu 

olup, idareye yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda; denetim sonucu ortaya 
konulan veriler, idarelerin, kuruluş ve ana hizmet amaçlarına uygun 
davranışlar sergileyip sergileyemediklerinin de en objektif kanıtlarıdır. 

 
Denetim Hizmetleri Başkanlığımız, her türlü denetimde yol göstericiliği 

ve önleyiciliği ön plana çıkaran bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşım 
çerçevesinde, objektifliği sağlayabilmek için her biri yoğun bir çalışma ve 
emek ürünü olan il sağlık müdürlüğü, özel hastane ve acil sağlık hizmetleri 
denetim rehberleri hazırlanmıştır. 

 
Söz konusu rehberlerde; Bakanlığımız hizmet birimlerinin çalışmalarının 

yasal çerçevede usulüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının 
yanısıra; hizmetlerin kalitesi, hasta memnuniyeti, hasta ve çalışan güvenliği 
gibi konular da irdelenmektedir. 

 
İnsanımıza hizmet prensibine uygun olarak, Bakanlığımızca ortaya 

konulan çalışmalar çerçevesinde, bu rehberlerin tüm sağlık camiasına 
faydalı olmasını temenni ederim. 

 
              Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU 
               Sağlık Bakanı 
 
 

 



Ö N S Ö Z 
 
Başkanlığımızca daha önce yapılmakta olan genel denetimlere, yeni bir 

yaklaşım getirmek düşüncesiyle, 2008 yılında Hastanelerden başlamak üzere 
“Düzenlilik Denetimi” adı altında yeni bir denetim modeline geçilmiştir. 

 
Bu kapsamda, birimlerin daha ayrıntılı düzeyde ele alınmasını 

sağlayacak “Hastane, Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi/Hastanesi denetim rehberleri” hazırlanarak, web sitemizde 
yayınlanmıştır. 

 
Bu rehberlerle denetim yapanlar arasındaki bakış farklılıklarını ortadan 

kaldıracak bir standartlaşma hedeflenmiştir. Rehberler; denetleme kriterlerine 
ilişkin yasal dayanakları ve açıklamaları içermekte olup, görsel öğelerle de 
zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

 
663 sayılı KHK sonrası aynı yaklaşımlarla, Denetim Hizmetleri 

Başkanlığınca kurumlar arası işbölümü de dikkate alınmak suretiyle, daha 
önce hazırlanan İl Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Denetim Rehberleri 
güncellenmiş, ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri için ayrı bir denetim rehberi 
oluşturulmuştur. 

 
Daha önce yapıldığı gibi, bahse konu rehberlerle yapılan denetimler 

sonucunda toplu sonuçlar çıkarılarak; Ülke genelindeki birimlerde sistem ve 
işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların yanında iyi uygulama örneklerinin 
de ortaya konulması, Bakanlık yöneticilerine, güvenilir, net ve bütüncül 
sonuçlar sunularak, sağlık politikalarının belirlenmesi ve mevzuata yönelik 
düzenlemeler konusunda genel bir projeksiyon oluşturulması amacıyla da 
değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

 
Denetim görevlilerinin yanı sıra, tüm sağlık çalışanlarının da 

faydalanabileceği bu rehberlerin ortaya çıkmasındaki katkıları nedeniyle, 
Başdenetçiler Ergin HAKVERDİ, Ayhan ACAR, Denetçi Abdullah SAVAŞKAN ve 
Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ederim. 
 
 
 
               Muhammet GEDİK 
        Denetim Hizmetleri Başkanı 
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KISALTMALAR 
 

1219 Sayılı Kanun  : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun 
Acil Tebliğ   : Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin 
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 
AÇS/AP   : Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
AKE    : Antibiyotik Kontrol Ekibi 
ASHY    : Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 
BE    : Biyotinidaz Eksikliği 
C    : Santigrat 
cm    : Santimetre 
CPR     : Cardiopulmonary Resuscitation, Kardiyo Pulmoner 
Resüsitasyon 
EKG    : Elektrokardiyografi 
EKK    : Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
HE    : Hastane Enfeksiyonları 
HEPA    : High Efficiency Particulate Arresting, Yüksek Etkinlikte 
Partikül Yakalayıcı 
Kg    : Kilogram 
KVC    : Kardiyo Vasküler Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi 
m    : Metre 
m²    : Metrekare 
mA    : Miliamper 
Md    : Madde 
ml    : Mililitre 
ÖHY    : Özel Hastaneler Yönetmeliği 
RG    : Resmi Gazete 
TAEK    : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
THGM    : Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
TSHGM   : Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
UHESA   : Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı 
YBHEPUY   : Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama 
Yönergesi 
Yoğun Bakım Tebliği : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin 
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
YTKEKY   : Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 
Yönetmeliği 
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1.BÖLÜM  İDARİ İŞLER VE TIBBİ KAYITLAR 

1. İDARİ İŞLER VE TIBBİ KAYITLAR 

1.1. Özel Hastanenin Ruhsatname ve 
Faaliyet İzin Belgesi Mevcut mudur? 
[Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖHY) 
Md. 15,66/a; Ek-2/ 17 Sıra No’lu 
Müeyyide ] 

AÇIKLAMA: Özel hastaneler, ruhsat 
ve faaliyet izin  belgesi almadan 
hizmet veremezler. 

Ruhsatname, özel hastanelerin bu 
Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren 
ve açılışta hastane sahibi adına 
düzenlenen ve hastane ismi, türü ve 
adresinin yer aldığı belgedir. 

Faaliyet İzin Belgesi, Özel Hastaneler 
Yönetmeliği EK-7’de örneğine yer 
verilen ve ruhsatlandırılmış 
hastanelerin faaliyete geçebilmeleri 
için veya faaliyette olan 
hastanelerin hasta kabul ve tedavi 
edeceği uzmanlık dalları ile bu 
uzmanlık dallarının gerektirdiği 
personeli, hizmet verilen 
laboratuarları, diğer tıbbî hizmet 
birimlerini ve yatak kapasitesi ile 
bunlardaki değişikliklerin yer aldığı 
Bakanlıkça düzenlenen belgedir. 

 

Bakanlık, özel hastane ruhsatname 
ve faaliyet izin belgesi işlemlerini 
valiliklere devredebilir. (Ek Madde 3- 
Değişik: RG- RG-11/7/2013- 

28704).(Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 25/01/2012 tarih ve 
3702 sayılı yazıları ile Özel 
Hastanelerin ruhsatlandırma 
işlemleri, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 31/01/2013-3831 ve 
08/04/2013-12742 sayılı yazıları ile 
Özel Hastanenin Faaliyet İzin işlemleri 
(yatak sayısındaki değişiklik ile kadro 
taleplerine ilişkin iş ve işlemler hariç) 
Valiliklerce gerçekleştirilecektir. 
THGM’nin 17.01.2011 tarihli ve 2228 
sayılı yazısıyla faal özel hastanelerin 
mesul müdür ve mesul müdür 
yardımcısı atama ve değişiklik 
işlemleri Yönetmelik Ek Madde 3’e 
göre Valiliklerce gerçekleştirilecektir. 

1.2. Gerekli niteliklere sahip "Mesul 
Müdür" ve "Mesul Müdür Yardımcısı" 
görevlendirilmiş mi? (ÖHY Md. 
16,18/A) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerin tıbbî, 
idarî ve teknik hizmetleri bir mesul 
müdür sorumluluğunda yürütülür. 
Mesul müdür olarak 
görevlendirilecek olan tabibin 
aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır: 

a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca 
Türkiye’de sanatını yapmaya mezun 
olmak, 
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1.BÖLÜM  İDARİ İŞLER VE TIBBİ KAYITLAR 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmak, 

c) (Değişik: RG-28/05/2004-25475) 
Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel 
hastanelerde olmak üzere, en az 
beş yıl tabiplik yaptığını gösteren 
belge veya belgeler,  

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır 
hapse veya yüz kızartıcı suçlar 
yüzünden hapse mahkum veya 
21/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi 
Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 
39 uncu maddeleri uyarınca mesul 
müdürlükten yasaklı olmamak, 

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak, 

f) Özel kanunlara göre geçici olarak 
meslekten men edilenler, bu 
yasakları süresince özel 
hastanelerde mesul müdürlük 
yapamazlar.  

 

(Ek fıkra: RG-11/3/2009-27166) Mesul 
müdür, görev yaptığı hastanenin 
dışında muayenehane veya başka 

bir sağlık kurum/kuruluşunda 
çalışamaz.) 

Yukarıda sayılan niteliklere sahip bir 
tabip mesul müdür yardımcısı olarak 
Bakanlığa bildirilir. Birden fazla Mesul 
Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. 

1.3. Hastalara ait tıbbi kayıtlar 
usulüne uygun olarak tutulmakta 
mıdır? (ÖHY Md. 48,50; EK-2/ 15 Sıra 
No’lu Müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerin acil 
servis, poliklinik, klinik, röntgen, 
laboratuar ve ameliyathane gibi 
tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve 
sıra numarası verilmiş ve her sayfası 
müdürlükçe mühürlenmiş protokol 
defterlerinin tutulması zorunludur. 
Özel hastanelere başvuran her 
hasta için hasta dosyası düzenlenir. 
Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle 
ilgili bütün müşahedeler ve yapılan 
muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile 
tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. 

 

Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte 
belirtilmiş her türlü kayıt işlemi, 
bilgisayar ortamında ve/veya 
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ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile 
tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar 
çıktılarının sistem dâhilinde ilk 
numaradan başlayarak 
numaralandırılması ve mesul müdür 
tarafından onaylanması zorunludur. 

Bilgisayar ortamındaki kayıtların, 
denetim veya başkaca resmî 
amaçla istenildiğinde, bilgisayar 
ekranında izlenen belgeyle daha 
önceki çıktıların tutarlılık göstermesi 
zorunludur.  

Bu kayıtların bilgisayar ortamında 
saklanmasının, değiştirilmesinin ve 
silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal 
edilmemesi amacıyla fizikî, manyetik 
veya elektronik müdahalelere ve 
olası suiistimallere karşı gerekli idarî 
ve teknik tedbirlerin alınmasından ve 
periyodik olarak denetlenmesinden 
mesul müdür sorumludur. Mevcut 
yedekleme sisteminden günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere 
veriler yedeklenir.  

Adli vakalara ve adli raporlara ait 
kayıtların gizliliği ve güvenliği 
açısından vakayı takip eden tabip 
dışında vaka hakkında veri girişi 
yapılamaması yada adli raporu 
tanzim eden tabibin onayından 
sonra kendisi dahil hiç kimsenin 
rapor ile ilgili değişiklik yapamaması 
için gerekli düzenlemeler yapılır. Adli 
vaka kayıtlarına mesul müdür veya 
yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Ancak, 
yetkililerin rapor üzerinde hiçbir 
şekilde değişiklik yapmasına izin 
verilmez. Adli kayıt veya raporların 

resmi olarak istenmesi halinde yeni 
çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek 
kaydıyla tasdiklenebilir. Bu raporlar 
ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve 
hastane sahibine aittir. 

Güvenli dijital hasta kaydına 
geçilmeyen hastanelerde bilgisayar 
ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt 
sisteminin gereklerini ortadan 
kaldırmaz. 

(Ek cümle: RG-27/5/2012-28305) 
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu hükümlerine 
uygun elektronik imza ile imzalanmış 
tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul 
edilir ve ilgili mevzuata göre 
yedekleme ve arşivlemesi yapılır. 

1.4. Hasta dosyaları içerisinde 
bulunması gereken belgeler mevcut 
mudur? (ÖHY Md. 48; EK-2/ 15 Sıra 
No’lu Müeyyide) 

AÇIKLAMA: Hasta dosyaları 
içerisinde, asgari olarak aşağıdaki 
belgelerin bulunması şarttır: 

a) Hasta kabul kağıdı, 

b) Tıbbi müşahede ve muayene 
kağıdı, 

c) Hasta tabelası, 

d) Derece kağıdı, 

e) Röntgen istek kağıdı ve tetkik 
raporları, 

f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik 
raporları, 
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g) Ameliyat kağıdı, 

h) Hastanın muayene istek formu, 

ı) Çıkış özeti, 

i) (Ek bend: 13/04/2003 - 25078 S. RG 
Yön./23. Md. ) Uygulanacak 
tedavinin kabul edildiğine dair ve 
01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Hasta 
Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü 
maddesi uyarınca alınmış rızayı 
gösteren muvafakat formu. 

 

1.5.Hastanede merkezi tıbbi arşiv 
oluşturulmuş mudur? (ÖHY Md. 49; 
EK-2/ 15 Sıra No’lu Müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde, 
muayene, teşhis ve tedavi amacıyla 
başvuran hasta, yaralı, acil ve adli 
vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi 
ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, 
düzenlenen ve kullanılan belgelerin 
toplanması ve bunların müteakip 
başvurular ile denetim ve adli 
mercilerce her istenildiğinde hazır 
bulundurulması amacıyla tasnif ve 
muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi 
arşiv kurulması zorunludur. 

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, özel hastanede 
tutulan hasta dosyaları, en az yirmi 
yıl süre ile saklanır. 

Faaliyeti sona eren özel hastanelerin 
arşiv belgeleri, bir tutanağa 
bağlanarak müdürlüğe teslim edilir. 

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 
Bakanlık tarafından kurulacak kayıt 
ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça 
yapılacak diğer iş ve işlemlere esas 
olmak üzere, istenilen bilgi ve 
belgelerin Bakanlığa gönderilmesi 
zorunludur. 

 

(Ek fıkra: 23/09/2010 - 27708/S.RG 
Yön\9.mad) Özel hastaneler, 
kliniklerinde takip ettikleri gebeler, 
yenidoğan ve bebeklerin izlenmesi 
ve kontrolü için Bakanlıkça istenilen 
kayıt ve bildirimleri istenilen formatta 
ve sürelerde Bakanlıkça belirlenen 
birime bildirir. 

(Ek fıkra: 23/09/2010 - 27708/S.RG 
Yön\9.mad)  (Değişik:RG-1/7/2014-
29047) Hasta mahremiyeti dikkate 
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alınmak kaydıyla, ortak kullanım 
alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt 
altına alınır ve kamera görüntüleri en 
az iki ay süre ile saklanır. 

1.6. Hastanelerde ayakta veya 
yatarak tedavi edilen bütün hastalar 
için fatura düzenlenmekte midir? 
(ÖHY Md. 51; EK-2/ 15 Sıra No’lu 
Müeyyide) 

AÇIKLAMA: (Değişik birinci fıkra: RG-
21/3/2014-28948) Özel hastanelerde 
ayakta veya yatarak tedavi edilen 
bütün hastalar için ilgili mevzuatına 
göre satış fişi veya fatura 
düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi 
veya fatura ekinde hastaya sunulan 
sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü 
ve birim fiyatlarını gösteren belge 
düzenlenir. 

Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve 
tıbbi malzemeler ile ayrıca verilen 
içecek, gazete, kitap, telefon 
konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için 
alınacak ücret, piyasa rayiç 
bedellerinin üzerinde olamaz. 

 

1.7. Fakir ve muhtaç hastaların 
tedavileri yapılarak İl Sağlık 

Müdürlüğüne bildirilmekte midir? 
(ÖHY Md. 56) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde, en 
az bir yatak olmak kaydıyla, 
yatakların %3'ü fakir ve muhtaç 
hastaların tedavisi için ayrılır ve bu 
sayı ruhsatlarında gösterilir. 

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. 
RG Yön./25. Md. ) Ücretsiz tedavi 
için ayrılan bu yataklarda, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Başkanlığınca öngörülen 
kriterlere uygun fakir ve muhtaç 
kişilerden, hastanenin bulunduğu 
yerdeki en büyük mülki amir veya 
müdürlük tarafından sevk edilen 
hastalar ile acil olarak müracaat 
eden ve başka bir kuruma nakli 
tıbben mümkün olmayan fakir ve 
muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz 
olarak yapılır. 

 

Bu hastalara ait bilgiler, EK - 8'de yer 
alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna 
uygun olarak doldurulur ve üç ayda 
bir müdürlüğe gönderilir. 

1.8. Hastanede çalışan bütün 
personel hizmetin gereklerine uygun 
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giyinmiş ve kimlik kartı taşımakta 
mıdır? (ÖHY Md. 59) 

AÇIKLAMA: Özel hastanede çalışan 
bütün personelin, hizmetin 
gereklerine uygun olarak önlük veya 
üniforma giymesi zorunludur. 

Bütün personelin yakasına, 
personelin adını, soyadını, mesleğini 
ve unvanını belirten ve mesul 
müdürlükçe onaylanmış olan 
fotoğraflı bir kimlik kartı takılması 
şarttır. 

  

 

1.9. Hastanenin herhangi bir yerinde 
kullanıma ayrılmış barınma/ 
konaklama alanları bulunmaması 
koşuluna uyulmuş mu? (ÖHY Md. 
66/d;  Ek-2 -18 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastane binası 
içinde geçici veya sürekli olacak 
şekilde ikamet edilmek üzere yerler 
ayrılamaz ve ikamet edilemez. 

 

1.10.Hastane faaliyet izin belgesinde 
kayıtlı uzmanlık dalları dışında hasta 
kabul ve tedavi “edilmemesi” 
kuralına uyuluyor mu? (ÖHY Md. 
66/c; Ek-2 -19 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastaneler, faaliyet 
izin belgesinde bulunmayan 
uzmanlık dallarında hasta kabul ve 
tedavi edemezler. 

 

1.11. Hastanede kadrolu çalışan 
uzman tabip, tabip, hemşire ve 
diğerleri için sigorta primleri bordrosu 
mevcut mu? (Kamu İdarelerinin 
Denetim Elemanlarınca Yapılacak 
Tespitler Hakkında Yönetmelik Md. 5) 

 

1.12. Herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan gelir ve aylık almakta 
olup hastanede çalışanlar için 
(uzman tabip, tabip, hemşire ve 
diğerleri) Sosyal Güvenlik Destek 
Prim Bordrosu mevcut mu? (Kamu 
İdarelerinin Denetim Elemanlarınca 
Yapılacak Tespitler Hakkında 
Yönetmelik Md. 5) 
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AÇIKLAMA: Kamu idarelerinin 
denetim elemanları, kendi 
mevzuatları gereğince işyerlerinde 
yapacakları her türlü soruşturma, 
denetim ve incelemeler sırasında, 
işyerlerinde çalıştırılanların Kanun 
gereği sigortalı olup olmadığını tespit 
ederek sigortasız çalıştırılanları ve 
Kanuna göre sigortalı sayılanların 
prime esas kazançlarının veya 
sigortalı gün sayılarının eksik 
bildirilmesine ilişkin tespitlerini en geç 
bir ay içinde Kuruma bildirirler. 

 

1.13. Çalışan hekimlerin ayrılış ve 
başlayışları müdürlüğe bildiriliyor 
mu? (ÖHY Md. 19; Ek-2/ 3 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

AÇIKLAMA:(Değişik ikinci fıkra:RG-
11/2/2012-28201) Çalışanların işten 
ayrılışları, en geç beş iş günü içinde 
müdürlüğe bildirilir ve çalışma 
belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine 
aynı uzmanlık dalında hekim 
başlatılabilir. 

 (Değişik cümle:RG-21/3/2014-28948) 
Her bir yan dal uzmanlık alanında 
ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının 
tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak 
şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda 
yan dal uzmanı bulunması koşuluyla 
yan dal uzmanlığı bulunanlar 
Planlama ve İstihdam Komisyonunun 
uygun görüşü ile o ildeki ana dal 
uzmanlık kadrolarında başlatılabilir. 

 (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) 
Tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen 
illerde ise Planlama ve İstihdam 
Komisyonunun uygun görüşü o ildeki 
ana dal uzmanlık kadrolarında 
başlatılabilir. Bu personel için mesul 
müdür tarafından personel çalışma 
belgesi düzenlenerek müdürlüğe en 
geç beş iş günü içinde onaylatılır. 
Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her 
türlü personel başlayışlarında ise, 
öncelikle mesul müdür tarafından 
başlayacak personele çalışma 
belgesi düzenlenerek müdürlüğe 
onaylatılır ve çalışma belgesi 
onaylandığı tarihten itibaren 
personel hastanede çalışabilir. 

1.14. Özel hastanelerde, adlarına 
personel çalışma belgesi 
düzenlenmeyen tabip veya diğer 
sağlık personeli çalıştırılıyor mu (ÖHY 
Md. 66/j; Ek-2/ -18 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Tabip ve tabip dışı 
personel özel hastane kadrosunda 
sözleşmeyle ve Yönetmelik Ek-
12'deki Personel Çalışma Belgesi 
düzenlenerek çalışır Personel 
çalışma belgesinin aslı, personelin 
dosyasında saklanır. Tabibin/ 
uzmanın diploması ve uzmanlık 
belgesi ile çalışma belgesinin noter 
ya da Müdürlük onaylı örneğinin, 
poliklinik odasında hastaların 
rahatlıkla görebileceği bir yere 
asılması gerekir. Sağlık Kuruluşları 
Yönetim Sistemine uygun olan 
işlemler, bu sistem üzerinden 
yürütülebilir. 
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1.15. Özel Hastanede amacı dışında 
faaliyet gösterilmemesi kuralına 
uyulmakta mıdır? (ÖHY Md. 66/h; Ek-
2/ -20 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastane sahibi bir 
şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, 
dernek veya vakfın  faaliyet alanına  
giren diğer işler özel hastanede 
yapılamaz.  Özel hastanede amacı 
dışında faaliyet gösterilemez. 

1.16. Özel Hastanenin yetkisiz 
kişilerce kullanılmaması kuralına 
uyulmakta mıdır? (ÖHY Md. 66/ı; Ek-
2/ 21 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanede 
herhangi bir faaliyet alanının veya 
biriminin, yetkisi olmayan kişiler 
tarafından kullanımı yasaktır.  
 

1.1.7. Özel Hastane içerisindeki 
herhangi bir bölümün, başka bir 
amaçla faaliyet göstermek üzere 
üçüncü kişilere “kiralanmaması ya 
da devredilmemesi” kuralına 
uyuluyor mu? ÖHY Md 10; Ek-2/ -1 
sıra no’lu müeyyide 

 

1.18. Sağlık kuruluşunda, hasta kabul 
ve tedavi edilen uzmanlık dalları için 
Yönetmelik EK-1’de belirlenen 
nitelikte ve asgari sayıda tabip ve 
tabip harici sağlık çalışanı istihdam 
ediliyor mu? (ÖHY Ek-2/ 27 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

 

1.19. SGK ile anlaşmalı olan 
hastanelerde Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde belirtilen ücretler dışında 
ilave ücret alınıyor mu? (SUT Md. 
1.9.2, 1.9.3, İlave Ücret Tavan 
Oranları Hakkında Duyuru) 

AÇIKLAMA: SGK ile sözleşmeli; vakıf 
üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında İlave Ücret 
Alınmayacak Kişiler: 

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık 
hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda 
belirtilen kişiler ile a, b ve c 
bentlerinde sayılan kişilerin 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 
ilave ücret alınamaz.  

a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine 
göre şeref aylığı alan kişiler, 

b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine 
göre aylık alan kişiler, 

8 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

Özel Hastaneler Denetim Rehberi 



1.BÖLÜM  İDARİ İŞLER VE TIBBİ KAYITLAR 

c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 
3713 sayılı Kanun kapsamında aylık 
alanlar, 

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya 
maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 
3713 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinde sayılan olaylara maruz 
kalmaları nedeniyle yaralananlar. 

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık 
Hizmetleri: 

Aşağıda belirtilen sağlık 
hizmetleri için hiçbir ilave ücret 
alınamaz.(EK: RG-30/08/2014-29104/ 
1 md. Yürürlük: 30/08/2014) Ancak; 
Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık 
hizmeti sunucularında (vakıf 
üniversiteleri hariç) öğretim üyesi 
tarafından verilen 18 yaşını 
doldurmamış çocuklar hariç olmak 
üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C 
Listesindeki 618200-P618200 kodlu 
“Koklear implant yerleştirilmesi” 
işlemi için ilave ücret alınabilir. 
Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına 
ait sağlık hizmeti sunucularında 
(vakıf üniversiteleri hariç) öğretim 
üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 
numaralı maddesi kapsamındaki 
sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler 
cerrahi branşında yapılan cerrahi 
işlemler için de ilave ücret alınabilir. 

a) Acil servislerde verilen ve 
SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 
520.021 kod numaralı “Yeşil alan 
muayenesi” adı altında Kuruma 
fatura edilebilen sağlık hizmetleri 

hariç olmak üzere, acil haller 
nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 

 b) Yoğun bakım hizmetleri, 

 c) Yanık tedavisi hizmetleri, 

 ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, 
kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 

 d) Yenidoğana verilen sağlık 
hizmetleri, 

 e) Organ, doku ve kök hücre 
nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, 

 f) Doğumsal anomaliler için 
yapılan cerrahi işlemlere yönelik 
sağlık hizmetleri, 

g) Hemodiyaliz tedavileri, 

ğ) (Değişik: RG- 25/07/2014-
29071 / 3 md. Yürürlük:  25/07/2014) 
Kardiyovasküler cerrahi branşında 
yapılan cerrahi işlemler. (İstisnai 
sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler 
hariç) 

(Ek:RG-12/11/2013-28819/1 
md. Yürürlük:12/11/2013) 

h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C 
Listesindeki 618200-P618200 kodlu 
“Koklear implant yerleştirilmesi” 
işlemi 

Not: Bunların dışında ilave ücret 
alınabilecek haller ve ücret 
miktarları için bakınız: SUT, SGK 
tarafından yayınlanan Özel 
Hastaneler ile Vakıf Üniversite 
Hastanelerinin Alabilecekleri İlave 
Ücret Tavan Oranları Hakkında 
Duyuru 
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1.20. Hastanede çalışan işçiler 
arasında, cinsiyet eşitliği ilkesine 
uyuluyor mu? (4857 sayılı İş Kanunu 
Md. 5; 2010/14 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi) 

AÇIKLAMA: (Ek: 6/2/2014-6518/57 
md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, 
engellilik, siyasal düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine 
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, 
bir işçiye, iş sözleşmesinin 
yapılmasında, şartlarının 
oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya 
gebelik nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı 
veya eşit değerde bir iş için cinsiyet 
nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti 
nedeniyle özel koruyucu hükümlerin 
uygulanması, daha düşük bir ücretin 
uygulanmasını haklı kılmaz.  

1.21. Özel hastane çalışanlarının 
sağlık taramaları yaptırılmış mıdır? 
(ÖHY Md.17/o; Ek-2/ 2 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanede görev 
yapan bütün personelin sağlık 
taramalarının yaptırılması, mesul 
müdürün görevleri/sorumlulukları 
arasındadır. 
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2. ACİL ÜNİTESİ VE AMBULANS 
HİZMETLERİ 

NOT 1: Özel hastanelerde kompleks 
şekildeki yapılaşmalarda acil ünitesi, 
ortak hizmet verecek şekilde tek 
olarak planlanmış ise; ameliyathane, 
yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile 
fiziki bağlantısının olması gerekir. 
Ayrıca hastane komplekslerinde acil 
ünitesinde ambulans girişi ve bu 
girişe yakın bir canlandırma odası 
düzenlenir (ÖHY Md. 26). 

NOT 2: Dal hastanelerinde sadece 
ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini 
verecek şekilde ve donanımda acil 
ünitesi bulunur. (ÖHY Md. 26) 

2.1. Acil servisin seviyelendirme ve 
tescil işlemi yapılmış mıdır? (Acil 
Tebliğ Md. 6-7) 

AÇIKLAMA: Acil servisler, acil hasta 
kapasitesi, acil vakaların özelliği ve 
vakanın branşlara göre ağırlıklı oranı, 
fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, 
tıbbi donanım ve personelin niteliği, 
hizmet verdiği bölgenin özellikleri, 
bulunduğu konum, bünyesinde 
faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin 
statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak 
I., II. ve III. Seviye olarak 
seviyelendirilir. Acil servislerin 
seviyelerine göre tanımları, 
seviyelerine uygun olarak 
bulundurulması gereken birim ve 
alanlar, bunların asgari alan 
genişlikleri, verilmesi gereken 
hizmetin kapsamı, asgari yatak ve 
personel standardı, Tebliğ Ek-1’de, 
tıbbî cihaz ve donanıma ilişkin asgari 

standartları Ek-2’de, bulundurulması 
zorunlu asgari ilaç listesi Ek-3’te, acil 
servislerde bulundurulması gereken 
birim ve alanlar ise Ek-4’de 
gösterilmiştir. 

Göz hastalıkları, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı, 
lepra, deri ve zührevi hastalıkları 
branşlarında faaliyet gösteren ve 
acil sağlık hizmeti yoğunluğu 
bulunmayan dal hastanelerinde 
sadece ilgili uzmanlık dalının 
gerektirdiği branşta acil ünitesi (Acil 
hastalara ilk yardım, temel yaşam 
desteği ve ileri kardiyak yaşam 
desteği hizmetlerinin verilebildiği, en 
az bir odadan oluşan acil sağlık 
birimi) oluşturulur. Acil ünitesinin fiziki 
şartlar, tıbbi donanım, ilaç ve 
personel bakımından Ek-6’daki 
asgari standartları taşıması 
zorunludur. 

Faaliyet gösterdiği branşların özelliği 
gereği acil başvuru yoğunluğu 
bulunan, kadın hastalıkları ve 
doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, 
kalp ve damar cerrahisi, acil yardım 
ve travmatoloji, göğüs cerrahisi, 
onkoloji ve kemik hastalıkları, meslek 
hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları 
ile göğüs hastalıkları alanında 
faaliyet gösteren dal hastaneleri acil 
servislerinin; fiziki şartları bakımından 
en az I. Seviye’nin asgari 
standartlarını, diğer şartlar 
bakımından III. Seviye’nin asgari 
standartlarını taşıması gerekir. 
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Dal hastaneleri haricindeki özel 
sağlık tesislerinin acil servislerini, ilgili 
mevzuatındaki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, bu Tebliğde 
belirtilen süre ve şartlar dahilinde en 
az I. Seviye acil servis asgari 
standartlarına uygun hâle getirmesi 
zorunludur. 

2.2. Hastane dışında ve girişinde, acil 
servisin yerini ve girişini gösteren 
yönlendirme levhaları mevcut mu? 
(ASHY Md. 15; Acil Tebliğ Md. 5) 

AÇIKLAMA: Hastane yakınındaki 
cadde ve sokaklara hastane acil 
servisini gösteren işaret ve 
yönlendirme levhaları konulur. 
Hastane girişinde acil servisin yerini 
gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve 
geceleri de okunabilecek şekilde 
ışıklandırılmış, yönlendirme levhaları 
bulunur. Lüzumu hâlinde bu 
levhalara ek olarak uluslararası 
kabul gören yabancı bir dilde de 
yönlendirme tabelaları eklenebilir.  

Acil servis girişlerinin belirlenmesi 
amacıyla uygun yerlere, beyaz 
zemin üzerine ters "C" harfi şeklinde 

kırmızı hilal ve altında koyu mavi 
harflerle "ACİL" ibaresinin yer aldığı 
yönlendirme tabelası asılır. Acil servis 
binalarında, ışıklandırmalı ve en az 
20 (yirmi) metreden okunabilecek 
büyüklükte “ACİL SERVİS” yazılı 
tabela bulunur. 

2.3. Acil ünitesi; özel hastanenin ana 
girişinden ayrı ve kolay ulaşılabilir 
midir? (ÖHY Md. 26; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

2.4. Acil ünitesi; ambulans ulaşımı ile 
araç giriş ve çıkısına elverişli midir? 
(ÖHY Md. 26; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

2.5. Acil ünitesinin girişinde, uygun 
eğimli sedye rampası bulunmakta 
mıdır? (ÖHY Md. 26; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

2.6. Acil ünitesinde, en az bir adet ilk 
muayene odası, bir adet müdahale 
odası ile müşahede odası 
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bulunmakta mıdır? (ÖHY Md. 26; Ek-
2/ 4 sıra no’lu müeyyide; Acil Tebliğ 
Md. 6-7) 

AÇIKLAMA: I.Seviye acil serviste 
bulunması gereken birimler şunlardır: 

a) Muayene alanları: Ayaktan gelen 
hastaların muayene, teşhis ve 
tedavisinin yapıldığı müstakil oda ya 
da paravanla bölünmüş alan. 

b) Resüsitasyon odası: Herhangi bir 
nedenle solunum ve kardiyak arrest 
olan, ya da olma ihtimali yüksek 
olan, travma nedeni ile acil servise 
başvuran, kanaması olan, 
zehirlenme nedeni ile acil servise 
getirilen, şuuru kapalı olan, 
ambulans ile hastaneye getirilen 
hastaların ilk muayene ve tedavisinin 
yapıldığı alan. 

 

c) Müşahede odası: Gerek 
resüsitasyon odası gerekse hasta 
muayene odalarında ilk muayene 
ve tedavilerinin yapılıp kesin taburcu 
ve/veya yatış endikasyonu 

verilemeyen hastaların en fazla 12 
saat süreyle bakım ve tedavisinin 
yapıldığı alan. 

 

d) Müdahale odası: Her türlü sütur 
atma ve alma, alçı ve benzeri küçük 
cerrahi işlemlerinin yapılabildiği oda. 

2.7. Acil ünitesinde, güvenlik 
hizmetinin verilebileceği bir mekân 
ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek 
ve kadınlar için birer tuvalet ve 
lavabo bulunuyor mu? (ÖHY Md. 26; 
Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide)  

 

2.8. Ortopedi ve travmatoloji 
uzmanlık dalında hasta kabul 
ediliyor ise acil müdahale odası 
veya ortopedi polikliniği muayene 
odası ile bağlantılı veya yakınında 
olmak üzere ayrıca en az bir alçı 
odası düzenlenmiş midir? (ÖHY Md. 
26; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 
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2.9. Hastaya gereken acil tıbbi 
müdahale ön şartsız ve 
gecikmeksizin yapılıyor mu? (ASHY 
Md. 15, 24; ÖHY Md. 39; Ek-2/ 7 sıra 
no’lu müeyyide; Acil Tebliğ Md. 9/1, 
14/1; Başbakanlığın 2008/13 
ve2010/16 no’lu genelgeleri)  

AÇIKLAMA: Hizmet bedelinin 
tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale 
ve bakım sağlandıktan sonra yapılır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık 
Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtildiği 
şekliyle acil hal; ani gelişen hastalık, 
kaza, yaralanma ve benzeri 
durumlarda olayın meydana 
gelmesini takip eden ilk 24 saat 
içinde tıbbi müdahale gerektiren 
haller ile ivedilikle tıbbi müdahale 
yapılmadığında veya başka bir 
sağlık kuruluşuna nakli halinde 
hayatın ve/veya sağlık 
bütünlüğünün kaybedilme riskinin 
doğacağı kabul edilen durumlardır. 
Bu nedenle sağlanan sağlık 
hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak 
kabul edilmektedir. Acil sağlık 
hizmeti vermekle yükümlü kamu ve 
özel tüm sağlık kuruluşları, durumu 
bu tanıma uyan hastaların sağlık 
güvencesi olup olmadığına veya 
ödeme gücü bulunup 
bulunmadığına veya tedavi 
masraflarının nasıl karşılanacağına 
bakmaksızın acil hastaları kabul 
edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi 
yapacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından sağlık hizmeti sağlanan 

genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden; SGK ile sözleşmesi bulunan 
kamu veya özel sağlık kuruluşlarına 
başvuran acil hastalara verilen 
sağlık hizmetinin bedeli, prim borcu 
veya yeterli prim ödeme gün sayısı 
olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık 
hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte 
olan SUT hükümleri çerçevesinde 
SGK'dan tahsil edilecek ve 
hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave 
ücret talep edilmeyecektir. SGK ile 
sözleşmesi bulunmayan sağlık 
hizmeti sunucusuna başvuran acil 
hastalara verilen sağlık hizmetinin 
bedeli, sağlık hizmetinin verildiği 
tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri 
çerçevesinde genel sağlık sigortalısı 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişi 
adına manuel olarak 
faturalandırılarak SGK'ya 
gönderilecektir. SGK tarafından 
yapılacak fatura incelemesi 
sonrasında belirlenen tutarlar genel 
sağlık sigortalısına veya bakmakla 
yükümlü olduğu kişiye ödenecektir. 
Ancak, genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olduğu kişi 
tarafından, sağlık hizmeti bedelinin 
SGK tarafından ilgili sağlık hizmeti 
sunucusuna ödenmesinin talep 
edilmesi halinde, kişinin yazılı 
muvafakati alınarak, kendisinden 
herhangi bir ödeme talebinde 
bulunulmaksızın muvafakatle birlikte 
ilgili sağlık hizmeti sunucusuna 
ödenecektir. Bu durumlarda 
hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave 
ücret istenmeyecektir.  
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Herhangi bir sağlık güvencesi 
olmayan vatandaşlarımızdan sağlık 
hizmeti bedelini ödeme gücü 
bulunmadığını belirtenlerden bu 
konuda yazılı beyan alınacak, yazılı 
beyan verenlerden acil sağlık 
hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. 
Özel hastanelerden acil sağlık 
hizmeti alanlar, öncelikle 2219 sayılı 
Hususi Hastaneler Kanununun 32. 
maddesi çerçevesinde ücretsiz 
kontenjandan yararlandırılacak, bu 
kontenjanı aşan durumlarda hizmet 
sunucusu tarafından, Hususi 
Hastaneler Kanununun 32., 5393 
sayılı Belediye Kanununun 38. ve 60., 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 18. maddeleri 
gereğince sağlık kuruluşunun 
bulunduğu yerin belediyesinden 
ödeme talebinde bulunulacaktır. 
Büyükşehir belediyesi bulunan 
yerlerde bu talep büyükşehir 
belediyesine iletilecektir. 
Belediyelerce ödeme gücü 
bulunduğu tespit edilenler için ise 
durum ilgili sağlık kuruluşuna 
bildirilecek ve hizmeti alan 
tarafından ödemenin yapılması 
sağlanacaktır. 

2.10. Özel hastanenin yatak 
kapasitesi, doluluk oranı, fiilen 
çalışan uzman hekim durumu 
güncel olarak komuta kontrol 
merkezine bildirilmekte midir? (ÖHY 
Md. 39; Ek-2/ 15 sıra no’lu müeyyide) 

 
 

2.11. Acil ünitesinde en az beş tabip 
çalıştırılıyor mu? (ÖHY Md. 26; Ek-
1/IX; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: (Değişik:RG-27/5/2012-
28305) Acil ünitesinde en az beş 
pratisyen tabip veya klinik olmayan 
uzmanlık dallarından uzman tabip 
çalıştırılır.   

2.12. Acil ünitesinde günün her 
saatinde tabip bulunduruluyor mu? 
(ÖHY Md.39) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerin acil 
ünitesinde günün her saatinde tabip 
bulundurulması şarttır. Acil tabibi 
tarafından yapılacak davete ilgili 
dal uzmanının ve diğer personelin 
uymaları zorunludur. Normal çalışma 
saatleri dışında faaliyet gösterilen 
uzmanlık dallarındaki uzman tabipler 
"icapçı" konumda görev yaparlar. 
Mesul müdür tarafından düzenlenen 
çalışma belgesi ile üstlerinde 
fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik 
kartı bulunmak kaydıyla, kadrolu 
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veya (Değişik ibare: RG-27/5/2012 
28305) kadro dışı geçici çalışan 
uzman tabipler ve/veya tabibler 
veyahut sadece nöbet hizmetleri 
için kısmi zamanlı çalışan uzman 
tabipler ve/veya tabipler nöbet 
tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalık 
olarak hazırlanır ve mesul müdür 
tarafından onaylanarak dosyalanır. 

 

2.13. Nöbetçi tabip listesi haftalık 
olarak hazırlanıp mesul müdür 
tarafından onaylanarak 
dosyalanıyor mu? (ÖHY Md. 39; Ek-
1/IX) 

AÇIKLAMA: (Değişik:RG-27/5/2012-
28305) Nöbetçi tabip listesi haftalık 
olarak hazırlanır ve mesul müdür 
tarafından onaylanarak dosyalanır. 
Mevcut kadrolu uzman tabipler, 
mesul müdürce düzenlenen nöbet 
listesine göre acil ünitesinde 
pratisyenlik yetkisini de kullanarak 
nöbet tutabilir. 

2.14. Acil ünitelerde en az üç ve her 
ambulans için en az bir acil tıp 
teknisyeni çalıştırılıyor mu? (ÖHY Ek-
1/XVII; Ek-2/ 27 sıra no’lu müeyyide) 

 

2.15. Özel hastanede ambulans 
bulunduruluyor mu (Özel ambulans 
şirketiyle sözleşme de yapılmış 
olabilir) ? (ÖHY Md. 40; Ek-2/ 11 sıra 
no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastaneler; acil 
durumlarda veya gerektiğinde 
hasta naklinde kullanılmak üzere, 
tam donanımlı ambulans 
bulundurmak veya bu amaçla söz 
konusu hizmeti sunan (Değişik 
ibare:RG-1/7/2014-29047) 7/12/2006 
tarihli ve 26369 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Ambulanslar 
ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans 
Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine 
göre ruhsatı bulunan bir özel 
ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi 
yapmış olmak zorundadırlar. 

 

 

2.16. Acil serviste bulunması gereken 
ilaçlar mevcut mudur? (ÖHY Md.39;  
Ek-5; Ek-2/ 9 sıra no’lu müeyyide ) 

AÇIKLAMA: Acil serviste bulunması 
gereken ilaçlar listesi, Yönetmelik Ek-
5’te yer almaktadır.  
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2.17. Acil serviste bulunması gereken 
asgari araç ve gereç mevcut 
mudur? (ÖHY Md.39; Ek-3/01; Ek-6; 
Ek-2/ 9 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Acil serviste bulunması 
gereken asgari araç, gereç listesi, 
Yönetmelik Ek-3/01; Ek-6’’te yer 
almaktadır Örnek olarak; 2 adet 
tansiyon aleti, 2 adet steteskop, 1 
adet defibrilatör, 1 adet 
elektrokardiyograf cihazı, 1 adet 
nebülizatör, 1'er adet Otoskop-
Oftalmaskop, 1 adet acil müdahale 
arabası (Crash-Card), 1 adet Mobil 
röntgen cihazı, 2 adet batın 
ponksiyon iğnesi  

 

2.18. Adlî vakalara ilişkin işlem ve 
bildirimler mevzuata uygun olarak 
yapılıyor mu? (ÖHY Md. 58; Ek-2/ 15 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Durumundan şüphe 
edilen ve kimliği belli olmayan 
hastalar ile adlî vakalar, ilgili 
mevzuat uyarınca derhal güvenlik 
makamlarına bildirilir. 
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3. POLİKLİNİK HİZMETLERİ 

3.1. Özel hastanede, faaliyet izin 
belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık 
dalları için poliklinik muayene 
odaları ayrılmış mı? (ÖHY Md. 23; Ek-
2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde, 
faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik 
uzmanlık dalları için yeterli şekilde 
aydınlatılan ve havalandırılan 
poliklinik muayene odası ayrılır. Klinik 
uzmanlık dalları dışındaki dallarda 
kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan 
uzman tabiplere yeterli sayıda ve 
genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan 
ve havalandırılan çalışma odaları 
ayrılabilir. 

3.2.Poliklinik muayene odalarında 
uzmanlık dalına uygun araç, gereç 
ve donanım mevcut mu? (ÖHY Md. 
23; Ek-3/02; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide)  

AÇIKLAMA: Muayene odalarında 
uzmanlık dalına uygun araç, gereç 
ve donanım bulunmalıdır. Uzmanlık 
dalına göre bulundurulması gereken 
araç,gereç ve donanım listesi 
Yönetmelik Ek-3’de sayılmıştır. Genel 
poliklinik odasında bulunması 
gereken araç-gereçlerden bazıları 
örnek olarak sayılmıştır: 1'er adet 
negatoskop, tansiyon aleti, 
steteskop, otoskop-oftalmaskop, 
seyyar oksijen tüpü ve maske vs.  

Özel hastanelerde, faaliyet izin 
belgesinde belirtilen uzmanlık dalları 
haricindeki diğer dallara ait araç ve 

gereçler bulundurulamaz ve o 
uzmanlık dallarında hasta kabul ve 
tedavisi yapılamaz. 

 

3.3. Poliklinik muayene odalarında 
hasta muayene masası, soyunma 
bölümü ve lavabo bulunuyor mu? 
(ÖHY Md. 23; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

3.4. Kadın hastalıkları ve doğum ile 
üroloji polikliniklerinde tuvalet 
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bulunuyor mu? (ÖHY Md. 23; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Şayet kadın hastalıkları 
ve doğum poliklinikleri hastane 
bünyesinde diğer polikliniklerden 
ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm 
içinde hasta tuvaleti de var ise; 
üroloji polikliniğinden ayrı olarak 
sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor 
ve burada tuvalet var ise, bu 
polikliniklerin muayene odasında 
tuvalet bulunması gerekmez.  

3.5. Poliklinik muayene odalarının 
kapısında hizmet verilen uzmanlık 
dalının adı bulunuyor mu? (ÖHY Md. 
23; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

3.6. Poliklinik odasında görev yapan 
tabiplerin "Diploma" ve var ise 
"Uzmanlık Belgeleri"nin aslı veya 
mesul müdür tarafından tasdiklenmiş 
bir örneği, duvarda asılı olarak 
bulunuyor mu? (ÖHY Md. 23; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 
 
 
3.7. Poliklinik odasında görev yapan 
tabiplerin "Personel Çalışma 
Belgesi"nin il sağlık müdürlüğü onaylı 
sureti duvarda asılı olarak bulunuyor 
mu? (ÖHY Md. 23; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

3.8. Özel hastanede, bir poliklinik 
muayene odasında çalışabilecek 
hekim sayısı kriterine uyuluyor mu? 
(ÖHY Md. 38 ) 

AÇIKLAMA: (Değişik birinci cümle: 
RG-11/7/2013-28704) Bir poliklinik 
muayene odasında, çalışma süreleri 
belirlenmek kaydıyla birden fazla 
klinisyen hekimin çalışmasına izin 
verilir. Ancak, çalışan her tabip için 
ayrı poliklinik muayene odası da 
düzenlenebilir. Hastanenin 
mevcudunda kadrolu ve kısmi 
zamanlı çalışan tabip sayısından 
fazla poliklinik muayene odasının 
olması, tabip sayısını artırma hakkı 
vermez. 

3.9. Poliklinik odalarında hasta 
mahremiyetine saygı ilkesine 
uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı 
muayene ediliyor mu? (ÖHY Md. 38) 

 

3.10. Muayene sırasında görevli bir 
hemşire bulunuyor mu? (ÖHY Md. 
38) 
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3.11. Poliklinik katında, en az bir 
adedi özürlüler için olmak üzere, 
kadınlar ve erkekler için ayrı tuvalet 
bulunuyor mu? (ÖHY Md. 34; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde, hem 
hastalar ve hem de personel için 
erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı 
olmak üzere yeterli sayıda lavabo ve 
tuvalet bulundurulur. Tuvalet 
kapılarının dışa doğru açılması 
zorunludur. 28.05.2004 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan 
hastaneler için bu şart aranmaz. 
Ancak, bu hastanelerin 
Yönetmeliğin 69’uncu maddesine 
göre devri suretiyle 
ruhsatlandırılmalarının söz konusu 
olması halinde bu kriter aranmalıdır. 

Özürlüler için ilgili mevzuata uygun 
nitelikte, her hastanede asgarî bir 
olmak kaydıyla ilave her otuz yatak 
için bir adet olmak üzere ayrı bir 
lavabo, tuvalet ve banyo bölümü 
bulunur. Poliklinik katında en az bir 

adet özürlü tuvaletinin bulunması da 
şarttır. 
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4. GÖRÜNTÜLEME/LABORATUAR 
HİZMETLERİ 

4.1. Hastanede, bir adet seyyar 
röntgen cihazı bulunuyor mu? (ÖHY 
Md. 28; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Ağız ve diş sağlığı ve göz 
hastalıkları dal hastanelerinde 
seyyar röntgen cihazı bulunması 
zorunlu değildir. 

 

4.2. Hastanede en az 500 mA 
gücünde röntgen cihazının 
bulunduğu bir radyoloji laboratuarı 
kurulmuş mudur? (ÖHY Md. 28; Ek-1; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Ağız ve diş sağlığı, 
psikiyatri ve göz hastalıkları dal 
hastanelerinde zorunlu değildir. 

 

4.3. Hastanede radyodiagnostik 
uzmanı çalıştırılıyor mu? (ÖHY Ek-1/ 
VII; Ek-2/ 27 sıra no’lu müeyyide)  

AÇIKLAMA: Ağız ve diş sağlığı, 
psikiyatri ile göz hastalıkları dal 
hastaneleri haricindeki hastanelerde 
en az bir uzman bulundu-rulması 
zorunludur. 

 

4.4. Radyoloji laboratuarında sabit 
her röntgen teşhis cihazı için en az 
bir röntgen teknisyeni çalıştırılıyor 
mu? (ÖHY, Ek-1/ XVII; Ek-2/ 27 sıra 
no’lu müeyyide) 

 

4.5. Tıpta tanı ve tedavi amacıyla 
radyasyon uygulamalarını yürüten 
laboratuar ve birimler için hastane 
sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumundan (TAEK) lisansı mevcut 
mudur (mevcutsa yenilenmiş midir)? 
(1985/19861 Rad. Güv. Tüz. Md. 7-11-
12, 24; ÖHY Md. 28; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Radyasyon kaynakla-
rının bulundurulması, kullanılması, 
imal, ithal ve ihraç edilmesi, 
alınması, satılması, taşınması, 
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depolanması ve radyasyon 
kaynaklarıyla çalışılabilmesi, TAEK 
tarafından verilecek lisansa bağlıdır. 
Lisans, 5 yıl için geçerlidir. Sürenin 
bitiminde, Lisansların yenilenmesi 
için, lisans süresinin bitiminden 6 ay 
önce, Kuruma bir dilekçeyle 
başvurulması gerekir. TAEK resmi 
internet sitesin-
de(http://www.taek.gov.tr/ustmenu
/lisans_izin_bv.html#radyoloji) yer 
alan “Tıpta Kullanılan Radyoloji 
Cihazlarına Kullanma Ve 
Bulundurma Lisansı Verilebilmesi İçin 
İstenen Bilgi Ve Belgeler” başlıklı yazı 
ekinde (EK 2), “Tıpta Kullanılan 
Radyoloji Cihazları İçin Lisans 
Başvuru Formu” bulunmaktadır. 
Bahsi geçen formun “Cihazın Teknik 
Özellikleri” başlıklı kısmında, lisans için 
başvurulacak cihazlar için “Cinsi: 
Grafi, Skopi, Grafi-Skopi, Bilgisayarlı 
Tomografi, Anjiyografi, Kemik 
Yoğunluk Ölçüm, Mamografi, 
Panoramik Röntgen, Periapikal Diş 
Röntgen Cihazı vb.” açıklaması yer 
almaktadır. Dolayısıyla yapılan 
denetimlerde, TAEK lisansı olup 
olmadığı kontrol edilirken bu 
açıklamanın göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

 

4.6. Radyasyon ile çalışan personel 
kişisel dozimetre taşımakta mıdır? 
(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 
Md. 20, 21) 

AÇIKLAMA: Çalışma Koşulu A: Yılda 
6 mSv'den daha fazla etkin doza 
veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar 
için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 
3/10'undan daha fazla doza maruz 
kalma olasılığı bulunan çalışma 
koşuludur. 

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu 
A'da verilen değerleri aşmayacak 
şekilde radyasyon dozuna maruz 
kalma olasılığı bulunan çalışma 
koşuludur. 

 

Çalışma Koşulu A durumunda görev 
yapan kişilerin, kişisel dozimetre 
kullanması zorunludur.  

4.7. Dozimetrelerin belirlenen 
dönemlerde kontrol edilmesi 
sağlanıyor mu? (Radyasyon 
Güvenliği Yönetmeliği Md. 21) 

AÇIKLAMA: Dozimetreler, TAEK ve 
TAEK tarafından uygun görülen 
kuruluşlar tarafından verilir ve aynı 
kuruluşlarca kontrol edilir. Dozimetrik 
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değerlendirme sonuçları merkezi 
doz kayıt sistemine işlenir. 

 

4.8. Hastanenin hasta kabul ve 
tedavi hizmetleri sunduğu uzmanlık 
dallarının gerektirdiği biyokimya 
ve/veya mikrobiyoloji laboratuarı 
mevcut mudur? (ÖHY Md. 28)  

AÇIKLAMA: Ağız ve diş sağlığı ve göz 
hastalıkları dal hastaneleri 
haricindeki özel hastanelerinde 
hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık 
dallarının gerektirdiği biyokimya 
ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı 
bulunması zorunludur. 

4.9. Hastanede biyokimya ve klinik 
biyokimya uzmanı çalıştırılıyor mu? 
(ÖHY Ek-1/ V)  

AÇIKLAMA: Hastane bünyesinde 
zorunlu laboratuvar kapsamında ise 
hasta kabul ve tedavi edilen 
uzmanlık dallarına göre en az bir 
uzman istihdam edilir (Hastane 
bünyesinde zorunlu laboratuvar 
kapsamında değilse ve hizmet alımı 
durumunda hastane bünyesinde 
ayrıca uzman istihdamı gerekmez). 

4.10. Hastanede mikrobiyoloji ve 
klinik mikrobiyoloji uzmanı çalıştırılıyor 
mu? (ÖHY Ek-1/ VI) 

AÇIKLAMA: Hastane bünyesinde 
zorunlu laboratuvar kapsamında ise 
hasta kabul ve tedavi edilen 
uzmanlık dallarına göre en az bir 
uzman istihdam edilir (Hastane 
bünyesinde zorunlu laboratuvar 
kapsamında değilse ve hizmet alımı 
durumunda hastane bünyesinde 
ayrıca uzman istihdamı gerekmez). 

4.11. Tıbbi tahlil laboratuarlarının her 
birinde en az bir laboratuar 
teknisyeni çalıştırılıyor mu? (ÖHY Ek-
1/ XVII) 

 

 

4.12. Hastane bünyesindeki 
laboratuarlar için ilgili mevzuata 
göre ruhsatname düzenlenmiş 
midir? (ÖHY Md. 28) 
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AÇIKLAMA: (Değişik üçüncü fıkra: 
RG-21/3/2014-28948) Özel hastane 
bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, 
9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Tıbbi 
Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; 
radyoloji laboratuvarlarına ise 
15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre ruhsatname 
düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - 
Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” 
kısmına eklenir. Özel hastane 
bünyesindeki tıbbi laboratuvarların 
faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar 
Yönetmeliği kapsamında yürütülür. 

4.13. Hastane bünyesindeki 
laboratuarlar, faaliyet izin belgesine 
yazılmış mıdır? (ÖHY Md. 28) 
 
 
4.14. Poliklinik ve laboratuarlara 
yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo 
ve tuvaleti olan en az bir numune 
(kan, gaita veya idrar) alma odası 
mevcut mudur? (ÖHY Md. 29) 

 

 
 

4.15. Tıbbi laboratuarda tutulan 
kayıtlar ve raporlar muhafaza 
ediliyor mu? (ÖHY Md. 28; TLY Md. 
12/8) 

AÇIKLAMA: Tıbbi laboratuvarda 
raporlar ve kayıtlar en az otuz yıl, 
elektronik kayıtlar yedekleme ile 
birlikte süresiz muhafaza edilir. 

 

4.16. Patoloji laboratuarında 
örnekleme yapılan doku, lam ve 
bloklar muhafaza ediliyor mu? (ÖHY 
Md. 28; TLY Md.12/8) 

 

AÇIKLAMA: Patoloji laboratu-
varlarında örnekleme yapılan 
dokular rapor çıktıktan sonra en az 
bir ay, lamlar en az on yıl, bloklar ise 
en az yirmi yıl muhafaza edilir.  

 

4.17. Kalite kontrol ve kalibrasyon 
sonuçları muhafaza ediliyor mu? 
(ÖHY Md. 28; TLY Md.12/8) 

 

AÇIKLAMA: İç ve dış kalite kontrol 
değerlendirme sonuçları tıbbi 
laboratuvarda en az beş yıl, cihaz 
test kalibrasyon sonuçları en az bir yıl 
süre ile muhafaza edilir. 
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5. SERVİS HİZMETLERİ 

5.1. Özel hastanenin faaliyet izin 
belgesinde belirtilen yatak 
sayısından fazla hasta 
“yatırılmaması” kuralına uyuluyor 
mu? (ÖHY Md. 20/A,66/b; Ek-2/ 18 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Hasta yatağı, hastaların 
yirmi dört saatten az olmamak üzere 
bakım ve tedavilerinin sağlanması 
amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına 
veya hastalara devamlı tıbbi bakım 
hizmeti verilen birimlere yerleştirilen 
yataklardır. 

Yoğun bakım, prematüre ve 
yeni doğan ünitesindeki yataklar 
(kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık 
merkezi ve yanık odalarındaki 
yataklar, hasta yatak sayısına dahil 
edilir. 

Ancak; 

a) Yeni doğan sağlıklı bebek 
sepetleri ve transport kuvözler, 

b) Doğum için kullanılan 
doğum masaları ve sancı odası 
yatakları, 

c) Poliklinik, acil ve 
laboratuvarlarda muayene, küçük 
müdahale, gözlem ve hastaların 
istirahatı için kullanılan sedye ve 
yataklar, 

d) Anestezi odası ve 
ameliyathanelerde, ameliyat öncesi 
uyuma ve bekleme için kullanılan 
yataklar, 

e) Ameliyat sonrası bakım 
(uyandırma) odası yatakları, 

f) Kemoterapi, radyoterapi, 
girişimsel radyoloji, genel ve lokal 
anestezi, intravenöz, infüzyon, 
inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile 
diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten 
daha az bir zaman dilimi içinde 
yapılan tedaviler için kullanılan 
günübirlik tedavi yatakları, 

g) Hastanede nöbetçi personel 
için ayrılan yataklar, 

h) Refakatçi yatakları 

hasta yataklarına dahil değildir 

Özel hastaneler, faaliyet izin  
belgelerinde  belirtilen yatak 
sayılarında Bakanlıktan izin 
almaksızın değişiklik yapamazlar ve 
faaliyet izin  belgelerinde  yazılı 
yatak sayısından fazla hasta 
yatıramazlar. 

5.2. Hasta odaları doğrudan ve 
yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek 
konumda mıdır? (ÖHY Md. 20; Ek-2/ 
4 sıra no’lu müeyyide) 

 

AÇIKLAMA: Hasta odalarının, 
doğrudan ve yeterli gün ışığı ile 
aydınlanabilecek konumda, taban 
ve duvarlarının düzgün ve kolay 
temizlenebilecek nitelikte ve 
dezenfeksiyona elverişli olmaları 
şarttır. Doğrudan gün ışığı almayan, 
ziyaretçilerin ve hastane personelinin 
yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve 
istirahatını olumsuz tarzda 
etkileyecek mekanlarda hasta odası 
olmamalıdır. 
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5.3. Servislerde hasta başına ayrılan 
alanlar yeterli mi? (ÖHY Md. 22; Ek-
2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde 
yatacak hastalar için hasta 
odalarında hasta yatağı başına 
ayırılması gereken asgarî alan 
ölçüleri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tek yataklı hasta odaları en 
az dokuz metrekare, 

b) İki  yataklı odalar, hasta 
yatağı başına en az yedi metrekare, 

c) Çocuk hastalar için ayırılmış 
olan odalar, hasta başına en az altı 
metrekare, 

d) Çocuğu ile yatan lohusalar 
için tek yataklı odalar en az on iki 
metrekare ve iki yataklı odalar, 
yatak başına en az on metrekare, 
çok yataklı odalar, yatak başına en 
az on metrekare, 

 

 

5.4. Hasta odalarının taban ve 
duvarları düzgün ve kolay 
temizlenebilecek nitelikte ve 
dezenfeksiyona elverişli midir? (ÖHY 
Md. 20; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

5.5. Hasta odalarının kapı genişliğinin 
"en az bir metre on santimetre" 
olması kriteri karşılanıyor mudur? 
(ÖHY Md. 20; Ek Md. 1; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

 

AÇIKLAMA: 28.05.2004 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan 
hastaneler için bu şart aranmaz. 
Ancak, bu hastanelerin 
Yönetmeliğin 69’uncu maddesine 
göre devri suretiyle 
ruhsatlandırılmalarının söz konusu 
olması halinde bu kriter aranmalıdır. 

 

5.6. Hasta odalarındaki tuvalet ve 
banyo kapıları dışa açılacak şekilde 
düzenlenmiş midir? (ÖHY Md. 20; Ek 
Md. 1; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide ) 

AÇIKLAMA: 28.05.2004 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan 
hastaneler için bu şart aranmaz. 
Ancak, bu hastanelerin 
Yönetmeliğin 69’uncu maddesine 
göre devri suretiyle 
ruhsatlandırılmalarının söz konusu 
olması halinde bu kriter aranmalıdır. 
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5.7. "Bir odada ikiden fazla hasta 
yatağı bulunamaz" kriterine uyulmuş 
mudur? (ÖHY Md. 20; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

 

5.8. Özel hastanede hasta kabul ve 
tedavi edilen her uzmanlık dalı için 
en az bir hasta yatağı ayrılmış mı? 
(ÖHY Md. 20; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

5.9. Hasta odalarında her yatak için 
ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve 
vakum tesisatı bulunuyor mu? (ÖHY 
Md. 20; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

5.10. Hasta yatak sayısı otuz ve 
altında olan özel hastanelerde en az 
bir olmak kaydıyla, ilave her otuz 

hasta yatağına bir eklenmek 
suretiyle, özürlü hasta odası tesis 
edilmiş mi? (ÖHY Md. 20; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

 

5.11. Koridor ve hasta odalarına 
hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç 
hazırlama alanı bulunan ve 
koridorun genişliğini etkilemeyecek 
şekilde bir hemşire istasyonu 
kurulmuş mu? (ÖHY Md. 21; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 

 

5.12. Hemşire istasyonunda, her 
hasta odası ile bağlantısı olan hasta 
çağrı sistemi bulunuyor mu? (ÖHY 
Md. 21; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 
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5.13. Servislerde bulunması gereken 
araç, gereç ve donanım mevcut 
mu? (ÖHY 43,44; Ek-3/01,4,5; Ek-2/ 13 
sıra no’lu müeyyide )  

AÇIKLAMA: Örnek olarak; tansiyon 
aleti 2 adet, aspiratör 1 adet, seyyar 
oksijen tüpü 1 adet, defibrilatör 1 
adet, EKG cihazı 1 adet, air 
laringoskop-ambu 1 adet. 

AŞAĞIDAKİ SORULAR KADIN HST. VE 
DOĞUM KLİNİĞİ OLAN 
HASTANELERDE SORGULANACAKTIR 

5.14. Neonatal Tarama Programı 
kapsamında, yeni doğan 
bebeklerden tarama amaçlı kan 
alınmakta mıdır? (AÇS/AP Genel 
Müdürlüğünün 2006/130 Sayılı 
Genelgesi ve Ekleri, AÇS/AP Genel 
Müdürlüğünün 15.12.2008 tarihli ve 
6461 sayılı yazısı) 

 

AÇIKLAMA: Neonatal Tarama 
Programı: Bakanlığımız tarafından 
tüm Türkiye genelinde uygulanan 
Neonatal Tarama Programı ile tüm 
yenidoğanların Konjenital Hipotiroidi, 
Fenilketonüri ve Biyotinidaz Eksikliği 
yönünden taranması 
hedeflenmektedir. 

Konjenital Hipotiroidi: Tiroid bezinin 
gelişimsel hatalarından, tiroid 

hormon biyosentezi ve tiroid bezinin 
regülasyonunda doğuştan gelen 
bozukluklardan kaynaklanan tiroid 
hormon yetersizliği ile karakterize 
klinik bir durumdur. Kalıcı 
hipotiroidinin en sık karşılaşılan 
nedeni konjenital nedenlerdir. 
Yenidoğan döneminde en sık 
karşılaşılan endokrinolojik sorundur. 
Yenidoğan döneminde belirti ve 
bulgular vakaların çoğunda çarpıcı 
olmadığından erken tanı güçtür. 
Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi 
zeka geriliği ve asimetrik cücelik 
ortaya çıkar. Erken teşhis yapılmaz 
ise kalıcı zeka geriliği kaçınılmazdır. 
Erken tanı konan çocuklarda tedavi 
oldukça kolay, ucuz ve etkindir. 

 

Fenilketonüri: Fenilketonüri kalıtsal 
metabolik bir hastalıktır. Hastalıkta 
bir protein yapıtaşı olan fenilalanin 
metabolize edilemez, kanda birikir 
ve geriye dönüşümsüz beyin hasarı 
yaratır. Erken tanımlanıp tedavi 
edilmediği takdirde kaçınılmaz son 
ağır zihinsel geriliktir. 
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Biyotinidaz Eksikliği (BE): Biyotin, 
organizmadaki 4 karboksilaz enzimi 
için kofaktör olarak görev yapan 
önemli bir vitamindir. Biyotinidaz, 
vücutta biyotin döngüsü adı verilen 
bir reaksiyon zinciri içinde serbest 
biyotin oluşum basamağı için gerekli 
bir enzimdir.  

Otozomal resesif geçişli kalıtsal bir 
hastalık olan biyotinidaz eksikliği 
organizmada biyotin döngüsünü 
bozarak metabolik asidoz, deri 
bulguları (parsiyel alopesi vb), işitme 
ve görme kaybı, konvülsiyon ve 
nörolojik belirtiler gibi değişik klinik ve 
laboratuar bulgularının görüldüğü 
bir hastalık tablosuna yol açar. Geç 
kalınan vakalarda koma ve ölüm ile 
karşılaşılabilir. 

Kan Alma Zamanı: Yenidoğan 
taraması için kan örneği ideal olarak 
doğumdan sonraki 3-5’inci günlerde 
alınmalıdır. Fenilketonüri taraması 
için bebeğin en az 24 saat 
beslenmiş olması gerekir. Ancak, 

mümkün olduğunca çok sayıda 
bebeğe ulaşabilmek için sağlık 
kurumlarında doğan bebeklerin 
sağlık kurumunu terk ettiği son anda 
kan örneği alınmaya çalışılmalı, 
yeterince beslenmeden kan örneği 
alınmışsa hastaya ilk hafta içinde en 
yakın sağlık merkezine başvurarak 
yeni kan örneği aldırması gerektiği 
söylenmelidir. 

 

İldeki tüm sağlık birimlerinden 
toplanacak kan örnekleri İl Sağlık 
Müdürlüğü AÇS/AP Şubesi’nde 
toplanmaktadır. 

5.15. Hastanede Mesul Müdür 
bebek ölümlerini bildirmekte midir? 
(AÇS/AP Genel Müdürlüğünün 
2009/31 Sayılı Genelgesi; ÖHY 
Md.17/r; Ek-2/ 2 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Özel Hastane ve 
Ayaktan Tanı ve Tedavi 
Merkezlerinde Mesul Müdür bebek 
ölümlerini bildirmekle yükümlüdür. 
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6. AMELİYATHANE VE MERKEZİ 
STERİLİZASYON 

NOT: Dâhili uzmanlık dallarında 
hizmet verecek olan özel dal 
hastanelerinde ameliyathane 
bulunması zorunlu değildir. Bu 
şekilde açılan özel dal 
hastanelerinde, cerrahi uzmanlık dalı 
ilavesi, Yönetmelikte belirtilen 
ameliyathane ve yoğun bakım ile 
diğer şartların sağlanması 
durumunda yapılır. 

 

6.1. Cerrahi uzmanlık dallarının 
gerektirdiği en az iki adet ameliyat 
salonu bulunuyor mu? (ÖHY Md. 24, 
Ek 11/d-2; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide)  

AÇIKLAMA: Ancak, hasta yatak 
sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş 
sağlığı dal hastaneleri ile göz 
hastalıkları dal hastanelerinde bir 
adet ameliyat salonu olabilir. 

6.2. Ameliyat salonlarının her birinde 
"sadece bir ameliyat masası 
bulunması" kriterine uyulmuş mu? 
(ÖHY Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

6.3. Ameliyathane salonlarında 
gerekli tıbbi donanım ve cihaz 
mevcut mudur? (ÖHY Ek-3/D)  

AÇIKLAMA: Her ameliyat salonu için 
bulunması gereken tıbbi donanım 
ve cihaz listesi Yönetmelik Ek-3/D 
maddesinde belirtilmiştir. Ameliyat 
salonlarında bulunması gereken 
tıbbi cihazlardan bazıları örnek 
olarak sayılmıştır: 1'er adet ameliyat 
tavan lambası, anestezi cihazı (tam 
otomatik/ventilatörlü), seyyar 
ameliyat lambası (akülü), cerrahi 
aspiratör, larengeskop ve ambu seti. 
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6.4. Ameliyathanede uyandırma 
bölümü mevcut mu? (ÖHY Md. 24; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

 

6.5. Cerrahi uzmanlık dalı bulunan 
hastanelerde yeterli sayıda anestezi 
ve reanimasyon uzmanı ile anestezi 
teknisyeni çalıştırılıyor mu? (ÖHY Ek-1, 
IV, XVII; Ek-2/ 27 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Cerrahi uzmanlık dalı 
bulunan hastanelerde en az bir 
anestezi ve reanimasyon uzmanı ile 
her anestezi cihazı için en az bir 
anestezi teknisyeni çalıştırılmalıdır. 

6.6. "Ameliyathane salonlarında toz 
ve mikrop barındıracak girinti 
çıkıntılar olamaz" kriterine uyulmuş 
mu? (ÖHY Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

6.7. Ameliyathanenin duvar, tavan 
ve zeminleri dezenfeksiyon ve 
temizlemeye uygun antibakteriyel 
malzemeler ile kaplanmış mı? (ÖHY 
Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Kısaca, insanlarda 
hastalık yapma özelliği olan 
mikropları uzaklaştırma işlemine 

dezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş 
bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon 
işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon 
derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, 
mikroorganizmaların vejatatif 
(hastalık yapıcı ve dış çevre 
koşullarına dirençsiz) şekillerinin 
öldürüldüğü şekilde de olabilir. 
Bunlardan ilkine yüksek düzeyde 
dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük 
düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. 
Bunların arasında kalacak etkinlikte 
yapılan işlem ise orta düzeyde 
dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli 
dezenfeksiyon işlemi için genellikle 
daha konsantre dezenfektan 
maddeler, uzun süre uygulanarak 
yapılır. Dezenfeksiyon işleminde 
kullanılan maddelere “dezenfektan” 
denir. Bunlar genellikle kimyasal 
maddelerdir. Hastane kaynaklı 
enfeksiyonlarda önemli rolü olan 
ameliyathanelerin fiziki alt 
yapılarının, temizlik ve dezenfeksiyon 
için en uygun şekilde 
yapılandırılması gereklidir. Bu 
nedenle ameliyathanenin duvar, 
tavan ve zeminleri uygun 
antibakteriyel malzemeler 
kullanılarak, kolay temizlenebilecek 
ve dezenfekte olabilecek şekilde 
yapılmalıdır. 

6.8. Ameliyathane salonları yeterli 
genişlikte midir? (ÖHY Md.28;  Ek-2/ 5 
sıra no’lu müeyyide ) 

AÇIKLAMA: Ameliyathane 
salonlarının ölü alan oluşturacak 
girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan 
boşluklar ile keskin köşeler haricinde 
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kalan  net  kübik kullanım alanı en az 
otuz metrekare,  kardiyovasküler 
cerrahi ve organ nakli ile ilgili 
ameliyathaneler için en az kırkbeş 
metre kare olur. Net kullanım alanı 
içinde, kolon ve benzeri hareket 
kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma 
ile ameliyat ekibinin hareket 
kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel 
bir durum olmaması gerekir. 

6.9. Ameliyathane salonlarının 
taban-tavan arası net yüksekliği 
(havalandırma kanalları, asma 
tavan, hepafiltreler hariç) ameliyat 
salonunun her noktasında en az üç 
metre midir? (ÖHY Md. 24, Geçici 
Md. 5; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: 21.10.2006 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan 
hastaneler için bu şart aranmaz. 

 

6.10. Ameliyathane kısmında  
bulunan koridor genişliği en az iki 
metre midir? (ÖHY Md. 24, Ek Md. 1; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: 28.05.2004 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan 
hastaneler için bu şart aranmaz. 

 

6.11. Ameliyathanelerde yarı ve tam 
steril alanlar oluşturulmuş mudur? 
(ÖHY Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

6.12. Ameliyathane salonu ve yan 
hacimlerinin bulunduğu tam steril 
alanlarında "pencere ve kapıların dış 
ortama açılmaması" kriterine 
uyulmuş mudur? (ÖHY Md. 24; Ek-2/ 
5 sıra no’lu müeyyide) 

 

6.13. Ameliyathane salonu ve yan 
hacimlerinin bulunduğu tam steril  
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alanlarında "tuvalet bulunmaması" 
kriterine uyulmuş mudur? (ÖHY Md. 
24; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

 

6.14. Yarı steril alanda, personel 
dinlenme yeri, kadın ve erkek 
personel için ayrı ayrı düzenlenmiş 
giyinme ve soyunma ile tuvalet ve 
duş mahalleri bulunuyor mu? (ÖHY 
Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Sterilizasyon, bir 
maddenin üzerinde veya içinde 
bulunan tüm mikroorganizmalardan 
arındırılma işlemine sterilizasyon 
denir. Bu işlem sonrasında hastalık 
yapan ve yapmayan tüm 
mikroorganizmalar öldürülmektedir. 
Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede 
sterilizasyon gibi ayırma imkânı 
yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz 
bakteriler, virüsler, mantarlar gibi 
tüm mikroorganizmalar ortadan 
kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya 
da yapılmamıştır. Bu işlemin 
dereceleri ya da uygulama 
farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan 
tüm mikroorganizmaların 
kaldırılmasıdır. Steril olan bir ortama 
mikropların bulaşmasına 
"kontaminasyon" adı verilir. Yarı steril 
kavramı steril ve steril olmayan alan 
arasın-daki geçiş bölgelerini tarif 
etmek üzere kullanılmaktadır. 
Ameliyathanelerde steril, yarı steril 
ve steril olmayan alanları ve bu 
alanlarda personelin uyması 
gereken kurallar belirlenerek, 
hastane kaynaklı enfeksiyonların 
kontrolü sağlanmalıdır. Yarı steril 

alanda, personel dinlenme yeri, 
kadın ve erkek personel için ayrı ayrı 
düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile 
tuvalet ve duş mahalleri bulunur. 

6.15. Ameliyathane alanının, hepa 
filtreli hijyenik klima sistemi veya 
muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi 
ve havalandırılması sağlanmış mı? 
(ÖHY Md. 24; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide)  

AÇIKLAMA: Hepa Filtre (High 
Efficiency Particulate Arresting - 
Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı), 
havada bulunan partikül ve 
mikroorganizmaların tutularak ortam 
havasının temizlenmesi amacıyla 
kullanılır.  

Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi 
ve steril şartları gerektiren diğer 
alanlarında, yeterli havalandırma ve 
sterilizasyon için hijyenik klima 
santralı yaptırılması zorunludur. 
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6.16. Tıbbi müdahaleler öncesinde, 
hasta ve/veya hasta yakınlarından 
belirlenen formatlara uygun olarak 
rıza alınmakta mıdır? (1219 Sayılı 
Kanun Md. 70; Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md. 24; ÖHY Md. 48/i; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide 15 ) 

AÇIKLAMA: Tıbbi müdahalelerde 
hastanın rızası gerekir. Hasta küçük 
veya mahcur ise velisinden veya 
vasisinden izin alınır. Hastanın, 
velisinin veya vasisinin olmadığı veya 
hazır bulunamadığı veya hastanın 
ifade gücünün olmadığı hallerde, 
bu şart aranmaz. Kanuni temsilci 
tarafından muvafakat verilmeyen 
hallerde, müdahalede bulunmak 
tıbben gerekli ise, velayet ve 
vesayet altındaki hastaya tıbbi 
müdahalede bulunulabilmesi 
mahkeme kararına bağlıdır. Kanuni 
temsilciden veya mahkemeden izin 
alınması zaman gerektirecek ve 
hastaya derhal müdahale 
edilmediği takdirde hayatı veya 
hayati organlarından birisi tehdit 
altına girecek ise, izin şartı aranmaz. 
Üçüncü fıkrada belirtilen ve hayatı 
veya hayati organlardan birisini 
tehdit eden acil haller haricinde, 
rızanın her zaman geri alınması 
mümkündür. Rızanın geri alınması, 
hastanın tedaviyi reddetmesi 
anlamına gelir. Rızanın müdahale 
başladıktan sonra geri alınması, 
ancak tıbbi yönden sakınca 
bulunmaması şartına bağlıdır. 

6.17. Hastanede "Merkezi 
Sterilizasyon Ünitesi" kurulmuş mu? 
(ÖHY Md. 30; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

6.18. Merkezi sterilizasyon ünitesi 
ameliyathane ile bağlantılı mıdır? 
(ÖHY Md. 30; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

6.19. Merkezi sterilizasyon ünitesi 
ameliyathane ile bağlantısız ise, steril 
malzeme transferi steriliteyi 
bozmayacak şekilde planlanmış mı? 
(ÖHY Md. 30; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide)  

 

6.20. Merkezî sterilizasyon ünitesinde 
"kirli malzeme girişi-yıkama", "ön 
hazırlık-paketleme" ile "sterilizasyon-
steril malzeme çıkış" bölümleri 
oluşturulmuş mu? (ÖHY Md. 30; Ek-2/ 
5 sıra no’lu müeyyide) 
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7. YOĞUN BAKIM VE GÖZLEM ÜNİTESİ 

NOT: Ağız ve diş sağlığı dal 
hastaneleri ile göz dal 
hastanelerinde yoğun bakım 
bulunması zorunlu değildir. 

7.1. Yatak sayısı elliye kadar ve elli 
dâhil olan özel hastanelerde bir 
yatak cerrahi, bir yatak dâhili 
uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla 
en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi 
kurulmuş mudur? (ÖHY Md. 25; Ek-2/ 
4 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Yatak sayısı ellinin 
üstünde olan hastanelerde, her otuz 
yatak için birer yoğun bakım yatağı 
ilave edilir. 

(Ek paragraf: RG-11/7/2013-28704) 
Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro 
dışı geçici statüde hekim veya özel 
hastanede tek kardiyovasküler 
cerrahi uzmanı çalıştırılması 
durumunda koroner yoğun bakım 
ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakım ünitesi kurulması 
zorunlu değildir. Ancak koroner ve 
kardiyovasküler cerrahi yoğun 
bakım takibi ve tedavisi gerektiren 
durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem 
yapılır. 

 

7.2. Yoğun bakım sorumlusu 
görevlendirilmiş midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 17) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım sorumlusu 
uzman tabip baştabip tarafından 
görevlendirilir. Yoğun bakım 
uzmanlık eğitimi verilen eğitim ve 
araştırma hastanelerinde eğitim 
sorumlusunun, üniversite 
hastanelerinde ise ana bilim dalı 
başkanının da görüşü alınır. 
Görevlendirme, baştabibin 
belirleyeceği sürelerle, ilgili uzman 
tabipler arasında dönüşümlü olarak 
yapılabilir. Yoğun bakım sorumlusu 
olarak görevlendirilebilecek uzman 
tabipler şunlardır: 

a) Genel yoğun bakım servislerinde 
yoğun bakım uzmanı, bulunmaması 
durumunda genel cerrahi, iç 
hastalıkları, anesteziyoloji ve 
reanimasyon veya göğüs hastalıkları 
uzmanları arasından, branş yoğun 
bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık 
dalındaki bir uzman görevlendirilir. 

b) Çocuk yoğun bakım servislerinde 
çocuk yoğun bakım uzmanı, 
bulunmaması durumunda, tercihen 
Bakanlıkça düzenlenen çocuk 
yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya bir 
çocuk cerrahisi uzmanı 
görevlendirilir. 

c) I. ve II. seviye yenidoğan yoğun 
bakım servislerinde neonatoloji 
uzmanı tabip bulunmaması 
durumunda tercihen Bakanlıkça 
düzenlenen yenidoğan yoğun 

35 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

Özel Hastaneler Denetim Rehberi 



7.BÖLÜM                                                             YOĞUN BAKIM VE GÖZLEM ÜNİTESİ 

bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. 
III. seviye yenidoğan yoğun bakım 
servislerinde neonatoloji uzmanı 
görevlendirilir. Ancak seviye IIIA 
yenidoğan yoğun bakım 
servislerinde, dört yıl süreyle, ülke için 
yeterli neonatoloji uzmanı 
yetiştirilinceye kadar tercihen 
yenidoğan yoğun bakım eğitimi 
almış, çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı da görevlendirilebilir.  

Yoğun bakım servislerinde Ek-1, Ek-2 
ve Ek-3’de gösterilen uzman tabip 
ve hemşire asgari standardına ilave 
olarak, hizmetin yoğunluğu ve 
vakaların özelliğine göre yoğun 
bakım hizmetleri ihtiyacını 
karşılayacak nitelik ve sayıda 
personel baştabip tarafından 
görevlendirilebilir. 

7.3. Yoğun bakım sağlık tesisindeki 
diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi 
ve hastane personelinin genel 
kullanım alanlarından ayrılmış mıdır? 
(ÖHY Md. 25/i, Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 5/a; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım servisleri 
sağlık tesisindeki diğer birimlerden, 
hasta, ziyaretçi ve hastane 
personelinin genel kullanım 
alanlarından ayrı, tercihen asansör, 
ameliyathane, acil servis, laboratuar 
ve görüntüleme birimlerine yakın 
olacak şekilde yapılandırılır. 

7.4. Yoğun bakım servisi giriş ve 
çıkışları uygun mudur? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5/b,c) 

AÇIKLAMA: II. ve III. seviye yoğun 
bakım servislerinin girişinde ayrı bir 
ön geçiş alanı bulunur. 

Hastaların yoğun bakım servisi ile 
ambulans girişi arasındaki naklinin 
hızla ve kolaylıkla sağlanması için 
gerekli düzenlemeler yapılır. 

7.5. Hasta yakınları için bilgilendirme, 
görüşme ve bekleme amacıyla 
uygun bir alan düzenlenmiş midir? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 5/ç)  

 

AÇIKLAMA: Hastane içerisinde, 14 
m2’den az olmamak üzere hasta 
yakınları için bilgilendirme, görüşme 
ve bekleme amacıyla uygun bir 
alan düzenlenir. 

7.6. Yoğun bakımda destek hizmeti 
alanı, malzeme odası, depo ve ilaç 
hazırlama alanı ile kirli malzeme ve 
geçici atık alanları ayrılmış mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 5/d,e,f,g) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinde kayıtların tutulması ve 
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muhafazası, iletişim ve sekretarya 
hizmetlerinin yürütülmesi, personelin 
iaşesi ve kısa süreli dinlenmesi, kadın 
ve erkek personelin kıyafet 
değiştirmesi için uygun ve yeterli 
destek hizmet alanları ayrılabilir. 
Hastane içinde tüm personel için 
genel bir kıyafet değiştirme bölümü 
varsa servis içinde ayrıca bir kıyafet 
değiştirme bölümü düzenlenmesi 
zorunlu değildir. 

Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli 
malzeme ve cihazların geçici 
muhafazası, gerekirse 
temizlenebilmesi için içerisinde bir 
tezgâh, lavabo, musluk, sabun, kâğıt 
havlu ve ayakla kontrol edilebilen 
çöp kovası ile atık giderinin 
bulunduğu bir malzeme odası 
bulundurulur. Bu odanın çıkışı, kirli 
malzemeler servis içerisinden 
geçirilmeyecek şekilde düzenlenir. 

Hasta alanları dışında, hasta bakımı 
için sık kullanılan malzemeler ile 
lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza 
edileceği, direk ışıktan korunacak 
şekilde düzenlenmiş uygun bir depo 
alanı ayrılır. 

Eczaneden hazır olarak temin 
edilemeyen ve servis içerisinde 
hazırlanması gereken ilaç ve 
infüzyonlar için destek alanı 
içerisinde ayrı bir hazırlama alanı 
oluşturulur. 

7.7. Yoğun bakım ünitelerinde el 
yıkama amaçlı lavabo ve diğer 
malzeme bulunmakta mıdır? (Yoğun 
Bakım Tebliği Md. 5/ı,p) 

AÇIKLAMA: Servis girişinde en az bir 
ve hasta alanında en az dört 
yatağa bir adet olacak şekilde 
muslukları bulunan, suyun çevreye 
sıçramasını ve göllenmesini 
önleyecek genişlik ve derinlikte, 
sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, 
lavabo ve sağlık çalışanlarının 
kolayca ulaşabileceği el antiseptiği 
bulunur. Yoğun bakım servislerindeki 
muslukların dirsek veya ayakla 
kontrol edilmesi veya otomatik açılır 
kapanır olması tercih edilir. 

 

 

7.8. Yoğun bakım servisinin duvar, 
tavan, zemin, pencere ve diğer fiziki 
özellikleri uygun mudur? (ÖHY Md. 
25, Yoğun Bakım Tebliği Md. 
5/ğ,i,j,k,l,m,n,o; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Duvar ve tavan 
yüzeylerinde kolay temizlenebilir, 
aşağıya parçacık dökülmeyecek 
nitelikte malzeme veya boya 
kullanılır ve açık renk tercih edilir. 
Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve 
eşyaların çarpma noktalarında 
korumalı olacak şekilde yapılandırılır. 
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Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, 
yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık 
temizlemeye uygun ve 
mikroorganizma üremesini en aza 
indirgeyebilen, kimyasallara gerek 
duyulmadan ve kolayca 
temizlenebilir, antistatik özellikte 
malzeme kullanılır. 

Servisteki pencerelerin açılmaz 
nitelikte olması ve tercihen hasta 
alanlarının gün ışığı alması sağlanır. 
Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, 
monitör ve ekranların gün ışığından 
doğrudan etkilenmemesi, hastaların 
mahremiyetini sağlamak için gerekli 
düzenlemeler yapılır. 

Servis ışıklandırması hastanın cildini 
en iyi şekilde gösterebilecek, 
yansıma ve gölgeleme 
yapmayacak biçimde tesis edilir. 
Hasta başı ışıklandırma tercihen her 
yatak için ayrı ve ayarlanabilir 
nitelikte olmalıdır. 

Yoğun bakım servisleri izolasyon 
odaları dahil, gürültü ve akustiği 
engelleyecek, arka plan gürültüyü 
en aza indirecek şekilde 
yapılandırılır. 

Yoğun bakım servislerinde hastaların 
sürekli gözetim ve izlenmesine 
uygun, merkezi konumda bir alan 
ayrılır. 

 Her yatağın yanında hasta takip 
formlarının ve dosyalarının tutulduğu 
ve muhafaza edildiği bir düzenek 
bulunur. 

Servis içindeki tezgâh, dolap ve 
dolap kapakları, az ek yeri olan, 

kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri 
yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli 
cihaz ve eşyaların çarpmasına 
dayanıklı malzemeden seçilir. 
 
7.9. Yoğun bakım servislerinde 
yaşam destek alt yapısı, hasta başı 
paneli, oksijen çıkışı ve vakum sistemi 
bulunmakta mıdır? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 5/ö) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinde izolasyon odaları dâhil, 
yaşam destek alt yapısı, her yatak 
için ayrı olmak üzere zeminde 
olmayan hasta başı en az oniki çıkışlı 
elektrik paneli, erişkin ve çocuk 
yoğun bakım servislerinde en az iki 
basınçlı hava çıkışı, üç oksijen çıkışı 
ve iki vakum sistemi; yenidoğan 
yoğun bakım servislerinde en az iki 
basınçlı hava çıkışı, iki oksijen çıkışı, iki 
vakum sistemi bulunur. Birinci seviye 
yoğun bakım servislerinde basınçlı 
hava zorunlu olmayıp diğer 
sistemlerin en az bir çıkışlı olması 
yeterlidir. 

7.10. Erişkin yoğun bakım servisi 
gerekli fiziki şartları taşımakta mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 6) 
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AÇIKLAMA: Erişkin yoğun bakımda, 
yoğun bakım servislerinde bulunması 
gereken genel özelliklerin yanı sıra 
aşağıda belirtilen fiziki şartların 
sağlanmış olması gereklidir: 

a) ) Erişkin yoğun bakım servislerinde 
destek alanları hariç, yataklar 
arasındaki mesafe en az 1,5 m 
olacak şekilde, her yatak için en az 
12 m2 alan ayrılır. 

b) Yatak sayısı on ve altında olan 
yoğun bakım servisleri tek servis 
olarak düzenlenebilir. On’dan fazla 
yatağı olan yoğun bakım servisleri 
ise en fazla altı ila on yataktan 
oluşan birden fazla birime ayrılır. 

c) Yoğun bakım yatakları arasında 
gerektiğinde kullanılmak üzere 
enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun 
biçimde bir ayırma düzeneği 
bulundurulur. 

ç) Yoğun bakım servisinin bulunduğu 
katta, hasta alanı haricinde olmak 
kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için 
temizleme ve muhafaza alanı ile tek 
kullanımlık malzemeler için kullanım 
öncesi muhafaza alanı ayrılır. 

d) Koroner yoğun bakım ve birinci 
seviye yoğun bakım servisleri diğer 
yoğun bakım servislerinden ayrı 
mekânlarda düzenlenebilir. 

e) Bünyesinde ayrıca çocuk yoğun 
bakım servisi bulunmayan veya 
çocuk yoğun bakım servisi bulunup 
da boş yatak bulunmayan sağlık 
tesislerinde; dahilî ve cerrahî branşlar 

dâhil, yoğun bakım gereksinimi olan 
tüm çocuk hastaların bakım ve 
tedavisinin erişkin yoğun bakım 
servislerinin uygun şekilde ayrılmış 
bölümlerinde yatırılarak sağlanması 
zorunludur. 

f) Genel ışıklandırma tercihen, 
gündüz 150 fc veya 1614 lux, gece 
100 fc ya da 1076 lux olacak şekilde 
ayarlanır. 

7.11. Genel yoğun bakım ünitesinde 
gerekli tıbbi cihaz ve donanım 
bulunmakta mıdır? (ÖHY Ek-3/36) 

AÇIKLAMA: Genel yoğun bakım 
ünitelerinde bulunması gereken tıbbi 
cihaz ve donanımın listesi 
Yönetmelik Ek-3/36’da belirtilmiştir. 
Bahse konu tıbbi cihaz ve 
donanımdan bazıları örnek olarak 
sayılmıştır: 

1- Ruhsatında kayıtlı yatak sayısı 
kadar, baş ve ayak kısmı bağımsız 
hareket edebilen, Trandelenburg 
yapabilen, CPR yapılabilen elektrikli 
otomatik yoğun bakım yatağı, 

2- İki adet seyyar oksijen tüpü, 

3- Yatak sayısı kadar monitör, 

4- Yatak sayısı kadar respiratör, 

5- 1 adet Crash-Cart (Defribrilatör, 
ambu, larengeskop, oksijen tüpü, 
guide, oksijen jakı, mayi askısı, 
makas) 

6- Nebülizatör, 

7- EKG Cihazı, 

8- Hasta başı merkezi hava oksijen 
vakum sistemi. 
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7.12. Kardiyoloji uzmanlık dalı var ise 
en az bir yataklı koroner yoğun 
bakım ünitesi kurulmuş mudur? (ÖHY 
Md. 25 ek paragraf; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Kardiyoloji uzmanlık dalı 
için koroner yoğun bakım ünitesi en 
az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi 
uzmanlık dalı için en az iki yatak 
bulunan kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanlık dalı  ile kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı 
için yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde en az iki küvöz 
bulunması gerekir. 

Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro 
dışı geçici statüde hekim veya özel 
hastanede tek kardiyovasküler 
cerrahi uzmanı çalıştırılması 
durumunda koroner yoğun bakım 
ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakım ünitesi kurulması 
zorunlu değildir. Ancak koroner ve 
kardiyovasküler cerrahi yoğun 
bakım takibi ve tedavisi gerektiren 
durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem 
yapılır. 

 

7.13. Kardiyoloji yoğun bakım 
ünitesinde, gerekli tıbbi cihaz ve 
donanım bulunmakta mıdır? (ÖHY 
Ek-3/38) 

AÇIKLAMA: Kardiyoloji yoğun bakım 
ünitelerinde bulunması gereken tıbbi 
cihaz ve donanımın listesi 
Yönetmelik Ek-3/38’de belirtilmiştir. 
Bahse konu tıbbi cihaz ve 
donanımdan bazıları örnek olarak 
sayılmıştır: 

1- Yoğun bakım yatak sayısı kadar, 
baş ve ayak kısmı hareket edebilen 
elektrikli otomatik karyola, 

2- 2 adet monitör (KB, EKG takibi 
yapılabilecek), 

3- 1 adet EKG cihazı, 

4- 1 adet defibrilatör, 

5- 2 adet ventilatör, 

6- 1’er adet transport ventilatörü ve 
transport monitörü, 

7- Erişkin ve çocuk için 1’er adet 
ambu cihazı. 
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7.14. Kalp ve damar cerrahi 
uzmanlık dalı var ise en az iki yataklı 
kalp ve damar cerrahi yoğun bakım 
ünitesi kurulmuş mudur? (ÖHY Md. 
25; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

7.15. Kalp ve damar cerrahisi yoğun 
bakım servisi gerekli fiziki şartları 
taşımakta mıdır? (ÖHY Md. 25, 
Yoğun Bakım Tebliği Md. 9; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Bünyesinde kalp ve 
damar cerrahisi merkezi bulunan 
sağlık tesislerinde, kalp ve damar 
cerrahisi yoğun bakım servisleri bu 
Tebliğde belirlenen üçüncü seviye 
hizmet, personel ve donanım asgari 
standartlarına uygun olarak en az 
dört yoğun bakım yatağı ve tek 
yataklı bir temas izolasyon odası 
olacak şekilde yapılandırılır. 

Kalp damar cerrahisi yoğun bakım 
servisi, ameliyathane steril alanında 
olmamak kaydıyla, ameliyathane ile 
irtibatlı olacak şekilde 
yapılandırılır.(21.10.2006 tarihinden 
önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan, ön 
izin alan veya ön izin başvurusu 
Bakanlığa intikal etmiş hastaneler 
için bu şart aranmaz) 

 

Kalp ve damar cerrahisi yoğun 
bakım servislerinde en az üç kalp ve 
damar cerrahisi uzmanı tabip 
bulunur. Uzman tabip sayısı altı ve 
üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet 
esasına dayalı olarak uzman tabip 
nöbeti tutulur. Uzman tabip sayısı üç 
ila altı arasında ise mesai saatleri 
dışındaki yoğun bakım hizmetleri, 
müstakil acil branş nöbeti ile 
yükümlü anesteziyoloji ve 
reanimasyon veya kardiyoloji 
uzmanı tabiplerden birisi tarafından 
yürütülür. Bu takdirde kalp ve damar 
cerrahisi uzman tabipleri dönüşümlü 
olarak icap nöbeti ile yükümlendirilir. 

7.16. Kardiyovasküler cerrahi yoğun 
bakım ünitesinde, gerekli tıbbi cihaz 
ve donanım bulunmakta mıdır? 
(ÖHY Ek-3/39) 

AÇIKLAMA: Kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakım ünitelerinde bulunması 
gereken tıbbi cihaz ve donanımın 
listesi Yönetmelik Ek-3/39’da 
belirtilmiştir.  

Bahse konu tıbbi cihaz ve 
donanımdan bazıları örnek olarak 
sayılmıştır: 

1- Ruhsatında kayıtlı en az 2 adet, 
baş ve ayak kısmı bağımsız hareket 
edebilen Trandelenburg yapabilen 
CPR yapılabilen elektrikli otomatik 
yoğun bakım yatağı, 

2- 1 adet defibrilatör, 

3- Yatak sayısı kadar KVC 
hastalarına yönelik monitör, 
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4- Yatak sayısı kadar ventilatör, 

5- 1’er adet transport monitörü ve 
transport ventilatörü, 

6- Nebülizatör, 

7- 1 adet EKG Cihazı, 

8- 1 adet Crash-Cart, 

9- Hasta başı merkezi hava oksijen 
vakum sistemi, 

10- Steril Setler (1’er adet; acil 
müdahale seti, dren takma seti, 
trakeostomi seti, balon takma seti, 
cut-down seti). 

7.17. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanlık dalı için yenidoğan 
yoğun bakım ünitelerinde en az iki 
kuvöz bulunuyor mu? (ÖHY Md. 25; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

 

7.18. Çocuk yoğun bakım servisi 
gerekli fiziki şartları taşımakta mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 7) 

AÇIKLAMA: Çocuk yoğun bakımda, 
yoğun bakım servislerinde bulunması 
gereken genel özelliklerin yanı sıra 
aşağıda belirtilen fiziki şartların 
sağlanmış olması gereklidir: 

a) Çocuk yoğun bakım servisleri, 
mümkün olduğunca, her hastaya ve 
yakınlarına özel bir ortam 
ayrılabilecek şekilde düzenlenir. 

b) Destek alanları hariç, yataklar 
arasındaki mesafe en az 2 m olacak 
şekilde, her yatak için en az 12 m2 
alan ayrılır. 

c) Genel ışıklandırma tercihen 20 fc 
veya 215 lux, spot ışıklandırma 150 fc 
veya 1600 lux olacak şekilde 
ayarlanır. 

ç) Yoğun bakım yatakları arasında 
gerektiğinde kullanılmak üzere 
enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun 
biçimde bir ayırma düzeneği 
bulundurulur. 

d) Yoğun bakım servisinin bulunduğu 
katta, hasta alanı haricinde olmak 
kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için 
temizleme ve muhafaza alanı ile tek 
kullanımlık malzemeler için kullanım 
öncesi muhafaza alanı ayrılır. 

7.19. Yenidoğan yoğun bakım servisi 
gerekli fiziki şartları taşımakta mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 8) 
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AÇIKLAMA: Yenidoğan yoğun 
bakımda, yoğun bakım servislerinde 
bulunması gereken genel özelliklerin 
yanı sıra aşağıda belirtilen fiziki 
şartların sağlanmış olması gereklidir: 

a) Çocuk sağlığı hastalıkları 
alanında faaliyet gösteren dal 
hastaneleri hariç, genel hastaneler 
bünyesindeki yenidoğan yoğun 
bakım servisleri, doğum yaptırılan 
birimlere yakın ve tercihen aynı 
katta olmalıdır. Ayrı katlarda olması 
halinde süratli, kolay ulaşımı 
sağlayan ve transport küvözü 
taşıyabilecek nitelikte bir asansör 
bulunmalıdır. 

b) Bünyesinde yenidoğan yoğun 
bakım servisi bulunan sağlık 
tesislerinde özellikle prematüre 
bebeği olan annelerin taburculuk 
öncesi bebekleriyle birlikte 
kalabilecekleri ve tercihen servis ile 
aynı katta, her altı ila on küvöz için 
bir yatak olacak şekilde, en fazla üç 
yataklı anne uyum odaları tahsis 
edilir. Anne uyum odaları normal 
hasta odaları ile aynı standartlara 
sahip olup bu odalarda, hasta başı 
oksijen ve vakum sistemi, hasta başı 

hemşire çağrı sistemi, telefon, el 
yıkama lavabosu; oda dışında ise 
annelerin kullanabileceği banyo ve 
tuvalet bulundurulur. 

c) Servis bünyesinde anne sütü ile 
emzirmenin desteklenmesi için 
uygun koltukları, lavabosu bulunan, 
görevli personel ile rahat iletişim 
kurma imkânı sağlayan ayrı bir alan 
düzenlenir. Bu alanda süt sağmak 
ve saklamak için uygun ekipman 
bulunması sağlanır. 

ç) Yenidoğan yoğun bakım servisi ile 
diğer yoğun bakım servisleri 
birbirinden ayrı yapılandırılır. Ancak 
ön geçiş alanları ortak kullanılabilir. 

d) Destek alanları hariç, her 
yenidoğan yoğun bakım yatağı 
başına en az 6 m2 alan ayrılır ve her 
kuvöz için; birinci seviyede 60 cm, 
ikinci seviyede 90 cm ve üçüncü 
seviyede 120 cm yataklar arası 
mesafe bırakılır. 

e) Yenidoğan yatakları radyan ısı 
kaybını ve artışını önlemek amacıyla 
servisteki pencerelerden en az 60 
cm uzaklıkta bulunur ve 
havalandırma çıkışlarına yakın 
yerleştirilmez. 

f) Gereksiz ultraviyole ve infrared 
radyasyondan korunmak için uygun 
lambalar, mercekler ve filtreler 
kullanılır. Işık sistemi yenidoğanın 
cildini en iyi şekilde gösterebilecek, 
yansıma ve gölgeleme 
yapmayacak biçimde tesis edilir. 
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Yenidoğanın gelişmekte olan 
retinasının ışıktan zarar görmesini 
engelleyici düzenlemeler yapılır. 

g) Serviste yenidoğan bakım ve 
diğer destek bölümlerinin yakın 
olduğu alanlarda görevli personel ile 
yenidoğanın gereksinimlerini ayrı 
karşılayabilecek nitelikte, çoklu 
ışıklandırma düzenlemeleri yapılır. 

ğ) Arka plandaki devamlı ve geçici 
gürültünün, izolasyon odaları dahil, 
yenidoğan yataklarının bulunduğu 
alanda saatte ortalama 50-55 dB’i, 
en fazla olarak da 70 dB’i 
geçmemesi sağlanır. 

h) Yılda ortalama binin altında 
doğum gerçekleştirilen sağlık 
tesislerinde her beşyüz doğum için 
bir kuvöz veya radyan ısıtıcılı açık 
yataktan oluşan, yeterli neonatal 
resusitasyon alanı ve resüsitasyon 
için gerekli donanımı bulunan bir 
birim oluşturulur. 

ı) Yenidoğan cerrahi yoğun bakım 
servisleri de bu Tebliğin yenidoğan 
yoğun bakım servislerine ilişkin 
hükümlerine tabidir. 

7.20. Yeni doğan yoğun bakım 
ünitesi ile diğer yoğun bakım 
ünitelerinin birbiriyle irtibatı kesilmiş 
midir? (ÖHY Md. 25;  Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide)  

AÇIKLAMA: Yeni doğan yoğun 
bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım 
ünitelerinin ön geçiş alanları ortak 
olabilir. 

 

7.21. "Yoğun bakım ünitesinin steril 
alanları içerisinde tuvalet 
bulunamaz" kriterine uyulmuş 
mudur? (ÖHY Md. 25; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Koroner yoğun bakım 
ünitesinde tuvalet bulunabilir. 

7.22. Üçüncü seviye yoğun bakım 
servislerinde enfeksiyon kontrolü ile 
ilgili olarak gerekli ilave önlemler 
alınmış mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği 
Md. 11) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinde 11/08/2005 tarihli ve 
25903 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı 
Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 
Yönetmeliği doğrultusunda etkin 
enfeksiyon kontrol programlarının 
uygulanması zorunludur. Üçüncü 
seviye yoğun bakım servislerinde 
enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak 
alınacak ilave önlemler şunlardır: 

a) Tüm yoğun bakım servislerinde 
merkezi havalandırma sistemi 
kullanılır. Üçüncü seviye yoğun 
bakım servislerinde ise en az % 90 
filtrasyon sağlayan, saatte asgari altı 
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kez dış hava değişimi yapabilen, 
sıcaklığın 22-28°C, bağıl nemin %30-
60 arasında ayarlanabildiği, 
Bakanlıkça belirlenen ulusal 
standarda uygun, merkezi 
havalandırma sistemleri kurulur. 
Havalandırma sisteminin 
validasyonu sağlanır, düzenli olarak 
fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri 
gerçekleştirilerek performans 
kalifikasyon uygunluğu izlenir ve 
kayıt altına alınır. Standardizasyonun 
yetkili kuruluşlara yaptırılması 
sağlanır. 

b) Üçüncü seviye yenidoğan servisi 
bulunan sağlık tesislerinde otomatik 
beslenme servisleri (TPN) kurulur ya 
da bu servislerin bulunduğu 
hastanelerden hizmet alımı yoluna 
gidilir. Otomatik beslenme 
servislerinin Bakanlıkça yayımlanan 
Total Parenteral Nütrisyon (TPN) İçin 
Güvenli Uygulamalar Rehberi’nde 
belirtilen standartlara uygun olması 
sağlanır. 

7.23. İkinci seviye yenidoğan yoğun 
bakım servisleri ile tüm üçüncü 
seviye yoğun bakım servislerinde 
uygun izolasyon odaları bulunmakta 
mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği Md. 12) 

 

AÇIKLAMA: İkinci seviye yenidoğan 
yoğun bakım servisleri ile tüm 
üçüncü seviye yoğun bakım 
servislerinde en az bir tane temas 
izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı 
altıdan fazla olan üçüncü seviye 
erişkin ve çocuk yoğun bakım 

servislerinde her altı yatak için en az 
bir temas izolasyon odası oluşturulur. 

 Temas izolasyon odalarının tek 
yataklı olarak düzenlenmesi zorunlu 
olup yenidoğan yoğun bakım 
servisindeki izolasyon odaları için giriş 
alanı dahil en az 10 m2, çocuk ve 
erişkin yoğun bakım servislerindeki 
izolasyon odaları için ise en az 15 m2 
alan ayrılır. 

Temas izolasyon odalarının giriş 
kapıları ortak yoğun bakım alanına 
açılamaz, ortak koridora açılabilir. 
Oda giriş kapısının hemen dışında 
musluk ve lavabo bulunur.  

Dörtten fazla temas izolasyon odası 
bulunan üçüncü seviye yoğun 
bakım servislerinde havanın 
%100’ünü dışarı atabilen en az bir 
negatif basınçlı solunum izolasyon 
odası tesis edilir. 

Negatif basınçlı solunum izolasyon 
odalarının duvarları, tavanı ve 
zemini sızdırma olmayacak şekilde 
tasarlanır. İzolasyon odalarının tüm 
çıkış kapılarının kendiliğinden 
kapanabilir nitelikte olması sağlanır. 
Bu odalarda ayrıca acil iletişim ve 
uzaktan hasta monitorizasyon sistemi 
de bulunur. 

 Negatif basınçlı solunum izolasyon 
odalarında, odanın basınç 
durumunu sürekli olarak izlemeyi 
sağlayan mekanizmalar bulunur. 

Hemşire sayısı yeterli olan sağlık 
tesislerinde solunum ve temas 
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izolasyon odaları için ayrı 
görevlendirme yapılır. 

7.24. Yoğun bakım servislerinde 
gerekli güvenlik önlemleri alınmış 
mıdır? (Yoğun Bakım Tebliği Md. 13) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinde hastanın, hasta 
yakınlarının ve çalışanların emniyetini 
sağlamak için sağlık tesisi 
yönetimlerince aşağıdaki güvenlik 
önlemlerinin alınması zorunludur: 

Servis giriş ve çıkışları mümkün 
olduğunca en az sayıda planlanır. 
Kontrol noktaları servis girişine yakın 
ve görülebilecek şekilde 
yapılandırılır. 

Günün her saatinde görevli personel 
dışında ilgisi olmayan kişilerin servise 
girmesi kontrollü geçiş özelliği olan 
kapılar konarak engellenir ve 
gerektiğinde girişlerin yeterli sayıda 
güvenlik kamerası ile izlenmesi 
sağlanır. 

Güvenlik önlemleri alınırken görevli 
personel, hasta, hasta yakını, aile ve 
bebeklerin rahatlığı ve 
mahremiyetinin korunması esastır. 

Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine 
monte edilir. Kabul edilebilir kaçak 
miktarının, koruyucu uygulama 
standartlarına ve donanım kalitesi 
standartlarına uygun olması sağlanır. 
Personel muhtemel elektrik tehlikeleri 
konusunda bilgilendirilir. 

Yangından korunma mevzuatı 
çerçevesinde gerekli önlemler alınır. 
Yoğun bakım servisleri hastaların acil 
ve afet durumlarında kolaylıkla ve 
süratle tahliye edilmesine imkân 
verecek katlarda yapılandırılır. 

7.25. Yoğun bakımda görevli 
personel yoğun bakım ve 
resüsitasyon eğitimleri almış mıdır? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 19) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinde görevlendirilen sorumlu 
uzman tabip, hemşire, sağlık 
memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin 
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar 
doğrultusunda yoğun bakım ve 
resüsitasyon eğitimleri almaları 
sağlanır. 

 

7.26. Yoğun bakım servisinde hasta 
kabul ve yatış işlemleri usulüne 
uygun olarak yürütülmekte midir? 
(Yoğun Bakım Tebliği Md. 21) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım ihtiyacı 
bulunan hastaların, erişkin, çocuk ve 
ilgili branş yoğun bakım hastası olup 
olmadığına bakılmaksızın, sağlık 
tesisinin ilgili dal uzman tabibi 
mevcudu, tıbbi donanım ve boş 
yatak bakımından hastanın tıbbi 
durumunun gerektirdiği tıbbi bakım 
ve tedaviyi sağlayabilecek seviye 
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ve şartları taşıması halinde hastanın 
başka sağlık tesisine sevk 
edilmemesi ve sağlık hizmetinin 
öncelikle bu sağlık tesisinde boş 
bulunan yoğun bakım 
yataklarından birisine yatırılarak 
verilmesi sağlanır. 

Yoğun bakım servislerine hasta yatışı, 
taburcu veya kurum dışına sevk 
işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi 
gerektiğinde doğrudan yapılabilir. 
Diğer kliniklerden yoğun bakım 
servislerine yatışına karar verilen 
hastanın ilgili klinikten çıkışı yapılarak 
bu servislere girişi yapılır ve yoğun 
bakım servisinin kendi hastası olarak 
kayıt altına alınır. Yoğun bakım 
servisinden kliniğe alınacak 
hastaların yine aynı usulle bu 
servislerden çıkış işlemi 
gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış 
kaydı yapılır. 

Yoğun bakım servislerinin hasta yatış 
ve çıkış işlemleri için Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliği ekinde 
yer alan “Servise Yatan ve Servisten 
Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt 
Formu (Form No 54)” kullanılır. 
İstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili 
tüm iş ve işlemler diğer servislerde 
olduğu gibi yürütülür. 

Sorumlu uzman tabip tarafından 
hasta epikrizinde belirtilmek şartıyla, 
ikinci seviye yoğun bakım servisi 
bulunan sağlık tesislerinde birinci 
seviye yoğun bakım hastalarının, 
üçüncü seviye yoğun bakım servisi 
bulunan sağlık tesislerinde ise birinci 

ve ikinci seviye yoğun bakım 
hastalarının takip ve tedavisi de 
sağlanabilir. 

7.27. Yoğun bakım servislerinden 
hasta sevk ve nakli yapılırken 
uyulması gereken hususlara riayet 
edilmekte midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 22) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım 
servislerinden hasta sevk ve nakli 
yapılırken aşağıdaki ilkelere riayet 
edilir: 

a) Yoğun bakım servislerinde yatan 
hastaların sevk ve nakillerinin 112 
Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile 
yapılması esastır. Hastanın sevk 
edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi 
ile sevk ve nakil işlemleri, 112 Komuta 
Kontrol Merkezinin 
koordinasyonunda talimatlara 
uygun olarak geçekleştirilir. 

b) Hasta sevk edilirken hastanın acil 
servis biriminde bekletilmesine 
mahal vermeden doğrudan 
hastanın tıbbi durumunun 
gerektirdiği seviyedeki yoğun bakım 
servisine yatışının yapılması esastır. 

c) Hastanın sevk ve nakil kararı 
sorumlu uzman tabip tarafından, 
gerekiyor ise ilgili dal uzmanları ile de 
konsültasyon sağlanarak verilir ve 
sevk prosedürüne uygun olarak 
baştabiplik veya idari nöbetçi 
uzman tabibince onaylanır. 
Hastanın, stabilize edildikten sonra 
gerektiğinde ilgili sağlık personeli 
refakatinde, vücut ısısının 
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korunabileceği bir ambulans veya 
transport kuvöz ile tıbbi durumunun 
gerektirdiği en uygun koşullarda 
sevk edilmesi zorunludur. 

ç) Sevk evrakına, hastaya ait gerekli 
bilgi ve belgeler ile epikriz eklenir. 
Yenidoğanların sevklerinde Ek-7’deki 
Yenidoğan Sevk ve Nakil Formu 
kullanılır. 

d) Hasta nakil ve sevklerinde 
kardiopulmoner resüsitasyon (CPR) 
ve neonatal resusitasyon (NRP) 
eğitimi almış sağlık personeli 
görevlendirilir. 

7.28. Yoğun bakım sorumlu uzman 
tabibi tarafından organ donörü 
olabilecek hastalar hakkında organ 
nakli koordinatörünü önceden bilgi 
verilmekte midir? (Yoğun Bakım 
Tebliği Md. 18) 

AÇIKLAMA: Yoğun bakım sorumlu 
uzman tabibi organ donörü 
olabilecek hastalar hakkında organ 
nakli koordinatörünü önceden 
bilgilendirir. 

HASTANEDE "GÖZLEM ÜNİTESİ" 
VARSA AŞAĞIDAKİ KRİTERLER 
ARANACAKTIR: 

7.29. Gözlem ünitesinde "yatak 
başına en az altı metrekare alan" 
mevcut mudur? (ÖHY Md. 25/A; Ek-
2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde; ilgili 
dal uzmanının kısa süreli olarak 
hastayı gözlem altına alarak takip 
edebileceği, hasta gözlem ünitesi 
oluşturulabilir. 

7.30. Gözlem ünitesindeki yataklar 
uygun bir şekilde ayrılmış mıdır? 
(ÖHY Md. 25/A; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

7.31. Gözlem ünitesinde lavabo var 
mıdır? (ÖHY Md. 25/A; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

 

7.32. Gözlem ünitesinde hemşire 
istasyonu mevcut mudur? (ÖHY Md. 
25/A; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 
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7.33. Gözlem ünitesinde kullanılacak 
hasta yatakları pozisyon alabilen, 
koruma barları olan ve her yöne 
hareketli tekerlekli özellikte midir? 
(ÖHY Md. 25/A; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

7.34. Gözlem odasında hasta başı 
monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz 
sistemi bulunmakta mıdır? (ÖHY Md. 
25/A; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

7.35. "Gözlem yatak sayısının, 
hastane toplam yatak sayısının % 
25’ini geçmemesi gerekir" kriterine 
uyulmuş mudur? (ÖHY Md. 25/A; Ek-
2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Ancak, hasta yatak 
sayısı otuz ve altında olan genel 
veya dal hastanesinde, gözlem 
yatak sayısı en fazla beş olur. Yatak 
sayısı otuz ila 100 arasında olan 
genel veya dal hastanesinde, bir 
gözlem ünitesinde en fazla on yatak, 
yatak sayısı 100 ve üzerinde olan 
genel veya dal hastanesinde, bir 

gözlem ünitesinde en fazla on beş 
yatak bulunabilir. 
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8. ECZANE HİZMETLERİ  

8.1. Özel hastanede bir eczacı 
sorumluluğunda ruhsatlandırılmış 
eczane bulunmakta mıdır? (ÖHY 
Md. 27, 66, Geçici Md. 15, Ek fıkra, , 
Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik; Ek-2/ 5 sıra 
no’lu müeyyide ) 

AÇIKLAMA: Özel hastanelerde 
bulunan eczaneler, amacı dışında 
faaliyet gösteremezler ve dışarıya 
ilaç satamazlar. Özel hastanelerde, 
18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir 
eczacı sorumluluğunda 
ruhsatlandırılmış eczane bulunması 
zorunludur. 23.09.2010 tarihinden 
önce ruhsatlandırılmış özel 
hastanelerden eczanesi 
bulunmayanlar 31.12.2014 tarihine 
kadar 27 nci maddeye göre eczane 
kurması gerekmektedir. 

 

 

8.2. Hastanede bulundurulması 
gereken ilaçlar mevcut mudur? 
(ÖHY Ek-4) 

AÇIKLAMA: Hastanede 
bulundurulması gereken asgari ilaç 
listesi, Yönetmelik Ek-4’te 
bulunmaktadır. Örnek: yeter sayıda 
adrenalin ampul 1 mg., 5 adet 
atropin ampul 1/4 mg., 5 adet 
isoptin ampul, yeter sayıda Lokal 
anestezik ampul veya flakon, 5 adet 
İsolyte sol. 500 cc Vs.  

 

8.3. Sorumlu müdür eczanede 
görevinin başında mıdır? (ÖHY Md. 
27, EEHY Md 14; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Eczacılar ve eczaneler 
hakkında Kanun’un ilgili maddesine 
göre özel hastanenin eczanesi 
diplomalı mesul müdür eczacının 
idaresinde bulunması şarttır. 
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8.4. Miadı dolan, bozulan ilaç ve sarf 
malzemesinin Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine 
uygun olarak imhası yapılıyor mu? 
(Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği) 

 

8.5. Uyuşturucu ilaçlar kilitli 
dolaplarda muhafaza ediliyor mu? 
(İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu) 

 

8.6. Eczanenin fiziki koşulları uygun 
mudur? (İyi Eczacılık Uygulamaları 
Kılavuzu) 

AÇIKLAMA: Hastane eczaneleri 50 
yatağa kadar 20 metrekare, artan 
her 50 yatak için 10 metrekare 
eklenerek bulunan bir alanda hizmet 
vermelidir. Eczaneler, aydınlık, 
rutubetsiz havadar, temiz ve düzenli 
olmalıdır. Eczanelerin zeminleri karo, 
mermer veya benzeri malzemeyle 
döşenmelidir. 

 

8.7. Eczanede bulunan ilaçların 
uygun ısı ve ışık koşullarında 
saklanması ile buzdolabı 
sıcaklıklarının termometre ile günlük 
olarak takibi yapılarak kayıtları 
tutuluyor mu? (Eczaneler ve Eczane 
Hizmetleri Hk. Yön. Md. 15; İyi 
Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu) 

AÇIKLAMA: Oda sıcaklığında (25C0) 
saklanması gereken ilaçlar için tıbbi 
müstahzarlar, aşı ve serumlar, 
kodeksteki özellikleri ve ambalaj 
üzerindeki saklama koşulları göz 
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önüne alınarak, gerektiği gibi 
saklanmalıdır. Bu sebeple eczanenin 
sıcaklığı gerekli ölçüler içinde 
tutulmalıdır. Isı ve nem ölçer 
bulunmalıdır.  

 

Isı ve nem ölçerin çalışıp çalışmadığı 
kontrol edilerek, kayıtların tutulup 
tutulmadığına bakılmalıdır. 
Buzdolabı sıcaklığı +2˚ C ile +8˚ C 
arasında olmalıdır. 
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9. DİĞER BİRİM VE ALANLAR 

9.1. Hastanede jeneratör mevcut 
mudur? (ÖHY Md. 31; Ek-2/ 4 sıra 
no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Hastanede, otomatik 
olarak devreye giren ve elektrik 
projesinde hesaplanan kurulu gücün 
en az % 70’i oranında uygun güç ve 
nitelikte olan bir jeneratör 
bulunmalıdır. 

 

9.2. Hastanede, Türk Standartları 
Enstitüsünün standartlarına göre imâl 
edilmiş en az iki asansör bulunmakta 
mıdır? (ÖHY Md. 31; Ek-2/ 4 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Asansörlerden birinin 
tekerlekli sandalye ve sedye ile 
hasta taşımaya elverişli olması şarttır. 
Özel hastanelerde, en fazla iki kat 
arasında asansör bulunmaması 
durumunda, bu katlar arasında 
tekerlekli sandalye ve sedye ile 
hasta taşımaya elverişli uygun eğimi 
olan rampa yapılır. 

 

28.05.2004 tarihinden önce 
Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel 
hastanelerden, Yönetmeliğin 31’inci 
maddesinde öngörülen iki asansörü 
bulunmayanlar için, sedye ve 
tekerlekli sandalye taşımaya elverişli 
bir asansörü mutlaka bulunmak 
kaydıyla; binada, ikinci asansör 
yapılmasının statik ve mimari açıdan 
sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü ve Belediyece 
belgelenmesi halinde, ikinci asansör 
yaptırma zorunluluğu aranmaz. 

9.3. Birden fazla katı olan özel 
hastanelerde ilgili mevzuata uygun 
olarak yangın merdiveni mevcut 
mudur? (ÖHY Md. 31; Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik Md. 30, 151, 154; Ek-2/ 4 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Riskli bölümler ve 
servislerde yangın merdiveni çıkışını 
veya yangın esnasında müdahaleyi 
zorlaştıracak nitelikte demir 
parmaklık bulunup bulunmadığı 
ayrıca kontrol edilmelidir. 
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Eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti 
amaçlı binalarda, eğlence 
yerlerinde, kullanıcı sayısı 50 kişiyi 
geçen konaklama tesislerinde ve 
kullanıcı sayısı 100 kişiyi geçen bütün 
binalarda yangın merdiveninin tabii 
zemine kadar indirilmesi şarttır. 

Yataklı sağlık hizmeti amaçlı 
binalarda, huzurevlerinde, anaokulu 
ve ilköğretim okullarında ve bir 
kattaki kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen 
eğlence yerlerinde dairesel 
merdivene izin verilmez. 

 

9.4. Özürlüler için ilgili mevzuata 
uygun nitelikte, her hastanede 
asgarî bir olmak kaydıyla ilave her 
otuz yatak için bir adet olmak üzere 
ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo 
bölümü bulunuyor mu? (ÖHY Md. 
34; Ek-2/ 4 sıra no’lu müeyyide) 

 

9.5. Ölü koymaya, yıkamaya ve 
gerektiğinde otopsi yapmaya uygun 
bir morg bulunuyor mu? (ÖHY Md. 
35; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Morg; hastaların 
olmadığı, genel kullanım 
alanlarından uzak yerde ve morg 
çıkışı, özel hastanenin ana ve acil 
girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde 
ayrı olarak düzenlenmelidir. Yatak 
sayısı elliye kadar olan hastanelerde 
soğuk hava düzeni bulunan ve en 
az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü 
muhafaza dolabı bulunmalıdır. 
Artan her elli yatak için bir ölü 
muhafaza dolabı ilave edilir.  
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9.6. Mutfak ve çamaşırhanenin 
taban ve duvarları, hijyenik şartlarda 
yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli 
midir? (ÖHY Md. 36; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

9.7. Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin 
ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma 
yerleri ayrı ve yeterli miktarda çelik 
evye bulundurulmakta mıdır? (ÖHY 
Md. 36; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

 

9.8. Çamaşırhane fiziki olarak uygun 
genişlikte midir? (ÖHY Md. 36; Ek-2/ 5 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Çamaşırhanenin, kirli 
çamaşır depolama, kirli çamaşır 
tasnifi, çamaşır basma-yıkama, 
santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz 
çamaşır depolama ve 
çamaşırhanede çalışacak personel 
için duş yerleri bulunacak genişlikte 
olması gerekir.  

 

NOT: Mutfak ve çamaşırhane 
hizmetlerinin dışarıdan satın alınması 
halinde, hasta yatak katlarında 
yemek dağıtımının yapıldığı ve 
temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı 
ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve 
diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. 
Kapalı servis tepsilerinde yemek 
arabaları ile servis yapılan 
hastanelerde kat ofis odaları 
oluşturulmayabilir. 

9.9. Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi hazırlanmış mıdır? 
(Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik Md. 136) 

AÇIKLAMA: Bu Yönetmeliğin 
uygulanmasını sağlamak üzere 
belediyeler, kamu kurum ve 
kuruluşları ve özel kuruluşlar ile 
gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları 
yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin 
özelliklerini ve bu Yönetmelik 
hükümlerini dikkate alarak yangın 
önleme ve söndürme konusunda iç 
düzenlemelerde bulunurlar. 
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9.10. Yangın algılama ve uyarı 
sistemi mevcut ve çalışır durumda 
mıdır? (Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik 
Md. 75)  

AÇIKLAMA: Yangın algılama ve 
uyarı sisteminin, el ile, otomatik 
olarak veya bir söndürme 
sisteminden aldığı uyarılardan biri 
veya birkaçı ile devreye girmesi 
gerekir.  

 

El ile yangın uyarısı, yangın uyarı 
butonları ile yapılır. Yangın uyarı 
butonları yangın kaçış yollarında 
tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, 
bir kattaki herhangi bir noktadan o 
kattaki herhangi bir yangın uyarı 
butonuna yatay erişim uzaklığının 60 
m'yi geçmeyecek şekilde 
yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya 
yaşlıların bulunduğu yerlerde bu 
mesafe azaltılabilir. 

Tüm yangın uyarı butonlarının 
görülebilir ve kolayca erişilebilir 
olması gerekir. Yangın uyarı 
butonları, yerden en az 110 cm ve 
en fazla 130 cm yüksekliğe 
yerleştirilir. Aşağıda belirtilen 
binalarda yangın uyarı butonlarının 
kullanılması mecburidir:  

a) Konutlar hariç, kat alanı 400 
m2’den fazla olan iki kat ile dört kat 
arasındaki bütün binalarda,  

b) Konutlar hariç, kat sayısı dörtten 
fazla olan bütün binalarda,  

c) Konutlar dâhil bütün yüksek 
binalarda.  

Yapı yüksekliği 6,5 metreden fazla 
veya toplam kapalı alanı 1000 
m2’den fazla hastanelerde, 
OTOMATİK YANGIN ALGILAMA 
CİHAZLARI tesis edilmesi mecburidir. 

Kazan dairesinde doğalgaz veya 
LPG kullanılması hâlinde, bu gazları 
algılayacak gaz algılayıcıların 
kullanılması şarttır. 
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9.11. Yangın söndürme alet ve 
cihazları TSE’li ve yeterli mi? 
(Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik Md. 54, 99)  

AÇIKLAMA: Orta tehlike ve yüksek 
tehlike sınıfında her 250 m² yapı 
inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, 
uygun tipte 6 Kg’lik yangın 
söndürme cihazları bulundurulması 
gerekir. Hastanelerde, sulu veya 
temiz gazlı söndürme cihazlarının 
tercih edilmesi gerekir. 

 

Söndürme cihazlarının standartlarda 
belirtilen hususlar doğrultusunda 
yılda bir kez yerinde genel kontrolleri 
yapılır ve dördüncü yılın sonunda 
içindeki söndürme maddeleri 
yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. 
Cihazlar dolum için alındığında, 
söndürme cihazlarının bulundukları 
yerleri tehlike altında bırakmamak 
için, servisi yapan firmalar, bakıma 
aldıkları yangın söndürme 
cihazlarının yerine, aldıkları 
söndürücü cihazın özelliğinde ve 
aynı sayıda kullanıma hazır yangın 
söndürme cihazlarını geçici olarak 
bırakmak zorundadır. 

Kazan dairesinde en az 1 adet 6 
Kg’lik çok maksatlı kuru kimyevi tozlu 
yangın söndürme cihazı ve büyük 
kazan dairelerinde en az 1 adet 
yangın dolabı bulundurulur. 

9.12. Yangın söndürme ekipleri 
kurulmuş ve eğitilmiş midir? (Sivil 
Savunma Kanunu; Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik Md. 126) 

 

AÇIKLAMA: Kurulması ve eğitilmesi 
gereken ekipler şunlardır: 

a) Söndürme Ekibi 

b)Kurtarma Ekibi 

c) İlk Yardım Ekibi 

d)Koruma Ekibi 
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10.TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ  

10.1. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel 
atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor 
mu? (ÖHY Md. 33; Tıb. Atık Kont. 
Yönet. Md. 5; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Servis, poliklinik, 
laboratuar, ameliyathane ve diğer 
bölümlerde tıbbi atık, evsel atık, 
kesici ve delici atıklar için ayrı ayrı 
toplama poşetleri/kutuları bulunup 
bulunmadığı, tıbbi atık toplama 
poşetleri bulunup bulunmadığı 
kontrol edilmelidir. Geçici Tıbbi Atık 
Deposu/Konteynırı mahallinde 
görülmelidir. 

 

10.2. “Ünite İçi Atık Yönetim Planı” 
hazırlanıp uygulanmakta mıdır? 
(ÖHY Md. 33; Tıb. Atık Kont. Yönet. 
Md. 8-10; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide)  

AÇIKLAMA: Ünite İçi Atık Yönetim 
Planı, atıkların toplanması, 
biriktirilmesi ve taşınmasında 
kullanılacak ekipman ve araçlar, 
atık miktarları, toplama sıklığı, geçici 
depolama sistemleri, toplama 
ekipmanlarının temizliği ve 

dezenfeksiyonu, kaza anında 
alınacak tedbirleri içerir. 

 

10.3. Tıbbi atıkların toplanmasında, 
Yönetmelikte belirtilen torbalar 
kullanılıyor mu? (ÖHY Md. 33; Tıb. 
Atık Kont. Yönet. Md. 8-13; Ek-2/ 5 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Tıbbi atıkların 
toplanmasında; yırtılmaya, 
delinmeye, patlamaya ve taşımaya 
dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu 
polietilen hammaddeden sızdırmaz, 
üzerinde görülebilecek büyüklükte 
ve her iki yüzünde “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT 
TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı 
renkli plastik torbalar kullanılır.  
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10.4. Kesici ve delici özelliği olan 
atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı 
olarak teknik özellikleri Yönetmelikte 
belirtilen kutu veya konteynerler 
içinde toplanmakta mıdır? (ÖHY 
Md. 33; Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 
8/d,13; Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Kesici ve delici özelliği 
olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı 
olarak delinmeye, yırtılmaya, 
kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su 
geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve 
karıştırılması mümkün olmayan, 
üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve 
DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan 
plastik veya aynı özelliklere sahip 
lamine kartondan yapılmış kutu 
veya konteynerler içinde toplanır. 

 

10.5. Atıkları geçici depolamak 
amacıyla geçici atık deposu inşa 
edilmiş mi? (ÖHY Md. 33; Tıb. Atık 
Kont. Yönet. Md. 8/f; Ek-2/ 5 sıra 
no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Atıkları geçici 
depolamak amacıyla geçici atık 
deposu inşa etmek veya (20 yatak 
kapasitesinin altı için) konteyner 
bulundurmakla hastane yönetimi 
yükümlüdür. Ayrıca, yatak sayısı elli 

ve üzerinde olan özel hastanelerin 
tıbbi atık odalarının soğutma 
sisteminin olması ve yemekhaneden 
kaynaklanan sıvı atıkların, 
kanalizasyona verilmeden önce 
filtrasyona tabi tutulmaları şarttır. 

 

10.6. Depo kapıları üzerinde 
görülebilecek şekilde ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi 
Atık” ibaresi bulunuyor mu? (ÖHY 
Md. 33; Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 19; 
Ek-2/ 5 sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Depo kapıları üzerinde 
görülebilecek şekilde ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi 
Atık” ibaresi bulunmalıdır. 
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10.7. Depo kapıları kullanımları 
dışında daima kapalı ve kilitli 
tutuluyor mu? (ÖHY Md. 33; Tıb. Atık 
Kont. Yönet. Md. 19; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

 

10.8. Geçici atık deposu, uygun 
yerde inşa edilmiş mi? (ÖHY Md. 33; 
Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 19; Ek-2/ 5 
sıra no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Geçici atık deposu, 
hastane giriş, çıkışı ve otopark gibi 
yoğun insan ve hasta trafiğinin 
olduğu yerler ile gıda depolama, 
hazırlama yerlerinin dışında ve atık 
taşıma araçlarının kolaylıkla 
ulaşabileceği bir alanda inşa edilmiş 
olmalıdır. 

 

10.9. Tıbbi atıkların yönetimiyle 
görevli personele periyodik olarak 
eğitim veriliyor mu? (ÖHY Md. 33; 
Tıb. Atık Kont. Yönet. Md. 8; Ek-2/ 5 
sıra no’lu müeyyide) 

 

10.10. Tıbbi atıkların taşınmasıyla 
görevli personele özel giysiler 
sağlanmış mı? (ÖHY Md. 33; Tıb. Atık 
Kont. Yönet. Md. 8, 26; Ek-2/ 5 sıra 
no’lu müeyyide) 

AÇIKLAMA: Tıbbi atıkların ünite 
içinde taşınması ile görevlendirilen 
personelin, taşıma sırasında 26. 
maddede belirtilen şekilde özel 
nitelikli turuncu renkli elbise giymesi 
ve bunun ilgili ünite tarafından 
karşılanması zorunludur. (Personel 
çalışma sırasında eldiven, koruyucu 
gözlük, maske kullanır) 
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10.11. Yemekhaneden kaynaklanan 
sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden 
önce filtrasyona tâbi tutuluyor mu? 
(ÖHY Md. 33; Ek-2/ 5 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Yatak sayısı elli ve 
üzerinde olan özel hastanelerin 
yemekhaneden kaynaklanan sıvı 
atıkların, kanalizasyona verilmeden 
önce filtrasyona tabi tutulmaları 
şarttır. 
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11. HASTA HAKLARI  

11.1. Sağlık kurum veya 
kuruluşunda, Hasta hakları 
uygulamalarının yürütülmesi 
amacıyla hasta iletişim birimi 
oluşturulmuş mudur?(Hasta Hakları 
Yönetmeliği Madde 4/d, 42/B, 
Geçici Madde 1) 

AÇIKLAMA: İlgili yönetmelikte Sağlık 
kurum ve kuruluşu: Sağlık hizmeti 
verilen kamu veya özel bütün kurum 
ve kuruluşları ile tababet icra edilen 
bütün yerleri ifade etmektedir.  
Hasta hakları uygulamalarının 
yürütülmesi amacıyla sağlık kurum 
ve kuruluşları bünyesinde hasta 
iletişim birimleri oluşturulması 
gerekmektedir. Sağlık kurum ve 
kuruluşları bünyesinde bulunan 
hasta hakları birimleri, en geç üç ay 
içerisinde hasta iletişim birimine 
dönüştürülmesi, bünyesinde hasta 
iletişim birimi bulunmayan sağlık 
kurum ve kuruluşları en geç altı ay 
içerisinde bu birimi kurması 
gerekmektedir. 

 
 

11.2. Sağlık kurum veya 
kuruluşunun,  hastalar, personel ve 

ziyaretçiler tarafından kolayca 
ulaşılıp okunabilecek bir yerinde 
"hasta hakları” liste, tabela veya 
broşür şeklinde bulundurulmakta 
mıdır? (Hasta Hakları Yönetmeliği 
Madde 4/d,48) 

 

AÇIKLAMA: Sağlık kurum ve 
kuruluşlarının yetkilileri; bu 
Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta 
belirtilen hasta haklarının lafzına ve 
ruhuna uygun olarak 
kullanılabilmesine yardımcı olmak 
amacı ile bu Yönetmelik'te 
gösterilen "hasta hakları"nı bir liste, 
tabela veya broşür haline getirerek, 
bunları sağlık kurum ve kuruluşunun, 
hastalar, personel ve ziyaretçiler 
tarafından kolayca ulaşılıp 
okunabilecek uygun yerlerinde 
bulundurmak da dahil olmak üzere, 
gereken bütün tedbirleri almakla 
mükellef ve yetkilidir. 

11.3 Hasta ve hasta yakınlarının 
bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler 
alınmış mıdır? (Sağlık hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün 14/05/2012 
tarihli ve  2012/23 sayılı genelgesi) 

AÇIKLAMA: Hasta ve hasta 
yakınlarının ilk olarak nereye 
müracaat edecekleri, hangi işlemler 
ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve 
tahlillerin nerede yapılacağı, 
beklemeleri gerekiyorsa ne kadar 
süreyle bekleyecekleri gibi 
konularda bilgilendirme süreçleri 
gözden geçirilecektir. Bu amaçla 
acil servisler başta olmak üzere 
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hastanın durumu ile ilgili hasta 
ve/veya hasta yakınlarını 
bilgilendirmek üzere “hasta 
bilgilendirme alanları” 
güçlendirilerek ve hangi 
durumlarda, ne sıklıkla ve kim 
tarafından bilgilendirme 
yapılacağının belirlenmesi gerekir.  
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12. ENFEKSİYON KONTROLÜ 
HİZMETLERİ 

NOT: Özel Hastaneler 
Yönetmeliği’nin 17/ö Maddesi 
gereğince, özel hastanenin 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
işlerinin düzenli bir şekilde 
yapılmasının sağlanması ve hastane 
enfeksiyonlarından korunmak için 
gereken bütün tedbirlerin 
alınmasından mesul müdür 
sorumludur. Dolayısıyla, enfeksiyon 
kontrolü hizmetleriyle ilgili olarak 
tespit edilen herhangi bir 
olumsuzlukla ilgili olarak, Yönetmelik 
Ek-2’de yer alan Özel Hastane 
Müeyyide Formunun 2. Sırasındaki 
müeyyidenin uygulanabileceği 
değerlendirilmiştir. 

12.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
oluşturulmuş mudur? (YTKEKY Md. 5) 

 

AÇIKLAMA: Bütün yataklı tedavi 
kurumlarında enfeksiyon kontrol 
komitesi oluşturulması zorunludur. İki 
yüzden az yatağı olan yataklı tedavi 

kurumlarında enfeksiyon hastalıkları 
ve klinik mikrobiyoloji uzmanı yoksa 
tam gün çalışmak üzere enfeksiyon 
kontrol hemşiresi görevlendirilmesi 
kaydıyla, diğer mevcut üyelerden 
oluşan bir enfeksiyon kontrol komitesi 
teşkil edilir. Enfeksiyon kontrol 
hekimliği için aynı il sınırları içinde 
bulunan bir yataklı tedavi 
kurumunda görevli enfeksiyon 
kontrol hekiminden danışmanlık 
hizmeti alınır. 

12.2. Enfeksiyon kontrol komitesi 
başkanlığı, enfeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji kliniği veya 
anabilim dalı temsilcisi tarafından 
yürütüyor mu? (YTKEKY Md. 6) 

AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
komitesinin üyeleri üç yıl süre ile 
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol 
komitesi başkanlığını, enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
kliniği veya anabilim dalı temsilcisi 
yürütür. Enfeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji kliniği veya 
anabilim dalı temsilcisinin 
katılamadığı toplantılarda başkanlık 
görevini komitede görevli başhekim 
yardımcısı veya dekan yardımcısı 
yürütür. 

12.3. Enfeksiyon kontrol ve önleme 
programının koordinasyon ve 
uygulamasından sorumlu olan 
Enfeksiyon Kontrol ve Önleme 
Komitesi belirlenmiş bir plan 
çerçevesinde görevini yapıyor mu? 
(YTKEKY Md. 6) 
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AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
komitesinin üyeleri, enfeksiyon 
kontrol ekibi tarafından hazırlanan 
ve kendilerine önceden sunulan 
gündemi görüşmek üzere toplanır. 
Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, 
saati ve gündemi ile birlikte, 
toplantıdan en az iki gün önce 
üyelere bildirilir. Olağanüstü 
durumlarda enfeksiyon kontrol 
komitesi, başkanın davetiyle veya 
üyelerden birinin başkanlığa 
yapacağı başvuru ve başkanın 
uygun görmesiyle toplanabilir. 
Herhangi bir sebeple, olağan ya da 
olağanüstü toplantılara 
katılamayacak olan üyeler, başkana 
yazılı mazeret bildirmekle 
yükümlüdür. 

12.4. Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
yılda en az üç defa toplanıyor mu? 
(YTKEKY Md. 6) 

 
 

12.5. Komite kararları, karar defterine 
yazılıyor mu? (YTKEKY Md. 6) 

AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
komitesi, üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 
oy çokluğu ile karar alır. Komite 
kararları, karar defterine yazılır ve 
toplantıya katılan üyelerce 
imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı 
görüş gerekçesini yazılı olarak 
belirtmek suretiyle karara imza 
atarlar. 

12.6. Komite tarafından yıllık çalışma 
raporu düzenleniyor mu? (YTKEKY 
Md. 6) 

 

12.7. Kurumda nasokomiyal 
enfeksiyon riskini azaltmak için 
enfeksiyon kontrol ve önleme 
programı mevcut mu? (YTKEKY Md. 
7/d) 

AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
programında yer alması gereken 
asgari hususlar şöyle sıralanabilir: 

a) Hastane enfeksiyonlarının (HE) 
tanımlanması, 

b) HE’nin kontrolünde ve önlemlerin 
alınmasında görev ve 
sorumlulukların belirlenmesi, 

c) Sürveyansa yönelik düzenlemeler, 

d) Enfeksiyonlara yönelik raporlama 
faaliyetleri, 
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e) Enfeksiyon kontrolüne yönelik 
uygulanacak talimat/prosedürlerin 
tespiti, 

f) Sağlık çalışanlarının mesleki 
hastalıklardan korunmasına yönelik 
düzenlemeler, 

g) Eğitim faaliyetleri, 

h)Salgınların nasıl araştırılacağı, 

ı) Spesifik hususlara yönelik 
enfeksiyon kontrol önlemleri. 

12.8. Enfeksiyon Kontrol Standartları 
yazılı hale getirilmiş mi? (YTKEKY Md. 
7/b) 

AÇIKLAMA: Enfeksiyon kontrol 
komitesinin görevleri arasında, 
güncel ulusal ve uluslararası 
kılavuzları dikkate alarak, yataklı 
tedavi kurumunda uygulanması 
gereken enfeksiyon kontrol 
standartlarını yazılı hale getirilmesi ve 
bunların gerektikçe güncellenmesi 
de yer almaktadır.  

 

12.9. Hastanede çalışan personele 
Enfeksiyon Kontrol Standartlarının 
uygulanabilmesi için devamlı hizmet 
içi eğitim veriliyor mu? (YTKEKY Md. 
7/c) 

AÇIKLAMA: Hastanelerde, işe yeni 
başlayan personel başta olmak 
üzere, tüm sağlık ve yardımcı hizmet 
personeline, eğitilecek hedef kitlenin 
yaptığı işe uygun olarak 
hazırlanacak programlar 
çerçevesinde, düzenli olarak eğitim 
verilmesi ve bu çalışanların hastane 
enfeksiyonlarının kontrolü ve 
önlenmesi konusunda 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Hazırlanan eğitim programları 
hastanenin ihtiyacına göre ve tıbbi 
gelişmeler ışığında belirli aralıklarla 
gözden geçirilerek güncellenmeli ve 
eğitimler tekrarlanmalıdır. 

12.10. Komite tarafından hastanenin 
ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir 
sürveyans programı geliştirilmiş mi? 
(YTKEKY Md. 7; SPKY/HKS) 

AÇIKLAMA: Sürveyans Programı; 
hastane enfeksiyonları ile ilgili 
verilerin sistematik olarak 
toplanması, analizi, yorumu, 
raporlanması ve ilgililere periyodik 
bildirilmesi olarak tanımlanır.  

Hastaya dayalı sürveyans: 
enfeksiyon kontrol hemşiresi 
tarafından yapılan günlük 
ziyaretlerle hastaya ait kayıtlar 
enfeksiyon açısından gözden 
geçirilir. Gerek duyulduğunda 
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hastayı izleyen hekim ve hemşirenin 
görüşleri alınır.  

Laboratuara dayalı sürveyans: 
Enfeksiyon kontrol hemşiresi 
tarafından günlük olarak kültür 
sonuçları değerlendirilir.  

Nokta Prevalans sürveyansı: Bir 
hastanede belirli bir günde var olan 
tüm enfeksiyonları belirlemek 
amacıyla yapılan sürveyanstır. Her 
hasta yalnızca bir kez ziyaret edilir. 
Hızlı ve düşük maliyetli bir yöntemdir. 

12.11. Komite üç ayda bir sürveyans 
raporunu hazırlıyor mu? (YTKEKY Md. 
7) 

AÇIKLAMA: Sürveyans raporu, 
hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri 
ve direnç paternlerini içermelidir.  

12.12. Hastane yönetimi, hastane 
enfeksiyonları sürveyans sonuçlarını 
Bakanlığa bildiriyor mu? (YTKEKY Md. 
15; http://hastaneenfeksiyonlari. 
rshm.gov.tr/) 

AÇIKLAMA: 11/08/2005 tarihli 25903 
sayılı Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” 
gereği tüm yataklı tedavi kurumları 
hastane enfeksiyonları sürveyans 
sonuçlarını Sağlık Bakanlığına 
bildirmekle yükümlüdür. Hastane 
enfeksiyonları sürveyans verileri 
günlük olarak toplanıp kayıt altına 
alınır. Bildirim aracı web tabanlı 
Ulusal Hastane Enfeksiyonları 
Sürveyans Ağı (UHESA)’dır. Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerin 

haftalık bildirim yapmaları 
zorunludur. Üniversite hastaneleri, 
özel hastaneler ve askeri hastaneler 
ise haftalık veya üçer aylık 
dönemlerde bildirim yapar. 

 

12.13. Komite sterilizasyon, antisepsi 
ve dezenfeksiyon işlemlerinin 
ilkelerini ve dezenfektanların seçimi 
ile ilgili standartları belirliyor mu? 
(YTKEKY Md. 7/ı) 

 

12.14. Komite antibiyotik, 
dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon 
araç ve gereçlerinin, enfeksiyon 
kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve 
sarf malzeme alımlarında, ilgili 
komisyonlara görüş bildiriyor mu? 
(YTKEKY Md. 7/f) 
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12.15. Komite sürveyans verilerini ve 
eczaneden alınan antibiyotik 
tüketim verilerini dikkate alarak, 
antibiyotik kullanım politikalarını 
belirliyor mu? (YTKEKY Md. 7/h) 

AÇIKLAMA: Hastanede, doğru ve 
uygun antibiyotik kullanımına yönelik 
politikaları belirlemek amacıyla, 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
bünyesinde bir antibiyotik kontrol 
ekibi (AKE) bulunmalıdır. Antibiyotik 
kontrol ekibinde (AKE), EKK üyesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji uzmanı, Mikrobiyoloji ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve eczacı 
olmalıdır. AKE’nin görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmelidir. 

 

12.16. İzolasyon önlemleriyle ilgili 
gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır? 
(YTKEKY Md. 7/g; SPKY/HKS) 

AÇIKLAMA: Hangi hastaların izole 
edilmesi gerektiğini belirleyen bir 
talimat bulunmadır. 

Enfekte veya kolonize hastalara 
yönelik izolasyon önlemleri 
alınmalıdır.   İzolasyon odasının giriş 
kapısında uygulanan izolasyon 
yöntemini gösteren bir tanımlayıcı 
bulunmalıdır.  

a) Solunum izolasyonunda sarı 
yaprak,  

b) Damlacık izolasyonunda mavi 
çiçek,  

c) Temas izolasyonunda yeşil yıldız,  

d) Sıkı temas izolasyonunda kırmızı 
üçgen tanımlayıcılar kullanılmalıdır. 

12.17. Hastanenin enfeksiyon riskiyle 
ilgili yöntem ve süreçleri belirlenip, 
enfeksiyon riskini azaltmak için 
gerekli uygulamalar yapılıyor mu? 
(YTKEKY Md. 10) 

 

12.18. Enfeksiyon kontrol hemşireleri 
Bakanlık tarafından 
sertifikalandırılmış mıdır? (YTKEKY Md. 
13) 

AÇIKLAMA: Bakanlıkça 
sertifikalandırılan enfeksiyon kontrol 
hemşireleri, enfeksiyon kontrol 
komitesince aksi yönde bir teklif 
getirilmediği sürece, en az beş yıl 
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süre ile bu görevi yürütür. Yönetim 
tarafından, yerine aynı nitelikleri haiz 
bir hemşire görevlendirilmeden, bu 
görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon 
kontrol hemşirelerine, nöbet 
hizmetleri de dahil olmak üzere, 
enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir 
görev verilemez. Yıllık ortalama 
yatak doluluk oranı dikkate alınarak 
her yüz elli dolu yatak için bir 
enfeksiyon kontrol hemşiresi 
görevlendirilmesi zorunludur. 
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13. HASTALIK BİLDİRİMLERİ 

13.1. Bildirimi zorunlu bulaşıcı 
hastalıkların, bildirim ve takiplerinin 
yapılmasına yönelik olarak, bir birim 
veya sağlık personeli belirlenmiş 
midir? (Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve 
Bildirim Sistemi Yönergesi Md. 5) 

AÇIKLAMA: Hastanede bildirimlerin 
takibi ve yapılmasından sorumlu bir 
birim veya sağlık personeli 
belirlenmelidir. Kurum ve kuruluşlar 
konu ile ilgili kişilerin isimlerini İl Sağlık 
Müdürlüklerine bildirir, kişilerin 
değişmesi durumunda İl Sağlık 
Müdürlüklerine bilgi verir. 

 

13.2. Tespit edilen bulaşıcı 
hastalıkların bildirimi yapılmakta 
mıdır? (Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve 
Bildirimi Sistemi Yönergesi Md. 5, 7, 9, 
10, 11, 12; Bulaşıcı Hastalıklar 
Sürveyans ve Kontrol Esasları 
Yönetmeliği Md. 10; Ek-2/ 2 sıra no’lu 
müeyyide) 

AÇIKLAMA: Bildirimi zorunlu olan bir 
bulaşıcı hastalığın ihbarı ve 
bildiriminden Sağlık Bakanlığının 
belirlediği usul ve esaslar 
çerçevesinde sağlık hizmeti veren 

bütün kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek kişiler ve özel kuruluşlar 
sorumludur. Bildirimi zorunlu bulaşıcı 
hastalıklar Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı 
ve Bildirimi Sistemi Yönergesinde A, 
B, C ve D olmak üzere 4 grup olarak 
belirtilmiştir. Bu hastalıkların hangileri 
olduğu Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan “Bulaşıcı 
Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi 
Standart Tanı, Sürveyans ve 
Laboratuar Rehberi” nde 
yayımlanmıştır  

Bildirim yapılırken: 

a) Tespit edilen hastalık ile bu 
hastalık için uygulanan kontrol 
önlemlerine dair bilgilerle beraber 
bulaşıcı hastalık vakalarının 
görülmesi veya yeniden ortaya 
çıkışıyla ilgili bilgiler, 

b) Bir salgının gelişmekte olduğunu 
düşündüren her türlü bilgi, 

c) Beklenmedik bir epidemi veya 
kaynağı ya da etkeni bilinmeyen 
yeni bir bulaşıcı hastalık ile ilgili 
bilgiler,  

ç) Komşu ülkelerde görülen bulaşıcı 
hastalıklar,  

d) Özellikle olağanüstü durumlarda 
olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların 
kontrolü ve önlenmesine yönelik 
olarak yapılmış çalışmalara ilişkin 
bilgi ve belgeler,  

e) Uygulanan tüm mücadele 
önlemleri de dahil olmak üzere, 
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bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve 
kontrolü için Bakanlığa çalışmaların 
koordinasyonunda yardımcı olacak 
ilgili görüşler, derhal İl Sağlık 
Müdürlüğüne bildirilmelidir. 
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