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Konu : Ozel hastanelerin faaliyet izin belgesi i1emIeri 

............ VALiLiiNE 
(II Saglik Mudurlugu) 

Bakanligimiz Tedavi Hizmetleri Genel Muduriugu'nun 25.01.2012 tarih ye 3702 sayili yazisi He Ozel hastanelerin 
ruhsatiandirma iiernieri Vail likiere devrediImitir. Valiliklerce ruhsatiandiriian hastanelerin dosyasi Bakaniiga 
gonderiimekte olup. bundan boyle dosya icerigine have olarak Ozel Hastaneler YOnetmeliginin 55 mci maddesinde belirtilen 
gundelik yatak ücretieri tekhflnin de gonderilmesi gerekmektedir. 

Ozel Hastaneler Yoneimeligi Ek Madde 3- ('Ek:RG-21/10/2006-26326) "Bakanhk, ozel hastanelere ruhsatname ye 
Jiialiyet izin be/gesi tan:imi iIeni/erini gerekli gOrnzesi halinde i'aliliklere yaptirabilir." hflkmU. geregi Bakan!igimizca 
02.01.2013 tarih ye 05 sayll! Makam Onayi He Ozei hastanelerin faaiiyet iiemIerinin bir kisminin Valilikiere devredhlrnesine 
karar veri1rnitir. 

Bu kapsamda: 
-Yonetmeligin "Ruhsatlandrrna" baIikli IS. maddesinin 4. 5 ye 6. fikraiarinda talep edilen bilgi ye beigeler ile 16 

no ye 18 mci maddelerinde yer alan mesul mUdur ye mesul mudur yardimcisi ye 55 mci madde de belirtilen gundelik yatak 
Ucretleri tekilfi lie ilgili bilgi ye belgeler. Ek Kiiavuz I 'e uygun olarak ilgili sahipilkierce hazirlanarak Muduriuklere teslirn 
edilir. 

-Yonetmeligin 15. maddesinin 4. 5 ye 6. fikraiarinda talep edilen bilgi ye beigeler He 16 nci ye 18 mci maddelerinde 
yer alan mesul mUdUr ye mesul mildUr yardimcisi ye 55 mci madde de belirtilen gundelik yatak Ucretieri tekilfi lie ligili bilgi 
ye belgelerin. Mudurlüklerce incelenmesi neticesinde Ek Kilavuz 1e uygun. tam ye eksiksiz oldugunun tespit edilmesi 
halinde Bakanliguni: larafindan SKI'S sistemi üzerinde tanun.Ianarak ruhsaia esas kadrolari belirlenen uzmanl,k 
dat/anna, yatak sayilanina. poliklinik sayilarina ye yatak ücretlerine uygun olmak kaydiy!a Vaiiiikierce ilk Ozel hastaneye 
faaiivet izin belgesi. ilk mesul mudUr ye mesul mUdOr yardimcisi belgeleri dUzenienir. 

-MUdUrlUkierce yaptian inceleme sonucu Yonetmeiigin 15. maddesinin 4. 5 ye 6. fikralarinda talep edilen bilgi ye 
helgeler lie 16 nci ye 18 mci maddelerinde yer alan mesul mOdUr ye mesul mudur yardimcisi ye 55 inch madde de belirtilen 
gundelik yatak Ucretieri tekilti He ilgih. Ozel hastane sahipiiklerince tanzim edilen bilgi ye belgelerin eksikhk oldugunun 
tespit edhimesi halinde ise haSvuru sahibine eksikiikier hakkinda bilgi verilir. 

-Bakanligimiz taraflndan SKYS sistemi Uzerinde tanimianarak ruhsata esas kadrolari belirlenen uzmanlik 
dailarinin ilavesi Ek Klavuz I've uygun olarak. 

-Bakanligimiz tarafindan uygun gorulerek. SKYS sistemi Uzerinde tanimianan planlama kapsamindaki cihaz 
ilaveleri Ek Klavuz I e uygun olarak. 

-Ozel hastane isim degiikiigi Ek Klavuz 2'ye uygun olarak. 
-Ozel hastane adres degiikhgi Ek Klavuz 3e uygun olarak. 
-Ozel hastanelerin yukandaki faaiiet ilemIeri. Ozel hastanenin bavuru beigelerinde ekshkiik buiunrnamasi kaydiyia. 

Muduriuge intikal ettigi tanihten itibaren en geç yedi i gunii icerisinde sonuclandirilir. 
-Düzenienen ilk faaliyet izin beigesi He ilk faaiiyet dosyasinin bin ornegmnmn Bakanligimiza gOnderilmesi 

gerekmektedir. 
Ancak OIzel hastanenin bulundugu Ii diina tainmasi veya ta.inarak baka bin kuruluia bhriemesi. baka bin iideki 

Ozel hastaneye kadro devri. yatak sayisindaki degiiklikier. sahiplik degiiklikieri. kadro talepierine j  ye ilemier 
Bakanligirnizca ytmniituimeye devam olunacaktir. 

Bhlgileninizi ye geregini rica ederirn. 
Prof. D.i nS NCAN 

Bakân a. 
Genel MQdUn V. 

Ek: I -Ek Klavuz 1(1 savfa).Ek Klavuz 2(1 sayfa). 
Ek Klavuz 3(1 sayla). Ek KIa'aiz 4(1 sayfa) 

2-11k Faallyete AçiIi Onayi Ornegi. 
3-isim DegiikIigi Ona Ornegi. 
4-Adres Degiikiigi Onay Ornegi. 
5-Uzmaniik Dali liavesi Onay 3rnegi 
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4. Ozel Saglik Tesisleri FaaliyetDairesi Bakanligi 



YENI RUHSATLANDIRILAN OZEL HASTANELERE FAALIYET 1ZNI 
VERILMESiNE ILiSK1N (ILK DEFA FAALiYET IZIN BELCESI 
D(JZENLEIECEK)K1LAVUZ TABLO 1 

01.0zeI Hastaneler Yonetmeligi Eki artiarini taiyan Ii Saiik MudUrlugu tarafindan 
onaylanmi personel listesi 

02. Radyoloj i ye laboratuariar için Ozel Tehis Tani ye Tedavi Hizmetieri Subesine ruhsat 
bavurusunda bu1unulduunun gösteren bilgiyi içeren beige veya Radyoloji ye laboratuar 
ruhsatlarinm onayli sureti 
03.Radyoloji bölurnünde faaliyet gosteren cihaziara TAEK tarafindan düzenienen lisans 
belgelerinin onayli sureti. 
04.Bakanlik tarafindan onaylamp SKYS sistemi Uzerinden tammianan Planlama 
kapsamindaki Cihazlar. 

05.Bakanlik tarafindan onayianip SKYS sistemi üzerinden tanimlanan gundelik yatak 
ücreti. 

6. Bakanlik tarafindan onayianip SKYS sistemi üzerinden ruhsat uzerinde bulunan toplam 
yatak sayisi ye poliklinik sayilari (normal, WC'li +di) uygun. 

7. Ozel Hastaneler Yonetmeligi Eki personel sayisina, uzman kadro sayisina ye özel 
hastane ruhsatmda huiunan toplam yatak kapasitesine uygun olarak dtizenlenen ...... hasta 
yatagi.....dahili - cerrahi yogun bakim yatagi...... KVC yogun bakim yatagi ...... 
koroner yogun bakim yatagi......yenidogan yogun bakim küvözü ....... göziem yatagi. 
08.Bakanhk tarafindan SKYS sistemi uzerinde tanimianarak ruhsata esas kadrolari 
belirlenen uzmanhk dailari. 
09.Faaiiyet izin belgesine ilave edilecek uzmanhk dallarina i1ikin ilgili uzman dal raporunun 
Ozel Hastaneler Yonetmeliginde belirtilen standartlara tibbi donanim arac gerec ye 
personel bakimindan uygun oldugu tespit edi1mitir. 
Düzenienen ilk faaliyet izin beigesi He ilk faaliyet dosyasinin bir orneginin 
Bakanligimiza gonderilmesi gerekmektedir. 



OZEL 1-JASTANE IStM DE(1$!KLI(1 ISLEMLERI IciN KILAVUZ TABL02 

1. Ozel Hastane isim Degiik1igine iIikin Yönetim Kurul Karari Ash veya Noter Onsjli 
Ornegi uygun. 

2. Ozel Hastane Isim Degiik1igi i1ikin irketin yonetirn kurulu kararinin yayiin1andii 
ticaret sicil gazetesi onayli 6rnegi(Yayim1anmami ise yayimlanmama gerekçesinin tic.iet 
sicil mernurlugundan ahnan yazi) uygun. 
Ozel Hastane isim Degiik1igi Valilikçe ahnan makam onay sayl tarihi SKYS sistimii 
flzerinden Isim Degiik1igi olarak ye Faaliyet izin belgesi, Ruhsat, Mesul Müdur/ MeuI 
Müdür Yardimcisi Belgelerine degiik1igin i1enmesi gerekmektedir. BakanI1ia 
bildirilir. 



OZEL H.ASTANE A.DRES DEiSiKLki ISLEMLER!  iciN KILAVUZ TABLO 3 

01- Ozel Hastane Adres Degiik1igine i1ikin Be!ediye Bakan1igi !mar ye Sehircilik veya 
Harita MUdür1Utinden alinan numaraj cahmasini gösteren beige uygun. 

Ozel Hastane Adres Degiik1igi Valilikce alinan makam onay sayl tarihi SKYS sistemi 
üzerinden ye Faaliyet izin belgesi, Ruhsat, Mesul Müdür/ Mesul Müdür Yardimcisi 
Belgelerine Adres DeiikIigi olarak i1enmesi gerekmektedir. 



FAALIYETTE. OLAN OZEL HASTANFLER.IN UZIIANLIK DAM ILAVESI 
ISLEMLERINE IL1SKIN KILAVUZ TABLO 4 

O1.Bakanlik tarafindan SKYS sisterni üzerinde tanimlanan ruhsata esas kadrolar arasinda 
have edilmek istenen uzmanlik dali mevcut. 

02. Ilgili uzrnan dal raporu. (Ozel Hastaneler Yonetmeliginde belirtilen standartlara 
tibbi donanim araç gerec ye personel baknrnndan uygun olmasi gerekmektedir) 
03.Poliklinik sayisi uygun. 

04. Ilgili uzrnanhk dalinda bildirilen Hekim Sözlemesi uygun. 

Ozel Hastane uzmanhk dali ilavesi Valiuikçe alman makam onay say] tarihine istinaden 
Faaliyet izin belgesine ilenmesi gerekmektedir. 



T.0 
• .VAL!Lii 

Ii Sa1ik Müdür1üü 

Sube ....... 
Say......... 
Konu : Ozel ......Hastanesi ilk faaliyete acihi hk. 

VALILIK MAKAMINA 

Bakan1iimiz Saghk Hizmetleri Genel MUdurlugUnUn ......tarih ye .....sayili yazisi. 
Ilimiz, 	!lcesi, 	Mahallesi 	Caddesi. No 	adresinde 

......sahipliginde, Ozel ........Hastanesi adiyla faaliyet gostermek üzere 
No' lu ruhsat dUzenlenen bahse konu hastaneye faaliyet izin belgesi duzenlenmesi için 

hastane tarafindan ruhsat dosyasinda ilk mUracaatta acilacagi bildirilen ye Bakanligirniz 
tarafindan SKYS sistemi üzerinde tanimlanarak ruhsata esas kadrolari belirlenen uzmanlik 
dallarindan.................................................................................................... 

..............uzmanlik dallari ye Bakanhgimiz tarafindan uygun gorulerek. 
SKYS sistemi üzerinde tammianan planlama kapsamindaki .................................. 
cihaziari ile .............................Laboratuari ye Radyoloji Unitesi He faaliyet gostermek 
üzere Faaliyet Izin Belgesinin.. Dr. ............... adina Ozel Hastane Mesul Mudürluk Belgesi 
He Dr. .................. adina Ozel Hastane Mesul MüdUr Yardimcihgi Belgeleri duzenlenmesi 
ye adi gecen hastanenin.....hasta yatagi.....dahili - cerrahi yogun bakirn yatagi......KVC 
yogun bakirn yatagi ......koroner yogun bakim yatagi. .....yenidogan yogun bakirn 
küvözü ....... gozlern yatagi......poliklinik odasi(.... wc'li. )+.... di§ üniti ye Bakanhgimiz 
tarafindan uygun gorulerek. SKYS sistemi üzerinde tanimlanan aagida belirtilen gundelik 
yatak Ucretlerinin uygulanmasi hususu onayiniza arz olunur. 

II Saghk MüdUru 
Uygun GörUle Arz Ederim. 

/.....I..... 

Vali Yardimcisi. 

OLUR 
/...../....... 

Vali. 

UYGULANACAK GUNDELIK UCRETLER: 
Yogun bakirn linitesi gundelik yatak ücret :.. . .TL. 
Ozel oda gundelik yatak ücreti 	 TL. 
I. Sinif oda gundelik yatak Ucreti 	 TL. 
II. Sinif oda gundelik yatak ücreti 	 TL. 

. Subesi 



T.C. 
.VALiLii 

Ii Saghk Mudurlugu 

s 	gz" 
MdOr 

Sube ....... 
Sayi 	....... 
Konu Ozel ......hastane isim degiik1igi hk. 

VALILtK MAKAMINA 

Bakanhgimiz Saglik Hizmetleri Genel MudurlUgunun ......tarih ye .....sayili yazisi. 
tlimizde, faaliyet gosteren Ozel ............Hastanesinin ruhsatinda kayitli "Ozel 

Hastanesi" olan isminin "Ozel ......Hastanesi" olarak degitiri1mesi He ruhsat 
numarasi ye aci1i tarihi degimeksizin özel hastane acih ruhsati ye faaliyet izin belgesinin 
Ozel 1-lastaneler Yonetmeligine uygun olarak yeniden duzenlenmesi hususu onayiniza arz 
olunur. 

II Saglik MudtirU 
Uygun GörU1e Arz Ederim. 

/...../..... 

Vali Yardimcisi. 

OLUR 
/.....I....... 

Vali. 
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.VALiL!U 

Ii Saghk Mudurlugu 

G'& Müdu& 

	

ube 	....... 

	

Sayi 	:...... 
Konu : Ozel ......hastane adres degiik1igi hk. 

VALILIK MAKAMINA 

Bakanligimiz Saglik Hizmetleri Genel MtidtirlUgunun ......tarih ye .....sayili yazisi. 
Ilimizde faaliyet gösteren Ozel Hastanesinin adres degiik1igi nedeniyle. Ozel 

Hastanesinin özel hastane aglli§ ruhsati ye faaliyet izin belgesinde .......Mah........ 
olarak kayitli adresinin . ............. Caddesi No .........olarak deitiri1mesi ile ruhsat 
numarasi ye açi1i tarihi degimeksizin ozel hastane agili§ ruhsati ye faaliyet izin belgesinin 
Ozel Hastaneler Yonetmeligine uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususu onayiniza arz 
olunur. 

II Saghk MUdürü 
Uygun Göru1e Arz Ederim. 

/...../..... 

Vali Yardirncisi. 

OLUR 
/...../....... 

Vali. 
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ii Saghk Mudurlugu 

$a4n 	n&e 

Sube ....... 
Say........ 
Konu : Faaliyette olan özel ......hastane uzmanhk dali ilavesi hk. 

VALILIK MAKAM[NA 

Bakanhgimiz Sahk Hizmetleri Genel MUdUr1UUnün ......tarih ye .....sayili yazisi. 
Ilimizde faaliyet gösteren Ozel ..............Hastanesi faaliyet izin belgesinde kayith 

kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen uzmanlik dallan kismina ....................uzmanlik 
dahnin ilavesi He hastane adina faaliyet izin belgesi dUzenlenmesi hususu onayiniza arz 
olunur. 

ii Sa1ik Mudürfl 
Uygun Goru1e Arz Ederirn. 

/...../..... 

Vali Yardimcisi. 

OLUR 
/....../....... 

Vali. 


