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Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96773357-010.04
Konu : Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu

Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05/03/2019 tarihli ve 96773357-010.04-303 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet
Alımına İlişkin Yönerge 01.03.2019 tarihli ve 96773357/010.04/297 sayılı Makam Olur'u ile
revize edilerek yürürlüğe girmiş 05.03.2019 tarihli 96773357-010.04-E.303 sayılı yazımız ile
duyurulmuştur.

Ancak sahadan gelen geribildirimler ve talepler dikkate alındığında uygulama
birliğinin sağlanması ve hatalı uygulamalara sebebiyet verilmemesi adına aşağıda belirtilen
hususlarda açıklamalarda bulunma gereği hâsıl olmuştur:

1) Mezkûr yönergenin "Kamu Sağlık Tesislerinden Talep Edilebilecek Hizmetler"
başlıklı 5. maddesinde "(1) Özel sağlık kuruluşunun talebi üzerine, Yönerge ekinde (Ek-1) yer
alan hizmetler kamu sağlık tesisleri tarafından sunulabilecektir." denilmekte olup, Ek-1 de
yer almayan hizmetler Bakanlığımız görüşü alınmadan hiçbir şekilde sözleşmeye konu
edilmemelidir.

2) Ek-1 listesinde yer almayan hizmetler için yapılan talepler Müdürlük değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirilirken; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
sağlık tesisinin hizmet sunum kapasitesi, cihazın atıl durumu, talep edilen hizmetin sayısal
miktarı, kapsamı ve niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Müdürlükçe uygun
görülen talepler bahsedilen bu hususları içeren değerlendirme raporu ile birlikte Genel
Müdürlüğümüz görüşüne sunulmalıdır.

3) Yine ilgili Yönergenin "Sözleşme Düzenlenmesi" başlıklı 10. maddesinin 7.
bendinde; "Kamu sağlık tesisinin, Ek-1'de yer alsa dahi, hizmet satın alma yoluyla sunmuş
olduğu hizmetler bu yönerge kapsamı dışında olup, sözleşmeye konu edilemez." hükmü yer
almaktadır. Dolayısıyla Ek-1 listesinde yer almasına rağmen hizmet satın alma yoluyla
sunulan hizmetlerin, özel sağlık tesislerine satılması mümkün bulunmamaktadır.

4) Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden alabileceği hizmetlerin yer
aldığı Ek-1 listesinde satılabilecek hizmetlerin neler olacağı belirtilmekle birlikte
konsültasyon hizmetleri Ek-1 listesinde yer almamaktadır. Mülga Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığının 29.06.2015 tarihli ve 797 sayılı yazısında; özel sağlık
kuruluşlarının konsültan hekim hizmet alımı taleplerinin, “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu
Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” kapsamında değerlendirilemeyeceği
belirtilmiştir. Bu kapsamda konsültasyon hizmetlerinin yönerge kapsamına alınamayacağı ve
uygun değerlendirilemeyeceği aşikardır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4e674c1f-c83b-48b7-8dc1-ce65589d1981 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımında yukarıda
belirtilen açıklamalarla birlikte Yönerge hükümlerine titizlikle riayet edilmesi konusunda
gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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