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 (DeğiĢik:R.G.-11/3/2009-27166) 

ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELĠ 

  

I-MESUL MÜDÜR 

Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya baĢka bir sağlık kurum/kuruluĢunda 

çalıĢmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir. 

II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI 

Mesul müdür ile aynı çalıĢma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir 

mesul müdür yardımcısı olabilir.  

III-UZMAN TABĠP 

Genel hastaneler: Kadrolu çalıĢan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda 

asgari altı klinik uzman tabip   

Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalıĢan asgari dört uzman tabip 

ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip  

IV-ANESTEZĠ VE REANĠMASYON UZMANI  

Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi iĢlemlerine katılmak 

Ģartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman  

V-BĠYOKĠMYA VE KLĠNĠK BĠYOKĠMYA UZMANI 

Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın 

sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle 

kısmi zamanlı çalıĢabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda 

hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)  

VI-MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ UZMANI 

Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın 

sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle 

kısmi zamanlı çalıĢabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda 

hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez) 

VII-RADYODĠAGNOSTĠK UZMANI 

Ağız ve diĢ sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir 

uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek 

kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalıĢabilir veya laboratuvar kurdurmak 

suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)  

VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen 

laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuĢ ise, 

laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul 

müdürün izniyle kısmi zamanlı çalıĢabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı 

durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)  

IX- TABĠP  

Acil ünitesinde en az dört tabip çalıĢtırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce 

düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet 

tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam 

edilebilir. 

X-DĠġ TABĠBĠ 

Ağız ve diĢ sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diĢ ünitesi için en az bir diĢ tabibi 

XI-BAġHEMġĠRE 

Her hastane için bir baĢhemĢire  

XII-HEMġĠRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) 

-Her beĢ hasta yatağı için en az bir, 

- Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki, 

-Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım 

sınıflandırmasına uygun sayıda, 

-Doğum kliniğinde beĢ bebek hasta yatağı için en az iki (BaĢlangıçta Neonatal Resüsitasyon 

Programı eğitimi almıĢ en az bir kiĢi olması gerekir. Burada çalıĢtırılacak personel, faaliyet 

izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla 



neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir),  

-Ġlave her üç bebek yatağı için en az bir, 

-25/A. maddeye oluĢturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.  

XIII-EBE 

Her doğum masası için en az bir  

XIV-ECZACI 

50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir  

XV-FĠZYOTERAPĠST 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon 

uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist 

istihdamı zorunlu değildir) 

XVI-DĠYETĠSYEN 

Her hastane için en az bir  

XVII-TIBBĠ TEKNĠSYENLER 

-Anestezi teknisyeni, çalıĢtırılan her anestezi cihazı için en az bir, 

-Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, 

-Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teĢhis cihazı için en az bir, 

-DiĢ protez teknisyeni, diĢ protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir, 

-Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir  

XVIII-FĠZĠK MÜHENDĠSĠ veya RADYASYON FĠZĠKÇĠSĠ 

-Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1 

XIX-DĠĞER PERSONEL 

Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,  

NOT:  

-Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dıĢında baĢka bir uzman 

tabip çalıĢacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. 

-EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalıĢacak sağlık personelinin sertifikası 

istenir. 

” 

  

  

EK- 2  

                                ÖZEL HASTANELER DENETĠM FORMU  

  

  

  

  

Denetlenen Hastanenin     : 

Adı                                               : 

Adresi                                          : 

Sahibinin Adı                               : 

Ruhsat Tarih ve Sayısı                : 

Faaliyet Ġzin Belgesinin tarihi    : 

Faaliyet Ġzin Belgesinin sayısı    : 

Faaliyete BaĢlama Tarihi            : 

Hastane Yatak Sayısı                  : 

Hasta Yatak Sayısı                      : 

Hasta Gözlem Yatak Sayısı         : 

Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları     : 

Hizmet Verdiği Diğer Birimler    : 

Mevcut Grubu                             : 

Mesul müdürün 

Adı-Soyadı                                   : 

Uzmanlık Dalı                              : 

Mesul Müdürlük Belgesi 



Tarih ve Sayısı                                        :                

  

Mesul müdür yardımcısının 

  

Adı-Soyadı                                               : 

Uzmanlık Dalı                                        : 

Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi     

Tarih ve Sayısı                                       : 

  

Denetim Tarihi                    :……./……./……… 

  

Daha önce yapılan denetim tarihleri:  

  

        

          

  

              1 BÖLÜM: FAALĠYETE ESAS  BĠLGĠLER  

  

  

FAALĠYETĠNE 

ESAS  BĠLGĠ VE 

BELGELER 

  

MEVZUATA 

UYGUN/ 

MEVZUATA 

UYGUN 

DEĞĠL 

  

  

EKSĠKLĠĞĠN 

GĠDERĠLMESĠ 

ĠÇĠN 

VERĠLEN 

SÜRE 

  

  

  

  

  

EKSĠKLĠĞĠN 

DEVAMINDA 

UYGULANACAK- 

VERĠLECEK CEZA 

  

  

  

AÇIKLAMALAR 

1-Hastanenin 

ruhsatında kayıtlı  

ismi  kullanılıyor 

mu? 

  

  

  1 ay 

  

Hastanenin  

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini 

durdurma 

  

2- Hastanenin  

adresi ruhsatta 

kayıtlı  adres ile aynı 

mı? 

  

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini 

durdurma 

  

3- Hastanenin  sahip 

değiĢikliği var mı? 

  

  

  1 ay Hastanenin 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma  

  

  

4- Hastanenin  

sahipliği azınlık veya 

Yabancılara ait  mi? 

  

        

5-Azınlık veya 

Yabancılara ait  

Hastane ise  

yabancı uyruklu 

çalıĢanlar var mı? 

  

  10 gün Hastanenin  

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

6- Mesul müdür 

görevi Bakanlığa 

bildirilen  personel 

  10 gün Hastanenin  

tamamında 3 gün 

poliklinik  

  



tarafından mı 

yürütülüyor? 

  

faaliyetlerini  

durdurma 

7- Mesul müdür 

Belgesi var mı? Asılı 

mı? 

  

  

  Mesul müdür  

uyarılır. 

  

Hastanenin  

tamamında 1 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

8- Mesul müdür 

baĢka bir yerde 

çalıĢıyor mu? 

  

  

  Mesul müdür 

uyarılır. 

  

BaĢka yerde 

çalıĢmaya devam 

eden mesul müdür  

görevi iptal edilir. 

Yeni  mesul müdür 

tayin edilmesi için 5 

iĢ günü süre tanınır. 

  

9- Mesul müdür 

yardımcılığı görevi 

Bakanlığa bildirilen 

personel tarafından 

mı yürütülüyor? 

  

  10 gün Hastanenin  tamamında 

3 gün poliklinik  

faaliyetlerini  durdurma 

  

10- Mesul müdür 

Yardımcılığı Belgesi 

var mı? Asılı mı? 

  

  Mesul müdür  

uyarılır. 

  

Hastanenin  tamamında 

1 gün poliklinik  

faaliyetlerini  durdurma 

  

11- Mesul müdür 

yardımcısı baĢka bir 

yerde çalıĢıyor mu? 

  

  

  Mesul müdür 

uyarılır. 

  

BaĢka yerde çalıĢmaya 

devam eden mesul 

müdür yardımcısı görevi 

iptal edilir. Yeni  mesul 

müdür yardımcısı tayin 

edilmesi için 5 iĢ günü 

süre tanınır. 

  

12-Birden fazla 

mesul müdür 

yardımcısı 

bulınduğu 

durumlarda 

11,12,13. üncü 

maddeler her mesul 

müdür yardımcısı 

için uygulanır. 

  

13- Hastane 

faaliyet izin 

belgesinde kayıtlı 

uzmanlık dalları 

dıĢında hasta kabul 

ve tedavi ediliyor 

mu?  

  

  Ġlgili uzmanlık 

dallarında hasta 

kabul ve tedavisi 

derhal yasaklanır 

ve bu uzmanlık 

dallarının ruhsata 

ilavesi için 1 ay 

süre verilir. 

Hastanenin  

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

(DeğiĢik:R.G.-

11/3/2009- 

27166) 

14)-a)  Hastane 

faaliyeti için gerekli 

asgari sayıda 

kadrolu uzman 

      

a) Faaliyet için 

gerekli asgari sayıya 

ulaĢmak için eksilen 

uzman tabip yerine 

üç ay içinde uzman 

tabip bulunamaz ise 

  



tabip mevcut mu? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

b) Asgari sayı 

fazlası olan 

dallardaki uzman 

tabiplerden ayrılan 

var mı? 

c) Aynı dalda 

birden fazla 

sayıdaki uzman 

tabiplerinden 

ayrılan var mı? 

d) Ek 5 inci 

maddenin birinci 

fıkrasının (e) 

bendine göre 

çalıĢtırılan 

tabiplerden 

uzmanlık dalı 

faaliyet izin 

belgesine eklenen 

tabip/tabiplerden 

ayrılan var mı? 

  

bu sürenin sonunda 

ruhsat, asgari sayıda 

kadrolu uzman tabip 

temin edilinceye 

kadar dört yıl süreyle 

askıya alınır. Tabip 

sayısı bu süre içinde 

asgari sayıya ulaĢır 

ise ruhsat geri 

verilir. Dört yılın 

sonunda asgari 

sayıda kadrolu 

uzman tabip 

istihdamı olmaz ise, 

ruhsat sürekli olarak 

geri alınır ve ek 4 

üncü maddedeki 

planlama hükümleri 

uygulanır. Askı 

süresi içinde talep 

halinde tıp merkezi 

faaliyeti 

gösterilebilir. 

  

b) Ġlgili uzmanlık 

dallarında hasta 

kabul ve tedavisi 

kadrolu uzman 

tabip/tabipler 

bulununcaya kadar 

durdurulur. 

c) Ayrılan tabibin 

çalıĢma belgesi 

geçersiz sayılır. 

Yerine aynı uzmanlık 

dalında bir yıl içinde 

yeni tabip bulunur 

ise çalıĢma belgesi 

düzenlenir. 

d) Ayrılan varsa, Ek 

5 inci maddenin 

üçüncü fıkrasına 

göre iĢlem yapılır. 

Ayrılan tabibin yerine 

aynı benddeki 

statüde yeni tabip 

bulunursa, en geç 

beĢ iĢ günü içinde 

çalıĢma belgesi 

müdürlükçe 

onaylanır. Uzmanlık 

dalı on beĢ iĢ günü 

içinde faaliyet izin 

belgesine eklenir. 

  

(DeğiĢik:R.G.-

11/3/2009- 

  5 iĢ günü 

  

Verilen süre sonunda 

ilgili dalda poliklinik 

  



27166) 

15-Hastanede 

çalıĢan uzman 

tabiplerin çalıĢma 

belgesi var mı? 

Poliklinik odasında 

asılı mı? 

  

  

faaliyeti 5 gün 

durdurulur.  

. 

16- Hastanede 

çalıĢan  tabiplerin 

sayısı EK-1‟de 

belirtilen 

standartlara uygun 

mu? 

  

  10 gün Hastanenin  

tamamında 1 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini 

 durdurma 

  

17-HemĢire-sağlık 

memuru-ebe 

mevcudu EK-1‟de 

belirtilen 

standartlara uygun 

mu? 

  

  10 gün Hastanenin  

tamamında 1 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

18-Diğer  sağlık 

personeli mevcudu 

EK-1‟de belirlenen 

standartlara uygun 

mu? 

  

  10 gün Hastanenin  

tamamında 1 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

19-Ġdari, teknik ve 

diğer yardımcı 

personel mevcudu 

EK-1‟de belirlenen 

standartlara uygun 

mu? 

  1 ay Hastanenin   

tamamında 1 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

20- Hastanede  

kadrolu çalıĢan 

uzman tabip, tabip, 

hemĢire ve diğerleri 

için sigorta primleri 

bordrosu  mevcut 

mu? 

  

  Mesul müdür     

uyarılır ve ilgili Ġl 

Müdürlüğüne 

bildirilir. 

Noksanlığın diğer 

denetimde de tespiti 

halinde hastanenin 

tamamında 10 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

21-Herhangi sosyal 

güvenlik 

kuruluĢundan gelir 

ve aylık almakta 

olup  Hastanede 

çalıĢanlar için 

 (uzman tabip, 

tabip, hemĢire ve 

diğerleri) Sosyal 

Güvenlik Destek 

Prim Bordrosu 

mevcut mu? 

  Mesul müdür     

uyarılır ve ilgili Ġl  

Müdürlüğüne 

bildirilir 

Noksanlığın diğer 

denetimde de tespiti 

halinde  Hastanenin   

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  



22-Yabancı uyruklu 

tabip çalıĢtırılıyor 

mu? 

Yabancı uyruklu 

tabip çalıĢtırılıyor 

ise ne amaçla 

bulunuyor / 

çalıĢıyor? 

  

    

23-Kamu 

hastanesinde 

çalıĢan hekim 

çalıĢtırılıyor mu? 

çalıĢtırılıyor ise, 

yetkili mercilerden 

izin alınmıĢ mı?  

  

  Ġzinsiz çalıĢanlar 

için mesul müdür  

uyarılır3 gün 

Yönetmeliğin 64  

üncü madde hükmü 

uygulanır.  

Ġzinsiz çalıĢan kamu 

personeli için 

 kurumuna bildirilir .  

  

  

24-Yabancı uyruklu 

tabip çalıĢtırılıyor 

ise, yetkili 

mercilerden izin 

alınmıĢ mı?  

  

  Ġzinsiz çalıĢanlar 

için mesul müdür  

uyarılır3 gün 

Ġzinsiz çalıĢan 

yabancı uyruklu 

tabip bulunması ve  

diğer denetim de   

tesbiti halinde 

hastanenin   

tamamında 3 gün 

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

25- ÇalıĢma izni 

olmayan  tabip 

çalıĢtırılıyor mu? 

  

  

  Mesul müdür  

uyarılır 

ÇalıĢma izni 

bulunmayan tabip 

çalıĢmasının devamı 

durumunda 

hastanenin   

tamamında 3 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

26-ÇalıĢan tüm 

personelin hastane 

kayıtları ve 

müdürlüğe bildirimi 

yapılmıĢ mı? 

  Mesul müdür  

uyarılır 

10 gün  

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

27- Personelin kılık 

kıyafeti 59 uncu 

maddede belirtilen 

esaslara uygun 

mu? 

  

  Mesul müdür     

uyarılır 

       10 gün  

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

28-Personel kimlik 

kartı taĢıyor mu? 

  

  

  Mesul müdür     

uyarılır 

         3 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

29-ĠĢyeri hekimi 

var mı.? 

  

      



30- iĢyeri hekimi 

görev tanımına 

uygun faaliyette 

bulunuyor mu? 

ÇalıĢanların sağlık 

kontrolleri rutin 

olarak yapılıyor 

mu?( hangi 

periyotlarda?) 

      

31-Tıbbî kayıt ve 

arĢiv sistemi 48 inci 

ve 49 uncu 

maddelerde 

belirtilen esaslara 

uygun mu? 

  Mesul müdür     

uyarılır 

       10 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

32-Kayıtlar 

bilgisayar 

ortamında tutuluyor 

ise, 50 inci 

maddede belirtilen 

esaslara uygun 

mu? 

  Mesul müdür     

uyarılır 

         10 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

33-Yönetmelik ile 

belirlenen esaslara 

uygun denetim 

defterleri mevcut 

mu? 

  Mesul müdür     

uyarılır 

         3 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

34-Adlî vakaların 

güvenlik 

makamlarına 

bildirimi, 58 inci 

maddede belirtilen 

esaslara uygun  

yapılıyor mu? 

  Mesul müdür     

uyarılır 

         7 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

35-Uygulanan 

gündelik yatak 

ücretleri Bakanlıkça 

belirlenen ücretlere 

uygun mu? 

  

  

  Mesul müdür     

uyarılır 

  

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

36-Ücretsiz hasta 

tedavilerinde 56 ncı 

maddede belirtilen 

esaslara uyuluyor 

mu?- 

  

  Mesul müdür     

uyarılır 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

37-Ücretsiz tedavi 

edilen hasta sayısı? 

  

    

38-Hastalara 

düzenlenen 

faturalar 51 inci 

maddede  belirtilen 

esaslara uygun mu 

? 

  Mesul müdür     

uyarılır 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  



  

39-  Hastane  için 

kullanılan 

yönlendirme 

levhaları, matbu 

evraklardaki 

logolar, tanıtıma 

yönelik 

uygulamalar 60 ncı 

maddede belirtilen 

esaslara uygun 

mu? 

  

  Mesul müdür     

uyarılır 

Hastanenin   

tamamında 1 gün  

poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

40-Reklam 

yasağına uymadığı 

için daha önce ceza 

almıĢ mı?  

  

    

41-Ceza aldı ise 

cezanın konusu? 

  

    

42- Tanıtım ve 

bilgilendirme 

düzenlemesine  

uymadığı için daha 

önce ceza almıĢ 

mı?  

  

    

                    

  

  

  

2. BÖLÜM: HĠZMET BĠRĠMLERĠNE ESAS BĠLGĠLER 

  

  

  

HĠZMET BĠRĠMLERĠNE ESAS 

BĠLGĠ VE BELGELER 

  

  

MEVZUATA 

UYGUN/ 

MEVZUATA 

UYGUN 

DEĞĠL 

  

  

EKSĠKLĠĞĠN 

GĠDERĠLMESĠ 

ĠÇĠN 

VERĠLEN 

SÜRE 

  

  

EKSĠKLĠĞĠN 

DEVAMINDA 

UYGULANACAK 

VERĠLECEK 

CEZA 

  

  

  

AÇIKLAMALAR 

1- Hastanenin  genelinde hijyene 

uygun temizlik ve bakım sağlanmıĢ 

mı ? (uygun olmayan birimler açıkça 

belirtilecektir) 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

3 gün 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  

(DeğiĢik:R.G.-23/7/2008-

26945) 

2- Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu 

maddelerde belirtilen standartlara 

uygun mu? 

  

  Mesul müdür 

uyarılır.10 

gün 

  

Eksiklik 

giderilinceye 

kadar 

hastanenin 

tamamında 

faaliyet 

durdurma 

  

  



3-Acil ünitesi açık ve çalıĢır durumda 

mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  

4-Acil ünitesinde yeterli uzman tabip 

ve diğer personel ile donanım hazır 

bekletiliyor mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  

5-  (Mülga.R.G.-23/7/2008-

26945) 

  

        

6-Acil tabelası  görülebilecek bir 

yerde asılı mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Eksiklik 

giderilinceye 

kadar 

hastanenin  

tamamında 

süresiz  faaliyet 

durdurma 

  

7-Ek-5 ve EK-6’daki tıbbî donanım 

ile ilaçlar mevcut mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Eksiklik 

giderilinceye 

kadar 

hastanenin  

tamamında 

süresiz faaliyet 

durdurma 

  

(DeğiĢik:R.G.-11/3/2009-

27166) 

8-Ambulans hizmetleri 40 ıncı 

maddede belirtilen standartlara 

uygun mu? 

  

  Mesul müdür 

uyarılır 

1,5 ay 

  

Eksiklik 

giderilinceye 

kadar 

hastanenin 

tamamında 

süresiz faaliyet 

durdurulur. 

  

  

9-Ambulans hastaneye mi ait? 

  

    

10-Ambulansın plaka numarası ? 

  

    

11-Acil ünitesinde 48 inci maddede 

belirtilen esaslara uygun protokol 

defteri tutuluyor mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

3 gün 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  

12-Hasta nakil sürecinde hastanın 

gereksinimlerine uygun taĢıma 

gerçekleĢtiriliyor mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  



13- Hastanede  acil vakalar için 

kullanılan acil çağrı sistemi mevcut 

mu? 

  

    

14-Acil çağrı sistemi varsa çalıĢma 

sistemi yazılı olarak belirlenmiĢ mi? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Yazılı hale 

getirilmesi 

sağlanır. 

  

15- Hastanede hemĢire çağrı sistemi 

mevcut mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin 

 tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  

16-Acile müracaat eden toplam 

hasta sayısı? 

(Yıl / Ay) 

  

    

17-Acilden sevk edilen toplam hasta 

sayısı? 

( Yıl/ Ay) 

  

    

18-Poliklinik oda sayısı ? 

  

    

19-Her tabibe ait  poliklinik 

muayene odası mevcut mu? 

  

    

20-Hastanenin faaliyet izin 

belgesinde bulunan her uzmanlık dalı 

için ayrılmıĢ poliklinik muayene odası 

bulunuyor mu? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Poliklinik Odası 

bulunmayan 

uzmanlık 

dallarında oda 

temin edilinceye 

kadar faaliyet 

durdurulur. 

  

21-Poliklinik odası 23 üncu 

maddelerde belirtilen standartlara 

uygun mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Uygun Poliklinik 

Odası 

bulunmayan 

uzmanlık 

dallarında oda 

temin edilinceye 

kadar faaliyet 

durdurulur 

  

22- Kadın hastalıkları ve doğum 

polikliniği       23 üncü maddede  

belirtilen standartlara uygun mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Poliklinik Odası 

uygun hale 

gelinceye kadar 

uzmanlık 

dalında faaliyet 

durdurulur. 

  

23-Üroloji polikliniği 23 üncü 

maddede  belirtilen standartlara 

uygun mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Poliklinik Odası 

uygun hale 

gelinceye kadar 

uzmanlık 

dalında faaliyet 

durdurulur. 

  

24-Poliklinik muayene odalarında, 

48 inci maddede belirtilen esaslara 

uygun protokol defteri tutuluyor mu? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Hastanenin  

tamamında 3 

gün  faaliyet 

durdurma 

  



25-Ameliyathaneler 24 üncü 

maddede  belirtilen standartlara 

uygun mu ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

   

  Cerrahi 

uzmanlık 

dallarında 

poliklinik 

haricinde hasta 

kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

26- Ameliyathanede hepafiltreli 

havalandırma sistemi mevcut mu ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

27-Kullanılan havalandırma 

sistemine ait partikül ölçümleri 

yapılmıĢ mı? 

(ölçüm sonuçları denetim formuna 

eklenecektir) 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

28-Partikül ölçümleri hangi 

aralıklarla yaptırılıyor ?   

    

29-Ameliyathanenin enfeksiyonlara 

karĢı korunması amacıyla Enfeksiyon 

Koruma Yönergesi hazırlanmıĢ mı? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

  

  

  

  

  

  

  

Cerrahi 

uzmanlık 

dallarında 

poliklinik 

haricinde hasta 

kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

30- Ameliyathanenin iĢlem  

süreçleri  yazılı olarak hazırlanmıĢ 

mı? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

31-Ameliyathanede, 48 inci 

maddede belirtilen esaslara uygun 

kayıtlar tutuluyor mu? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

32-Kullanılan anestezi ve anestezi 

tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına 

giriliyor mu? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

33-Ameliyathanede atıklar ve çöpler 

ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Ameliyathane 

faaliyetlerinin 3 

gün  

durdurulması 

  

34-Açık kalp ameliyatı yapılıp-

yapılmadığı, yapılıyor ise yıllık 

ameliyat sayısı 

    

35-Yoğun bakım ünitesi 25 inci 

maddede belirtilen standartlara 

uygun mu ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Ġlgili uzmanlık 

dallarında hasta 

kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur. 

  

36-Yoğun bakım ünitelerinde  

hepafiltreli havalandırma sistemi 

mevcut mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Yoğun 

bakımlarda 

havalandırma 

sistemi 

kuruluncaya 

kadar Ġlgili 

uzmanlık  

dallarında 

yalnızca 

poliklinik  

hizmeti verilir 

  

37-Kullanılan havalandırma 

sistemine ait partikül ölçümleri 

yapılmıĢ mı? 

(ölçüm sonuçları denetim formuna 

  Mesul 

müdür     

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

  



eklenecektir) 

  

uyarılır 

1 ay 

durdurma 

38-Partikül ölçümleri hangi  

aralıklarla yaptırılıyor? 

  

    

39-Yoğun bakım yatak sayısı:  

Dahili yoğun bakım:…………… 

Cerrahi yoğun bakım:…………… 

Koroner yoğun bakım:…………… 

KVC yoğun bakım:……………… 

Yenidoğan yoğun bakım:……… 

Diğer...... 

    

40- Hastanen  yoğun bakım veya 

özel servislerine alınacak hastaların 

belirlenmesi için standart oluĢturmuĢ 

mu? Yazılı olarak süreçler belirlenmiĢ 

mi? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

41-Yoğun bakım ünitesinde de 

atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp 

depolanıyor mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

Hastanenin faaliyet izin 

belgesinde bulunan  

Laboratuvarlar veya hizmet satın 

aldığı laboratuvarlar? 

........... 

........... 

........... 

............ 

............ 

42-Mikrobiyoloji laboratuvarı 28 inci 

maddede belirtilen standartlara 

uygun mu ?  

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

43-Mikrobiyoloji laboratuarının 

sorumluluğunu yürüten uzmanın: 

Adı: ………………………… 

Soyadı:............................. 

    

44-Biyokimya laboratuarı 28 inci 

maddede belirtilen standartlara 

uygun mu ?  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

45-Biyokimya laboratuarının 

sorumluluğunu yürüten uzmanın: 

Adı :………………………… 

Soyadı:............................... 

  

    

 46-Radyoloji ve diğer laboratuarı 28 

inci maddede belirtilen standartlara 

uygun mu ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  



47-Radyoloji laboratuarının 

sorumluluğunu yürüten uzmanın: 

Adı :............................................ 

 Soyadı:........................................ 

  

  

    

48-Ġleri görüntüleme üniteleri var 

mı? 

Neler ? 

  

    

49-Radyoterapi ünitesi var mı? 

  

    

50-Asgarî standartlar dıĢında 

uzmanlık dalının gereklerine göre 

tesis edilen diğer laboratuarlar var 

mı? Varsa: 

Laboratuarın Türü:.............. 

Sorumlu uzmanın Adı 

Soyadı:……............................... 

  

    

51-Radyoloji laboratuarı ilgili 

mevzuatına uygun mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

52-Hasta ve çalıĢanları risk ve 

tehlikelere karĢı korumaya yönelik 

radyasyon güvenlik programı var 

mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin  

 tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

53-Asgarî standartlar dıĢında 

uzmanlık dalının gereklerine göre 

tesis edilen  görüntüleme v.b diğer 

laboratuvarlar ilgili mevzuata uygun 

mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

54-Tüm laboratuvar ve görüntüleme 

cihazlarının düzenli olarak bakım, 

kontrol ve kalibrasyonunun 

yapılmasını sağlamaya yönelik bir 

program var mı?  

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

55-Cihazların kalibrasyon ölçümleri 

hangi aralıklarla  yaptırılıyor?en son 

kalibrasyon yaptırılma tarihi? 

  

    

56-Her tamirden sonra cihazların 

kalibrasyon ölçümleri  yeniden 

yaptırılıyor mu? 

  

  Mesul 

müdür        

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  



57-Laboratuvarlar için bir kalite 

kontrol programı var mı? 

Radyoloji laboratuvarı:…………………… 

Biyokimya Laboratuvarı:…………………. 

Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı:…………………. 

Diğer laboratuvarlar:……………………….. 

  

  

  

58- Numunelerin toplanması, 

tanımlanması güvenli bir Ģekilde 

transferi ve atılması için belirlenmiĢ 

bir program var mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

59- Doğum hanede çalıĢan  NRP 

eğitimi almıĢ en az iki personel var 

mı? ?( en az bir tabip ve bir hemĢire 

yada ebe) 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

60- Doğum eyleminde görevli 

personellerin NRP  eğitimi 

tamamlanmıĢ mı?( en az bir tabip ve 

bir hemĢire yada ebe) 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

61- Bebek Dostu Hastane 

ÇalıĢmalarından sorumlu personel  

var mı?  

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

62- Hastane Bebek Dostu  Hastane 

ünvanı almıĢ mı? 

  

    

63- Hastane Bebek Dostu  Hastane 

ünvanı almak için baĢvuru yapmıĢ 

mı?  tarihi? 

  

    

64- Bebek Dostu  Hastane ünvanı 

almak için Bebek Dostu  Hastaneler 

değerlendirme ekibi tarafından  

değerlendirme yapılmıĢ mı? 

  

    

65-Asgarî standartlar dıĢında 

uzmanlık dalının gereklerine göre 

tesis edilen  ÜYTE, diyaliz, organ ve 

doku nakli gibi merkezler, ilgili 

mevzuata uygun mu? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Uygunluk 

sağlanıncaya 

kadar ilgili 

merkezlerde 

faaliyet 

durdurulur. 

  

66-Eczane ve eczane hizmetleri, 

  27 nci ve 41 inci maddelerde 

belirtilen standartlara uygun mu ? 

  

  Mesul 

müdür        

uyarılır 

1 ay  

Hastanenin   

tamamında 1 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

67- Hastanede bulunan tüm birimler 

ve yapılan iĢlemler için bir iĢlem 

süreci belirlenerek iç hizmet 

yönergesi hazırlanmıĢ mı? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

Hastanenin   

tamamında 3 

gün  poliklinik  

faaliyetlerini  

  



Hazırlanan iç hizmet yönrgesi 

personele duyurulmuĢ mu? 

durdurma 

  

  

  

  

  

 3. BÖLÜM: BĠNA VE SABĠT TESĠSLERE ESAS BĠLGĠ VE BELGELER 

  

  MEVZUATA  

UYGUN 

/ 

 UYGUN  

DEĞĠL 

EKSĠKLĠĞĠN 

GĠDERĠLMESĠ 

ĠÇĠN 

VERĠLEN 

SÜRE 

EKSĠKLĠĞĠN 

DEVAMINDA 

UYGULANACAK 

/ VERĠLECEK 

CEZA 

  

  

  

AÇIKLAMALAR 

1-Bina özel hastane  

olarak mı 

projelendirilmiĢ, baĢka 

amaçla yapılan 

binadan mı hastane 

dönüĢtürülmüĢ? 

    

2-Ön izin belgesi var 

mı? 

  

Tarih:…./…../……. 

Sayı:………….. 

    

3-Ruhsatı ve faalitet 

izin belgesine  esas 

dosyadaki belgelerde 

belirtilen hususlarda 

değiĢiklik var mı? 

  

  15 gün Hastanenin  

tamamında  

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

4-MüĢterek teknik 

rapora uygun olmayan 

düzenlemeler var mı? 

  

  15 gün Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

5-RuhsatlandırılmıĢ 

bölümler dıĢında ek 

bina veya tesis var 

mı?  

  

  Ek binada 

hizmet derhal 

durdurulur. 

Ruhsat dıĢı 

kısımlarda hiç 

bir Ģekilde sağlık 

hizmeti 

sunulamaz. 

  

6- Hastanenin  

herhangi bir yerinde 

kullanımına ayrılmıĢ 

barınma/konaklama 

alanları var mı? 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 1 

gün poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

7- Yapı kullanma izni 

belgesi veya ilgili 

belediyeden Yapı 

kullanma izni belgesi 

yerine alınan belge 

mevcut mu? 

  1 ay Hastanenin  

tamamında 5 

gün poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma  

  



  

8-Ġlgili mevzuata göre 

yetkili mercilerden 

alınmıĢ depreme 

dayanıklılık raporu 

mevcut mu? 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

9-Deprem raporunun 

onayı yapılmıĢ mı? 

  

    

10-Deprem raporunu 

onaylayan kurum: 

  

    

11- Hastane de  grup/ 

tür değiĢikliğini 

gerektirecek 

uygulamalar var mı ?  

( iptal edilmiĢ ya da 

ilave edilen  üniteler,  

yatak sınıflarında 

değiĢiklik gibi.) 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur  

  

12-Hastanede iletiĢimi 

sağlamaya yeterli 

telefon santrali var 

mı? 

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

13-Hasta odaları 20 

nci ve        22 nci 

maddeler ile 

belirlenen fiziki 

standartlara uygun 

mu ? 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

14-Tüm koridorlar 31 

inci madde ile 

belirlenen standartlara 

uygun mu ? 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

15-Merdivenler 31 

inci madde ile 

belirlenen standartlara 

uygun mu ? 

  

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

16-Hastanede kaç 

adet asansör var, 

asansörler 31 inci 

maddesi ile belirlenen 

standartlara uygun 

mu ? 

  1 ay Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

  

17-Yönetmeliğin 31 

inci ve         34 üncü 

maddelerde yer alan 

esaslara uygun olarak 

özürlülere iliĢkin  

  1 ay   

  

  

Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

  



hastane giriĢinde; 

hasta katlarında;  

otoparkta; 

tuvalet ve banyolarda;  

düzenlemeler yapılmıĢ 

mı? 

  

tedavisi süresiz 

durdurulur 

18- Morg 35 inci 

madde ile belirlenen 

standartlara uygun 

mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

          1 ay 

Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

19- Mutfak 36 ncı 

madde ile belirlenen 

standartlara uygun 

mu ?  

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

  

  

  

  

  

  

  

Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

20- Mutfak hizmeti 

dıĢarıdan satın 

alınıyorsa sözleĢme 

mevcut 

mu?SözleĢmenin bitiĢ 

tarihi? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

  

21- Mutfak hizmeti 

sözleĢmesi yapılan 

Ģirkette görevli 

diyetisyen var 

mı?(SözleĢmesi 

eklenecektir.) 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

  

22-Yemekhane, 

kantin, personel 

soyunma-giyinme 

odaları gibi 

çalıĢanların istirahatı 

ve ihtiyacı için ayrılan 

birimler yeterli mi? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

  

23- Besinlerin 

hazırlanması 

taĢınması, 

depolanması ve 

dağıtımının güvenli 

olmasını sağlayan bir 

süreç var mı? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

  

24- ÇamaĢırhane 36 

ncı madde ile 

belirlenen standartlara 

uygun mu ? Hizmet 

dıĢarıdan satın 

alınıyorsa sözleĢme 

mevcut 

mu?SözleĢmenin bitiĢ 

tarihi ? 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

25-Hastanenin  içinde   Mesul Hastanenin    



gerekli yönlendirme 

ve uyarı iĢaretleri 

uygun bir biçimde 

konumlandırılmıĢ mı? 

  

müdür     

uyarılır 

10 gün  

tamamında 

hasta kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

26-Yangına karĢı 

alınan önlemler ilgili 

mevzuata uygun mu?   

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün 

Hastanenin  

tamamında 3 

gün poliklinik  

faaliyetlerini  

durdurma 

  

27-Yangın merdiveni 

var mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

  

  

  

28-Yangın merdivenin 

çıkıĢı içeriden açılacak 

Ģekilde düzenlenmiĢ 

mi ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

10 gün  

  

29-Yangın alarm 

sistemi var mı? 

(çalıĢtırılarak 

denenecektir) 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

1 ay 

  

30-33 maddede yer 

alan esaslara uygun 

tıbbî atık deposu var 

mı? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

    

31-Tıbbi atıklardan 

sorumlu personel 

belirlenmiĢ mi? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

sorumlu 

personel 

belirlenmesi  

sağlanır 

  

32-Tıbbi atıklar 

konusunda yapılan en 

son hizmet içi eğitimin 

tarihi? 

  

    

33-Merkezî 

sterilizasyon ünitesi 

var mı ? 

  

  1 ay süre Cerrahi 

branĢlarda hasta 

kabul ve 

tedavisi süresiz 

durdurulur 

  

34-Merkezî tıbbî gaz 

sistemi var mı ? 

  

  1 ay süre Poliklinik 

faaliyetleri 

dıĢında tüm 

faaliyetler 

durdurulur 

  

35- Yeterli güç ve 

nitelikte jeneratör var 

mı ? 

  1 ay süre 

verilir 

Poliklinik 

faaliyetleri 

dıĢında tüm 

faaliyetler 

durdurulur 

  

36-Hasta ve 

yakınlarının dinlenme 

ve sosyal faaliyetleri 

için ayrılmıĢ alanlar 

  1 ay süre 

verilir 

Poliklinik 

faaliyetleri 

dıĢında tüm 

faaliyetler 

  



var mı? 

  

durdurulur 

37- Yönetmeliğin 61 

inci maddesinde yer 

alan dini görevlerin 

yerine getirilmesi için 

mekan ayrılmıĢ mı? 

  1 ay süre 

verilir 

Poliklinik 

faaliyetleri 

dıĢında tüm 

faaliyetler 

durdurulur 

  

38- Ek- Madde 2‟de 

belirtilen hasta 

haklarına dair 

mevzuata uygun birim 

ve kurul oluĢturulmuĢ 

mu? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

5 gün süre 

verilir 

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

39-TeĢhis ve tedavi 

sürecinde hasta 

ve/veya ailesini 

bilgilendirmeye 

yönelik bir düzenleme 

ve uygulama var mı ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

5 gün süre 

verilir 

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

40-Hastanın kayıtları 

veya hastanın bakım 

bilgilerinin bir özeti 

hastanın nakil edildiği 

birime gönderiliyor 

mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

41-Taburcu ve sevk 

için tanımlanmıĢ bir 

süreç var mı ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

42-Hasta taburcu 

edildikten sonra 

ihtiyaç duyacağı 

destek ve medikal 

hizmetler ile tedavinin 

devamlılığına yönelik 

süreç tanımlanmıĢ 

mı ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

43-Taburcu sonrası 

tedavinin devamı ile 

ilgili takip talimatları 

anlaĢılır bir tarz   ve 

Ģekilde  hasta ve  

yakınlarına veriliyor 

mu ? 

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

44-Hasta taburcu 

edilirken, hastanın 

baĢvuru nedeni, 

önemli bulguları, 

konulan teĢhis, 

uygulanan prosedür, 

verilen ilaçlar, 

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  



uygulanan diğer 

tedaviler, hastanın 

çıkartılırken ne 

durumda olduğu, 

dıĢarıda kullanacağı 

ilaçlar ve takip 

talimatlarının 

bulunduğu taburculuk 

özeti hazırlanıyor 

mu ? 

  

45-Hasta, ailesi veya 

hasta adına karar 

vericiler, cerrahi 

müdahale ile ilgili 

riskler, olası 

komplikasyonlar ve 

anestezi seçenekleri 

hakkında 

bilgilendiriliyor mu ?  

  

  Mesul 

müdür     

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

46-Hasta ailesi ve 

yakınlarının 

gerektiğinde hastalığa 

ait risk faktörleri 

açısından bilgilendirilip 

değerlendirilmesini 

sağlayan bir süreç var 

mı ? 

  

    

47-Hastane içinde 

hasta ve yakınlarının 

eğitimi için uygun 

yapılanma ve 

mekanizmalar mevcut 

mu ? 

  

    

48- Hastanenin  , tüm 

muayene, iĢlem ve 

tedavi süreçlerinde 

hastanın 

mahremiyetini 

koruyan düzenlemeler 

var mı ? 

  

    

49-Personelin, hasta 

ve ailesinin hakları 

konusunda 

bilgilendirilmesini 

sağlayan bir 

düzenleme var mı ? 

  

    



50- Hasta, hasta 

yakınları ve 

çalıĢanların  

güvenliklerini 

sağlamak için gerekli 

önlemleri alınıyor 

mu ? 

    

51-Hastanenin hasta 

Ģikayetleri ve bu 

Ģikayetlerin 

değerlendirilmesine 

yönelik bir 

düzenlemesi var mı ? 

  

    

52-Anestezi, 

ameliyat, kan ve kan 

ürünleri kullanımı ve 

diğer yüksek riskli 

iĢlemler ve tedaviler 

öncesi hasta veya 

hasta adına izin veren 

kiĢiler bilgilendirilip, 

izin alınıyor mu ? 

  

    

53- Kalite Yönetim 

Birimi  mevcut mu? 

    

54- Hastanenin  sahip 

olduğu kalite güvence 

belgesi var mı? 

    

55-Ulusal 

Akreditasyon Belgesi 

var mı? 

    

56-Uluslararası 

Akreditasyon Belgesi 

var mı? 

    

57-Verilen hizmetlerin 

tıbbi etik ilkelerine 

uygunluğunu izleyen 

bir kurul var mı? 

    

58-Tıbbi Etik 

Kurulunun görevleri 

yazılı hale  

getirilmiĢ mi? 

    

59- Kan ve kan 

ürünleri transfer  

Kurulu mevcut mu? 

    

60-Enfeksiyon kontrol 

komitesi mevcut mu? 

  Mesul müdür 

uyarılır 

10 gün  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

61-Kurumda 

nasokomiyal 

enfeksiyon riskini 

azaltmak için 

enfeksiyon kontrol ve 

önleme programı 

mevcut mu? 

  Mesul müdür 

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  



  

62- Hastanenin  tüm 

bölge ve süreçleri 

enfeksiyon kontrol ve 

önleme programına 

dahil edilmiĢ mi? 

  

  Mesul müdür 

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

63- Hastanenin  

enfeksiyon riskiyle 

ilgili yöntem ve 

süreçleri belirlenip, 

enfeksiyon riskini 

azaltmak için gerekli 

uygulamalar yapılıyor 

mu? 

  

  Mesul müdür 

uyarılır 

  

Üç gün poliklinik 

faaliyetleri 

durdurulur 

  

64-Enfeksiyon kontrol 

ve önleme 

programının 

koordinasyon ve 

uygulamasından 

sorumlu olan 

Enfeksiyon Kontrol ve 

Önleme Komitesi 

belirlenmiĢ bir plan 

çerçevesinde görevini 

yapıyor mu?  

  

    

65-Koruyucu sağlık 

hizmetlerine yönelik 

yürütülen hizmetler 

var mı? Neler ? 

    

66-Mobil sağlık 

hizmetleri sunuluyor 

mu? 

    

67-Mobil sağlık 

hizmetlerinin sunumu 

için izin alınmıĢ mı? 

  Mesul müdür 

uyarılır 

  

Mobil sağlık 

hizmetleri 

sunumu izin 

alınıncaya kadar 

durdurulur. 

  

68- Daha önce 

kuruma verilen 

idari/adli cezalar  var 

mı? 

  

    

69-Hastanenin, 

muhtemel toplumsal 

acil durumlara, 

salgınlara ve doğal 

veya diğer afetlere 

karĢı program 

oluĢturmuĢ mu? 

  

    

  

   



  

  

  Denetim Ekip BaĢkanı                                                   Denetçi                

                         Denetçi                            BaĢhekim 

         

  

  

  

                                                                                                                                  

           EK-3 

                                     ÖZEL HASTANELERDE 

KLĠNĠK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK 

ARAÇ VE GEREÇLERĠN TÜRLERĠ VE ASGARĠ MĠKTARLARI 

  

  

  

  GENEL SERVĠSLER VE GENEL SERVĠS MUAYENE ODASI(EK-3/01) 

  
    

TÜRÜ MĠKTARI 

  1  Tansiyon aleti  2   adet 

  2   Steteskop                                       2   adet 

  3   Aspiratör ( farklı boyutlarda aspiratör kanülü) 1   adet 

  4   Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) 1   adet 

  5  Nebülizatör  1   adet 

  6  Defibrilatör 1   adet 

  7  Elektrokardiyograf cihazı 1   adet 

  8  Acil müdahale arabası (Crash-Card)  1   adet 

  9  Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren) 1   adet 

  10 Entübasyon Tüpleri yeteri kadar 

  11  Serum askısı (Yatak BaĢına) yeteri kadar 

  12  Karyola (3 parçalı ayak ve baĢucu ayarlanabilir) yeteri kadar 

  13  Yatak yeteri kadar 

  14  Alez, ÇarĢaf, nevresim, yastık, pike,  yeteri kadar 

  
15  Basit Sıhhi Sarf Malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeĢitli  

ebatlarda bandajlar)  

yeteri kadar 

  16   Ġdrar sondası , idrar torbası  yeteri kadar 

  17  Termofor yeteri kadar 

  18  Sürgü yeteri kadar 

  19  Ġdrar kabı (ördek) yeteri kadar 

  20 Böbrek küveti  yeteri kadar 

  21  Nazogastrik sonda yeteri kadar 

  22  Çok fonksiyonlu monitör 1   adet 

23 Muayene masası 1   adet 

24 Otoskop-Oftalmaskop 1   adet 

25 Baskül 1   adet 

26 Enjektör yeteri kadar 



27 Eldiven (Non steril ve steril)  yeteri kadar 

28 Tedavi arabası 1   adet 

29 Paravan 1   adet 

30 Soğuk IĢık Kaynağı 1   adet 

31 Malzeme dolabı 1   adet 

32 Soyunma dolabı 1   adet 

33 Refleks çekici  1   adet 

34 Beden derecesi  yeteri kadar 

35  Dil basacağı yeteri kadar 

36 Sedye (Her servis katında) 1 adet 

37  Tekerlekli sandalye (Her servis katında) 1 adet 

        

  

  

GENEL POLĠKLĠNĠK ODASI ( EK- 3/02) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Muayene masası 1   adet 

2  Paravan ( veya uygun seperatör) 1   adet 

3  Sandalye  yeteri kadar 

4  Malzeme dolabı 1   adet 

5  Ġlaç dolabı  1 adet 

6  Soyunma dolabı 1   adet 

7  Tansiyon aleti 1   adet 

8  Steteskop 1   adet 

9  Otoskop-Oftalmaskop 1   adet 

10  Negatoskop 1   adet 

11  Refleks çekici  1   adet 

12  Seyyar Oksijen tüpü ve maske  1 adet 

13  Dil basacağı yeteri kadar 

14 Böbrek küvet yeteri kadar 

15  Beden derecesi  yeteri kadar 

  

  

ĠÇ HASTALIKLARI (EK-3/1) 

A) SERVĠS (Ek-3/01 Listesi) 

B) POLĠKLĠNĠK ( Ek-3/02 Listesi ) 

  

  

FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON (EK-3/2)    

                                                           

    A) SERVĠS (Ek-3/01 listesi) 

    B) POLĠKLĠNĠK (Ek- 3/02 Listesi ) 



    C) TEDAVĠ ÜNĠTESĠ 

    

TÜRÜ MĠKTARI 

1  Galvano-faradi cihazı 2   adet 

2  Orta frekanslı cihazlar( ekspanansiyel akım cihazı, 

enterferansiyal akım cihazı) 

1   adet 

3  Diadinamik 1   adet 

4  Kısa dalga diatermi cihazı (değiĢik dalga boylarında) 1   adet 

5  Ultrasonografi cihazı 1   adet  

6  Enfraruj 2   adet 

7  IĢık banyoları 2   adet 

8  Parafin banyosu 1   adet 

9  Tens cihazı 2   adet 

10  Hot Pock kazanı 1   adet 

11  Hot Pock paketleri (değiĢik boyutlarda) yeteri kadar 

12  Galvanik akımlı  dörtlü kap 1   adet 

13  Egzersiz ve masaj cihazı (çeĢitli) 5   adet 

14  Su altı basınç masaj : 1   adet 

   a.Girdap banyosu (üst ekstremite için)   

   b.Girdap banyosu (alt ekstremite için)   

15  Servikal ve lomber traksiyon cihazı 1   adet 

  

  

REHABĠLĠTASYON(EK-3/3) 

(EK-3/2 de ki tedavi ünitesinde  araç gereçlere ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Paralel bar 1    adet 

2  Omuz çarkı 1   adet 

3  Parmak merdiven 1   adet 

4  Egzersiz minderleri (çeĢitli) yeteri kadar 

5  Küçük halter (çeĢitli ağırlıklarda) yeteri kadar 

6  Kum torbaları (çeĢitli ağırlıklarda) yeteri kadar 

7  Koltuk değneği ve baston  yeteri kadar 

8  Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) 1‟er adet 

9  Ayakta durma masası 1   adet 

10   Tekerlekli sedye 1   adet 

11   Tekerlekli sandalye 2   adet 

12  Walker  2   adet 



HEMATOLOJĠ (EK-3/4) 

  A) SERVĠS (Ek- 3/01 listesi) 

  B) POLĠKLĠNĠK (Ek- 3/02 Listesi) 

C) HEMATOLOJĠ LABORATUVARI  

                   TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Hemogram cihazı  1  adet 

2  Yarı otomatik koagülometre 1  adet 

3  Sedimantasyon sehpası             3  adet 

4  Sedimantasyon pipeti  50  adet 

5 Binoküler mikroskop 1   adet 

6  Santrifüj 1  adet 

7  Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen) 1  adet 

8  Hassas terazi 1  adet 

9  Emaye kapaklı küvet 2   adet 

10  Plastik puset  2   adet 

11  Beher glas (50-100-250 ml‟lik)  2‟Ģer  adet 

12  Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml‟lik)  2‟Ģer  adet 

13  Laboratuvar saati 2  adet 

14  Buzdolabı 1   adet 

15  Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml‟lik) 10‟ar adet 

  

  

  

ROMATOLOJĠ(EK-3/5) 

  

A) POLĠKLĠNĠK ( Ek-3/02 listesi) 

B) SERVĠS ( Ek- 4/01 listesine ek olarak) 

  

    

TÜRÜ MĠKTARI 

1  Mezüre 1 adet  

2  Baskül 1  adet 

  

  

  

ÇOCUK SERVĠSĠ (EK-3/03)  

    

TÜRÜ MĠKTARI 

1  Tansiyon aleti (yaĢ gruplarına göre değiĢik boylarda)  1 adet  



2   Steteskop                                       1  adet 

3   Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) 1   adet 

4  Nebülizatör  2   adet 

5  Ġnfant Ambu seti  yeteri kadar 

6  Larengoskop -pediatrik 1 adet 

7 Endotrekeal tüp (değiĢik boylarda) yeteri kadar  

8  Seyyar Aspiratör cihazı  1 adet 

9 Otoskop-Oftalmaskop 1   adet 

10 Pulse Oksimetre Cihazı  1 adet 

11  Elektrokardiyograf cihazı 1   adet 

12  Defibrilatör (Pediatrik)  1   adet 

13  Monitör 1 adet 

14 BaĢ ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola  yeteri kadar 

15  Serum askısı (Yatak BaĢına) yeteri kadar  

16 Ġnfizyon pompası ve setleri  yeteri kadar  

17 Negatoskop 1 adet 

18 Refleks çekici  1   adet 

19 Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti  1 adet  

20 Bebek ve çocuklar için terazi  1 adet 

21 Oksijen Maskesi  yeteri kadar 

22  Acil müdahale arabası (Crash-Card)  1   adet 

23  Nazogastrik sonda yeteri kadar 

24  Ġdrar sondası, idrar torbası  yeteri kadar 

25 Aspirasyon kanülleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen 

diğerlerinin bulunması ) 

yeteri kadar 

26 Beden derecesi  yeteri kadar 

27 Eldiven (Non steril ve steril)  yeteri kadar 

28 Serum damla ayarlayıcısı  yeteri kadar 

29 Böbrek küveti  yeteri kadar 

30 Sürgü yeteri kadar 

31 Seyyar lamba  1 adet 

32 Yatak  yeteri kadar 

33 Ġdrar kabı (ördek) yeteri kadar 

34 Malzeme dolabı 1   adet 

35 Ġlaç dolabı 1   adet 

36 Buzdolabı  1 adet 

37 Beslenme pompası  ve seti (enteral beslenme pompası ) yeteri kadar  

38 Kemik iliği aspirasyon takımı  ( Bebekler Ġçin) yeteri kadar 

39 Lomber ponksiyon iğnesi  ( Bebekler Ġçin) yeteri kadar 

40 Plevral ponksiyon iğnesi  ( Bebekler Ġçin) yeteri kadar 



41 Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar  yeteri kadar 

42 Dil basacağı yeteri kadar 

43 Tedavi arabası  1 adet 

44 Merkezi vakum sistemi  ve sistemle uyumlu tek  kullanımlık 

aspiratör kovaları 

yeteri kadar 

45 Mobil Pulse oksimetre 1 adet  

46 Kan Ģekeri ölçüm cihazı 1 adet  

47 Tekerlekli sandalye  1 adet  

48 Sedye (Her servis katında) 1 adet  

  

  

  

  

  

BEBEK SERVĠSĠ (EK-3/04) 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Muayene masası 1 adet 

2 Hasta yatakları yeteri kadar 

3  Steteskop 1 adet 

4  Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manĢonlu) 1 adet 

5 Refleks çekici 1 adet 

6  Nazogastrik sonda ( Bebekler Ġçin) yeterli sayıda 

7  Ġdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda) yeterli sayıda 

8 Otoskop-oftalmaskop 1 adet 

9  Larengoskop ( Bebekler Ġçin) 1 adet 

10 Seyyar oksijen tüpü  1   adet 

11 Monitör  1 adet 

12 Ambu seti (bebekler için ) 1 adet 

13 Pulse oksimetre cihazı  1 adet  

14 Negatoskop 1 adet  

15 Seyyar aspiratör  1 adet  

16 Oksijen maskesi (bebekler için) yeteri kadar  

17 Oksijen için  nazal pronge (bebekler için) yeteri kadar  

18 Lomber ponksiyon iğnesi  ( Bebekler Ġçin) 1 adet 

19 Plevral ponksiyon iğnesi  ( Bebekler Ġçin) 1   adet 

20 Abdominal ponksiyon iğnesi  ( Bebekler Ġçin) 1 adet  

21 Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu) yeteri kadar  

22 Ġnfüzyon pompası ve seti  yeteri kadar  

23 Serum askısı  yeteri kadar  

24 Glukometre (yeteri kadar stick) 1 adet 

25 Ġdrar dansitometresi  1 adet  



26 Acil müdahale arabası  1 adet  

27 Buz kesesi  yeteri kadar  

28 Ġdrar kapları  yeteri kadar  

29 Ġdrar stikleri  yeteri kadar  

30 Bebek terazisi  1 adet  

31 Yatarak boy ölçme aleti  1 adet  

32 Serum damla ayarlayıcısı  yeteri kadar  

33 Steril eldiven yeteri kadar  

34 Aspiratör kanülü  yeteri kadar  

35 Beden derecesi  yeteri kadar  

36 Enteral beslenme pompası  ve seti  yeteri kadar  

37  Dil basacağı yeteri kadar  

38 Tedavi arabası  1 adet  

39 Kemik iliği aspirasyon takımı  ( Bebekler Ġçin) yeteri kadar 

40 NGT sonda yeteri kadar 

41 Isıtma açık tedavi yatağı  1 adet  

42 Fototerapi cihazı  1 adet  

43 Ġdrar dansitometre  1 adet  

44 Elektrokardiyografi  cihazı 1 adet 

45 Airway yeteri kadar  

46 Radyant ısıtıcı yeteri kadar 

47 Nebulizatör yeteri kadar 

48 Buhar Aleti yeteri kadar 

49 Defibrilatör 1 adet  

50 Merkezi vakum sistemi     

51 Merkezi vakum sistemine  uyumlu tek kullanımlık aspiratör 

kovaları 

yeteri kadar 

  

  

  

GENEL ÇOCUK POLĠKLĠNĠĞĠ (EK-3/05) 

  
  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Muayene masası 1   adet 

2  Steteskop 1   adet 

3  Tansiyon aleti 1   adet 

4  Otoskop-Oftalmaskop 1   adet 

5 Steril eldiven  yeteri kadar 

6  Dil basacağı yeteri kadar 

7 Beden derecesi  yeteri kadar  

8 Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti  1 adet 

9 Bebek ve çocuk için terazi  1 adet  



10 Böbrek küveti  yeteri kadar  

11 Refleks çekici  1 adet  

12 Negatoskop 1 adet  

13 Boy, kilo ve baĢ çevresi izleminde kullanılan standartlar  yeteri kadar  

14 Merkezi vakum sistemi    

15 Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör 

kovaları 

yeteri kadar  

        

  

  

  

ÇOCUK NEFROLOJĠSĠ (EK-3/6) 

A) POLĠKLĠNĠK (EK 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Mikroskop  1 adet   

2   Santrifüj cihazı  1 adet   

3 Santrifüj tüpleri  yeteri kadar  

4 Lam –lamel  yeteri kadar  

5 Ġdrar tetkik stickleri yeteri kadar  

6 Ġdrar kabı  yeteri kadar  

B) SERVĠS (EK 3/03 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Havalı yatak  1 adet   

2 Böbrek Biyopsi setleri (değiĢik boylarda iğneler) yeteri Kadar  

3 Cilt Biyopsi seti yeteri Kadar 

  

ÇOCUK KARDĠOLOJĠSĠ (EK- 3/7) 

A) POLĠKLĠNĠK(EK 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Elektrokardiyografi cihazı       1   adet 

B) SERVĠS(EK 3/03 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Pozitif basınçlı oksijen verme cihazı 1   adet 

2  Perikard ponksiyon iğnesi yeteri kadar 

3  Geçici kalp pili cihazı        1   adet 

4  Geçici kalp pili kateteri yeteri kadar 

5  CVP ölçüm aleti yeteri kadar  

6 Holter monitörizasyon cihazı  1 adet  

7 Ġki boyutlu renkli doppler  ekokardiyograf   1 adet  



8 Elektrokardiyografi cihazı 1 adet 

9 TA Holter 1 adet 

  HEMODĠNAMĠ LABORATUVARINDA BULUNDURMAK ÜZERE   

A Kalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için sineangiograf ve 

seriograf cihazı komple( jeneratör ve monitörü ile birlikte) 

1 adet 

B Basınç ve elektro kayıt cihazı  1 adet 

C Otomatik opak madde enjektörü 1 adet 

D Soğuk ıĢık aleti 1 adet 

E Opak maddeyi ısıtmak için benmari cihazı 1 adet 

F Komple cut-down seti yeteri kadar 

G Seldinger iğneleri yeteri kadar 

H Kalp kateterizasyonu ve sineanjiogafi yapmak için çeĢitli tür ve 

boyda kateterler 

yeteri kadar 

I Sine filmleri ve serograf filmleri için otomatik banyo  1 adet 

  

  

  

  

ÇOCUK ENDOKRiNOLOJĠSĠ (EK- 3/8) 

A) POLĠKLĠNĠK (EK 3/05  listesi) 

B) SERVĠS (EK 3/03  listesine ek olarak ) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Kan Ģekeri ölçüm aleti (Glukometre) yeteri kadar 

2  Kan Ģekeri ölçüm stikleri 1 Kutu 

3  OrĢiometre 1 adet 

4 Kemik yaĢ tayini için atlas  1 adet 

  

  

  

ÇOCUK HEMATOLOJĠSĠ 

(EK- 3/9) 

A)SERVĠS (EK- 3/03  listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1 Kemik iliği aspirasyon seti yeteri kadar 

2 Kemik iliği biyopsi seti 5   adet 

3  Lomber ponksiyon seti 5-10  adet 

B) POLĠKLĠNĠK (EK- 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Mikroskop 1   adet 

C) LABORATUAR 



  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Mikroskop 1   adet 

2  Santrifüj 1   adet 

3  Dansitometre 1   adet 

4  Lam-lamel yeteri kadar 

5  Özel boyalar yeteri kadar 

6  Elektroforez tankı 1   adet 

7  Güç kaynağı 1   adet 

8  Aplikatör 1   adet 

9  Otomatik pipet (değiĢik ölçülerde) yeteri kadar 

10  Koagülometre ve kitleri 1   adet 

11  Buzdolabı 1   adet 

12  Derin dondurucu 1   adet 

13 Hemogram tüpü karıĢtırıcısı(mixer) 1 adet 

  

  

  

  

                                               ÇOCUK ALLERJĠSĠ (EK- 
3/10)                                                                

  

A) POLĠKLĠNĠK (EK- 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Solunum fonksiyon cihazı 1   adet 

2  Aerochember 1   adet 

3 Peakflowmetre ve yeterli disposıble ağızlık 1   adet 

4 Allerjen seti 1   adet 

5 Lanset (deri testi için) yeteri kadar 

6 Buzdolabı 1 adet  

  B) SERVĠS (EK- 3/03  listesi)   

  

  

  

  

ÇOCUK ONKOLOJĠSĠ (EK- 3/11) 

  

A- SERVĠS (EK – 3/03 listesine ek olarak) 

  
TÜRÜ  

MĠKTARI 

1 Özel bölmeli yatak yeteri kadar 

2 Havalı yatak 1    adet 

3 Kemoterapi hazırlama kabini 1   adet 



  Kemoterapi hazırlanırken kullanılmak üzere;   

  a) Gözlük yeteri kadar 

  b) Kalın Maske yeteri kadar 

  c) Mavi Eldiven yeteri kadar 

  d) Kapalı sistem infüzyon ve ilaç hazırlama aparatları yeteri kadar 

  e) Nötropenik hastalar için disposable önlük ve maske yeteri kadar 

4 Kemik iliği aspirasyon seti (küçük-orta-büyük boy) yeteri kadar 

5 Kemik iliği biyopsi seti    (küçük-orta-büyük boy) yeteri kadar 

6 Lomber ponksiyon seti yeteri kadar 

7 Laringoskop 1 adet  

8 Ambu seti  1 adet  

9 Endotrakeal tüp (Her boyda) yeteri kadar  

10  Seyyar Aspiratör  1 adet  

11 Seyyar oksijen tüpü  1 adet  

12 Ġnfizyon pompası ve setleri  yeteri kadar  

13  Monitör  1 adet  

B) POLĠKLĠNĠK (EK – 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Laringoskop  1   adet 

2  Ambu seti  1   adet 

3  Aspiratör  1   adet 

4  Oksijen tüpü yedek olarak  1   adet 

5 Kemoterapi uygulama koltuğu  yeteri kadar  

 6 Lomber ponksiyon seti yeteri kadar 

7 Endotrakeal tüp (her boyda) 1 adet 

8 Kemik iliği aspirasyon seti yeteri kadar 

 9 Kemik iliği biyopsi seti  yeteri kadar  

C) LABORATUVAR  

  TÜRÜ 
MİKTARI 

1  Mikroskop  1   adet 

2  Santrifüj 1   adet 

3  Sitosantrifüj 1   adet 

4  Lam-lamel yeteri kadar 

5  Eritrosit sedimantasyon apereyi yeteri kadar  

6  Kan sayım cihazı 1   adet 

7  Glukometre ve glukometre kiti 1‟er kutu 

8  PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil 

asetat esteraz özel boyaları 

yeteri kadar 



9  Wright boyası 1  kutu 

  

  

  

  

  

  

  

  

AMELĠYATHANE (EK-3/D) 

 (Her ameliyat salonu için) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon BaĢına) 1 adet  

2  Ameliyat tavan lambası  Ameliyat masası sayısı kadar 1 adet 

3  Anestezi cihazı ( tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası 

sayısı kadar 

1 adet 

4  Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar 1 adet 

5  Seyyar ameliyat lambası (akülü) 1 adet 

6  Flash Otoklav 1 adet 

7  Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar 1 adet 

8  Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar 1 adet 

9  IĢıldak (Ģarjli, akülü)–Ameliyat masası sayısı kadar 1 adet 

10  Cerrahi testere motoru 1 adet 

11  Kirli malzeme kovası (gazlı bez) 1 adet 

12  Çöp kovası 3 adet 

13  Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için) 1 adet 

14  Kirli malzeme kovası (kompres) 1 adet 

15  Tansiyon aleti+steteskop 2 adet 

16  Cerrahi Alet Masası 1 adet 

17  Mayo Masası 1 adet 

18  Tekli basamak 1 adet 

19  Ġkili Basamak 1 adet 

20  Anestezi sehpası 1 adet 

21  Anestezi siperi 1 adet 

22  Anestezi malzeme dolabı 1 adet 

23  Larengeskop ve ambu seti 1 adet 

24  Tabure  1 adet 

  

  

                                                         GENEL CERRAHĠ (EK- 3/12) 

                                                                   

A)SERVĠS ( EK- 3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Pansuman arabası 1   adet 



2  Biyopsi seti 1  adet 

3  Ayaklı mobil cerrahi lamba 1   adet 

  

B) POLĠKLĠNĠK ( Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Pansuman seti yeteri kadar 

2  Böbrek küvet 2   adet 

C)AMELĠYATHANE (EK 3/ D  listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Dil çekme aleti 2  adet 

2  Esmark bandı 2  adet 

3  Amputasyon bıçağı 1  adet 

4  Çekiç 2  adet 

5  Derin ekartör (3 diĢli) 2  adet 

6 Otomatik Ekartör 1 adet 

7  Lastik sondalar (çeĢitli) ĠkiĢer adet 

8  Boğaz aynası 2  adet 

9 Trepenasyon  1 adet  

10  Batın spatülü 1  adet 

11  Tüp rektal 5  adet 

12  Küvetler yeteri kadar 

13  Bistüri sapı  yeteri kadar 

14  DiĢli penset 4  adet 

15  DiĢsiz penset 4  adet 

16  Düz makas 4  adet 

17  Eğri makas 4  adet 

18  Küret (çeĢitli) 6  adet 

19  ÇarĢaf pensi 24 adet 

20  Koher pensi hemostatik 30 adet 

21  Pean pensi 30 adet 

22  Uzun koher pensi 8  adet 

23  Portegü 6  adet 

24  Trokar 2  adet 

25  Dil baskısı 4  adet 

26 Sonda kanül 4  adet 

27  Stile (çeĢitli) 4  adet 

28  Ġğne (cilt, bağırsak, çeĢitli) yeteri kadar 

29  Anal spekülüm 1  adet 

30  DiĢli ekartör (çeĢitli) 2  adet 



31  Faraböf ekartörü 4  adet 

32  Batın ekartörü (çeĢitli) 4  adet 

33  Yabancı cisim pensi 1  adet 

  

  

  

  

  

  

ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ HASTALIKLARI (EK- 3/13) 

  

A) AMELĠYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak)  

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1 C-Kollu Röntgen cihazı  1 adet 

2  Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı 

ile) 

1  adet 

3   El perferatörü 1  adet 

4  Drill 2.7, 3.2 (her boydan) ĠkiĢer adet 

5  A.O tornavida (büyük-küçük) ĠkiĢer adet 

6  Havalı turnike ve esmark sargı 1   adet 

7  Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda) yeteri kadar 

8  Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda) yeteri kadar 

9  S Ekartör büyük ve küçük 2    adet 

10  Tel kesici pensesi ve makası 2    adet 

11  Kemik çengeli (hook) 1    adet 

12  Kemik klempi (büyük-küçük) ĠkiĢer adet 

13  Osteotom (muhtelif boyda) 3   adet 

14  Ortopedik çekiç (büyük-küçük) Birer  adet 

15  Küret (büyük-küçük) Birer  adet 

16  Biz 1    adet 

17  Rongeur (penskupon) (büyük-küçük) 1  adet 

18  TirbüĢon 1  adet 

19  Guj (büyük-küçük) Birer  adet 

20  Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük) Birer adet 

21  Ampütasyon bıçağı veya gigli teli 1  adet 

22  DiĢli–diĢsiz penset ĠkiĢer  adet 

23  Koher pensi (büyük-küçük) ĠkiĢer  adet 

24  DiĢli (tırmık) ekartörü 2    adet 

25  ÇamaĢır pensi 4    adet 

26  Tek diĢli ekartör veya parabeüf 2    adet 

27  Derin tek diĢli ekartör 2    adet 

28  Portegü (büyük-küçük) 2    adet 



29  Bistüri sapı (büyük-küçük) 2    adet 

30  Ġplik makası, disseksiyon makası 2    adet 

31  Moskito klemp 4    adet 

32   90 derece açılı klemp 1    adet 

33  Alçı motoru 1    adet 

34  Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun) 1    adet 

B) SERVĠS ( Ek-3/01 listesi) 

C) POLĠKLĠNĠK (Ek- 3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası 1   adet 

2  Alçı motoru, makası ve distraktör Birer   adet 

3  Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi yeteri kadar 

  

  

  

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK- 3/14) 

  

A) POLĠKLĠNĠK  (EK – 3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Duvara monte otoskop 1  adet 

2  TaĢınabilir otoskop 1  adet 

3  Kulak spekülümleri (çeĢitli boy)  2‟Ģer  adet (her 

boy için) 

4  Kulak aspiratör ucu (çeĢitli boy)  2‟Ģer adet (her 

boy için) 

5  BuĢon küreti (en az 3 boy)  2‟Ģer  adet (her 

boy için) 

6   Burun spekülümleri (yetiĢkin ve çocuk)  5„er  adet 

7   Burun aspiratör ucu  4 adet 

8  Bayonette  2  adet 

9   Larenks aynası (üç boy)  2„Ģer adet 

10  Nazofarenks aynası  2  adet 

11  KBB muayene koltuğu  1  adet 

12   Spiral lamba  1 adet 

13  Cerrahi aspiratör 1  adet 

14  Muhtelif Boylarda nazal Tampon yeteri kadar 

15  Diapozon (256 ve 512 cps)  1„er  adet 

B) SERVĠS( Ek-3/01 listesine ek olarak)  

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Cerrahi aspiratör 1  adet 

2  Böbrek küvet 2  adet 

3  Treakostomi seti 1  adet 



4  Tonsillektomi kanamasında müdahale seti  2   adet 

5  Pansuman seti 2   adet 

  

C) AMELĠYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak) 

  

  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  0,30 ve 70 derece rijit endoskoplar 1  adet 

2  Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi 1‟er   adet 

3  Ay bıçak 1   adet 

4  Elevatör aspiratör 1   adet 

5  Takayashu forsepsi 1   adet 

6  Rongeur (küçük ve orta) 1‟er   adet 

7  Burun aspiratör ucu (iki boy) 2‟er   adet 

8  Cotlle spekülümü 1  adet 

9  Tekli hook 1  adet 

10  Çiftli hook 1  adet 

11  Cotlle bıçağı 1  adet 

12  Bisturi sapı (normal) 1  adet 

13   Bisturi sapı (uzun) 1  adet 

14  Çekiç 1  adet 

15  Guj 1  adet 

16  Freer elevatör 1  adet 

17  Alar protektör 1  adet 

18  Kolumelle retraktörü 1  adet 

19  Burniks 1  adet 

20  Metzembaum makas 1  adet 

21  Elektro koter ( Bipolar ) 1 adet  

22  Ġnce uçlu doku makası 1  adet 

23  Timpanoplasti aspiratör uç takımı 1  adet 

24  Wulstein ekartör (2,3 ve 4 diĢli) 1„er  adet 

25  Pik (eğri ve düz)  1„er  adet 

26  Ġmparator ve normal tur sapı 1„er  adet 

27  Soğuk ıĢık kaynağı ve kablosu 1  adet 

28  Kesici ve elmas tur uçları (4 boy) 2„er  adet 

29  Tur motoru 1  adet 

30  Tur spirali 2  adet 

31  DıĢ kulak yolu elevatörü 1  adet 

32  Keskin ve künt raspa 1„er  adet 

33  Parasentez bıçağı 1  adet 

34  Timsah forseps 2  adet 



35  Alice forseps 2  adet 

36  Portegü 2  adet 

37  Adson penset 1  adet 

38  Hemostat klemp 4  adet 

39  Disseksiyon klempi 2  adet 

40  DiĢli ve diĢsiz penset 1„er  adet 

41  Paravef ekartör 2  adet 

42  Tonsil forsepsi 1  adet 

43  Ağız açacağı ve bladeleri 1  adet 

44  Uzun hemostat klemp 2  adet 

45  Tonsil küreti 1  adet 

46  Tonsil ansı 1  adet 

47  Plika ekartörü 1  adet 

48  Tonsillektomi statifi 1  adet 

49  Adenoid küreti (küçük ve orta boy) 1„er  adet 

          

  

  

  

  

  

  

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/15) 

  

A) POLĠKLĠNĠK( Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme 

eĢeli ve/veya projeksiyon eĢeli  

1  adet 

2  Oftalmaskop  1  adet 

3  Ġndrekt Oftalmaskop  1 adet  

4  Retinoskop 1  adet 

5  Fokometre      1  adet 

6  Üç aynalı kontakt lens (gonyolens)       1  adet 

7  + 90 D. Asferik lens  1  adet 

8 ġaĢılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma seti 1  adet 

9  Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte  1  adet 

10  Javal keratometre 1  adet 

11  Tanı cihazları   

12    a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı  1  adet 

13    b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa)  1  adet 

B) AMELĠYATHANE( EK-3/D listesine ek olarak) 



  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Koaksiyel ameliyat mikroskobu 1  adet 

2  Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası 1  adet 

3  Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu 1  adet 

4  Fakoemülsifikasyon cihazı 1  adet 

5 DiĢçi turu ve/veya strayker 1  adet 

6  Dekolman cerrahi seti 1  adet 

7  Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL) 1  adet 

8  Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL) 1  adet 

9  Glokom cerrahi seti 1  adet 

10  ġaĢılık cerrahi seti 1  adet 

11  DSR cerrahi seti 1  adet 

C) SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Göze özel ilaç tepsisi 2  adet 

2  Göz el lambası 2  adet 

3  Ameliyat sonrası muayene odası   

   a)Biomikroskop 1  adet 

   b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre 1  adet 

   c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi 1  adet 

   d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler yeteri kadar 

  

  

  

  

ÜROLOJĠ (EK- 3/16)   

  

  A) SERVĠS (Ek- 3/01 listesi) 

  B) POLĠKLĠNĠK (Ek- 3/02 Listesi) 

C) AMELĠYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi)  1 takım 

2  Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan) 10‟ar adet 

3  Millin ekartörü 1  adet 

4  Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 Fsheath, brdidge )  1  adet 

5  20 Fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi 1  adet 



6  IĢık kaynağı ve fiberoptik ıĢık kablosu 1  adet 

7  Üreter kateterleri ( 4, 5, 6 nolu ) 2‟Ģer adet 

8  Basket kateter  1  adet 

9  Böbrek pedikül klempleri  (3‟lü takım )  1 takım 

10  Randall taĢ forsepsleri  (4‟lü takım ) 1 takım 

11  Buprikan ve lokal anestezik jel  1 kutu 

12  Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte) 1 takım 

  

  

  

  

  

NÖROLOJĠ (EK- 3/17) 

  

A)SERVĠS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Refleks çekici 2 adet  

2  Oftalmaskop  2 adet  

3  Diapozon  1 adet  

4  Ponksiyon seti  2 adet  

B) POLĠKLĠNĠK( EK-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1   Refleks çekici 1   adet 

2  Oftalmaskop  1   adet 

3  Diapozon  1   adet 

  

  

  

NÖRÖġĠRÜRJĠ  (EK- 3/18) 

A) AMELĠYATHANE ( EK-3/D listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Setler   

      a)Kraniotomi seti 1   adet 

      b)Laminektomi seti  1   adet 

      c)Cloward seti  1   adet 

      d)Mikrocerrahi seti 1   adet 

      e)Periferik sinir cerrahisi seti  1   adet 

2  Ekartörler   

      a) Leyla ekartörü 1   adet 

      b) Otomatik ekartörler (çeĢitli) 1   adet 

3  Çivili baĢlık  1   adet 



4  Operasyon mikroskobu (OP-MĠ-MD) 1   adet 

5  High-speed drill ve uçları 1   adet 

6  NöroĢirürjiye uygun ameliyat masası 1   adet 

7  Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları 1   adet 

8  Koter cihazı ve uçları 1   adet 

B) SERVĠS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Refleks çekici 1   adet 

2  Diyapozon 1   adet 

3  Mezüre 1   adet 

4  Servikal Traksiyon Cihazı (YetiĢkin  Boy) 1 adet  

5  Oftalmaskop  1   adet 

6   Pansuman seti yeteri kadar 

C) POLĠKLĠNĠK( Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1  Refleks seti 1   adet 

2  Diyapozon 1   adet 

3  Oftalmaskop  1   adet 

  

  

  

  

PLASTĠK VE REKONSTRÜKTĠF CERRAHĠ (EK- 3/19) 

  A) SERVĠS (Ek- 3/01 listesi) 

  B) POLĠKLĠNĠK (Ek- 3/02 Listesi) 

C) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Rhinoplasti seti 2   adet 

2  Plastik cerrahi seti (genel)  2 adet 

3  Küçük biyopsi seti  1   adet 

4  Bipolar koter 1   adet 

5  Tur motoru 1   adet 

6  Tur uçları 1   adet 

7  Soğuk ıĢık kaynağı  1   adet 

  

  



  

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/20) 

  

 A) POLĠKLĠNĠK ( Ek-3/02 listesi) 

B) SERVĠS ( Ek-3/01 listesi) 

C) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak) 

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1 Jinekolojik muayene masası 1   adet 

2 Doğum masası  1   adet 

3  Over pensi  2   adet 

4  1, 2, 3 diĢli rahim pensi 2‟Ģer  adet 

5 Rahim küretleri 1 seri 

6  Hegar bujileri 1  seri 

7  Histerometre  1   adet 

8  Vajinal spekülüm  yeteri kadar 

9 Doğum için vakum cihazı  1   adet 

10  Arter klempleri  4   adet 

11  El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı) 1   adet 

12  Serviks için koparma biyopsi pensi  1   adet 

13 Tenakulum  yeteri kadar 

14  Uterus elevatör pensi 1   adet 

15 Vajinal valvler 4   adet 

16  Foley sondalar (16-18 numara) 1  düzine 

17  Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü  1   adet 

18  USG  cihazı Trans vaginal Prop ile 1   adet 

19  Diagnostik laparaskop  1   adet 

20  Fetal monitör (NST) 2 adet  

21  Doğum seti  yeteri kadar 

22 Korman enjektör (ÇeĢitli boyda uçları ) yeteri kadar  

23 Rubin Kanülü  1 adet  

24 Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri 2 Ģer adet 

25 Aile planlaması polikliniği için RĠA uygulama seti 2 adet 

26 Aile Planlaması danıĢmanlığı için Eğitim malzemesi yeteri kadar 

        

  

  

  

KARDĠOLOJĠ (EK- 3/21) 

  



A)SERVĠS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ: MĠKTARI: 

1  Seyyar Oksijen tüpü 2  adet 

2  Hasta BaĢı Monitörü 2 adet  

3  Negatoskop 1  adet 

B) POLĠKLĠNĠK ( Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ: MĠKTARI: 

1  Elektrokardiyografi cihazı 1  adet 

2  Elektrokardiyograf Holteri 1  adet 

3  Tansiyon Holteri 1  adet  

4  Strest Test (Efor ) Cihazı 1  adet 

C) KORONER ANJĠO LABORATUVARI 

                                             (Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.)  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Anjio cihazı 1  adet 

2  Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal) 1  adet 

3  Defibrilatör 1  adet 

4  Oksijen tüpü 2  adet 

5  Ġlaç dolabı (Acil müdahale için) 1  adet 

6  Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için) 1  adet 

7  Aspiratör 1  adet 

8  Perfüzör 2  adet 

9  Geçici Pace Maker 2  adet 

10  Ambu cihazı (eriĢkin ve çocuk için) Birer adet 

11  Acil müdahale arabası 1  adet 

12  Larengeskop seti 1  adet 

13  Entübasyon tüpü (değiĢik çaplarda) yeteri kadar 

14  Negatoskop 1  adet 

15  Hareketli ıĢık kaynağı 1 adet  

  

  

  

  

KARDĠYOVASKÜLER CERRAHĠ (EK- 3/22) 

  

A) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye EK olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Malzeme arabası  1 adet  

2  Set arabası (büyük-küçük)   1  adet 

3  Kardiyopulmoner bypass pompası 1  adet 



4  Isıtıcı-Soğutucu 1  adet 

5  Anestezi malzeme ve ilaç dolabı 1  adet 

6  Monitör ve Basınç kablosu 2 adet 

7  ACT cihazı 1  adet 

8  Defibrilatör Ġnternal KaĢık ile 1  adet 

9  Pace maker cihazı  1  adet 

10  Kan Ģekeri ölçüm cihazı 1  adet 

11  Benmari 1  adet 

12  Duvar saati ve oda derecesi 1  adet 

13  Perfüzör 4 adet  

14  Kan pompası 2 adet  

15  Perfüzyon malzeme arabası 1  adet 

16 Ġntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası 

sol ventriküle destek cihazı 

1  adet 

17  Rektal ısı ölçüm cihazı 1  adet 

18  Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu) 1  adet 

19  Küçük buz kovası 1  adet 

20  Buz makinesı 1  adet 

21  TaĢınabilir monitör 1  adet 

22  Rektal prop 1  adet 

23  Pulse oksimetre  1  adet 

24  Testere ve motoru 1  adet 

25  Tabure  1  adet 

26  Doppler cihazı ve probu 1  adet 

27  Kan Gazı Analiz Cihazı 1  adet 

28  Anjiografi gösterme makinesı 1  adet 

29  Azot tüpü 1  adet 

30  Oksijen tüpü 2 adet  

31  Kuru hava tüpü 1  adet 

32  Boyama seti 1  adet 

33  Derin dondurucu 1  adet 

B) AÇIK KALP CERRAHĠ SETĠ  

1  Pens yeteri kadar 

2  ÇamaĢır pensi yeteri kadar 

3  DiĢli taygon klemp yeteri kadar 

4  Dren klempi 1 adet  

5  Adi portegü 2 adet  

6  Ġyi portegü 2 adet  

7  6/0 portegü 2 adet  

8  5/0 portegü 3 adet 



9  Uzun portegü 1 adet 

10  Tel portegü 1 adet 

11  Mayo makas 1 adet 

12  Disseksiyon makası 2 adet 

13  Lima disseksiyon makası 1 adet 

14  Safen disseksiyon makası 1 adet 

15  Uzun makas 2 adet 

16  Kapak makası 1 adet 

17  Tubing makası 1 adet 

18  Düz taygon klemp 6 adet 

19  Satensky 2 adet 

20  Side klemp 2 adet 

21  Semb 2 adet 

22  Kros klemp 2 adet 

23  Alice 2 adet 

24  Duval 2 adet 

25  Dissektör 3 adet 

26  Buji 8 adet 

27  KaĢık ekartör 3 adet 

28  Hook 1 adet 

29  Siner çengeli 1 adet 

30  Cilt ekartörü 1 adet 

31  Sağ atriyum ekartörü 1 adet 

32  Sol atriyum ekartörü 1 adet 

33  Küçük faraböf 2 adet 

34  Büyük faraböf 2 adet 

35  Küret  1 adet 

36  Keski 1 adet 

37  Bistüri sapı 4 adet 

38  Apex iğnesi 1 adet 

39  Aortik suction konnektörü 1 adet 

40  DiĢli penset 2 adet 

41  DiĢsiz penset 1 adet 

42  Uzun penset 4 adet 

43  Russian penset 1 adet 

44  Koroner penset 2 adet 

45 Yemek kaĢığı 1 adet 

46  Klips  1 adet 

47  Koroner makas 1 adet 

48   Kıvrık makas 1 adet 



49  Safen makası 1 adet 

50  Kalem portegü 2 adet 

51  Koroner prop (1-1,5 mm) 2 adet 

52  Buldog 2 adet 

53  Eğri iğne 1 adet 

54  Damar klempleri yeteri kadar 

55  Dıvır ekartör yeteri kadar 

56  Böbrek küvet yeteri kadar 

57  Lima ekartör yeteri kadar 

58  Orta boy sternum ekartör yeteri kadar 

59  Pediartik sternum ekartör yeteri kadar 

60  Derin ayaklı ekart yeteri kadar 

61  Tubs yeteri kadar 

62  PDA aletleri yeteri kadar  

63  Akciğer ekart yeteri kadar 

64  Skapula ekart yeteri kadar 

65  Maleable ekart yeteri kadar 

66  Rujinler yeteri kadar 

C) POLĠKLĠNĠK( Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Crash-cart 1 adet  

2  Vasküler doppler cihazı 1 adet  

D) SERVĠS ( Ek- 3/01 listesine ek olarak) 

  

  

  

  

  

GASTROENTEROLOJĠ (EK-3/23) 

A-SERVĠS (Ek-3/01 listesi) 

B-POLĠKLĠNĠK  (Ek-3/02 listesi) 

C- ENDOSKOPĠ ÜNĠTESĠ 

  TÜRÜ MĠKTAR

I 

1 C kollu portable röntgen cihazı   1   adet 

2 Üreaz testi yeteri 

kadar 

3 Sikleroterapi iğnesi   yeteri 

kadar 

4 Fırça (örnek alma fırçası)   yeteri 

kadar 

5 Hemoklips     yeteri 

kadar 



6 Stend                

                                                                                                   

yeteri 

kadar 

7 Koter yeteri 

kadar 

8 Fleksibl sigmoidoskopi   1   adet 

9 ERCP için yan görüĢlü duodeneskop 2 adet 

Terapöti

k 

1

0 

ERCP kanülü (dispozıbl)    yeteri 

kadar 

1

1 

Papillotom                                                                                                 

                

yeteri 

kadar -  

iğne 

uçlu 

dahil 

1

2 

Dilatasyon bujileri ve balonlar yeteri 

kadar 

1

3 

Endosnografi 1 adet 

biyopsi 

probu ile 

birlikte 

1

4 

Snare yeteri 

kadar 

1

5 

Üst GĠS endoskopisi için gastroskopi cihazı 1   adet 

1

6 

Alt GĠS endoskopisi için kolonoskopi cihazı 1   adet 

1

7 

Biopsi forsepsi 1   adet 

1

8 

Yabancı cisim forsepsi 1   adet 

1

9 

Basket 1   adet 

2

0 

Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun düzenlenmiĢ 

bir oda 

1   adet 

  

  

  

PSĠKĠYATRĠ (EK-3/24) 

  

  A- POLĠKLĠNĠK (EK – 3/02 listesi)   

  B- SERVĠS ( Ek-3/01 listesi)    

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 EKT - ElektroĢok cihazı 1   adet 

2 Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde   

ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur) 

1   adet 

3 Faradi Cihazı (isteğe bağlı)  1 adet 

  

  

  

  



NEFROLOJĠ (EK-3/25) 

  

A) POLĠKLĠNĠK  (EK – 3/02 listesi)  

B) SERVĠS( Ek-3/01 listesi)   

  

  

  

ONKOLOJĠ  (EK-3/26) 

  

A) POLĠKLĠNĠK  (EK – 3/02 listesi)  

B) SERVĠS ( Ek-3/01 listesine ek olarak)   

  TÜRÜ 
MĠKTARI 

1 Konvansiyonel X ıĢını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek 

nitelikte olmalı) 

1   adet 

2 Kobalt 60 teleterapi cihazı 1   adet 

3 Duyar dozimetre 1   adet 

4 Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 

226, Kobalt 60, Sezyum 137, Ġridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu 

uygulamaları yapacak set.  

1   adet 

5 KurĢunlu cam 3   adet 

6 Ġzotop maĢası 3   adet 

7 KurĢunlu enjektör (çeĢitli) 5   adet 

8 Ġzotopları taĢıyıcı araba 1   adet 

9 Ġzotopları saklayıcı kurĢunlu dolap ya da kuyu 1   adet 

10 Ġzotop kalibratörü 1   adet 

11 Çeker ocak  1   adet 

12 KurĢunlu tuğla yeteri kadar 

  

  

  

  

  

DERMATOLOJĠ (EK-3/27) 

  

A- SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Muayene  masası          1   adet 

2 Tansiyon aleti                1   adet 

3 Steteskop 1   adet 

4 ÇeĢitli enjektör ve enjektör iğnesi Yeterli sayıda 

5 Pansuman küveti Yeterli sayıda 

6 Seyyar oksijen tüpü 1   adet 

7 Sterilizatör 1   adet 

8 Ġdrar sondası     2‟er adet 



9 Yatak muĢambası 5   adet 

10 Ġdrar kabı          1   adet 

11 Sürgü 1   adet 

12  Eldiven Yeterli miktarda 

B) POLĠKLĠNĠK       (Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Binoküler mikroskop 1   adet 

2 Lam      500 adet 

3 Lamel    500 adet 

4 Petri kutusu       2   adet 

5 Bistüri   yeteri kadar 

6 KOH %20 solüsyon     yeteri kadar 

  

  

  

GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/28) 

  

A- SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör 1  adet 

2 Kan gazı cihazı 1   adet 

3 Tekerlekli sedye 1   adet 

4 Pulse oksimetre 1   adet 

5 Ultrasonik nebulizatör 1   adet 

6  Müdahale masası 1   adet 

B) POLĠKLĠNĠK (Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Elektrokardiyografi cihazı 1   adet 

  

  

GÖĞÜS CERRAHĠSĠ (EK-3/29) 

    

A) SERVĠS  (Ek-3/01 listesine ek olarak)   

  TÜRÜ MĠKTARI   

1 Negatoskop 1  adet   

2 Plevra ponksiyon iğnesi yeteri kadar   

3 Trakeostomi kanülleri yeteri kadar   

4 Rigid bronkoskop 1   adet   

5 Forsepsler yeteri kadar   

6 Fiberoptik bronkoskop 1   adet   

7 Müdahale masası 1   adet   

B) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)   

  TÜRÜ MĠKTARI   



1 Steteskop 2   adet   

2 Tansiyon aleti 2   adet   

3 Nazogastrik sonda yeteri kadar   

4 Ġdrar sondası (kadın-erkek) yeteri kadar   

5 Ġdrar torbası yeteri kadar   

6 Bisturi yeteri kadar   

7 DiĢli penset yeteri kadar   

8 DiĢsiz penset yeteri kadar   

9 Düz makas yeteri kadar   

10 Eğri makas  yeteri kadar   

11 Koher pensi (hemostatik) 30   adet   

12 Uzun koher pensi 8   adet   

13 Port-egü 6   adet   

14 Trokar 2   adet   

15 Ġğne (çeĢitli) yeteri kadar   

16 Rujin (çeĢitli)  2   adet   

17 DiĢli ekartör (çeĢitli) 2   adet   

18 Faraböt ekartör 4   adet   

19 Arter klempleri 4   adet   

20 Allis klempler 10  adet   

21 Dissektör 4   adet   

22 Makas (büyük-küçük) 1„er adet   

23 Makas (eğri-düz) 2„Ģer adet   

24 Bistüri sapı (20 ve 22 numara) 2   adet   

25 Klemp (maskito) 5   adet   

26 Monitör sistemi 2   adet   

27 Makas (ince disseksiyon) 1   adet   

28 Makas (iplik kesme) 1   adet   

29 Makas (vasküler tip) 1   adet   

30 Port-egü (platin uçlu) 1   adet   

31 Port-egü (sternum teli için) 1   adet   

32 Vasküler Port-egü (uzun) 1   adet   

33 Vasküler Port-egü (kısa) 1   adet   

34 Dissektör pensi (geniĢ açılı) 1   adet   

35 Dissektör pensi (dar) 1   adet   

36 Satinski pensi 1   adet   

37 Satinski pensi (vasküler) 1   adet   

38 Toraks ekartörü (finochietto) (uzun) 1   adet   

39 Toraks ekartörü (finochietto) (orta) 1   adet   

40 Toraks ekartörü (finochietto) (kısa) 1   adet   

41 Atravmatik penset (uzun) 2   adet   



42 Atravmatik penset (orta) 2   adet   

43 Atravmatik penset (kısa) 2   adet   

44 Vasküler atravmatik penset 3   adet   

45 Düval pensi 2  adet   

46 Ellis pensi 2 adet   

47 Küçük bistüri sapı 2   adet   

48 Defibrilatör 1   adet   

49 Elektrokardiyografi cihazı 1   adet   

50 Kan gazı cihazı 1   adet   

51 Oksijen ve Azot tüpleri 2   adet   

52 Ġnvaziv mekanik ventilatör 1   adet   

53 Nebulizatör (hasta baĢı) 1   adet   

54 Ġnfüzyon pompası 7   adet   

55 Entübasyon fiberskopu 1   adet   

56 Kan pompası          2   adet   

57 Kesintisiz güç kaynağı     

58 Sedye 2   adet   

59 Yoğun bakım yatağı 2  adet   

60 Havalı yatak     

C) POLĠKLĠNĠK (Ek-3/02 listesine ek olarak)   

  TÜRÜ MĠKTARI   

1 Seyyar oksijen tüpü 1   adet   

2 Negatoskop 1   adet   

3 Tekerlekli sedye 1   adet   

  

  

  

  

  

  

  

NÜKLEER TIP  (EK-3/30) 

  

A)SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 KurĢun önlük  2  adet 

B) POLĠKLĠNĠK (Ek-3/02 listesi) 

  C) LABORATUAR   

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Santrifüj 1  adet 

2 Polistern tüp yeteri kadar 

3 Otoanalizör cihazı  1  adet 

4 RIA yöntemi için Gama counter 1 adet 



5 Pipet, pipet ucu yeteri kadar 

6 Spor 3  adet 

7 Buzdolabı 1  adet 

8 Bilgisayar 1  adet 

  D) RAPOR ODASI   

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Negatoskop 1  adet 

2 Bilgisayar ve Printer Birer adet 

  E) SĠNTĠGRAFĠ   

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Gama kamera 1  adet 

2 Film basma –Multiformat 1  adet 

3 Film banyo 1  adet 

  

  

  

AĞIZ VE DĠġ ÇENE HASTALIKLARI, CENE CERRAHĠSĠ  (EK-3/31) 

  

  A- POLĠKLĠNĠK   

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1 Cerrahi aspiratör 1  adet 

2 Cerrahi mikromoor 1  adet 

3 Tansiyon aleti  1   adet 

4 Ayna 100  adet 

5  Sont 100 adet 

6 Presel 100 adet 

7  Davye takımı (10„lu) 2 takım 

8  Elavatör bein 10  adet 

9  Elavatör Tohms (sağ-sol ) takımı 10  adet 

10 Elavatör Winter (sağ-sol) 10  adet 

11 Cerrahi küret (çeĢitli boylarda) 10  adet 

12 Periost  elevatörü 10  adet 

13 Kemik pensi 2  adet 

14 Kemik eğesi 2  adet 

15 Port-egü 5  adet 

16 Düz makas 5  adet 

17 Eğri makas 5  adet 

18 Ekartör (çeĢitli boylarda) 5  adet 

19 Çelik küvet (büyük) 5  adet 

20 Çelik küvet (küçük) 5  adet 

21 Ġlaç dolabı 1  adet 

22 Bistüri sapı (3 numara) 5  adet 



23 Çekiç 2  adet 

24 Guj 2  adet 

  B) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)   

  TÜRÜ     MĠKTARI 

1 Guj 2  adet 

2 Ekskavatör 5  adet 

3  Siman fulvarı 5  adet 

4  Amalgam fulvarı 5  adet 

5  Ağız spatülü 5  adet 

6 Siman spatülü 5  adet 

7  Periodotal küret seti 5  adet 

  

  

  

ENFEKSĠYON HASTALIKLARI (EK-3/32) 

  

A POLĠKLĠNĠK   (Ek – 3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1 Pansuman seti 1   adet 

B) SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Lomber Ponksiyon seti 3  adet 

  

  

ÇOCUK CERRAHĠSĠ (EK-3/33) 

  

A- POLĠKLĠNĠK  (EK – 3/05 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Pansuman arabası 1  adet 

2 Pansuman seti yeteri kadar 

B) SERVĠS (Ek-3/03 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1  Yatak (büyük ve küçük boyda) yeteri kadar 

2  Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak  yeteri kadar 

3 Fototerapi cihazı yeteri kadar 

4 Bebek ve büyük çocuk tartısı Birer adet 

5 Boy ölçer  1  adet 

6 Pulse oksimetre 2  adet 

7 Ventilatör 1  adet 

8 Transport küvözü 1  adet 

9 Pansuman arabası 1  adet 

10  Buhar makinası yeteri kadar 



11  Mikroskop 1  adet 

12  Glukometre cihazı   1  adet 

13  Ġnfüzyon pompası yeteri kadar 

14  Cutdown- Biopsi seti  1  adet 

15 Buzdolabı yeteri kadar 

16 Dansitometre 1  adet 

  C) AMELĠYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)   

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Elektirikli battaniye yeteri kadar 

2 Maskito klempi 8  adet 

3 Benson klempi 1  adet 

4 ÇamaĢır klempi 8  adet 

5 Allis klempi 2  adet 

6 Rightangle disseksiyon klempi 4  adet 

7 Bistüri sapı 2  adet 

8 Finochietto (küçük ve orta boy)  Birer adet 

9 Penset 2  adet 

10 DiĢli penset 1  adet 

11 Kocher klempi 1  adet 

12 Adson penset 2  adet 

13 Port-egü 2  adet 

14 Doku makası 2  adet 

15  Düz makas 1  adet 

16 Roux ekartörü 2  adet 

17 Hook retraktörü 1  adet 

18 Farabeufekartör 2  adet 

19 Deaver ekartörü 2  adet 

20 Kocher ekartörü 2  adet 

21 Weitlaner ekartör 2  adet 

22 Over klempi 2  adet 

23 Küvetler  yeteri kadar 

24 Magill pensi 1  adet 

25 Babcock forsepsi 1  adet 

26 Stile 1  adet 

27 Hemostatic klemp 8  adet 

28 Hegar dilatatörleri 1 takım 

  

  

  

RADYASYON ONKOLOJĠSĠ  (EK-3/34) 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 



1 Konvansiyonel X ıĢını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek 

nitelikte olmalı) 

1 adet 

2 Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı  1 adet 

3 Simülatör  1 adet 

4 Duyar dozimetre 1 adet 

5 KurĢunlu cam 3 adet 

6 Ġzotop maĢası 3 adet 

7 7.KurĢunlu enjektör (çeĢitli) 5 adet 

8 Ġzotopları taĢıyıcı araba 1 adet 

9 Ġzotopları saklayıcı kurĢunlu dolap ya da kuyu 1 adet 

10 Ġzotop kalibratörü 1 adet 

11 Çeker ocak  1 adet 

12 KurĢunlu tuğla yeteri kadar 

13 TAEK tarafından istenen güvenlik setleri yeteri kadar 

  

  

  

ANESTESĠ VE REANĠMASYON (EK-3/35) 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri 

dolu olarak bulunmalı) 

(Ameliyat masası 

sayısında) 

2 Aspiratör  (merkezi veya taĢınabilir)  Ameliyat masası 

sayısında) 

3 Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taĢınabilir 

tüpler 

1„er adet 

4 Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse 

oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli) 

(Ameliyat masası 

sayısında) 

5 Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında) 1„er   adet 

6 Zor entübasyon için    

       a) Düz bleydli larengeskop veya ucu kıvrılabilen bleydli 

larengeskop 

1  adet 

       b) Larengeal maske (her boyda) 1‟er  adet 

7 Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)  1  adet 

8 Defibrilatör (ameliyathane ve acil için) 1‟er  adet 

9 Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler 

(kateter,intraducer ara basınç kablosu, transduser)   

  

10 Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer)   

11 Ambu ve değiĢik boylarda maske (ameliyathane ve acil için) 1‟er   adet 

12 Entübasyon tüpleri (her boyda) 1‟er   adet 

13 Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için) 1‟er   adet 

14 Steteskop (ameliyathane ve acil için) 1‟er   adet 

15 Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için) yeteri kadar 

  

  

  



GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36) 

  

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1   BaĢ ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg 

yapabilen CPR yapılabilen  elektrikli otomatik yoğun bakım 

yatağı 

Ruhsatında kayıtlı 

yoğun bakım 

yatak sayısı kadar 

2  Seyyar oksijen tüpü  2   adet 

3  Deve boynu yatak sayısı kadar  

4  Monitör yatak sayısı kadar 

5  Respiratör yatak sayısı kadar  

6  Test balonu yeteri kadar 

7  Perfüzör yatak sayısı kadar 

8   Perfüzör ayağı yatak sayısı kadar 

9  Crash-Cart: 1   adet 

  a) Defibrilatör   

  b) Ambu   

  c) Larangeskop   

  d) Oksijen tüpü   

  e) Guide   

  f) Oksijen jakı   

  g) Mayi askısı   

  h) Makas   

10  Pace-maker (internal-external) 1   adet 

11  Klemp 3   adet 

12  Negatif basınç manometresi yatak sayısı kadar 

13  Ġntermitan devamlı oksijen manometresi yatak sayısı kadar 

14  Suction cihazı (Trunka bağlı) yatak sayısı kadar 

15  Hasta baĢı merkezi hava oksijen vakum sistemi yatak sayısı kadar 

16  Seyyar aspiratör 2 adet  

17  Hasta ısıtma sistemi yatak sayısı kadar 

18  Nebülizatör 2 adet  

19  Seyyar cerrahi lambası 1   adet 

20  Koter cihazı 1   adet 

21  Volüm pompası yatak sayısı kadar 

22  Benmari 1   adet 

23  Elektrokardiyografi cihazı 1   adet 

24  ACT cihazı 1   adet 

25  CO cihazı 1   adet 

26  Doppler cihazı (El) 1   adet 

27  Bronkoskop 1   adet 

28  Negataskop 2 adet  



29  IĢıldak 1 adet  

30  Havalı yatak 2 adet  

31  Pulse Oksimetre kablosu yatak sayısı kadar 

32  Kan pompası 3   adet 

33  Buzdolabı 1   adet 

34  Böbrek küvet yeteri kadar 

35  Makas 3   adet 

36  Meggy pensi 1   adet 

37  Pansuman seti 3   adet 

38  DikiĢ seti 1   adet 

39  Küret 1   adet 

40  Dren çekme seti 1   adet 

41  Steril setler   

       a) Acil müdahale seti 1   adet 

       b) Dren takma seti 1   adet 

       c) Trakeostomi seti 1   adet 

       d) Balon takma seti 1   adet 

       e) Cut-down seti 1   adet 

42  Sürgü yıkama makinesı 1   adet 

43  Buz makinesı 1   adet 

44  Kuru hava tüpü 1   adet 

45  Tekerlekli sandalye (delikli) 1   adet 

46  Narkotik kutusu 1   adet 

47   Ambu cihazı yatak sayısı kadar 

  

  

  

CERRAHĠ  YOĞUN BAKIM (EK-3/37) 

  

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1  BaĢ ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola  Yoğun Bakım 

yatak sayısı 

kadar      

2  Seyyar oksijen tüpü  2   adet 

3 Deve boynu Yoğun Bakım 

yatak sayısı 

kadar      

4 Ġlaç dolabı 1   adet 

5 Monitör 2   adet 

6 Respiratör 2   adet 

7 Test balonu yeteri kadar 

8 Perfüzör 6   adet 

9  Perfüzör ayağı 1   adet 



10 Sistem sehpası 1   adet 

11 Basamak 1   adet 

12 Crash-Cart: 1   adet 

  a) Defibrilatör   

  b) Ambu   

  c) Larangeskop   

  d) Oksijen tüpü   

  e) Guide   

  f) Oksijen jakı   

  g) Mayi askısı   

  h) Makas   

13 Pace-maker (internal-external) 1   adet 

14 Klemp 3   adet 

15 Negatif basınç manometresi 3   adet 

16 Ġntermitan devamlı oksijen manometresi 3   adet 

17 Hasta baĢı merkezi hava oksijen vakum sistemi 3   adet 

18 Seyyar aspiratör 1   adet 

19 Hasta ısıtma sistemi 3   adet 

20 Nebülizatör 1   adet 

21 Seyyar cerrahi lambası 1   adet 

22 Koter cihazı 1   adet 

23 Tansiyon aleti 1   adet 

24  Steteskop 1   adet 

25 Volüm pompası 1   adet 

26 Benmari 1   adet 

27 Elektrokardiyografi cihazı 1   adet 

28 Negataskop 3   adet 

29 IĢıldak 1   adet 

30 Havalı yatak 1   adet 

31 Pulse Oksimetre kablosu 1   adet 

32 Kan pompası 3   adet 

33 Buzdolabı 1   adet 

34 Oda derecesi 1   adet 

35 Böbrek küvet 3   adet 

36 Makas 3   adet 

37 Meggy pensi 1   adet 

38 Pansuman seti 3   adet 

39 DikiĢ seti 1   adet 

40 Küret 1   adet 

41 Dren çekme seti 1   adet 

42 Steril setler   



       a) Acil müdahale seti 1   adet 

       b) Dren takma seti 1   adet 

       c) Trakeostomi seti 1   adet 

       d) Cut-down seti 1   adet 

43 Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon) 1   adet 

44 Sürgü yıkama makinası 1   adet 

45 Atık kovası 4   adet 

46 Kuru hava tüpü 1   adet 

47 Tekerlekli sandalye (delikli) 1   adet 

48 Sedye 1   adet 

49 Narkotik kutusu 1   adet 

50 Tartı 1   adet 

  

  

  

KARDĠOLOJĠ  YOĞUN BAKIM 

                                                                    (EK-3/38) 

  TÜRÜ  
MĠKTARI 

1  BaĢ ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola Yoğun Bakım 

yatak sayısı 

kadar      

2   Monitör ( KB, EKG takibi yapılabilecek) 2  adet 

3  Defibrilatör 1  adet 

4  EKG cihazı 1  adet 

5  Transport ventilatörü 1  adet 

6  Transport monitörü 1  adet 

7  Ġntraaortik balon pompası 1  adet 

8  Ventilatör 2  adet 

9  Ambu cihazı (EriĢkin ve Çocuk için) Birer  adet 

10  Laringoskop  1  adet 

11   Seyyar Aspiratör  1  adet 

12  Ġnfüzyon pompası yatak sayısı kadar 

13  Perfüzör yatak sayısı kadar 

14  Nebülizatör 1  adet 

15  Seyyar oksijen tüpü 2  adet 

16   Entübasyon tüpü (değiĢik çaplarda) yeteri kadar 

  

  

  

KVC YOĞUN BAKIM (EK-3/39) 

  

  TÜRÜ  MĠKTARI 



1  BaĢ ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg 

yapabilen CPR yapılabilen  elektrikli otomatik yoğun bakım 

yatağı 

Ruhsatında 

Kayıtlı  en az 2 

adet yatak 

2  Monitör kvc hastalarına yönelik yatak sayısı kadar 

3  Defibrilatör 1  adet 

4  Elektrokardiyografi  cihazı 1  adet 

5  Transport ventilatörü 1  adet 

6  Transport monitörü 1  adet 

7  Ġntraaortik balon pompası 1  adet 

8  Ventilatör yatak sayısı kadar 

9  Ambu cihazı (eriĢkin ve çocuk için) 1 adet  

10  Laringoskop  2 adet  

11  Ġnfüzyon pompası yatak sayısı kadar 

12  Perfüzör yatak sayısı kadar 

13  Nebülizatör 2 adet  

14  Seyyar oksijen tüpü 2 adet  

15   Entübasyon tüpü (değiĢik çaplarda) yeteri kadar 

16  Hasta baĢı sandalyesi yatak sayısı kadar 

17  Test balonu yeteri kadar 

18  Crash-Cart: 1 adet 

  a) Defibrilatör 1 adet 

  b) Ambu 1 adet 

  c) Larangeskop 1 adet 

  d) Oksijen tüpü 1 adet 

  e) Guide 1 adet 

  f) Oksijen jakı 1 adet 

  g) Mayi askısı 1 adet 

  h) Makas 1 adet 

19  Pace-maker (internal-external) 1 adet 

20  Klemp 3 adet 

21  Negatif basınç manometresi yatak sayısı kadar 

22  Ġntermitan devamlı oksijen manometresi yatak sayısı kadar 

23  Suction cihazı (Trunka bağlı) yatak sayısı kadar 

24  Seyyar aspiratör 2 adet 

25  Hasta ısıtma sistemi yatak sayısı kadar 

26  Nebülizatör 2 adet 

27  Seyyar cerrahi lambası 1 adet 

28  Koter cihazı 1 adet 

29  Volüm pompası yatak sayısı kadar 

30  ACT cihazı 1 adet 

31  CO cihazı 1 adet 



32  Doppler cihazı (El) 1 adet 

33  Negataskop 2 adet 

34  IĢıldak 1 adet 

35  Havalı yatak 2 adet 

36  Pulse Oksimetre kablosu yatak sayısı kadar 

37  Kan pompası 3 adet 

38  Buzdolabı 1 adet 

39  Böbrek küvet yeteri kadar 

40  Meggy pensi 1 adet 

41  Pansuman seti 3 adet 

42  DikiĢ seti 1 adet 

43  Küret 2 adet 

44  Dren çekme seti 1 adet 

45  Steril setler   

       a) Acil müdahale seti 1 adet 

       b) Dren takma seti 1 adet 

       c) Trakeostomi seti 1 adet 

       d) Balon takma seti 1 adet 

       e) Cut-down seti 1 adet 

46  Sürgü yıkama makinesı 1 adet 

47  Buz makinesı 1 adet 

48  Atık kovası 4 adet 

49  Kuru hava tüpü 1 adet 

50  Tekerlekli sandalye (delikli) 1 adet 

51  Narkotik kutusu 1 adet 

52  Ambu cihazı yatak sayısı kadar 

53 ĠABP Konsolu 1   adet 

  

  

  

YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/40) 

  

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1  Bebek tartısı 1 adet  

2 Muayene masası 1 adet  

3 Radyant ısıtıcılı açık yatak 1 adet  

4 Küvöz 2 adet  

( ilave her 10  

kadın doğum 

hasta yatağına 1 

adet)  

5 Transport küvözü 1 adet  

6  Fototerapi cihazı 10 hasta yatağına 

1 adet 



7 Pulse oksimetre 1 adet 

8 Basınç kontrollü respiratör 1    adet 

9 Hasta baĢı monitörü (doppler tansiyon aletli ) 1   adet 

10 Kot yatak  6   adet 

11 Aspiratör 1   adet 

12 Laringoskop (Düz bıçaklı seti) 1   adet 

13  Ambu (Hava kesesi) 1 adet 

14 Term ve preterm bebek için ambu maskesi 2 adet 

15 Steteskop 2 adet 

16 Oftalmaskop 1 adet 

17  Otoskop 1 adet 

18 Negatoskop 1 adet 

19 Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway 2 adet 

20 Seyyar oksijen tüpü 1 adet 

21 Glukometre cihazı 1 adet 

22 Mezüre 1 adet 

23 Termometre 1 adet 

24  Disposıble kan değiĢim seti 3 adet 

25  Ġnfüzyon pompası 3 adet 

26  Etüv (hastane genelinde yok ise)  1 adet 

27  Otomatik süt sağma makinası 1 adet 

28  Otomatik süt sağma seti 4 adet 

29 Umbilical Arter-Ven Kateteri Yeteri Kadar 

30 C.V Kateter Yeteri Kadar 

31 ĠĢitme Tarama Cihazı 1 adet 

32 Portable Röntgen Cihazı 1 adet 

33 Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa) 1 adet 

34 Bilirubin Ölçüm Cihazı 1 adet 

35 Santrifüj Cihazı 1 adet 

36 Nebülizatör 1 adet 

37 Defibrilatör 1 adet 

  

  

  

  

  

  

BĠYOKĠMYA LABORATUARI  (EK-3/41) 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 



  A) BĠYOKĠMYA KAN ANALĠZLERĠ:   

1 Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100 

test/saat) 

1   adet 

2 Otoanalizör (10 test/saat) 1   adet 

3 Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koĢullarda saklanması 

için laboratuvar tipli buzdolabı 

1   adet 

4 Derin dondurucu 1   adet 

5  Etüv 1 adet 

6  Kan gazı cihazı 1 adet 

  B) ĠDRAR ANALĠZLERĠ:   

1 Ġdrar strip okuyucusu 1   adet 

2 16-24 tüplük, 0-4000 d/d‟de çalıĢan santrifüj  2   adet 

3 IĢık mikroskobu 1   adet 

4 24‟lük tüp sporu yeteri kadar 

5 15‟lik dibi konik santrifüj tüpleri yeteri kadar 

6 Mezüre yeteri kadar 

7 Dansitometre 1   adet 

8 Numune almak üzere idrar kapları yeteri kadar 

  E) DĠĞER MALZEMELER   

1 Otomatik pipet (0-100 ml‟lik) 2   adet 

2 Otomatik pipet uçu (0-100 ml‟lik) 1000 adet 

3 Otomatik pipet (100-1000 ml‟lik) 2   adet 

4 Otomatik pipet uçu (100-1000 ml‟lik) 1000 adet 

5 Lam-lamel yeteri kadar 

6 Cam balon 1000 ml‟lik 1   adet 

7 Cam balon 2000 ml‟lik 2   adet 

8 Cam mezüre 100 ml‟lik 1   adet 

9 Cam mezüre 500 ml‟lik 1   adet 

10 Cam mezüre 1000 ml‟lik 1   adet 

11 Deney tüpleri yeteri kadar 

12 Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri yeteri kadar 

  

  

  

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI  (EK-3/42) 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Mikroskop 1  adet 

2 Etüv (elektrikli) 1   adet 

3 Genel santrifüj 1   adet 

4 Otoklav 1   adet 

5 Benmari 1   adet 



6 Buzdolabı 1   adet 

7 Hassas terazi 1   adet 

8 Elektrikli kuru sterilizatör 1   adet 

9 Aglütinaskop 1   adet 

10 Laboratuvar saati 1   adet 

11 Bunzen beki 3   adet 

12 Tüp sporları 10   adet 

13 Porselen havan (Büyük boy) 1   adet 

14 Emaye küvet 3   adet 

15 Spatül 3   adet 

16  Öze  5   adet 

17 Amyantlı tel levha 1   adet 

18 Steril lanset 1   kutu 

19 Thoma lamı 2   adet 

20 Lökosit pipetleri yeteri kadar 

21 ÇeĢitli hacimli enjektörler yeteri kadar 

22 Pipetler (çeĢitli) yeteri kadar 

23 Deney tüpleri (çeĢitli) yeteri kadar 

  

PATOLOJĠ LABORATUARI  

 EK-3/43 

  TÜRÜ  MĠKTARI 

1 Binoküler mikroskop 1   adet 

2 Kızaklı ya da rötarlı mikrotom 1   adet 

3 Etüv  1   adet 

4 Bisturi-pens- makas (çeĢitli) Birer adet 

5 Lam-lamel yeteri kadar 

6 Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol yeteri kadar 

  

  

ENDOKRĠNOLOJĠ VE METOBOLĠZMA HASTALIKLARI (EK-3/44) 

  

A-SERVĠS (Ek-3/01 listesine ek olarak) 

1 Ġdrar sticleri  (Keton stiği ve glikoz stiği)   yeteri kadar 

2 Bel ve kalça ölçümü için mezura       1   adet 

3 Boy ve kilo ölçümü için cihaz       1   adet 

B-POLĠKLĠNĠK  (Ek-3/02 listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Glukometre        1   adet 

2 Ġnfizyon pompa ve setleri        1   adet 

3 Monofilament   ve refleks çekici                      1   adet 



4 Bel ve kalça ölçümü için mezura        1   adet 

5 Boy ve kilo ölçümü için cihaz        1   adet 

  

  

GASTROENTEROLOJĠ  CERRAHĠSĠ (EK-3/45) 

  

A-POLĠKLĠNĠK  (Ek-3/02 listesi) 

B-SERVĠS (Ek-3/01  listesine ek olarak) 

  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Monitör (nabız, kan basıncı, parsiyel oksijen basıncı ölçebilen  

SpO2 -ETCO2 ve ısı takibi yapılabilecek)      

        

               

        1   adet 

2 En az 2 kanal EKG  1 adet 

C-ENDOSKOPĠ ÜNĠTESĠ (Ek-3/23 listesi) 

D-AMELĠYATHANE (Ek3/D listesine ek olarak) 

1  Laporoskopi seti   (ileri laporoskopi yapmaya 

uygun)                          

yeteri kadar 

2  Endocerrahi el aletleri yeteri kadar 

        

  

  

                                                                                                                                EK 

-4 

                      ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ĠLAÇLARIN  

                                              TÜRLERĠ VE ASGARĠ MĠKTARLARI  

  

  

  ĠLAÇ TÜRÜ MĠKTARI 

1 Adrenalin ampul 1 mg.                          Yeteri sayıda 

2 Aminocardol 

ampul                                                                             

Yeteri sayıda 

3 Atropin ampul 1/4 mg. 5  adet 

4 Antihistaminik ampul 5  adet 

5 Analjezik ampul 5  adet 

6 Antispasmodik ampul    5  adet 

7 Antianksietik ampul 5  adet 

8 (Mülga:R.G.-11/3/2009-27166)   

9 Antiseptik solüsyon 500 cc 

10 Oksijenli su 500 cc 

11 Polivinil prolidone iyot sol.         500 cc 

12 Heparin             5  adet 



13 Ġsoptin ampul 5  adet 

14 Pronestyl ampul + Beta Blokörler 5  adet 

15 K. Vit. Ampul 5  adet 

16 Kortikosteroid ampul ve Sol.    5  adet 

17 Narkotik analjezik ampul 5  adet 

18 Methergine 

ampul                                                                                

5  adet 

19 Serum Glycose % 5 + 500 cc.  5  adet 

20 Serum Glycose % 30 + 500 cc. 5  adet 

21 Ġsolyte sol. 500 cc.        5  adet 

22 Mannitol  % 20‟lik  500 cc.      5  adet 

23 Ġnsuline cristalise           5  adet 

24 Flaster   5  adet 

25 Diüretik ampul 5  adet 

26 Lokal anestezik ampul veya flakon        Yeterli sayıda 

27 Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeli Yeterli sayıda 

  

  

                                                                                                                                    

     EK –5 

  

                               ÖZEL HASTANELERĠN ACĠL ÜNĠTESĠNDE BULUNMASI 

ZORUNLU 

                                                                  ASGARĠ ĠLAÇ LĠSTESĠ 

  

   ĠLAÇ  TÜRÜ MĠKTARI 

1 Hemostatik ampul                                            Yeteri sayıda 

2 K Vit                                        Yeteri sayıda 

3 Heparin Yeteri sayıda 

4 Protamin sülfat ampul                            Yeteri sayıda 

5 Aminocardol ampul                   Yeteri sayıda 

6 Ephedrin ampul                                                Yeteri sayıda 

7 Kortikosteroid ampul ve solüsyon                                 Yeteri sayıda 

8 Antihistaminik ampul                                         Yeteri sayıda 

9 Analjezik ampul                                                Yeteri sayıda 

10 Antispazmodik ampul                           Yeteri sayıda 

11 Narkotik-Analjezik ampul Yeteri sayıda 

12 Antianksietik ampul Yeteri sayıda 

13 %5 Dextroz 500 cc. Yeteri sayıda 

14 %30 Dextroz 500 cc. Yeteri sayıda 



15  Isolyte 500 cc. Yeteri sayıda 

16 %20 Mannitol 500 cc. Yeteri sayıda 

17 Kristalize Ġnsulin Yeteri sayıda 

18 Antiemetik ampul Yeteri sayıda 

19 Alkol Yeteri sayıda 

20 Oksijenli su Yeteri sayıda 

21 Flaster Yeteri sayıda 

22 Serum antidifterique Yeteri sayıda 

23 Penicillin  Yeteri sayıda 

24 Diüretik ampul Yeteri sayıda 

25  Naloxan ampul Yeteri sayıda 

  

  

                                                                                                                                    

                            EK-6 

                             ÖZEL HASTANELERĠN ACĠL ÜNĠTESĠNDE BULUNMASI 

ZORUNLU 

                                                  ASGARĠ ARAÇ VE GEREÇ LĠSTESĠ 

  

  TÜRÜ MĠKTARI 

( Ek-3/01 listesine ek olarak)    

1 Trakeostomi kanülleri (çeĢitli) 2„Ģer  adet 

2 Yatak muĢambası 5„Ģer  adet 

3 Buz kesesi 6 adet  

4 Mobil röntgen cihazı 1 adet  

5 Batın ponksiyon iğnesi 2 adet  

6 Plevra ponksiyon iğnesi 2 adet  

  

 (DeğiĢik:RG-24/5/2010-27590)  

EK-7 

  

ÖZEL HASTANE FAALĠYET ĠZĠN BELGESĠ 

                                                                

Hastanenin 

Adı                                                         

:……………………………………………………………….  

Adresi                                                   

:………………………………………………………………. 

Sahibinin Adı                                  :………………………………………………………………. 

Ruhsat Tarih ve Sayısı                       

:………………………………………………………………. 

Poliklinik sayısı                        :…………….…………………………………………………. 

Toplam Hasta Yatak Sayısı    : Rakamla ………Yazı ile ………………………. dır. 

Yoğun Bakım Yatak Sayısı     : Rakamla ........... Yazı ile..................................    

dır. 

Gözlem Yatak Sayısı                      : Rakamla ..……. Yazı ile ……………………… dır. 

Ücretsiz Hasta Tedavilerine  

Ayrılan Yatak Sayısı               : 

  

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları: 



a)  Kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen   

dallar:…………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Kısmi zamanlı uzman tabiplerce   hizmet verilen dallar: 

………………………………………...…………………………..…………………………………………

…………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………..... 

2) Konsültan uzman tabiplerce hizmet verilen 

dallar:……………………………………………. 

……………………………………....................................................................................

........... 

………………………………………………………………………………………………....... 

3) Yoğun Bakım 

Üniteleri:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………............................................

... 

4)    Laboratuvarlar (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek): 

..................…..…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..……………………………………… 

5)  Radyoloji Ünitesi (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek): 

…………………………………..................……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………....... 

6) Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler: 

..........................................………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

7) SözleĢme ile satın aldığı 

hizmetler:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

  

  

  

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi 

etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… 

tarihinde iĢbu belge verilmiĢtir.   

  

    

                                                                                                                                    

                                                                      

                                                      

                                                                                  

                                                                                                                                

                                ONAY 

  

  

EK- 8 

  

                                                   ÖZEL HASTANE ÜCRETSĠZ HASTA FORMU 

  

Hastanenin: 

Ġli: 

Ġsmi: 



Yatak sayısı: 

Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı: 

  

Sıra 

No: 

PROTOKOL 

NO: 

  

HASTA 

DOSYA 

NO: 

HASTANIN 

KĠMLĠK 

BĠLGĠLERĠ: 

  

-ADI 

-SOYADI 

-YAġ 

-BABA ADI 

-DOĞUM 

YERĠ 

-ADRESĠ 

HASTANIN 

SOSYAL 

GÜVENLĠK 

KURUMU: 

  

-S.S.K. 

-BAĞ-KUR 

-EMEKLĠ 

SANDIĞI 

-YEġĠL 

KART 

-2022 

-VE DĠĞER 

SEVKEDEN 

BĠRĠM: 

  

-VALĠLĠK 

-SAĞ. 

MÜD. 

-HASTANE 

YÖNETĠMĠ 

MÜRACAAT 

TARĠHĠ: 

YAPILAN 

TEDAVĠ 

TEDAVĠ 

GĠDERĠ 

TOPLAMI 

  

-YATAK 

ÜCRETĠ 

-

AMELĠYAT 

ÜCRETĠ 

-TIBBĠ 

MALZEME 

VE ĠLAÇ 

TUTARI 

-DĠĞER 

ÇIKIġ 

TARĠHĠ 

  

  

YATTIĞI 

GÜN 

SAYISI 

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

Formun düzenlendiği 

tarih:..../..../200. 

                                                                                                Mesul Müdür 

                                                                                                   Ġmza-KaĢe 

                                                                                                                                    

                                 EK-9 

                                                                                     MÜġTEREK TEKNĠK RAPOR 



  

           Ruhsat talebi ile baĢvuran özel hastane hizmet binasına veya binalarına ait 

projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleĢimlerinin uygunluğu Ġl 

Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü ile Ġl Sağlık Müdürlüğünce oluĢturulacak bir MüĢterek 

Teknik Komisyon tarafından incelenir. 

MüĢterek Teknik Komisyon, Ġl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir Sağlık 

Müdür Yardımcısı ile bir teknik personel, Ġl Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğünden bir mimar, 

birer makine, elektrik ve inĢaat mühendisinin katılımı ile oluĢturulur. MüĢterek Teknik 

Komisyon aĢağıdaki hususları inceler:  

1) Yer seçimi uygun mu? (Ġl Trafik Komisyonu Raporu eklenecek) 

2) Ön izin belgesi var mı? Zorunlu değiĢiklikler halinde Bakanlık Onayı alınmıĢ mı?   

3) Bina müstakil mi?Bina özel hastane olarak mı inĢa edilmiĢ?  

4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir? 

5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu? 

6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu?Ameliyet salon 

yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu? 

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu? 

8) Gözlem odaları Yönetmeliğin 25/A  maddelerine uygun mu? 

9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?  

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu? 

11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu? 

12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma Ģartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine 

uygun mu? 

13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu? 

14)  Mutfak ve çamaĢırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?  

15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu? 

16) Tıbbî kayıt ve arĢiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu? 

17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu? 

18) Özürlülere iliĢkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine 

uygun olarak yapılmıĢ mı? 

19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmıĢ mı? 

20) Telefon santralı var mı? 

21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karĢı gereken önlemler alınmıĢ mı? 

     

      Ġl Sağlık Müdürlüğü                                                          Ġl Bayındırlık ve Ġskan 

Müdürlüğü 

(Ġncelemeyi yapan yetkililerin)                                             (Ġncelemeyi yapan 

yetkililerin) 

        Adı-Soyadı-Görevi                                                                   Adı-Soyadı-Görevi 

               Ġmza                                                                                               Ġmza 

  

Açıklama: MüĢterek teknik raporda; hastanenin hizmet vermek istediği hastane 

türü, binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet 

birimlerinin yerleĢimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, 

yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriĢ ve tıbbî donanımın asgari standartlara 

uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilmelidir. 

 

 

  



                                                                                                                                    

                                                       EK-10 

  

ÖZEL HASTANE AÇILIġINDA ĠSTENECEK BELGELER LĠSTESĠ 

  

BaĢvuru dilekçesinde: 

a) Hastanenin adı, 

b) Hastanenin yeri, açık adresi, telefonu, 

c) Hastane sahibinin açık ismi, 

d) Hastane yapısı ve yapının nitelikleri, 

e) Hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceği, 

f) Hastanenin hasta yatak sayısı,yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı  

belirtilir.  

Dilekçeye ekli baĢvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler Ģunlardır: 

a) Bakanlık tarafından verilmiĢ ön izin belgesi,  

b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya 

valilik tarafindan onaylanmıĢ tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli 

vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen 

en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje,   

            c) Ġmar ile ilgili mevzuata göre alınmıĢ olan yapı kullanma izni belgesi, 

            d) Yangına karĢı gereken tedbirlerin alındığına iliĢkin olarak ilgili mevzuata göre 

yetkili mercilerden alınmıĢ olan belge, 

            e) Özel hastane bir Ģirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve Ģirket 

ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği veya vakıf 

tarafından açılacak ise, vakıf senedinin bir örneği, 

            f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine iliĢkin vergi dairesi alındısı,  

            g) Ġlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmıĢ olan depreme dayanıklılık raporu,  

            h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleĢmesinin noter tasdikli 

örneği, 

            ı) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;  

1) Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak 

çalıĢacağına iliĢkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleĢmesi, 

2) Türkiye‟de en az beĢ yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler,  

3) Resmî veya özel baĢka herhangi bir iĢte çalıĢmadığını beyan eden dilekçesi, 

4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 

5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği, 

6) Tanınmasına engel olmayacak Ģekilde çekilmiĢ iki adet vesikalık 

fotoğrafı, 

7) Adlî sicil kaydı, 

8) Tabip odası kayıt belgesi, 

9) Ġkametğah belgesi, 

            i) ÇamaĢırhane ve mutfak hizmetlerinin dıĢarıdan satın alınması halinde, taraflar 

arasında yapılan sözleĢmenin örneği ve hizmet veren Ģirkete ait ticaret odası faaliyet 

belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için Ģirket diyetisyeninin 

sözleĢme örneği ve diplomasının örneği, 

j) EK-3‟e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmıĢ envanteri,  

            k) EK-4‟e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmıĢ listesi, 

l) EK-5‟e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmıĢ listesi, 

m) EK-6‟ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmıĢ 

listesi, 

            n) Ġlgili dal uzmanlarının  raporu, 

            o) Tıbbî atık raporu, 

            ö) MüĢterek teknik rapor. 

  



  

  

                                                                                                                             

                                                                      EK-11 

ÖZEL DAL HASTANELERĠNĠN ALT YAPI STANDARTLARI 

 VE  

BAZI UZMANLIK DALLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARĠ STANDARTLAR 

  

      a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile kadın 

hastalıkları ve doğum dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu 

yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;  

1) Doğum yapan hastaların yatacağı  hasta odalarında bir bebek yatağı bulunması,  

2) On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı 

için de iki adet olmak üzere  yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılması, 

3) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması, 

4) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,  

5) Bebek Dostu Hastane çalıĢmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve 

sorumlu personel görevinden ayrıldığı takdirde en geç altı ay içinde yeni bir personelin 

görevlendirilmesi, 

6) Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme 

mekanı oluĢturulması ve yönlendirme iĢaretleri ile gösterilmesi,  

7) Doğum salonunda görev yapan personelden en az iki kiĢinin neonatal resüsitasyon 

programı eğitimi almıĢ olması,  

gerekir.  

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastanelerinde; 

a) Doğum sırasında ve doğum sonrasında hastanedeki yenidoğana hizmet verilmek 

üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya neonatoloji uzmanının bulundurulması,  

b) Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izlem 

odası, diyet polikliniği, aile planlaması  ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog 

odasından oluĢan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST 

odası olarak ayrı ayrı düzenlenir veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak 

düzenlenen  en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır. 

c) (DeğiĢik:RG-15/2/2008-26788) Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur. 

Ayrıca; 

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya kadın sağlığı polikliniğinde, her 

kadının izlem protokolüne göre izlenmesinin sağlanması,  

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde  veya jinekoloji polikliniğinde, genital 

kanser taraması için her kadından servikal smear alınması, her kadına kendi kendine 

meme muayenesi  öğretilmesi ve cinsel yolla bulaĢan enfeksiyon taraması yapılmasının 

sağlanması, 

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya aile planlaması  ve uygulama 

odası aile planlaması danıĢmanlığı için aile planlaması eğitimi verecek  sağlık personeli 

olarak ebenin bulundurulması gerekir. 

  

b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi 

     Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile enfeksiyon 

hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte 

öngörülen asgari standartlara ilave olarak;  

1) Poliklinik odası  ve bu hastalar için düzenlenmiĢ hasta odaları, yeterli hava akımı 

olacak ve  UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek Ģekilde planlanır. Zemin 

mikrop tutmayacak Ģekilde köĢesiz planlanır ve döĢenir.  

2) Solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.  

3) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesi ve genel hastanelerden hasta yatak sayısı 100 

ve üzeri olan hastanelerde bulaĢmaya sebebiyet vermeyecek Ģekilde banyosu, tuvaleti ve 

lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılır. 



4) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesinde ve genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları 

dalında  kabul ve tedavi edilecek hastalarda;  kullanılan tıbbî malzeme, yemek kapları, 

salgı ve boĢaltım kaplarının dezenfeksiyonu için “enfeksiyon kontrol programı” 

doğrultusunda iĢlem yapılır.  

5) (DeğiĢik:RG-15/2/2008-26788) Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur. 

6) Acil ünitesi ve genel yoğun bakım ünitesi bulunur.  

       

      c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık 

dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde  bu Yönetmelik ile öngörülen 

asgarî standartlara ilave olarak aĢağıdaki Ģart ve nitelikleri taĢımaları gerekir.  

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesi olarak ve genel hastane içinde Ruh sağlığı 

ve hastalıkları  kliniği  Ģeklinde kurulabilir.   

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dal hastanesinde veya genel hastane içinde açılacak 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde güvenlik esastır. Bina duvar, pencere ve kapıları 

ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak Ģekilde 

yapılmalı. Genel hastane içinde açılacak kliniklerin hastanenin diğer birimleri ile güvenlik 

açısından giriĢ çıkıĢlarda izolasyonu sağlanmıĢ ve klinik giriĢ kapısı denetim altında olmalı. 

Genel bir hastanede hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak  alt katlarda olması 

tercih edilmelidir. 

2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere 

dayanıklı olmalıdır. Pencere camları kırılmaz olmalı ve pencere kolları çıkarılabilir 

olmalıdır. Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği  

sağlayacak Ģekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dıĢarıdan 

görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir. 

3) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odaları ve hastaların genel 

kullanımına açık odalar dıĢındaki tüm bölümler kilit altında olmalı ve bunların anahtar ve 

yedek anahtarlarına personelin ulaĢılmasını sağlayacak sistem bulunmalıdır. Personelin 

kullanacağı tek tip anahtarların tüm kapıları açabilir özellikte olması tercih edilmelidir. 

 Hasta oda kapıları dıĢarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır. 

Hasta odalarında intihar riskine karĢı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı 

veya otuz kilo üstünde ağırlığı taĢıyamaz özelliği olmalıdır. Banyoda kırılmaz özellikli ayna 

duvara gömülü olmalıdır. Hasta banyo ve tuvaletlerin de kapılar dıĢarıdan müdahale ile 

açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır.  

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve 

düğmeleri oda  dıĢında olmalı veya sistem 12 volt özelliğinde olmalıdır. Aydınlatma 

ampulleri hasta tarafından ulaĢılamaz ve müdalale edilemez Ģekilde olmalıdır.  

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde bu 

uzmanlık dalı için ayrılmıĢ kliniktede aynı özellikler bulunur. 

4) Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmelidir. 

5) Katlardan yangın merdivenlerine geçiĢlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

            6) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde, hasta katlarında muayene ve  

tedavi odası bulunumalıdır. Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir. 

7) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde bir EKT odası ve bağlantılı olarak bir 

tedavi sonrası izlem odası düzenlenmelidir. EKT odası, genel anestezi uygulamasına 

uygun donanıma sahip olmalıdır. 

8) HemĢire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli 

denetleyecek Ģekilde düzenlenmeli ve hemĢire odası bulunmalıdır.  

9) Özel durum arzeden hastalar için özel donanımlı odaların duvarları 

yumuĢatılmıĢ olmalı. Bu tür hasta oda kapılarında „gözlem pencereleri‟ bulunmalı. Bu 

pencerelerin boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli 

geniĢlikte kırılmaz camdan olmalıdır. 

10) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hastaların toplu olarak vakit 

geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını 

gibi teknik donanımlara sahip geniĢ bir gündüz odası  ve yeterli geniĢlikte uğraĢ 

odası/atelyesi düzenlenmelidir. 



11) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde poliklinikte muayene odaları 

dıĢında  görüĢme odası, bekleme salonu ve bir sekreterya bulunmalıdır. 

12) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesinde; güvenlik birimi, 

muayene odası, duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek Ģekilde 

yumuĢatılmıĢ müdahale odası ve müĢahade odası ile personel odası bulunmalıdır. 

13) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel 

hastanelerde  hasta genel dosyasına ek olarak ayrı bir hasta dosyası tutulmalı ve bu 

dosyalar genel arĢivden farklı  yerde Ģifre ile korunmalıdır. 

 Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde  ise tüm hasta kayıtlarının bu Ģekilde 

korunmalıdır. 

14) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel 

hastanelerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için 

yukardaki özellikleri taĢıyan ve gerekli önlemleri alınmıĢ en az iki hasta odası 

bulunmalıdır.  

  

      d-) Göz Hastalıkları Hastanesi  

Göz hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörülen 

asgari standartlara ilave olarak;  

1) En aza iki adet olmak üzere yeterli sayıda göz polikliniği, ve tetkik odaları veya 

ünitelerinde;  

a) Argon laser,  

b) YAG lazer, 

c) Bilgisayarlı görme alanı,  

d) Arka sagment Ultrasonografi cihazı, 

e) Biyometrik ultrasonografi cihazı, 

f) Göz anjio sistemleri (FFA-ICG), 

g) Korneal görüntüleme sistemleri;  

1)Topografi, 

2)Pakimetre, 

bulunmalıdır. 

        2)Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde bir adet 

ameliyat salonu olabilir. 

       3) (DeğiĢik birinci cümle:RG-15/2/2008-26788) Göz dal hastanelerinde 

radyoloji ve diğer laboratuvarlar kurulmaz. Ancak bu hastanelerde gerekli olan kan, idrar 

ve gaita tetkikleri için hastane bünyesinde numune alma odası oluĢturulur ve personeli 

bulunur. 

       4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde genel anestezi 

altında yapılacak ameliyatlarda anestezi ve reanimasyon uzman tabibi bulunması Ģartı ile 

anestezi ve reanimasyon uzman tabibinin kadrolu- tam zamanlı olarak bulunması 

gerekmez.  

       5) Göz dal hastanelerinde yoğun bakım yatağı bulunması zorunlu değildir. 

       6) Göz dal hastanelerinde acil ünitesi; göz uzmanlık dalının gerektiği acil ünitesinden 

oluĢur. Acil muayene ve müdahale odasında aĢağıda belirtilen bulunması gereken araç-

gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur. Acil muayene ve acil müdahale odası  birlikte 

düzenlenebilir. Acil müĢahade odası ayrıca düzenlenmeyebilir. MüĢahade odasında 

yatırılması gereken hastalar hasta odalarında müĢahadeye alınabilir. 

Acil ünitesinde aĢağıdaki  araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur. 

1) Biomikroskop 

2) Flourescein strip 

3) PPD enjektörü 

4) Lavaj için kanül 

5) 90 D lens 

6) Steril pens 

7) Oftalmoskop ve retinoskop 

8) Portegü 

9) Göz eĢeli 

10) Bleforesta 



11) 15°-30°-45° bıçaklar 

12) Muhtelif sütürler 

13) Sütür pensi 

14) Göz bandajı Randel 

15) Tromel 

16) Göz uzmanlık dalının gerektirdiği ilaçlar ve sarf malzemesi 

  

e-) Onkoloji Hastanesi 

Onkoloji hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile onkoloji hastalıkları 

dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde,  bu yönetmelikte öngörülen 

asgarî standartlara ilave olarak;  

1) Bina, merkezi klima, medikal gaz sistemi,  monitorizasyon sitemi, yangın alarm 

sistemi, seslendirme sistemi ve nem, soğutma sistemi gibi özellikli bina projesine uygun 

olmalı 

2) Onkoloji hastanesinde, koridor ve merdivenler kaymayan ve silinebilir 

malzemeden olmalıdır. Hasta katlarında hemĢire bankolarında müdahaleye hazır acil 

ekipman ve hasta yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları 

bulunmalı, 

3) Medikal onkoloji dalında hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde ameliyathane 

ve cerrahi yoğun bakım hasta yatağına gerek olmayıp dahili hastalar için dahili yoğun 

bakım hasta yatağı bulunan yoğun bakım ünitesi bulunmalı, 

4) Radyasyon Onkolojisinde hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde; personel 

olarak radyasyon onkoloji uzmanı ile fizik mühendisi bulunmalı ve araç-gereç olarak 

megavoltaj cihazı, similatör ve tedavi planlama bilgisayarı bulunmalı, 

5) Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi ve tam donanıma sahip ambulans 

bulunmalı, 

6) Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi, endoskopi ünitesi, diyetisyen ve 

beslenme ünitesi bulunmalı. 

7) Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği bulunmalıdır. 

8) (DeğiĢik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve 

mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.  

  

       f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, 

bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak; 

1) Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra  alanına sahip 

olmalıdır.  

2) Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaĢtırmak için 

tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı bulunmalıdır. 

3) Seviye farkı olan yerlerde bağlantı rampalarla sağlanmalı, rampanın uygun 

eğimde ve geniĢlikte olmalı, rampanın  iki taraflı el trabzanı bulunmalı ve rampa zemini 

kaymaya dirençli olmalıdır.  

        4) Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar  hastaların özel ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek özellikte olmalıdır.  

        5) Yangın ve depreme karĢı kapılar kolay açılabilir olmalıdır.  

6) Elektroterapi bölümü, hidroterapi bölümü, mekanoterapi ünitesi, egzersiz salonu, 

psikoterapi ünitesi, iĢ-uğraĢı ünitesi ile dinlenme ve rekreasyon alanları bulunmalıdır. 

7) (DeğiĢik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve 

mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.  

  

          g-) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu 

yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;  

       1) Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi, yenidoğan ve prematüre 

bakım servisi ve fototerapi ünitesi, kan değiĢim odası, izolasyon odası bulunmalı, 



       2) En az iki adet genel çocuk polikliniği bulunmalı, 

       3) Poliklinikler, cilt rengini görebilecek Ģekilde aydınlatılmalı ve yeterli havalandırma 

sağlayacak Ģekilde pencere sitemi bulunmalı. 

       4) Otoskop ve oftalmoskop seti duvara monte edilmeli, 

       5) Muayene hazırlık ve tartı odası, psikolog odası, diyetisyen odası, eğitim 

materyallerinin bulunduğu ishal ve rehidratasyon odası ayrıca düzenlenebilir. 

       6) Emzirme ve alt değiĢtirme odası bulunmalıdır. 

             

       h-) Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi        

        Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu 

yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak; 

       1)Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen polikliniği  bulunmalı.  

       2) Çocuk ve yenidoğan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidoğan polikliniği  ve 

çocuk kardiyoloji polikliniği bulunmalı. 

       3)EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, 

koroner ve cerrahi yoğun bakım, biyokimya laboratuarı, tıbbî fotoğrafhane bulunmalıdır.  

            Ayrıca;  

a)  Bir adet kalp katerizasyon ve anjiografi cihazı 

b)  Bir adet transtorasik ve transözofogal propları ile beraber ekokardiyografi  

c)  yeteri kadar EKG, eforlu EKG, Holter monitörü,  

d)      Bir adet kalp akciğer makinesi, soğutucu-ısıtıcı ve blanketleri 

e)      Bir adet intraaortik balon pompası, 

f)        Kan gazları cihazı, 

g)      Periferik vasküler doppler , 

h)      Portatif röntgen,      

i)        Portable veya sabit hemadiyaliz cihazı, 

j)        Pace maker,  

k)      Yoğun bakımlar için yoğun bakım yatak sayısı kadar volümetrik respiratör, 

en az iki basınçlı monitör, 

l)        Yoğun bakım ve her hasta katı için defibrilatör, 

m)    TaĢınabilen respiratör ve monitörler bulunmalıdır. 

  

ı- ) Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi  

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, 

bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak; 

1) Dahiliye, çocuk, diĢ, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroĢürürji, 

kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar 

cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniği ile psikiyatri  polikliniği bulunmalı.  

2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi bulunmalı. 

3) TeĢhis üniteleri olarak radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, 

renkli doppler odası, TV‟li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiografi bölümü, kan gazları 

laboratuarı bulunmalı.  

4) Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi bulunmalı. 

5) Diyaliz ünitesi bulunmalıdır. 

6) Ameliyathanede transplantasyon merkezi, alçı mahallinin bulunduğu genel 

cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmelidir.  

  

i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları 

Özel hastanelerde adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu olması durumunda bu 

yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak; 



1) Birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan poliklinik odası bulunur. Muayene 

odasında,  muayene masası dıĢında jinekolojik muayene masasıda bulunur. 

2) Hasta genel dosyasına not düĢülerek hasta genel dosyasına ek olarak adli tıp 

hastaları için ayrı bir hasta dosyası tutulmalı, dosya içinde aydınlatılmıĢ onama izninin 

alındığını gösteren belge bulunmalı ve bu dosyalar genel arĢivden farklı yerde Ģifre ile 

korunmalıdır. Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesinde gerekli tedbirler alınarak 

gizlilik kurallarına uyulmalıdır. 

3)  (DeğiĢik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı 

bulunur.  

4) Nesep tayini ile çeĢitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini 

yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı kurulması zorunludur. 

5) Ġlgili mevzuatta belirtilen ve Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Bakanlığı sağlık 

kuruluĢlarında kullanılan formlarına uygun raporlar düzenlenir. Adli Tıp Kurumu istatistik 

formları esas alınarak üçer aylık dönemler halinde yapılan iĢlemlere ait bilgiler 

Müdürlüklere bildirilir. 

6) Adli tıp polikliniği hizmet sunumunda; adli travmatoloji ve genel muayene, yaĢ 

tayini, moleküler genetik inceleme, madde bağımlılığı tespiti, meslekte kazanma gücü 

kaybı olarak maluliyet tespiti sunumu yapılabilir. 
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PERSONEL ÇALIġMA BELGESĠ 

  

  

ÖZEL …...…………………… HASTANESĠ 

  

Fotoğraf 

Tarih          : 

Belge No    : 

  

  

PERSONELĠN         : 

  

ADI ve SOYADI                                    : 

T.C. KĠMLĠK NO                                   : 

UNVANI                                                : 

GÖREVĠ                                                 : 

BABA ADI                                             : 

DOĞUM YERĠ/TARĠHĠ                        : 

MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE: 

DĠPLOMA TARĠH ve NO                     : 

UZMANLIK BELGESĠ TARĠH ve NO: 

  

  

              Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..……………………………………... 

Hastanesinde,  (kadrolu-kısmi zamanlı-konsültan)…………………………………………… olarak 

mesleğini icra etmesi uygun görülmüĢtür. 

  

  



  

                     Düzenleyen                                                                       Onay 

                     Mesul Müdür                                                          Ġl Sağlık Müdürü 

  

  

  

Tabibin kadrolu, kısmi ve/veya konsültan çalıĢtığı yerler belgenin arkasına 

iĢlenir. 

  

 ” 

  

  

 


