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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sağlık h�zmet sunucularının h�zmet sunumu bakımından

basamağının bel�rlenmes�d�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; M�llî Savunma Bakanlığı har�ç olmak üzere ün�vers�teler, kamu kurum ve

kuruluşları �le özel hukuk tüzel k�ş�ler� ve gerçek k�ş�ler tarafından kurulan sağlık h�zmet sunucularını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası

Kanununun 70 �nc� maddes�, 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 9 uncu maddes�n�n
(c) bend�, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve 508 �nc� maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Faal�yet �z�n belges�: Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık tes�sler�n�n faal�yete geçeb�lmeler� �ç�n veya

faal�yette olanların hasta kabul ve tedav� edeceğ� uzmanlık dalları �le bu uzmanlık dallarının gerekt�rd�ğ� personel�,
h�zmet ver�len laboratuvarları, d�ğer tıbbî h�zmet b�r�mler�n� ve yatak kapas�tes� �le bunlardak� değ�ş�kl�kler�n yer
aldığı belge �le Bakanlıkça ruhsatlandırılmış kamu sağlık tes�sler�n�n bünyes�ndek� merkez, ün�te ve b�r�mler �ç�n
Bakanlıkça düzenlenen belgey�,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
d) Ruhsat: Sağlık tes�sler�n�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak faal�yet göstereceğ�ne da�r Bakanlık

tarafından düzenlenen belgey�,
e) Sağlık H�zmet Sunucusu: Sağlık h�zmet�n� sunan ve/veya üreten; gerçek k�ş�ler �le kamu ve özel hukuk

tüzel k�ş�ler�n� ve bunların tüzel k�ş�l�ğ� olmayan şubeler�n�,
f) TÜSEB: Türk�ye Sağlık Enst�tüler� Başkanlığını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık H�zmet Sunucularının Basamaklandırılması

B�r�nc� basamak sağlık h�zmet sunucuları
MADDE 5 – (1) B�r�nc� basamak sağlık h�zmet sunucuları, �lg�l� mevzuatında tanımlanan, hastaların ayaktan

veya yataklı teşh�s ve tedav�ler�n�n yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.
(2) B�r�nc� basamak ayaktan teşh�s ve tedav� h�zmet� sunan sağlık h�zmet sunucuları şunlardır:
a) Bünyes�nde b�r�nc� basamak sağlık kuruluşu bulunan �lçe sağlık müdürlüğü.
b) Toplum sağlığı merkez� (TSM).
c) A�le sağlığı merkez� (ASM).
ç) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).
d) Kurum tab�pl�ğ�.
e) 112 Ac�l sağlık h�zmet� b�r�mler�.
f) Evde bakım merkezler� veya b�r�mler.
g) İşyer� sağlık ve güvenl�k h�zmet� sunulan b�r�mler.
ğ) Beled�yelere a�t pol�kl�n�kler.
h) Özel pol�kl�n�kler.
ı) Ağız ve d�ş sağlığı h�zmet� veren özel sağlık kuruluşları.
�) Ün�vers�teler bünyes�ndek� med�ko-sosyal b�r�mler.
j) Türk S�lahlı Kuvvetler�n�n b�r�nc� basamak sağlık ün�teler�.
k) 18/12/1953 tar�hl� ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faal�yet

gösteren eczaneler.
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l) Muayenehaneler.
(3) B�r�nc� basamak ayaktan ve yataklı teşh�s, tedav� ve rehab�l�tasyon h�zmet� sunan sağlık h�zmet sunucuları

entegre �lçe devlet hastaneler�d�r (E2 ve E3).
(4) B�r�nc� basamak sağlık h�zmet sunucularının faal�yet �z�n belgeler�ne; �lg�l� b�r�m tarafından onayı alınmış

çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı b�r�m�, enfeks�yon kontrol b�r�m�, entegre sağlık h�zmet� b�r�m�, evde sağlık
h�zmet� b�r�m�, kanser erken teşh�s, tarama ve eğ�t�m merkez�, sıtma savaş d�spanser�, verem savaşı d�spanser�, sağlıklı
hayat merkez�, göçmen sağlığı merkez�, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� b�r�m�, yetk�lend�r�lm�ş a�le hek�ml�ğ� b�r�m�, sağlık
ev�, �lg�l� mevzuatı kapsamında açılacak benzer b�r�mler bağlı b�r�m olarak eklen�r.

İk�nc� basamak sağlık h�zmet sunucuları
MADDE 6 – (1) İk�nc� basamak sağlık h�zmet sunucuları, �lg�l� mevzuatında tanımlanan ayaktan veya yataklı

teşh�s, tedav� ve rehab�l�tasyon h�zmet� ver�len sağlık kurumlarıdır.
(2) İk�nc� basamak sağlık h�zmet sunucuları şunlardır:
a) Eğ�t�m ve araştırma hastanes� olmayan devlet hastaneler� ve dal hastaneler� �le bu hastanelere bağlı semt

pol�kl�n�kler�.
b) Entegre �lçe hastanes� (E1).
c) Bakanlığa bağlı ağız ve d�ş sağlığı merkezler�.
ç) Kamu kurumlarına a�t olup Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp merkezler� ve dal merkezler�.
d) Özel hastaneler.
e) Özel tıp merkezler� ve dal merkezler�.
f) Ağız ve d�ş sağlığı hastaneler�.
g) D�yal�z merkezler�, üremeye yardımcı tedav� merkezler�, h�perbar�k oks�jen tedav� merkezler�, tıbb�

laboratuvarlar g�b� müstak�l olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedav� merkezler�.
(3) İk�nc� basamak sağlık h�zmet sunucularına a�t faal�yet �z�n belgeler�ne; �lg�l� b�r�m tarafından açılış onayı

alınmış, alkol ve madde bağımlılığı tedav� ve eğ�t�m merkez�, çocuk ergen madde bağımlılığı tedav� merkez�, d�yal�z
merkez�, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama b�r�m�, obez�te merkez�, toplum ruh sağlığı merkez�,
üremeye yardımcı tedav� merkez�, semt pol�kl�n�kler�, ek h�zmet b�naları ve benzer� b�r�mler bağlı b�r�m olarak eklen�r.

Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucuları
MADDE 7 – (1) Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucuları, �lg�l� mevzuatında tanımlanan �ler� tetk�k ve özel

tedav� gerekt�ren hastalıklar �ç�n yüksek teknoloj� �çeren ve/veya eğ�t�m ve araştırma h�zmetler�n�n ver�leb�leceğ�
altyapıya sah�p üst düzey hastanelerd�r.

(2) Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucuları, kurum har�c� veya �l dışından üçüncü basamak sağlık h�zmet�
�ht�yacı �ç�n sevkle gelen hastaların kabulünü yapar ve sağlık h�zmet� �ht�yaçlarını karşılar.

(3) Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucularına a�t faal�yet �z�n belgeler�ne; �lg�l� mevzuatı ve Bakanlık
planlama �lkeler� çerçeves�nde açılış onayı alınmış, bağımlılık arındırma merkez�, bağımlılık rehab�l�tasyon merkez�,
çocuk �zlem merkez�, toplum ruh sağlığı merkez�, d�yal�z merkez�, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulama merkez�, obez�te merkez�, üremeye yardımcı tedav� merkez�, semt pol�kl�n�kler�, ek h�zmet b�naları ve
benzer� b�r�mler �lg�l� mevzuat çerçeves�nde bağlı b�r�m olarak ekleneb�l�r.

(4) Bakanlığa bağlı eğ�t�m ve araştırma hastaneler� �le devlet ve vakıf ün�vers�teler�ne a�t hastaneler doğrudan
üçüncü basamak olarak basamaklandırılır. Bunlar dışında üçüncü basamak olmak �steyen hastaneler; bu Yönetmel�kte
bel�rt�len koşul ve şartları karşıladıklarına da�r hazırladıkları müracaat dosyası �le Bakanlığa başvurur. Başvurular
Bakanlıkça koşul ve standartlar açısından değerlend�r�lerek uygun görülenler üçüncü basamak hastane olarak
basamaklandırılır.

(5) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılmış özel hastanelere talepler� hal�nde mevcut yatak
sayısının %20’s� kadar ek yatak ver�leb�l�r.

(6) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılma kr�terler�nden uzman hek�m sayısı dışında d�ğer tüm
kr�terler� tamamlayan özel hastanelere, uzman hek�m kadro sayısının %20’s�ne kadar aynı �l �çer�s�nde planlama
kr�terler�ne bakılmaksızın, farklı �ller arasında �se planlama kr�terler�ne uygun olması şartıyla d�ğer özel sağlık
kuruluşları �le becay�ş yapmasına �z�n ver�leb�l�r.

(7) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılma kr�terler�n�n kalp merkez� dışında tamamını karşılayan
ve hastane ruhsatında 3 tane kalp ve damar cerrah�s�, 2 tane kard�yoloj� uzman hek�m kadrosu bulunan özel
hastanelere üçüncü basamak olarak basamaklandırıldıktan sonra planlamadan �st�sna olarak Kalp Merkez� ön �zn�
ver�leb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üçüncü Basamak Sağlık H�zmet Sunucularının Koşul ve

Standartları �le İzleme ve Değerlend�rme Kr�terler�
Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucularının koşul ve standartları
MADDE 8 – (1) Kamu ve özel sektöre a�t hastanelerden aşağıdak� koşul ve standartları sağlayanlar üçüncü

basamak sağlık h�zmet sunucusu olarak basamaklandırılır:
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a) Bakanlığın planlama kurallarına tab� olup ön �z�n, kadro, ruhsat ve faal�yet �zn� konuları mevcut mevzuat
çerçeves�nde yürütülür.

b) Hastanen�n yapı kullanım �z�n belges�nde veya yapı kayıt belges�nde kayıtlı toplam kapalı alanı en az
30.000 m  olur.

c) Hastanen�n en az 250 yatak veya üzer�nde f��l� yatak kapas�tes� bulunur. Yatak kapas�tes� 250’den az olan
hastaneler aynı �l �çer�s�nde planlamadan �st�sna, farklı �ller arasında planlama kr�terler� çerçeves�nde 27/3/2002 tar�hl�
ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına
uygun olmak şartıyla başka b�r özel hastaneden yatak devralab�l�r.

ç) Hastanen�n uzman hek�m sayısı en az 100 olur.
d) Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından; �ç hastalıkları, genel cerrah�, kadın-doğum, çocuk sağlığı ve

hastalıkları, bey�n cerrah�, ortoped� ve travmatoloj�, kard�yoloj�, anestez�yoloj� ve rean�masyon, göğüs hastalıkları,
nöroloj�, enfeks�yon hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, f�z�ksel tıp ve rehab�l�tasyon, kalp ve
damar cerrah�s�, üroloj�, der� ve zührev� hastalıkları �le b�yok�mya ve m�krob�yoloj� laboratuvar branşlarında h�zmet
ver�r.

e) Hastane, tıpta uzmanlık yan dallarından;
1) Er�şk�n yan dal uzmanlıklarından; nefroloj�, endokr�noloj� ve metabol�zma, gastroenteroloj�, tıbb� onkoloj�,

hematoloj� �le yoğun bakım yan dal (anestez�yoloj� ve rean�masyon, genel cerrah�, göğüs hastalıkları, �ç hastalıkları,
enfeks�yon hastalıkları ve kl�n�k m�krob�yoloj�, nöroloj�) uzmanlık dallarından en az üçünde,

2) Çocuk hastalıkları yan dal uzmanlıklarından; çocuk nefroloj�s�, çocuk endokr�noloj�s� ve/veya metabol�zma,
gastroenteroloj�, neonatoloj�, çocuk hematoloj�s� ve/veya onkoloj�s�, çocuk nöroloj�s�, çocuk kard�yoloj�s� yan dal
uzmanlık dallarından en az �k�s�nde,

h�zmet ver�r.
f) Hastanede uzman hek�m sayısının en az 2 katı hemş�re; kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısının en az

3 katı ebe bulunur.
g) Hastane bünyes�nde, er�şk�n, çocuk ve/veya yen� doğan yoğun bakım h�zmetler�n�n sunulduğu, üçüncü

basamak yoğun bakım ün�tes� asgar� şartlarını taşıyan yoğun bakım serv�sler� bulunur. Hastanen�n toplam yoğun
bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının %15’� veya üzer�nde olur.

ğ) İç hastalıkları, genel cerrah�, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında en az 4
ve üzer�; kard�yoloj�, anestez�yoloj� ve rean�masyon, ortoped� ve travmatoloj�, nöroloj� �le radyoloj� uzmanlık
dallarında en az 3 ve üzer� uzman tab�p bulunur ve müstak�l ac�l branş nöbet� düzenleneb�len üçüncü sev�ye ac�l
serv�s� bulunur. Ac�l serv�s toplam kapalı alanı tıbb� h�zmet alanları ve bekleme alanları dâh�l brüt en az 600 m  olur.
Kamu sağlık kurumları �ç�n kadın hastalıkları ve doğum �le çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında o �lde
kamuya a�t dal hastanes� mevcut �se kadın doğum ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarından muaf
tutulab�l�r.

h) Hastane bünyes�nde tüm kard�yoloj�k g�r�ş�msel �şlemler �le açık kalp cerrah�s�n�n b�rl�kte yapıldığı er�şk�n
veya çocuk Kalp Merkez� bulunur.

ı) Hastane bünyes�nde, �lg�l� mevzuatında tanımlı asgar� standartları taşıyan yanık ün�tes�, �nme merkez�,
onkoloj� tanı ve tedav� merkezler�nden en az b�r tanes� bulunur.

Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucularının �zleme ve değerlend�rme kr�terler�
MADDE 9 – (1) Üçüncü basamak sağlık h�zmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastaneler�n üçüncü

basamak olarak devam edeb�lmeler� �ç�n aşağıda bel�rt�len h�zmet kr�terler�n� karşılamaları zorunludur:
a) Hastane b�lg� �şlem altyapısı Ulusal Sağlık B�lg� S�stem� �le tam uyumlu, doğru ve kal�tel� b�lg� vereb�l�r

n�tel�kte olur.
b) Hastane, uluslararası kabul ed�len akred�tasyon kuruluşları veya TÜSEB hastane akred�tasyonuna veya

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kal�te Standartları Hastane Set� �le gerçekleşt�r�len değerlend�rmede 90 ve üzer�nde puana
sah�p olur. Faal�yete yen� başlayan hastaneler�n üç yıl �çer�s�nde bu şartları sağlaması gerekmekted�r.

c) Hastanede gerçekleşt�r�len yıllık A, B, C grubu toplam amel�yat sayısı en az 4.000 ve A grubu amel�yat
sayısının toplamının A, B, C grubu amel�yat sayısına oranı en az %15 olur.

(2) Bakanlıkça üçüncü basamak olarak basamaklandırılmış hastaneler bu Yönetmel�ktek� koşul ve standartlar
�le �zleme ve değerlend�rme kr�terler� açısından üç yılda b�r değerlend�r�l�r. Yapılan değerlend�rme sonucunda eks�kl�k
tesp�t ed�len sağlık kurumlarına eks�kl�kler�n� g�dermeler� �ç�n b�r yıl süre ver�l�r. Bu süre sonunda söz konusu
eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde sağlık kurumunun durumuna uygun basamaklandırma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Basamaklandırılamayan sağlık h�zmet sunucuları
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len basamaklarda yer almamakla b�rl�kte Bakanlıkça

ruhsatlandırılmış ve/veya �z�n ver�lm�ş d�ğer özelleşm�ş tanı, tedav� ve tedar�k merkezler� sağlık h�zmet sunumu
bakımından basamaklandırılamayan sağlık h�zmet sunucusu olarak kabul ed�l�r.

İşb�rl�ğ� protokolü bulunan özel hastaneler

2

2
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce vakıf ün�vers�tes� �le �şb�rl�ğ�
protokolü bulunan özel hastaneler, Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşmeler� b�t�m�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne
tab� olur.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


