
T.C.
SAGLlK BAKANLlGI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC. SAGı.ıK BAKANLlOı - SAGl.IK HİZMEnERi
GENELMüDüRLooü. ÖZEL SAGLlK TESİsLER1
FAALİYETDAİRE BA$XA};1JGI
J).08.1öl3 l!r.4ı_ 201U363.l8944

~ııııııımııııııııııııııııııııııınm iii
00000591914

Sayı : 54718026

Konu :Kadro dışı geçici çalışma başvuruları .

............ vALİLİGİNE

(ii Sağlık Müdürlüğü)

ilgi : 16/01/20 ı3 tarih ve 1937 sayılı genel yazı.

ilgi yazım ız ile i 5.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik ile 27.03.2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin muhtelif hükümleri hakkında iptal ve yürütmeyi
durdurma kararı verildiği bildirilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı verilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek i inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ile
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin bir
numaralı alt bendinin ilk cümlesi ile ilgili başvuruların Bakanlığımıza intikal ettirilmesi
talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza intikal ettirilen kadro dışı geçici çalışma başvurularından
Bakanlığımızca çalışması uygun görülenlerin kadro dışı geçici çalışma belgelerinin SKYS
üzerinden müdürlükçe düzenlenerek çıktısının alınması hususunda talimat verilmiş idi.

Bundan sonraki süreçte ise kadro dışı geçici çalışma başvurularında uygulama aşağıdaki
şekilde yürütülecektir. Buna göre;

i) Muayenehaneler, poliklinikler ile ferden veya adi ortaklık şeklinde faaliyet gösteren
laboratuvar ve müesseselerde çalışanlar haricindeki tabip ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun
i2 nci maddesine uygun olmak ve planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşunda (Özel
Hastaneler, Tıp/dal Merkezleri, Diyaliz Merkezleri ve ÜYTE Merkezleri) kadrolu olarak
çalışmak kaydıyla bulunduğu ildeki planlama kapsamındaki en fazla iki özel sağlık
kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışabilirler. Laboratuvar ve müesseselerde adına ruhsat
düzenlenen sorumlu uzman hekim başka özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışamaz.

2) Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin (i) bendi kapsamında
hekimlerin başka bir ildeki özel hastanede kadro dışı geçici çalışmak istemeleri halinde ise
kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin
38. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun
olmak kaydıyla sadece başka bir ildeki özel hastanede çalışabilecektir.
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3) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut emekliye
ayrıldıklan sonra yaş haddine ulaşmış olan tab ip/uzmanlar planlama kapsamındaki (Özel
Hastaneler, Tıp/dal Merkezleri, Diyaliz Merkezleri ve ÜYTE Merkezleri) olmak üzere en
fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilir.

Yukarıda belirtilen kadro dışı geçıcı çalışma
değerlendirilecektir. Müdürlükçe çalışması uygun görülenlere
düzenlenecek ve SKYS'ye girişleri yapılacaktır.

Yan dal uzmanlarının, mahkeme kararına istinaden özel sağlık kuruluşlarında çalışma
başvurusunda bulunan hekimlerin ve yukarıda sayılan kadro dışı geçici çalışmalar dışında
kalan kadro dışı geçici çalışma başvuruları Bakanlığa intikal ettirilecektir. Bu başvurulardan
Bakanlıkça kadro dışı geçici çalışması uygun görülenler için Müdürlükçe personel çalışma
belgesi düzenlenecek ve SKYS'ye girişleri yapılacaktır.

İlgide kayıtlı yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Kadro dışı geçici çalışmaya ilişkin iş ve
işlemlerin bundan böyle bu yazıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd. Doç.Hakkı YEşİLYURT

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAGITIM

Gereği:

Si İl Valiliğine(İ! Sağ Müd.)
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