
Sağlık Bakanlığından: 

DĐYALĐZ MERKEZLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK 

YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 

                MADDE 1 – 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz 

Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son 

paragrafı ile (b) bendinin son paragrafı yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin üçüncü 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

                "Özel hemodiyaliz merkezlerinde açılma izin belgesi için asgari bulunması 

gerekli sertifikalı tabip sayısı, aktif hemodiyaliz cihazı sayısına göre belirlenir. Đlk yirmi 

beş cihaza kadar bir; yirmi altı ilâ elli cihaz için iki; müteakip her yirmi beş cihaz için ilâve 

bir sertifikalı tabip bulunması zorunludur. Sorumlu uzmanın tam gün süre ile çalışması 

halinde, ilk yirmi beş cihaza kadar ayrıca bir sorumlu tabip istihdamı şart değildir." 

                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

                "MADDE 14 – Her hemodiyaliz merkezi, bir diyetisyenle danışmanlık hizmeti 

almak üzere sözleşme yapar. Diyetisyen her hastayı ayda en az bir kere görebilecek 

şekilde danışmanlık hizmetini yürütür, hastaların beslenmesini düzenler. Diyetisyen mesai 

ve ulaşım imkânları uygun olmak kaydıyla, aynı il veya ilçelerdeki hemodiyaliz 

merkezlerinden en çok beş tanesinde bu şekilde görev yapabilir ve çalışmalarına dair tüm 

bilgileri hasta dosyasına kayıt edip tarih atarak imzalamakla yükümlüdür. Yeni açılan 

merkez, açılma izin belgesi tarihinden itibaren en fazla üç ay içerisinde diyetisyen ile 

sözleşme yapmak zorundadır.  

                Diyaliz merkezleri, ihtiyaç duymaları halinde psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal 

hizmet uzmanı ve acil tıp teknisyeni unvanını haiz personeli, mesleklerine uygun 

görevlerde istihdam edebilir veya bunlardan hizmet satın alabilir." 

                MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (m) 

bendi eklenmiştir. 

                "m) Bir merkez için adına açılma izin belgesi düzenlenmiş olan sorumlu uzman 

hekim, başka bir ilde aynı şekilde çalışacağı zaman, daha önce çalıştığı diyaliz merkezi ile 

ilişiği kalmadığına ilişkin olarak ayrıldığı ilin müdürlüğünce onaylı yazılı beyanı," 

                MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

                "MADDE 25 – Özel diyaliz merkezinde görev yapan ruhsata esas personelin, 

çalıştığı merkezden ayrılmak istemesi halinde en az bir ay önceden görev yaptığı merkeze 

ve müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak ayrılacağını bildirmesi gerekir.  

                Diyaliz merkezlerinde sorumlu uzman veya sorumlu tabibin görevden ayrılması, 

hastalık hali ve yasal izin durumlarında bu görevler en fazla üç aylık süre için sorumlu 



uzman veya sorumlu tabibin niteliklerini haiz başka bir tabip tarafından geçici olarak 

yürütülür. Bu dönemde sorumlu uzmanlık görevini yürüten uzman hekime valilikçe 

merkez adına geçici sorumlu uzmanlık belgesi düzenlenir. Üç aylık süre sonunda merkez 

yeni bir sorumlu uzman ile sözleşme yaparak müdürlüğe bildirmek zorundadır. Sorumlu 

uzman bulunamaması halinde diyaliz merkezinin valilikçe faaliyeti durdurularak açılma 

izin belgesi iptal edilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi için müdürlükçe 

gerekli tedbirler alınır. 

                Ancak kısmi süreli çalışan sorumlu uzman hekimin çeşitli nedenlerle bir ayı 

geçmeyen kısa süreli merkezden ayrılması durumlarında yerine yeni sorumlu uzman 

özelliklerini haiz personel ikamesi istenmez. 

                Merkezde sertifika sahibi hemşire veya diyaliz teknikeri sayısı bu Yönetmelikte 

seans başına belirlenen asgarî sayının altına düştüğü takdirde, merkez tam gün 

çalıştırmak kaydıyla sertifikasız hemşire çalıştırabilir. Bu durumda merkez, eksilen sayı 

kadar personeli bulmak, sertifikasız çalışan hemşirenin sertifikasyon eğitimi için ilk eğitim 

döneminde başvurusunu yapmak zorundadır. Buna uymayan diyaliz merkezine müdürlük 

tarafından kırk beş günlük süre verilerek uygunluğun sağlanması yazılı olarak ihtar edilir 

ve bu süre sonunda sertifikalı hemşire veya diyaliz teknikeri eksikliğini gidermeyen 

merkezin hasta sayısı mevcut personel sayısına uygun olacak şekilde azaltılır. Buna uygun 

davranmayan merkezin açılma izin belgesi valilikçe iptal edilir."  

                MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) 

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

                "b) Personel tarafından doldurulacak ve kurum amirince onaylanacak 

taahhütnameli Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu (EK-8), 

                c) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için, ilgili kurum amirince 

onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri," 

                MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir.  

                "Kamu kurum ve kuruluşlarından eğitime gönderilen personel, bu belge ile, 

kamudaki görevine devam etmek kaydıyla, kısmi zamanlı olarak özel bir diyaliz 

merkezinde, ilgili müdürlüğün izni ile ruhsata esas olarak çalışabilir."  

                MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

                "MADDE 42 – Diyaliz merkezleri; programlı olarak diyalize aldıkları her hastayı 

ilk yıl içinde en yakın organ nakil merkezine yönlendirmek ve bu merkezce hazırlanan 

konsültasyon raporunu hasta dosyasında muhafaza etmek zorundadır. Diyaliz merkezine 

başka bir merkezden gelen hastanın önceki merkez tarafından yönlendirilmesi yapılmış 

ise, aynı işlemin yeniden yapılmasına gerek yoktur. 



                Organ nakli merkezleri de, nakle uygun hastaları Ulusal Bekleme Listesi’ne kayıt 

ettirmekle mükelleftir." 

                MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

                "GEÇĐCĐ MADDE 5 – 18/8/2007 tarihinden önce sertifika sınavına girerek 

başarılı olanlara yazılı talepleri halinde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci 

fıkrasında öngörülen taahhütname süresinin tamamlanmasını beklemeksizin sertifikaları 

verilir. " 

                MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-8 ve EK-12 ekteki şekilde 

değiştirilmiştir. 

                MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

                MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür 

  

Ekleri Đçin Tıklayınız 

EK-1 
T.C.  

  
 SAĞLIK BAKANLI ĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ğü 
KAMU VE ÖZEL D ĐYAL ĐZ MERKEZLER Đ ASGAR Đ PERSONEL STANDARTLARI  

                

PERSONELĐN UNVAN VE NĐTELĐKLERĐ. 
0-5 

Cihaz 
6-10 

Cihaz 
11-15 
Cihaz 

16-20 
Cihaz 

21-25 
Cihaz 

26-30 
Cihaz 

Personel SINIFI Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 
Sorumlu Uzman; Nefroloji 

Uzmanı                 (Yoksa Sertifikalı Đç 
Has.Uz – Çoc.Has.Uz.) SHS 1 1 1 1 1 1 

Sorumlu Tabib (Sertifikalı) SHS 1 1 1 1 1 2 
Diyaliz Teknikeri  veya Diyaliz 

Hemşiresi (Sertifikalı)  SHS 2 2 3 4 5 6 

Tekniker veya Teknisyen SHS 1 1 1 1 1 1 

Yardımcı Personel YHS 1 2 3 4 5 6 
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