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Sağlık Bakanlığından: 
                              

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 Amaç 
 Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; modern tıbbın bir gereği olarak, akut ve kronik 
böbrek yetmezlikli hastaların hayatiyetini devam ettirmede, böbrek nakline 
hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbi durumlarda uygulanan bir yöntem olan diyaliz 
tedavisini uygulayacak merkezin açılması, çalışması ve denetimi ile bunların bağlı 
olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
uymakla zorunlu olduğu usul ve esasları düzenlemektir. 
 Kapsam 
 Madde 2-Bu yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve özel 
hukuk tüzel kişilerinin diyaliz ile ilgili faaliyetlerini kapsar.    
 Dayanak 
 Madde 3-Bu Yönetmelik; 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin  43 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 Tanımlar ve Deyimler 
 Madde 4- Aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden; 
 a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı, 
 b)Diyaliz: Böbrek yetmezliği veya başka nedenlerle vücutta biriken toksik 
maddelerin temizlenmesi amacıyla uygulanan diyaliz yöntemlerini, 
 c)Diyaliz Merkezi: Genel olarak,diyaliz yöntemlerinin uygulandığı tıbbi tedavi 
merkezlerini, 
 d)Özel Diyaliz Merkezi: Diyaliz yöntemlerinin uygulandığı, gerçek kişilere ve özel 
hukuk tüzel kişilere ait tıbbi tedavi merkezlerini, 
 e)Kurul: Diyaliz Bilim Kurulu’nu, 
    ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Diyaliz Merkezlerinin  Kurulması ve Ruhsatlandırılması  

 
 Kurulma 
 Madde 5-Diyaliz merkezleri; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel 
hukuk tüzel kişileri tarafından, bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite 
şeklinde veya sadece diyaliz uygulamak amacıyla bağımsız olarak kurulabilir. 
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü diyaliz merkezleri için izin belgesinin ve 
genel ve özel hastane bünyesinde kurulacak diyaliz merkezlerinin açılabilmesi için 
gerekli ruhsatnamenin Bakanlıktan alınması zorunludur. 
 Başvurma ve Gerekli Belgeler 
Madde 6-Diyaliz merkezi açacak olanların, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki 
amirliğine başvurmaları gerekir. Bu dilekçede; diyaliz merkezi açılacak yerin adresi, 
binanın özellikleri, ne kadar diyaliz cihazının ve hasta yatağının bulunacağı ve mesul 
müdürün ve diyaliz ünitesi sorumlusunun ismi açıkca belirtilir. 
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 Ayrıca; 
 a)Planlar (1/100 ölçekli, merkezin her katı için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve 
kullanım alanlarını gösterir planlar, mesleğini icraya yetkili mimar tarafından 
imzalanmış olacak) 
 b)Diyaliz merkezinde kullanılacak araç ve gereçleri gösterir liste, 
 c)Kurucu kişi gerçek ise nüfüs cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, 
şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme 
kararının örneği, 
 d)Diyaliz merkezi personelinin eğitim durumlarını gösterir belgeler, 
 e)Mesul müdürün iki adet fotoğrafı, 
 dilekçeye eklenir. 
 Bina Durumu 
 Madde 7-Diyaliz merkezleri; İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine 
göre yapılmış ve kullanma izni alınmış müstakil girişli binalarda kurulur. Başka amaçla 
yapılmış olup da diyaliz merkezi açılacağı belirtilen binanın teknik uygunluğu, ilgili 
meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından teyid edilmelidir. İlgili mevzuat 
uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda diyaliz merkezi 
açılamaz. Dikey mülkiyet esaslı  apartmanlarda diyaliz merkezi açılırken kat malikleri  
izin belgesi bulunmalıdır. Diyaliz merkezi hastane, poliklinik ve dispanser kapsamına 
girmez. 
 Diyaliz merkezleri, mutlaka merkezi veya kat kalorifer sistemi ile veya uygun ısı 
temin eden bir sistemle ısıtılır ve uygun sıcaklıkta (20± 5 derece) tutulur. 
 Ruhsatname alındıktan sonra binada yapılacak değişikliklerin Bakanlıkça uygun 
görülmesi gerekir. 
 Ruhsatname 
 Madde 8-Altıncı maddeye uygun olarak düzenlenen dilekçe ve ekleri üzerine, 
mahalli Sağlık müdürlüğü tarafından açılması istenilen diyaliz merkezi kontrol edilerek, 
eksikleri varsa tamamlandıktan sonra; Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler 
bakanlığa gönderilir. Kurul’un başvuruyu değerlendirmesinden ve Bakanlıkça 
gerekiyorsa mahallinde inceleme yapıldıktan sonra, bu Yönetmelikteki  şartları taşıdığı 
anlaşılan merkeze ruhsatname verilir. 
 Bu merkezler, ruhsatname verildikten sonra mücbir neden olmaksızın üç ay içinde 
faaliyete geçirilmez ise, verilen ruhsatnamenin hükmü kalmaz. 
 Ev diyalizi için yetki belgesi de Kurul’un belirleyeceği şartlar çerçevesinde Bakanlık 
tarafından düzenlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diyaliz Merkezinde Bulunması Gereken Bölümler , Araçlar, Gereçler ve Personel 

 
 Bölümler 
 Madde 9-Diyaliz merkezlerinde aşağıda belirtilen bölümler bulunmalıdır. 
 a)Hasta kabul ve dinlenme bölümü (toplam olarak en az 20 metrekare), 
 b)Diyaliz odaları: Yatak başına en az 7 metrekarelik alan, (Tedavinin uygulanacağı 
saha iki ayrı bölüm biçiminde düzenlenir. Bir bölüm, enfeksiyon hastalarının tedavileri 
için ayrılır. Bu bölüm, diğer tedavi birimlerinden saha, araç ve gereç yönünden ayrıdır. 
Personel ise çağdaş hijyen kurallarına uyarak, enfeksiyonlu bölüme hizmet verir. 
 c)Acil bakım ve tedavi odası, 
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 d)İdari oda ve büro, 
 e)Sterilizasyon bölümü, 
 f)Yeteri kadar tuvalet ve lavabo. (Hepatitli hastalar için ayrı bir tuvalet) 
 Merkez bir hastane bünyesinde ise (d) bendindeki bölüme ayrıca gerek yoktur. 
 Araç ve Gereçler 
 Madde 10-Merkezde; 
 a)Alınacağı tarihteki uluslararası standardlara uygun olarak üretilmiş ve üretimi süren 
ve uygunluğu teyit edilmiş diyaliz cihazları (acil durumlar için en az 1 adedi yedek 
olmak üzere), 
 b)Su sistemi; kullanılan diyaliz cihazı sayısı ile orantılı olarak reverse osmosis 
sistemi (deiyodinizasyon  da kapsayacak bu sistemin uygun su üretip üretmediği belirli 
aralıklarla kontrol edilir), 
 c)Hasta tartı sistemi, 
 d)Taşınabilir defibrilatör ve EKG cihazı, 
 e)Monitor cihazı, 
 f)Özel drenaj sistemi, 
 g)Entübasyon takımı, 
 h)Balon-valf maske suni solunum sistemi, 
 i)Oksijen sistemi (ihtiyaç anında birden fazla hastaya yeterli olacak), 
 j)Aspiratör, 
 k)Sterilizasyon sistemi, 
 l)Kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı, (yatak sayısı 
hesaplanırken, yedek olarak bulundurulan diyaliz cihazı hariç tutulur) bulunur. 
 m)Yeterli  havalandırma sistemi. 
 Merkez ile sözleşmeli kuruluş merkeze, gerektiğinde ambulans hizmeti vermekle 
yükümlüdür. Özel hastalar için, gerektiğinde ambulans servisine erişilebildiği 
belgelenmelidir. 
 Elektrik Jeneratörü 
 Madde 11-Merkezlerde, elektrik kesilmesi halinde en geç üç saniye içinde devreye 
girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jeneratör bulunması bir jeneratör 
bulunması zorunludur. 
 Atıkları İmhası 
 Madde 12-Kullanılan diyaliz sarf malzemesinin (atıkların), çevre kirliliğini 
önleyecek şekilde, imha edilmek üzere merkezden uzaklaştırılması zorunludur. 
 Personel durumu 
 Madde 13- Merkezde; 
 a)Mesul müdür, 
 b)Sorumlu hekim: (Mesul müdürün sorumluluğu altında çalışmak üzere, 15 inci 
maddedeki  niteliklere sahip, sürekli merkezde çalışan en az bir hekim), 
 c)Diyaliz hemşiresi: Üç diyaliz cihazı için bir hemşire (Kurul’un belirleyeceği 
koşullar çerçevesinde eğitim görmüş), 
 d)Yirmi diyaliz cihazı için bir teknisyen 
 e)Sosyal hizmet uzmanı: Cihaz sayısı 10’dan fazla olan her merkezde bir uzman, 
 f)Yardımcı personel: Beş diyaliz cihazı için bir yardımcı personel, 
 g)Diyetisyen: Cihaz sayısı 20’den fazla her merkezde bir uzman, 
 h)Sekreter, 
 bulunması gerekir. 
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 Mesul Müdür 
 Madde 14-Özel diyaliz merkezlerinin bir mesul müdürünün bulunması zorunludur. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan diyaliz merkezlerinin mesul müdürlük görevi, 
bağlı bulunduğu klinik şefi ya da resmen görevlendirilen ilgili branştaki hekim 
tarafından yürütülebilir. Özel diyaliz merkezinde mesul müdür değiştiğinde, eski mesul 
müdürün yasal hakları saklı kalmak üzere, tıbbi değerlendirme açısından ruhsatnamenin 
yenilenmesi gerekir. 
 Mesul müdürün nefroloji uzmanı, onun bulunmadığı durumda diyaliz eğitimi gören 
iç hastalıkları veya üroloji uzmanı, çocuk diyaliz merkezi için pediatri uzmanı olması ve 
Türkiye’de tababet icrasına engel hali bulunmaması gerekir. 
 Sorumlu Hekim 
 Madde 15-Sorumlu hekim, nefroloji uzmanı, onun bulunmadığı durumda diyaliz 
eğitimi gören iç hastalıkları veya üroloji uzmanı, çocuk diyaliz merkezi için pediatri 
uzmanı olması ve Türkiye’de tababet icrasına engel bir hali bulunmayan hekimdir. 
 Pratisyen hekim de, Kurul’un belirleyeceği şartlar çerçevesinde eğitim görmüş ve bir 
diyaliz merkezinde en az bir yıl çalışması kaydıyla, sorumlu hekime yardımcı olarak 
çalışabilir. 
 Tıbbi Kontrol 
 Madde 16-Diyaliz merkezinde çalışan personelin ve tedavi gören hastaların 6 ayda 
bir (özel durumlar hariç)  hepatit B,D,C ile sitomegalovirüs, AIDS ve diğer benzer 
bulaşıcı hastalıklar taramasından geçirilmesi ve gerektiğinde ilgili koruyucu önlem ve 
tedavilerin yaptırılması zorunludur. 
 Kayıt Tutma 
 Madde 17-Diyaliz merkezindeki her cihaz için, o cihazda diyalize giren  hastaların 
kaydedildiği ayrı bir kayıt tutulur. 
 Tıbbi İzleme 
 Madde 18-Diyaliz merkezindeki her hasta için diyaliz izleme formu tutulur. 
Laboratuvar tetkikleri aşağıdaki düzende yapılır : 
 a)Onbeş günlük tetkikler: Serum üre (BUN), kreatinin, alkali fosfataz, Na, K, Ca, P, 
ürik asit ve Mg (ihtiyari), hemogram, transaminazlar, hepatit marker’lar, bilirubin, kan 
şekeri, total protein, 
 b)Altı aylık tetkikler: PTH, lipidler 
 c)Yıllık tetkikler: Kemik filmleri (gerekirse) 
 d)Acil durumda gereken ve sorumlu hekimin gerekçeli veya Kurul’un 
belirleyebileceği diğer tetkikler. 
 Organ Nakli Merkezleriyle İlişki 
 Madde 19-Her diyaliz merkezi; bölgesindeki veya en yakın bölgedeki bir organ nakli 
merkeziyle ve Bakanlık ile ilişki kurarak, organ nakli merkezi tarafından böbrek nakli 
yapılabileceği tespit edilenlerin, bağlı bulunduğu diyaliz merkezi tarafından kan grubu 
ve doku gruplarını ve gerekli diğer tetkikleri belirleyerek her iki merkezin kayıtlarında 
da bulunmasını ve hastaların organ nakli için uygun şartlarda tutulmasını sağlamakla 
yükümlüdür. 
 Merkezlerin İzlenmesi 
 Madde 20-Her merkez, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, primer hastalığı, hasta 
ve seans sayılarını ve hasta mortalitesini gösterir belgeleri Bakanlığa göndermek 
zorundadır. 
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 Merkezin rehabilitasyon değerleri Kurul’un belirleyeceği kriterler çerçevesinde 
değerlendirilir. İlgili değerlerde bir sorun saptandığında ilgili merkeze gerekli önlemleri 
alması için (3) aylık ek süre verilir. Bu süre sonunda durumda olumlu değişme olmaması 
durumunda ilgili merkezin ruhsatı iptal edilir. 
 Yasaklar 
 Madde 21-Bu yönetmelik ile gösterilen niteliklerde olmayarak veya Bakanlıktan 
ruhsatname almadan hekimler ve diğer şahıslar tarafından diyaliz yapmak için özel 
yerler açılması,kamu kurum ve kuruluşlarında bu iş için yer tahsil edilmesi yasaktır. Bu 
yasağa uymadığı tespit edilenlerin faaliyeti Bakanlıkça durdurulur. 
 Ruhsatnamenin verildiği şartları değiştirdiği anlaşılan merkez Bakanlıkça uyarılır. 
Tebliğden itibaren üç ay içinde durumunu düzeltmemesi halinde merkezin faaliyeti 
Bakanlıkça durdurulur. 
               

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diyaliz Bilim Kurulu 

 
 Kurulun Tesbiti    
 Madde 22- Kurul, 14 üncü maddedeki şartları haiz ve diyaliz konusunda deneyimi 
olan altı kişi ve bir Bakanlık temsilcisinden oluşur. Üyelerin en az üçü nefrologlardan 
oluşur. 
 Kurul üyeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından bir yıl süre için ilgili kuruluşlardan seçilir. 
Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni 
üye seçilir. Bir üye ardarda seçilebilir. 
 Görevleri 
 Madde 23- Kurul, aşağıda belirtilen görevleri yürütmekle  yükümlüdür. 
 a)Ülke genelinde, diyalizin gelişimini izleyerek alınacak önlemleri belirlemek ve 
stratejiler oluşturmak, 
 b)Diyaliz merkezi açılma başvurusunu değerlendirerek sonucu bir raporla Bakanlığa 
sunmak, 
 c)Diyaliz merkezlerinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve alınacak önlemleri ve 
gerekirse merkezi kapatmayı önermek, 
 d)Diyaliz eğitim programlarını belirlemek, 
 e)Merkezlerin belirli aralıklarla kontrolunu sağlayacak bir sistem geliştirmek, 
sistemin işleyişi ile ilgili tavsiye kararları vermek, 
f)Diyalizde kullanılan solüsyon ve gereçlerin ithal ve üretim izinleri için bilimsel görüş 
vermek ve standardları saptamak. 
Toplantıya katılan üyelerin ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. 
Çalışma  ve Karar Usulü 
Madde 24-Kurul, Bakanlık tarafından olağanüstü toplantıya çağrılmadıkça, Ocak, Mayıs 
ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez olağan toplanır. 
Toplantıların sekreteryası Bakanlık Organ Nakli ve Diyaliz Şubesi’nce yürütülür. 
Kurul başkanı bir yıl görev yapmak üzere, üyelerin kendi aralarında yapacakları 
oylamayla belirlenir. 
 Kurul, en az yarıdan bir fazla üyenin iştiraki ile toplanır ve en az dört üyenin olumlu 
veya olumsuz oyuyla karar verir. 
Toplantıya katılan üyelerin ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
 Madde 25-19/2/1987 tarih ve 19377 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyaliz 
Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 Geçici Madde 1-Merkeze reverse osmoz su sistemine geçilmesi için, Yönetmeliğin 
Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 6 aylık süre tanınır. Acilen açılması gereken 
diyaliz merkezleri için de bu süre açıldığı tarihten itibaren 6 aydır. 
 Geçici Madde 2-Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonraki altı ay içinde, mevcut 
merkezlerin durumu, bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve Kurul’un belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde Kurul tarafından değerlendirilir ve gerekli önlemlerin alınması 
merkezlerden istenilir. İstenileni yapmayan diyaliz merkezlerinin ruhsatı otomatikman 
iptal edilmiş sayılır. 
 Geçici Madde 3-İlk kurul, bu Yönetmeliğin yayınlanmasından sonraki ilk ay içinde 
seçilir. 
 Yürürlük 
 Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 Madde 27-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.  
 
KAYNAK: Resmi Gazete, 1 Eylül 1993, sayı 21685. 
 
 
 
 
 
 



 427

Sağlık Bakanlığından: 
 

Diyaliz  Merkezleri  Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair  
Yönetmelik  

  
MADDE 1-1/9/93  gün ve 21685 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyaliz 

Merkezleri Yönetmenliği’nin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile (d) ve (e) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  “Diyaliz merkezleri açacakların bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine 
başvurmaları gerekir.” 
 “d)   Diyaliz merkezi personelinin mesleki/lisans ve ihtisas diplomalarının noter 
onaylı kopyaları ile diyaliz eğitimi süresini ve yerini gösterir belgeler. (Kamu kurum ve 
kuruluşlarından yapılan başvurularda noter onayı aranmaz),” 
 “e)Sorumlu uzmanın (nefrolog hariç) ve sorumlu hekimin merkezi sınavdan aldığı 
notu gösterir belge,” 
 MADDE 2-Aynı yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 
 “Madde 7-Diyaliz merkezleri; İmar  Kanunu  ile Tüzük ve Yönetmelikleri 
hükümlerine göre yapılmış ve bu amaçla kullanım izni alınmış binalarda kurulur. Diyaliz 
merkezi, hasta ulaşımı açısından, binaların zemin ve birinci katları dışındaki katlarda 
kurulamaz. (Kamu ve özel hastane bünyesindeki diyaliz merkezleri için bu koşul 
aranmaz). Başka amaçla yapılmış olup da diyaliz merkezi açılacağı belirtilen binanın 
teknik uygunluğu, ilgili meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından teyid 
edilmelidir. İlgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan 
binalarda diyaliz merkezi açılamaz. Diyaliz merkezi hastane, poliklinik, klinik ve 
dispanser kapsamına girmez. 
 Diyaliz merkezleri, mutlaka  merkezi veya kat kalorifer sistemi ile veya odun/kömür 
sobası hariç, uygun ısı temin eden bir sistemle ısıtılır ve uygun sıcaklıkta (20 ± 5 derece) 
tutulur. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistemle merkezde uygun bir soğutma (15-18 
derece) sağlanır. 
  Ruhsatname alındıktan sonra  binada yapılan esasa yönelik değişikliklerin 
Bakanlıkça uygun görülmesi gerekir.” 
  MADDE 3-Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “Mahalli Sağlık Müdürlüğü, başvuruyu yapan diyaliz merkezinin yerinde 
incelenmesinden sonra, varsa eksiği tamamlatılmış belgeleri Bakanlığa gönderir. 
Bakanlıkça, bu Yönetmelikteki şartları taşıdığı anlaşılan merkeze ruhsatname verilir. 
Değişik hastalıklarda böbrek fonksiyonunun geçici olarak devreden çıkması nedeniyle 
kısa süreli olarak uygulanan diyaliz tedavisi için en çok iki adet diyaliz cihazı 
bulunduran yataklı tedavi merkezlerinin diyaliz merkezi olarak ruhsatlandırılması 
gerekmez.” 
 MADDE 4-Aynı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (e) bendi yürürlükten 
kaldırılmış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “Merkez, bir hastane bünyesinde ise (c), (d) bentlerindeki bölümlere ayrıca gerek 
yoktur.” 
 MADDE 5-Aynı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “Madde 10-Merkezde; 
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 a)Alınacağı tarihteki uluslararası standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede üretimi 
ve kullanımı süren diyaliz cihazları (acil durumlar için en az bir adeti yedek olmak 
üzere), 
 b)Su sistemi;kullanılan diyaliz cihazı sayısı ile orantılı kapasitede ters ozmos sistemi 
(kum filtresi, aktif karbon filtresi, yumuşatıcı, mikropartikül tutucudan oluşan ön arıtma 
sistemi ile sterilizasyon amaçlı ultraviyole veya ultrafiltre sistemi de kapsar), 
 c)Hasta tartı sistemi, 
 d)Taşınabilir defibrilatör ve EKG cihazı,  
   e)Monitor cihazı, 
 f)Ambu ve airway sistemi de kapsayacak tam donanımlı acil müdahale kiti, 
 g)Oksijen sistemi (ihtiyaç anında birden fazla hastaya yeterli olacak), 
 h)Aspiratör, 
 i)Kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı ya da koltuğu (yatak 
sayısı hesaplanırken, yedek olarak bulundurulan diyaliz cihazı hariç tutulur), 
  j)Yeterli havalandırma sistemi, 
 k)Bilgi işlem sistemi (tıbbi ve hasta kayıtlarını tutacak bellek kapasitesinde, IBM 
uyumlu, modem kapsayacak), 
 l)Sterilizasyon sistemi, (hastane bünyesinde bulunmayan merkezler için) 
 bulunur. 
 Merkez ile sözleşmeli kuruluş, merkeze, gerektiğinde, ambulans hizmeti vermekle 
yükümlüdür. Özel hastalar için gerektiğinde ambulans servisine erişebildiği 
belgelenmelidir. Merkez, dilediğinde, yalnızca kendi hastalarına hizmet vermek üzere 
kendi bünyesinde biyokimya tetkik laboratuvarı kurabilir.” 
 MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (h) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “ a)Sorumlu uzman (14 üncü maddedeki  niteliklere sahip)”, 
 “ b)Sorumlu hekim (15 inci maddedeki niteliklere sahip )”, 
 “ c)Hemşire en az üç ay süreyle tıp fakültesi veya eğitim hastanesinde diyaliz eğitimi 
görmüş ve Bakanlıkça Bilim Kurulu danışmanlığında yapılacak merkezi yazılı sınavda 
en az 80 puan alması gerekir),” 
 “d)Diyaliz teknisyeni: Her merkezde en az bir teknisyen (tercihen diyaliz tekniker 
okulu mezunu),” 
 “e)Sosyal hizmet uzmanı: Her merkezde en az bir uzman,” 
 “g)Diyetisyen: Her merkezde en az bir diyetisyen,” 
 “h)Psikolog: Her merkezde danışman bir psikolog (hasta sayısı 50 nin üzerindeyse 
sürekli olacaktır),” 
 MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 “Sorumlu Uzman 
 Madde 14-Her diyaliz merkezinde, hastaların tıbbi açıdan izlenmesinden, 
tedavilerinin yönlendirilmesinden ve hastaların tıbbi yararı için alınması gereken idari 
önlemlerin belirlenmesinden sorumlu bir uzman hekimin bulunması zorunludur. 
Sorumlu uzmanın nefrolog veya bir üniversite veya eğitim hastanesinde altı ay süreyle 
diyaliz eğitimi görmüş dahiliye uzmanı, çocuk diyaliz merkezi için pediatrik nefrolog  
veya bir üniversite  veya eğitim hastanesinde altı ay süreyle eğitim görmüş pediatri 
uzmanı olması, Bakanlıkça Bilim Kurulu danışmanlığında yapılacak merkezi yazılı 
sınavda en az 80 puan alması, Türkiye’de tababet icrasına engel bir hali bulunmaması 
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gerekir. Nefroloji uzmanları sınavdan muaftır. Sorumlu uzman aynı zamanda sorumlu 
hekim olarak çalışabilir. Sorumlu uzman sadece bir diyaliz merkezinin sorumluluğunu 
yürütür.” 
 MADDE 8-Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “Madde 15- Her diyaliz merkezinde, tedavi seansları süresince görev yapacak, 
sorumlu uzmanın diyaliz tedavi protokoluna göre hastalara diyaliz tedavisini 
uygulayacak, tedavi seansı sırasında hastaları tıbbi açıdan izleyecek, Yönetmeliğe uygun 
idari koşulları gözetecek, akut komplikasyonlara ilk müdahaleyi yapacak bir sorumlu 
hekimin bulunması zorunludur. Sorumlu hekimin tıp fakültesi mezunu olması, 
Türkiye’de tababet icrasına engel bir hali bulunmaması, tıp fakültesi ya da eğitim 
hastanesinde altı ay eğitim görmüş olması, Bakanlıkça Bilim Kurulu danışmanlığında 
yapılacak sınavda en az 80 puan alması gerekir.” 
 MADDE 9-Aynı yönetmeliğin 16 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  “Madde 16-Diyaliz merkezinde çalışan personelin, özel durumlar hariç, 6 ayda bir 
hepatit B, D, C ile sitomegalovirüs, AIDS ve diğer benzer bulaşıcı hastalıklar 
taramasından geçirilmesi ve gerektiğinde ilgili koruyucu önlem ve tedavilerinin 
yapılması zorunludur.” 
 MADDE 10-Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
    “Madde 18-Diyaliz merkezindeki her hasta için diyaliz izleme formu tutulur. 
 Laboratuvar tetkikleri aşağıdaki düzende yapılır: 
 a)Aylık tetkikler: Serum üre (BUN), kreatinin, alkali fosfataz, Na, K, Ca, P, ürik asit, 
Mg (ihtiyari), hemogram, transaminazlar, bilirubin, kan şekeri, total protein, idrar tahlili, 
 b)İki aylık tetkikler: Hepatit marker’ları 
 c)Altı aylık tetkikler: PTH, lipidler, tele, EKG, CMV ve HIV tetkikleri 
 d)Yıllık tetkikler: Kemik filmleri (gerekirse) 
 e)Acil durumda gereken ve sorumlu hekimin gerekçeli veya Kurul’un 
belirleyecebileceği diğer tetkikler,  
 f)Diyaliz tedavisine ilk kez alınacak hastalarda, tedaviye başlamadan önce hepatit ve 
HIV taraması.” 
 MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “’Her merkez bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydedeceği hasta ve 
seans sayıları, hasta mortalitesini ve Yönetmelik hükmünce yapılması gereken tıbbi 
tetkik kayıtları ile Bakanlıkça talep edilen bilgileri Bakanlığın bu bilgilere bilgi işlem 
sistemi aracılığıyla her an ulaşabileceği şekilde tutmak zorundadır.” 
 MADDE 12-Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “Kurul, bir diyaliz merkezinde en az 5 yıl aktif olarak çalışmış altı uzman hekim ve 
bir Bakanlık temsilcisinden oluşur. Üyelerin en az üçü nefrologlardan oluşur. Her yıl 
üyelerin üçte biri yenilenir.” 
 MADDE 13-Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “b) Sorumlu uzman, sorumlu hekim ve hemşirelerin merkezi sınavlarını düzenlemek, 
sınav zamanı ve şeklini ayrı bir Yönerge ile belirlemek,” 
 MADDE 14-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 
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 “Geçici Madde 4-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben en geç iki yıl içinde, 
14 üncü ve 15 inci maddeye uygun olarak sorumlu uzman ve sorumlu hekimlik şartını 
yerine getirmediği anlaşılan merkezin ruhsatnamesi iptal edilir.” 
 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte diyaliz merkezinde mesul müdür olarak 
çalışmakta olan dahiliye uzmanları, merkezi sınava girerek geçerli not almaları 
durumunda sorumlu uzman olarak çalışmaya hak kazanırlar. 
 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte diyaliz merkezinde çalışmakta olan pratisyen 
hekimler, çalışma süreleri altı ayı doldurduğunda merkezi sınava girerek geçerli not 
almaları durumunda sorumlu hekim olarak çalışmaya hak kazanırlar.” 
 Yürürlük  
 MADDE 15-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 16-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 
KAYNAK: Resmi Gazete, 23 Haziran 1995, Sayı 22322. 
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 DİYALİZ MERKEZLERİ PERSONELİ SINAV YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,Kapsam, Dayanağı 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kamu ve özel diyaliz merkezlerinde sorumlu uzman, 
sorumlu hekim ve hemşire olarak görev alacakların diyaliz ve kronik böbrek hastalığı 
konularında yeterliliklerinin tesbiti amacıyla yapılacak merkezi sınavın usül ve esaslarını 
belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge, kamu ve özel sektöre ait diyaliz merkezleri ile bunlardan sorumlu 
uzman, sorumlu hekim ve hemşire olarak çalışacak personeli kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu  yönerge, 01.09.1993 tarih ve 21865 sayılı resmi  Gazete’de yayımlanan 
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin (d) bendi ile değişli 25 Haziran 
1995 tarih ve 22322 sayılı resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 6,7 ve 8inci 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Aksi belirtilmedikçe, bu Yönergede geçen; 
a) Bakanlık ; Sağlık Bakanlığı’nı 
b) Kurul; Diyaliz Bilim Kurulu’nu ( DBK) 
c) Sınav; Diyaliz Merkezi Yazılı Sınavını, 
d)Aday; Merkezi sınava başvuran hekim ve hemşireyi  
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Sınav Esasları 
Sınav şekli ve konusu 
Madde 5-Sınav, sorumlu uzman, sorumlu hekim ve diyaliz hemşiresi için ayrı ayrı ve 
yazılı olarak yapılır. Sorumlu uzman sınavı, nefroloji ve diyaliz; sorumlu hekim sınavı, 
kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz kliniği; diyaliz hemşiresi sınavı diyaliz uygulaması 
ağırlıklıdır 
Hazırlanacak soruların sayı ve nitelikleri ile sınav süresinin tesbiti ve sınavın usülüne 
uygun olarak icra edilmesi Kurul’un sorumluluğu altındadır. 
Sınavın yeri ve zamanı 
Madde 6- Sınav Ankara’da  Bakanlık’ça belirlenen mekanda yapılır. 
Sınav, her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır; Bakanlıkça 
gerekli olması halinde bu ayların dışında da sınav yapılabilir. Sınavın hangi gün olacağı 
Bakanlıkça belirlenir. Sınava başvuru süresi sınav tarihinden bir ay önce son bulur. 
Sınava başvuru         
Madde 7- Sınava başvuru tarihi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir. 
Sınava girmek isteyenler aşağıdaki belgelerle, belirtilen tarihler arasında Bakanlığa 
başvururlar. 
a) Noterden tasdikli mesleki diploma sureti 
b)Nufus cüzdan sureti 
c)İki adet vesikalık fotoğraf 
d)Diyaliz pratiğinin yeterli olduğunu ve diyaliz merkezinde bilfiil en az altı ay çalıştığını 
belirtir, tıp fakültesi veya eğitim hastanesi bünyesindeki bir diyaliz merkezinden alınmış 
belge (Hemşireler için süre üç aydır). 
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Sınavın yapılması ve değerlendirilmesi 
Madde 8- Başvuruların değerlendirilmesi, sınav sorularının seçimi, sınavın yapılması, 
sınav sonuçlarının değerlendirilmesi Kurul tarafından yapılır. Sınavda 100 tam puan 
üzerinden en az 80 puan alan başarılı sayılır. 
Sınav sonuçları herkesin görebileceği yerlere asılarak ilan edilir. Başarılı olan adaylara 
ayrıca sınav puanını gösterir belge verilir. 
Sınav sonuçlarının ilannından sonraki bir hafta içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar 15 gün 
içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler  

Geçici Madde 1- 23 Haziran 1995 tarihinde yayımlanan Diyaliz Merkezleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirtilen niteliklere 
sahip İç Hastalıkları uzmanları ve pratisyen hekimler merkezi sınava girmeye  hak 
kazanırlar. 
Geçici Madde 2- Yönerge gereğince 1997 yılında yapılacak olan sınava girecekler 
(Diyaliz Merkezi Personeli) sayısının fazla olması nedeniyle ve hizmetin aksamaması 
için 1997 yılında yapılacak olan sınavın bir defaya mahsus olmak üzere Ankara, 
İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır. 
Geçici Madde 3- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce İç Hastalıkları veya 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup en az beş yıl süre ile bir diyaliz ünitesinde 
aktif olarak çalışmış olan ve diyaliz konusundaki bilimsel çalışmalarının yeterliliği kurul 
tarafından değerlendirilip uygun görülenler, sınav kapsamı dışında tutularak, sorumlu 
uzman yetkisine sahip olurlar. 
Yürürlük 
Madde 9- Bu Yönerge, Bakanlık onayını takiben yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 
Sınava  Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler   
a) Dilekçe 
b) Noterden tasdikli mesleki diploma sureti 
c) Nüfus cüzdanı sureti 
d) İki adet vesikalık fotoğraf 
e) Tıp fakültesi veya eğitim hastanesi bünyesindeki bir diyaliz merkezinde en az altı ay 
bilfiil çalıştığını ve diyaliz pratiğinin yeterli olduğunu belirten, bu merkezden alınmış 
belge. 
 
En az 5 yıl süreyle diyaliz merkezlerinde çalışanlardan istenen belgeler; 
a) Dilekçe 
b) Noterden tasdikli mesleki diploma sureti 
c) Nüfus cüzdanı sureti 
d) İki adet vesikalık fotoğraf 
e) Tıp fakültesi veya eğitim hastanesi bünyesindeki bir diyaliz merkezinde en az altı ay 
bilfiil çalıştığını ve diyaliz pratiğinin yeterli olduğunu belirten, bu merkezden alınmış 
belge. 
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f) 5 yıl  süreyle çalıştığı kurumun en yüksek yetkilisinde göreve başlayış ve bitiş tarihini 
belirten resmi mühürlü belge. 
 
  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
                                  HEMODİYALİZ MERKEZİ SINAV BAŞVURU FORMU 
ADI  :.................................................................... 
SOYADI :.................................................................... 
MESLEĞİ :.................................................................... 
İMTİHANA GİRMEK İSTEDİĞİ İL 
 :...................................................................................................... 
HALEN ÇALIŞTIĞI İL     
:....................................................................................................... 
HALEN ÇALIŞTIĞI KURUM 
:...................................................................................................... 
ADRESİ : 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................. 
23 HAZİRAN 1995 tarihli ve 22322 sayılı resmi gazetede yayımlanan Diyaliz 
Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Sağlık 
Bakanlığı tarafından 07 HAZİRAN 1997 tarihinde yapılacak olan Merkezi Diyaliz 
Sınavına katılmak istiyorum. 
 
                                                                                                            TARİH: 
                                                                                                            İMZA : 
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DİYALİZ  EĞİTİM  MERKEZLERİ  GENELGESİ 
 

Amaç 
Madde  1-  Bu Genelgenin amacı; diyaliz merkezlerinde görev alacak sorumlu 

uzman, sorumlu hekim ve hemşirelerin eğitimlerinin Bakanlıkça onay verilen Diyaliz 
Eğitim Merkezlerinde yapılması ve bu merkezlerin faaliyetleri ile verdikleri eğitim 
sonunda yapılacak sınavların usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2-  Bu Genelge, Diyaliz Bilim Kurulunca belirlenen eğitim şartlarını haiz, 

Bakanlıkça onay verilen Diyaliz Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerini kapsar. 
Dayanak 
Madde 3-  Bu Genelge, 01/09/1993  tarihli ve 21685 sayılı Diyaliz Merkezleri 

Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4-  Aksi belirtilmedikçe, bu Genelgede geçen tanımlardan; 
a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı 
b)Kurul: Diyaliz Bilim Kurulu’nu 
c)Diyaliz Eğitim Merkezi: Kurul’ca  belirlenmiş eğitim şartlarını haiz olup, 

Bakanlıkça onay verilen merkezleri,  
ifade eder. 

Diyaliz eğitim merkezlerinin kuruluş şartları 
Madde 5-  Diyaliz Eğitim Merkezleri aşağıdaki şartları taşımak zorundadırlar. 
a)Eğitim Merkezleri Üniversite ve Eğitim hastaneleri ile Nefroloji uzmanı olan kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde açılabilir. 
b)Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olarak bakanlıktan açılma izni alınmış 

olmalıdır. 
c)Eğitim Merkezleri, teorik eğitime imkan sağlayacak bir toplantı salonuna ve eğitim 

materyaline sahip olmalıdır. 
d)Hemodiyaliz Eğitim Merkezleri, en az faal aktif çalışan 10 adet hemodiyaliz cihaz 

kapasiteli olmalıdır. 
e)Eğitim Merkezleri, vereceği eğitimin türüne göre en az üç yıldan beri hemodiyaliz 

ve periton diyalizi uygulayan merkez olmalıdır. 
f)Eğitim Merkezler, yılda en az bir defa eğitim programı açmalıdır. 
Başvuru 
Madde 6-   Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösterecek diyaliz merkezlerinin; 
a)Eğitim sorumluluğunu üstlenecek nefroloji uzmanının unvan ve ismini,  
b)Uzman hekim, hekim ve hemşirelere yönelik olarak bir yıl içerisinde kaç dönem 

kurs düzenleyeceğini,  
c)Her eğitim döneminde kaç uzman hekim, hekim ve hemşireye eğitim 

verebileceğini, belirten yazıları ile Sağlık Bakanlığı’na başvuruları gerekmektedir. 
Başvurular Diyaliz Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görülen merkezler, 

Bakan onayı ile eğitim vermeye yetkili kılınır. 
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Eğitim müfredatı  
Madde 7-  Diyaliz personelinin eğitim müfredatı, Diyaliz Bilim Kurulu’nun, 

belirleyici konuları ihtiva edecek şekilde hazırlanan sorumlu uzman hekimler için 
Diyaliz Tedavi İlkeleri Kitabı ve hemşireler için Diyaliz Hemşireliği El Kitabıdır. 

Diyaliz Eğitim Merkezlerinin eğitim sorumluları, her yılın Kasım ayında Bakanlığın 
belirleyeceği tarihte toplanarak, verilen eğitim programlarının yeterliliği ve geliştirilmesi 
hakkında Bakanlığa görüşlerini bildirirler. Kabul edilen değişikler eğitim merkezlerine 
bildirilir. Bu toplantıda  eğitim merkezlerinin yıl içerisinde kurs açabilecekleri dönem ve 
personel sayıları belirlenir. Bu eğitim programlarına, resmi kurumda çalışanların yanında 
serbest çalışanlar belli bir oran dahilinde Bakanlık izniyle eğitime alınırlar. 
Müracaatlarda kamu kurum ve kuruluşlarının teklifleri öncelikli olarak değerlendirilir. 

Sınav 
Madde 8-  Diyaliz Eğitim Merkezinde eğitime alınan her personel için ayrı bir dosya 

tanzim edilir. 
Eğitime alınacak her sağlık personeline, eğitime başlanmadan önce bir ön test ve 

eğitim sonunda bir genel değerlendirme testi uygulanır. Kursa katılan personelin aldığı 
eğitimi değerlendirmek için eğitim süresi bitiminde Diyaliz Eğitim Merkezinin bağlı 
bulunduğu kurumun sınav usullerine göre belirlenecek en az üç kişiden oluşacak jüri 
tarafından sınavlar yapılır. Sınav jürisi, ikisi nefroloji uzmanı olmak kaydıyla dahiliye ve 
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur. Sınavlar teorik ve uygulama olarak 
iki kademede yapılır. 

Değerlendirme  
Madde 9-  Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların Diyaliz Merkezleri 

Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip 
olduğuna dair sınav sonuç tutanağı iki nüsha olarak tanzim edilir. Bunlardan biri 
merkezde muhafaza edilir. Diğer sınav sonuç tutanağı, sertifika almaya hak kazanan 
personelin halen çalıştığı kurum, unvan, ad ve soyadı, eğitim aldığı tarihler ile başarı 
notunu belirten bir yazı ekinde, Bakanlığa bildirilir. Sertifika almaya hak kazananlara 
Bakanlıkça sertifika verilir. 

Daha önce eğitim alanlar 
Madde 10-  Bu Genelge’nin  yayımından önce eğitim alanlar ile sınava girmeye hak 

kazananlar da, Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Diyaliz Eğitim 
Merkezlerinde sınava alınırlar. 

Hüküm bulunmayan haller 
Madde 11-   Bu genelgede belirtilmeyen hususlarda Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 
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SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ  UYGULAMALARI  
GENELGESİ 

 
Amaç 
Madde 1- Bu Genelge’nin amacı; modern tıbbın bir gereği olarak, akut ve kronik 

böbrek  yetmezliği bulunan hastaların hayatiyetini devam ettirmede, böbrek nakline  
hazırlanmalarında  ve gerekli diğer tıbbi durumlarda uygulanan bir yöntem olan periton 
diyalizi tedavisini  uygulayacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetimi ile bunların 
bağlı olduğu kamu  kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel 
kişilerinin uymakla zorunlu olduğu usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2-  Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve özel hukuk 

tüzel kişilerinin periton diyalizi ile ilgili faaliyetlerini kapsar. 
Dayanak 
Madde 3– Bu  genelge, 01/09/1993 tarihli ve 21865 sayılı Diyaliz  Merkezleri 

Yönetmeliğinin değişik 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4– Aksi belirtilmedikçe, bu Genelgede geçen tanımlardan; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı, 
b) Periton  Diyalizi: Böbrek yetmezliği veya başka nedenlerle vücutta biriken toksik  

maddelerin temizlenmesi amacı ile uygulanan diyaliz yöntemlerinden kronik  periton  
diyalizi  yöntemlerini (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi, Aletli Periton Diyalizi gibi), 

c) Diyaliz  Merkezi: Genel olarak, diyaliz yöntemlerinin uygulandığı tıbbi tedavi  
merkezlerini, 

d) Özel  Diyaliz  Merkezi: Diyaliz yöntemlerinin uygulandığı, gerçek kişilerine ait 
tıbbi ve özel hukuk tüzel kişilerine ait tıbbi tedavi merkezlerini, 

e) Kurul:  Diyaliz Bilim Kurulu’nu ifade eder. 
Kurulma 
Madde 5- Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulamak için faaliyet gösterecek 

merkezler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından, bunlara  ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya 
Periton diyalizi uygulamak  üzere müstakil olarak kurulabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü periton diyalizi uygulama merkezleri için 
izin belgesinin ve özel hastane bünyesinde veya müstakil olarak kurulacak özel periton 
diyalizi  uygulama merkezlerinin açılabilmesi için ruhsatnamenin Bakanlık’tan alınması 
zorunludur. 

Başvurma ve gerekli belgeler 
Madde 6- Periton diyalizi uygulama merkezi açacakların, bir dilekçe ile sorumlu 

nefroloji  uzmanının ismini de belirterek mahallin en büyük mülki amirliğine 
başvurmaları gerekir. 

Müstakil periton diyalizi uygulama merkezi açılabilmesi için aşağıdaki belgelerin 
başvuru  dilekçesine eklenmesi gerekir; 
 a) Planlar, (1/100 ölçekli, merkezin her katı için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve 
kullanım alanlarını gösterir planlar), 
 b) Periton diyalizi uygulama merkezlerinde kullanılacak araç ve gereçleri gösterir 
liste, 
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 c) Kurucu kişi gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf 
senedinin, şirket  ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu 
gösteren mahkeme kararının  örneği, 
 d) Periton diyaliz merkezi personelinin mesleki/lisans ve ihtisas diplomalarının 
noter onaylı  suretleri ile periton diyaliz eğitimi süresini ve yerini gösterir belgeler 
(Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan başvurularda noter onayı aranmaz). 

Ruhsatname 
Madde 7- İl Sağlık Müdürlüğü, başvuruyu yapan periton diyaliz merkezinin yerinde  

incelenmesinden ve varsa eksiklerinin tamamlattırılmasından sonra, belgeleri Bakanlığa 
gönderir. Bakanlıkça, bu Genelgedeki şartları taşıdığı anlaşılan merkeze ruhsatname 
verilir.  

Bu merkezler, ruhsatname verildikten sonra mücbir neden olmaksızın üç ay içinde 
faaliyete geçirilmezse, verilen ruhsatnamenin hükmü kalmaz. 

Bina  durumu 
Madde 8- Periton diyalizi uygulama merkezleri; İmar Kanunu ile ilgili Tüzük ve 

Yönetmelik  hükümlerine uygun olarak yapılmış ve bu amaçla kullanım izni alınmış olan 
binalarda  kurulur. Periton  diyalizi uygulama merkezi, müstakil binalarda veya çok katlı 
binalarda  kurulabilir. Müstakil binalarda kurulacak olan periton diyalizi uygulama 
merkezlerinin zemin  ve birinci kattan fazla olan binalarda jeneratöre bağlı asansörünün 
bulunması şarttır (Kamu ve özel hastane bünyesindeki diyaliz merkezleri için bu şart 
aranmaz). İlgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik tedbirleri bulunmayan 
binalarda periton diyalizi uygulama merkezi açılamaz. Periton diyalizi uygulama 
merkezi hastane, poliklinik, klinik ve dispanser kapsamına girmez. 

Periton diyalizi uygulama merkezi, mutlaka merkezi veya kat kalorifer sistemi ile 
veya odun/kömür sobası hariç, uygun ısı temin eden bir sistemle ısıtılır ve uygun 
sıcaklıkta (20±2 derece) tutulur. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistemle merkezde uygun 
bir soğutma (20±2 derece) sağlanır. 

Ruhsatname alındıktan sonra binada yapılan esaslı değişikliklerin Bakanlıkça uygun  
görülmesi gerekir. 

Bölümler   
Madde 9- Periton diyalizi uygulama merkezlerinde aşağıdaki belirtilen bölümler 

bulunmalıdır. 
a) Hasta kabul ve dinlenme bölümü (toplam olarak en az 20 metrekare), 
b) Hasta  eğitim  salonu  (toplam olarak en az 9 metrekare), 
c) Tıbbi bakım ve solüsyon değişim odası (toplam olarak en az 8 metrekare ve 

lavabolu), 
d) Hemşire odası, 
e) En az (2) WC (biri hepatitliler için), 

Merkez, bir hastane veya hemodiyaliz merkezi bünyesinde ise (a), (d) ve (e) 
bentlerindeki bölümlere ayrıca gerek yoktur. 
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Bulunması gereken araç ve gereçler 
Madde 10- Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan merkezde;   
a) Taşınabilir defibrilatör ve EKG cihazı, 
b) Monitör cihazı, 
c) Ambu ve airway sistemi de kapsayacak tam donanımlı acil müdahale kiti,  
d) Oksijen sistemi (ihtiyaç anında birden fazla hastaya yeterli olacak),  
e) Aspiratör, 
f) En az (3) hasta yatağı veya koltuğu,  
g) Bilgi işlem sistemi (tıbbi ve hasta kayıtlarını tutacak bellek kapasitesinde, IBM 

uyumlu, modem kapsayacaktır). 
h) Sterilizasyon  sistemi (hastaneler bünyesinde bulunmayan merkezler için) 
i) Hasta tartı sistemi, 

bulundurulması şarttır. 
Merkez ile sözleşmeli kuruluş, gerektiğinde merkez için ambulans hizmeti vermekle 

yükümlüdür. Özel hastalar için gerektiğinde ambulans servisine erişebildiği 
belgelenmelidir. Merkez, dilediğinde yalnızca kendi hastalarına hizmet vermek üzere 
kendi bünyesinde  biyokimya laboratuvarı kurabilir.  

Merkez, bir hastane ve hemodiyaliz merkezi bünyesinde ise; (f) bendi dışında, 
yukarıdaki bölümlere ayrıca gerek yoktur. 

Personel  
Madde 11- Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan merkezlerde; 
a) Sorumlu  uzman: Her Merkez’de hastaların tıbbi açıdan izlenmesinden, 

tedavilerin yönlendirilmesinden ve hastaların tıbbi yararı için alınması gereken idari 
tedbirlerin  belirlenmesinden sorumlu bir nefroloji uzmanı bulunması şarttır. Ancak 
üniversite ve eğitim hastanelerinde bu şart aranmaz. Sorumlu uzmanın, Türkiye’de 
tababet icrasına engel bir hali bulunmaması gerekir. 
 Nefroloji uzmanları çalıştıkları hemodiyaliz merkezlerinin periton diyalizi 
uygulamalarını da  yürütebilir. Serbest çalışan nefroloji uzmanları bir hemodiyaliz 
merkezi ve bir periton diyalizi sorumluluğunu yürütebilirler. 

b) Hemşire: Kurul’ca yeterliliği kabul edilmiş eğitim merkezlerinde 3 (üç) ay 
süreyle periton diyalizi eğitimi görmüş ve periton diyalizi uygulamaya dair yeterlilik 
belgesi almış olması gerekir. Her periton diyaliz merkezi için periton diyalizi 
sertifikasına sahip (2) hemşire bulundurulması gerekir. 

c) Yardımcı personel: En az (1) yardımcı personel bulunması gerekir. 
Diyaliz merkezinde çalışan personelin, özel durumlar hariç, (6) ayda bir hepatit B, C 

ile  AIDS ve diğer benzer bulaşıcı hastalıklar taramasından geçirilmesi ve gerektiğinde 
ilgili koruyucu tedbir ve tedavilerin yaptırılması zorunludur.  

Tıbbi  izleme 
Madde 12- Merkeze kayıtlı olarak periton diyalizi yapılan her hasta için Periton 

Diyalizi İzleme Formu tutulur . 
Hastalara yapılacak laboratuvar tetkikleri aşağıdaki düzende yapılır: 
a) Aylık  tetkikler: serum  üre (BUN), kreatinin, alkali fosfataz, Na, K, Ca, P, ürik 

asit, Mg (ihtiyari), hemogram, transaminazlar, bilirubin, kan şekeri, total protein, idrar 
tahlili, 

b) Altı aylık tetkikler: Hepatit amilleri (marker’leri) , PET, PTH, lipidler, tele 
radyogram, EKG, CMV ve HIV tetkikleri,  

c) Yıllık tetkikler: Kemik filmleri (gerekirse) 
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d) Acil durumda gereken ve sorumlu hekimin lüzum göreceği veya Diyaliz Bilim 
Kurulunun belirleyebileceği diğer tetkikler, 

e) Periton diyalizi tedavisine ilk olarak alınacak hastalarda, tedaviye başlamadan 
önce hepatit ve HIV taraması yapılması zorunludur. 

Hasta izlenmesi ve eğitimi: 
Madde 13- Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan merkezler, tedavilerini 

üstlendikleri  hastaların tetkiklerini yaptırmak ve tedavilerini takip etmek zorundadırlar. 
Merkezin kontrolündeki hastaların, ayda en az (2) defa tıbbi muayenelerinin 

yapılması ve periton diyalizi uygulama eğitimi görmesi gereklidir. 
Kayıt  tutma  ve  bildirim 
Madde 14- Periton diyalizi merkezine bağlı olarak tıbbi tedavi ve eğitimleri yapılan 

ve izlenen hastaların kaydedildiği ayrı bir kayıt tutulur. 
Her merkez, bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydedeceği hasta ve seans 

sayıları,  hasta morbidite ve mortalitesini ve bu Genelge hükmünce yapılması gereken 
tıbbi tetkik kayıtları ile Bakanlıkça talep edilen bilgileri, Bakanlığın bu bilgilere bilgi 
işlem sistemi aracılığıyla her an ulaşabileceği şekilde, tutmak zorundadır. 

Sürekli periton diyalizi uygulayan merkezler, yapılan çalışmalarını her ay il sağlık 
müdürlükleri vasıtasıyla Sağlık Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. 

Organ  nakli  merkeziyle  ilişki 
Madde 15- Her periton diyalizi merkezi; bölgesindeki veya en yakın bölgedeki bir 

organ nakli merkeziyle ve Bakanlık ile ilişki kurarak, organ nakli merkezi tarafından 
böbrek nakli yapılabileceği tespit edilenlerin, kayıtlı bulunduğu diyaliz merkezi 
tarafından kan grubu ve doku gruplarını ve gerekli diğer tetkikleri belirleyerek, her iki 
merkezin kayıtlarında da bulunmasını ve hastaların organ nakli için uygun şartlarda 
tutulmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Tıbbi  atıklar 
Madde 16- Periton diyalizi merkezleri, atıklarının 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı 

Tıbbi Atıklar Yönetmeliğine göre imhasını sağlamakla zorunludur. 
Yasaklar 
Madde 17- Bakanlıktan açılma izni veya ruhsatname almaksızın hekimler ve diğer 

şahıslar tarafından özel olarak periton diyalizi yapmak için özel yerler açılması, kamu 
kurum ve kuruluşlarında bu iş için yer tahsis edilmesi yasaktır. Bu yasağa uymadığı 
tesbit edilenlerin faaliyeti Bakanlıkça durdurulur. 

Ruhsatnamenin verildiği şartları değiştirdiği anlaşılan merkez Bakanlıkça uyarılır. 
Tebliğden itibaren üç ay içinde durumunu düzeltmemesi halinde merkezin faaliyeti 
Bakanlıkça durdurulur.   

Merkezin rehabilitasyon değerleri Kurul’un belirleyeceği kriterler çerçevesinde 
değerlendirilir. İlgili değerlerde bir eksiklik, aksaklık veya kusur tespit edildiğinde, ilgili 
merkeze gerekli tedbirleri alması için (3) aylık ek süre verilir. Bu süre sonunda olumlu 
değişme olmaması halinde ilgili merkezin ruhsatı iptal edilir.  

Hüküm bulunmayan haller 
Madde 18- Bu Genelgede belirtilmeyen hususlarda Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır.  
 

 
 


