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YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının özel
sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek꛶r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; diş hekimi, eczacı (Mülga ibare:RG‐16/6/2016‐29744) (...) ve hastabakıcılar hariç özel sağlık
kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsar.
(2) Türk soylu diş hekimi, eczacı (Mülga ibare:RG‐16/6/2016‐29744) (...) ve hastabakıcılar hakkında 25/9/1981 tarihli ve 2527
sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalış䃹rılabilmelerine İlişkin Kanun uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuaba䃹 San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 1 inci, 4 üncü, 30 uncu, 47 nci, 63 üncü ve Ek 13 üncü maddelerine, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik
Kanununun 3 üncü maddesine ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmış䃹r.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Mesul müdür: Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık ve Müdürlük nezdinde temsilcisi olan idari ve 䃹bbi sorumlusunu,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
ç) Yabancı: Türkiye Cumhuriye꛶ Devle꛶ ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şartları ve Çalışma Başvurusu
Çalışma şartları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel
sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:
a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak.
b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.
c) (Değişik:RG‐16/7/2013‐28709) Türkçe bilmek.
ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olmak.
d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yap䃹rmak.
Çalışma başvurusu
MADDE 6 – (1) Yabancı sağlık meslek mensubu tara캟ndan, çalışmak istenilen özel sağlık kuruluşuna başvuru yapılır.
(2) Kişinin özel sağlık kuruluşunda çalışma başvurusu, mesul müdür tara캟ndan Ek‐1 sayılı cetvelde yer alan belgeler ile birlikte
Müdürlüğe in꛶kal e㫾rilir.
(3) Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde dosya Bakanlığa gönderilir.
(4) Başvuru dosyası, Bakanlıkça planlama kapsamında ve Ek‐1 sayılı cetvelde yer alan belgeler açısından değerlendirilir. Uygun
bulunması halinde yabancı sağlık meslek mensubunun diploması tescil edilerek mesleğini icra etmesinin Bakanlıkça uygun
bulunduğuna dair belge düzenlenir.
(5) İlgili mevzuat kapsamında çalışma izni ile ikâmet izni alınarak dördüncü 캟kradaki belge ile birlikte personel çalışma belgesi
düzenlenmesi için Müdürlüğe başvurulur. Yabancı sağlık meslek mensubu, personel çalışma belgesinin Müdürlük tara캟ndan
onaylandığı tarihten i꛶baren özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici korunan sağlık meslek mensuplarının muaﬁyet durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG‐16/7/2013‐28709) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG‐16/6/2016‐29744)
(1) Türkiye’de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliği
kapsamında geçici korunan ve meslek icra etme yetkileri ilgili mevzua䃹na göre Bakanlıkça onaylanan sağlık meslek mensupları,
Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşlarında çalışmak kaydıyla 5 inci maddenin birinci 캟krasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf
tutulur.
Yürürlük

İLETİŞİM

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sayfa 1

EK‐1
(Değişik:RG‐16/7/2013‐28709)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) İlgili merci tara캟ndan diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
2) Üniversitelerin Türkçe Öğre꛶mi Uygulama ve Araş䃹rma Merkezleri tara캟ndan yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil
Porჵolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden i꛶baren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise
Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.
b) Türkçe eği꛶m veren öğre꛶m kurumlarından mezun olanlardan istenmez.
3) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya
engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğre꛶m kurumlarından mezun olanlardan,
b) Başvuru tarihi i꛶barıyla beş yıldır Türkiye’de kesin꛶siz ikamet e㫾ğini belgeleyenlerden,
c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
istenmez.
4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret
miktarının da belir꛶ldiği ve her sayfasında taraﬂarın isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.
Sayfa 2

