
 
 
 
 
 
 

PERİNATAL (MATERNAL-FETAL) TIP MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler  
Amaç 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; gebelik, gebelik öncesi ve sonrasıyla ilişkili anne 
adayı ve anne karnındaki bebeğin (fetüsün) olabilecek sorunlarının (anne ve fetus 
açısından ciddi risk ya da tehlike içeren, özel tanı ve tedavi gereksinimi olanların) 
tanısı ve tedavisinde uygulanacak  yöntemlerin esaslarını, bu uygulamayı yapacak 
merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları, bunların 
bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerin 
uymakla mükellef olduğu hususları düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde2- Bu yönetmelik, anne adayı ve fetüsün gebelik, gebelik öncesi ve 
sonrasında tanı ve tedavisinde yetkili olan Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezlerini, 
bu Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezlerini işleten kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişileri ve bunların faaliyetlerini kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 ve 9 
uncu maddeleri ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci, 13 üncü ve 43 üncü maddeleri hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen; 
  
a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığı'nı,  
b) Bakan : Sağlık Bakanı'nı.  
c) Genel Müdürlük : Bakanlık Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nü,  
d) Genel Müdür : Bakanlık Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü'nü;  
e) Komisyon : Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezleri Bilim Komisyonu'nu,  
f) Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) Yan Dalı: Anne adayı ve fetüsün gebelik, gebelik 
öncesi ve sonrasıyla ilişkili olabilecek sorunlarının tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bilim 
dalını  
g) Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi : Perinatal (Maternal-Fetal) dönemde anne 
ve fetüsü ilgilendiren hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi/cerrahi yöntemlerin, 
kalıtsal olan veya olmayan hastalıkların taramalarında ve tanısında invaziv yöntemleri 
de içeren çeşitli yöntemlerin uygulandığı, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk 
tüzel kişilere ve gerçek kişilere ait Tıp merkezlerini ifade eder.  
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi Bilim Komisyonu 
 
Bilim Komisyonu ve Alt Komisyonların Kuruluşu 



 
 
 
 
 
     Madde 5- Merkezlerin açılması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kapatılması ile 
ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi 
Bilim Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturulur. 
Komisyon; 
a) Komisyon, kendi arasından profesör ünvanına sahip Başkanını seçer. 
b) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü ile Bakanlık Birinci Hukuk 
Müşaviri 
c) Üniversitelerdeki (Perinatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Perinatal 
Ultrasonografi Sertifikalı (yasal olarak mümkün hale geldiğinde Perinatoloji Yan Dal 
Uzmanlık Belgesi) dört (ve 4 yedek), Neonatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden bir 
(ve 1 yedek) 
d) Türk Perinatoloji Derneği ile Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji 
Derneklerinden Yönetim Kurullarınca belirlenen Perinatal Ultrasonografi Sertifikalı 
(yasal olarak mümkün hale geldiğinde Perinatoloji Yan Dal Uzmanlık Belgesi) 4 
uzman (ve 4 yedek) 
e) Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde 
Perinatal Ultrasonografi Sertifikası (yasal olarak mümkün hale geldiğinde 
Perinatoloji Yan Dal Uzmanlık Belgesi) sahip iki Şef (ve 2 yedek) ve bir Neonatoloji 
uzmanı  (ve 1 yedek) 
 f) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nden Yönetim Kurulunca belirlenen Perinatal 
Ultrason Sertifikalı (ve 1 yedek) bir uzman olmak üzere toplam 15 kişiden teşekkül 
eder.  
      
İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen üyelerin görevinin sona ermesi 
durumunda üyelikleri sona erer. Bu üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya 
katılamadığı hallerde yerlerine kendileri tarafından belirlenen yardımcıları yedek üye 
olarak katılır.  
Komisyonun (e) bendinde belirtilen üyeleri; Genel Müdürün teklifi üzerine 
Bakan tarafından seçilir.  
Seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.  
Komisyondan ayrılan üyenin yerine, yedek üyelerden biri asil üye olarak 
görevlendirilir ve aynı usulle yeni yedek üye seçilir.  
Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri 
düşer. Mazeret bildiren üyelerin yerine yedek üyeler toplantıya katılır. 
 
Komisyonun ve Alt Komisyonların Çalışma Şekli ve Görevleri  
 
     Madde 6- Komisyon, her altı ayda bir ve gerek görüldüğünde Komisyon 
Başkanının önerisi üzerine toplanır. 
 
     Komisyon gündemi Komisyon Başkanı tarafından Komisyon üyelerinin tekliflerine 
göre tespit edilir ve toplantı daveti ile birlikte en az 7 gün önceden üyelere bildirilir.  
     Komisyon üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın belirtmiş olduğu görüş 
kabul edilmiş sayılır.  
     Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Komisyon, gündem 
maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Komisyon’un tavsiye kararları, yazılı metin 
haline getirilerek üyelerce imzalanır ve Bakanlık Müsteşarı’nın onayından sonra 



 
 
 
 
 
uygulanır.  
     Komisyon, gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir.  
     Komisyon, çalışma izni isteyen merkezlerin incelenmesini dosya üzerinde ve alt 
komisyonlarda incelenmemişse mahallinde yaparak görüşünü Bakanlığa bildirir.  
     Komisyon, merkezlerin uygulama sonuçlarını değerlendirir ve gerekli görür ise 
ayrıca alt komisyondan inceleme ve değerlendirme yapılmasını ister.  
     Alt komisyonlar, kendilerine gönderilen ve çalışma izni isteyen merkezlerin 
incelenmesini dosya üzerinde ve mahallinde yaparak görüşünü Komisyona bildirir.  
     Bakanlık tarafından gönderilen program çerçevesinde daha önce açılmış Perinatal 
(Maternal-Fetal) Tıp Merkezlerinin izleme ve değerlendirilme çalışmaları alt 
komisyonlar tarafından yapılır. 
 
     Alt komisyonların çalışma şekli ve karar alma sayısı Bilim Komisyonunda olduğu 
gibidir. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurulma, açılma izni ve ruhsatname verilmesi 
 
Kurulma  
     Madde 7- Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezleri; kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından, bunlara ait genel ve özel 
hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp 
uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulabilir.  
 
Başvurma ve Gerekli Belgeler  
     Madde 8- Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi açacakların bir dilekçe ile 
mahallin en üst mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede, Perinatal 
(Maternal-Fetal) Tıp merkezinin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri ve Perinatal 
(Maternal-Fetal) Tıp Merkezi sorumlusunun ismi açıkça belirtilir. 
  
   Ayrıca;  
     a) Planlar (1/100 ölçekli, kullanılacak mekanın (binanın tamamı ise her katı için 
ayrı tertiplenmiş) yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), (ozalite 
çekilerek mahalli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilerek ikişer takım 
halinde hazırlanır) 
     b)  Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp merkezlerinde kullanılacak cihazları gösterir 
ayrıntılı bir liste (EK:1),  
     c) Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, 
şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği,  
     d) Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi mesul müdürünün diploması ve 
Sorumlusunun Perinatal Ultrasongrafi Sertifikası (yasal olarak mümkün hale 
geldiğinde Perinatoloji Yan Dal Uzmanlık Belgesi) ile iki adet fotoğrafı,dilekçeye 
eklenir (Perinatal Tıp Merkezi Sorumlusu aynı zamanda mesul müdürlük görevini de 
birlikte yürütebilir).  
 
Bina Durumu  



 
 
 
 
 
     Madde 9- Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezlerinde  muayene masası bulunan 
tek kişilik muayene odaları en az 12 m2 olacaktır. Katlar arası sedyeli hasta 
taşınmasında gerekli olduğu hallerde; kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az 
net 1,3 m. genişlikte, basamak yüksekliği 16-18 cm, basamak genişliği 30-33 cm, 
arasında olmalıdır ve merdiven kullanımı özürIülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde 
düz bir satıhla bitirilmeli, merkez girişine özürlüler için uygun eğilimli rampa 
yapılmalıdır.  
     Zemin dışında iki kattan yüksek merkezlerde, yeteri kadar asansör bulunması 
zorunludur. Asansörün sedye ve onu kullanacak personeli alacak büyüklükte olması 
gerekir. Asansör birden çok ise birinin bu nitelikte olması yeterlidir.  
 
 
Açılma İzni, İzin Belgesi ve Ruhsatname 
     Madde 10- Bütün merkezlerin çalışma yapabilmesi için Bakanlıktan izin alması 
zorunludur. Hastanelerde veya müstakil binalarda sadece tek bir merkez açılmasına 
izin verilir.  
      Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde ya da bu kurum ve 
kuruluşlar tarafından müstakil olarak kurulacak merkezlerin açılabilmesi için yazılı izin 
belgesinin; özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak merkezler veya özel hastane 
bünyesinde ya da müstakil olarak gerçek kişiler tarafından açılacak merkezler için de 
ruhsatnamenin, Bakanlık'tan alınması zorunludur.  
 
     Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezleri konusunda eğitim hizmetini 
üniversitelerdeki Perinatal Tıp Merkezleri verir. 
 
     Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi açacaklar 8 inci maddeye uygun olarak 
düzenlenen dilekçe ve ekleri ile Valiliğe başvuracaklardır. Dilekçenin İI Sağlık 
Müdürlüğüne ulaşmasını takiben İI Sağlık Müdürü veya görevlendireceği Müdür 
Yardımcısı başkanlığında ve iki hekim olmak üzere üç kişilik bir heyetin mahallen 
inceleme yapmasından ve rapor düzenleyerek, açılması istenen merkezi kontrol 
ederek eksikleri var ise tamamlattırılmasından sonra, Valilik görüşleri ile birlikte 
belgeler Bakanlığa gönderilir.  
     Başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından incelenir. Dosya içeriği Yönetmeliğe 
uygun bulunursa Komisyona gönderilir. Komisyon tarafından 30 gün içinde dosya 
üzerinde ve mahallinde inceleme yapıldıktan sonra uygun görüldüğü takdirde 
Bakanlıkça bir yıl süreyle geçici izin belgesi düzenlenerek mahalline gönderilir. Bu 
sürenin sonunda merkez; Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun 
bulunursa Bakanlıkça daimi izin belgesi veya ruhsatname verilir.  
     Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezleri, izin belgesi veya ruhsatnamesi 
verildikten sonra geçerli sebep olmaksızın 6 ay içinde faaliyete geçirilmezse, verilen 
izin veya ruhsatnamenin hükmü kalmaz.  
     Bu başvuru sırasında merkezde çalışacak tüm personelin yaptıkları çalışmaları ve 
yayınları liste halinde bildirilmek zorundadır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Bulunması gerekli bölümler, araç, gereç ve personel 
 
Bölümler 



 
 
 
 
 
Madde 11- Perinatal Tıp Merkezlerinde aşağıdaki bölümlerin bulunması zorunludur:  
 

a) Hasta bekleme bölümü (Diğer tıbbi bölümlerce paylaşılabilen alan olabilir)  
b) Hasta görüşme odası 
c) İki adet Ultrasona sahip muayene odası ve invaziv girişim odası 
d) Hasta dinlenme odası  
e) Görevlilerin soyunma-giyinme odaları (Hastanelerde farklı yerlerde ve ortak kullanılan 

alanlarda olabilir)  
f) Arşiv odası (Her başvuru-muayene-girişim elektronik ortamda en az 10 yıl saklanacak şekilde 

altyapı imkanları sağlanmalıdır)(Ayrıca elektronik kayıt ve arşiv sistemine sahip olmalıdır) 
g) Malzeme odası (Hastanelerde farklı yerlerde ve ortak kullanılan alanlarda olabilir)  
h) Fetal monitorizasyon odası 
i) Hasta izlem odası 
j) Buzdolabı-derin dondurucu 
k) En az bir adet tuvalet ve lavabo  
l) Kesintisiz güç kaynağı 

Araç ve Gereçler 
     Madde 12- Merkezlere açılış izni veya ruhsat verilebilmesi için Ultasonografi 
cihazının  özellikleri komisyonca belirlenen asgari teknik özellikler ve güvenlik 
standartlarına uygun olmalıdır. Ultrasonografi cihazını tanı ve tedavide yardımcı 
yöntem olarak kullanma yetkisi Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi Sorumlusu 
sorumluluğundadır.  
 
Elektrik Jeneratörü-Kesintisiz Güç Kaynağı  
     Madde 13- Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezinde elektrik kesintilerinde 
otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerjiyi üretebilecek kapasitede bir 
kesintisiz güç kaynağı ya da jeneratörün bulunması veya böyle bir jeneratör ile 
bağlantının kurulabilir olması mecburidir. 
 
Personel Durumu 
     Madde 14- Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezlerinde aşağıda sayılan ve 
niteliği belirtilen personelin bulunması gereklidir;  
    a)Mustakilen kurulan merkezlerin bir mes’ul müdürü (tam gün süreli çalışan uzman 
ya da pratisyen hekim) olmalıdır. Hastanelerde kurulan merkezlerin ise sadece 
Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi sorumlusu bulunur. Perinatal Tıp Merkezi 
Sorumlusu aynı zamanda mesul müdürlük görevini de birlikte yürütebilir. 

b) Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi sorumlusu; en az Perinatal Ultrason 
Sertifikası (yasal olarak mümkün hale geldiğinde Perinatoloji Yan Dal Uzmanlık 
Belgesi)ne sahip olmalıdır. Perinatoloji Bilim Dalı mevcut olan üniversitelerde 
Perinatoloji Bilim Dalı Başkanları Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi 
sorumlusudur. 

    c) Ebe ya da hemşire 
    d) Sekreter 
    e) Yeterli sayıda sağlık personeli ve idarî personel, 
  
     Yukarıdaki sağlık personelinin Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olması ve 
bütün personelin yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan dolayı hapis 
cezasına mahkum olmaması şarttır.  
     Yukarıdaki fıkralara göre Bakanlığa bildirimde bulunulmadan veya Bakanlık onayı 
alınmadan Mesul Müdür ve Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi Sorumlusu 



 
 
 
 
 
değişikliği yapıldığının tespit edilmesi hâlinde Komisyonun teklifi üzerine Merkezin, 
izin belgesi veya ruhsatnamesi Bakanlıkça iptal edilir.  
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Özel Hastaneler Mevzuatının Uygulanacağı Haller  
     Madde 15- Özel hastaneler bünyesinde kurulan Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp 
Merkezleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.  
Açılma Ruhsatnamesi ve İzin Belgesinin İptali 
     Madde 16-      Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi’nin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi her 2 yıl için şu asgari koşulların sağlanması gereklidir: 

• Poliklinik başvurusu: 250 hasta/yıl 
• İnvaziv girişim (CVS-AS-KS): Toplam 50 adet/yıl eğitim merkezi 
• Kongre-Kurs katılımı: Merkezdeki uzman başına en az 1 adet 
 

Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi fiziki koşulları ve bilimsel kriterlere 
uygunluğu iki yılda bir kez Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi Bilim Komisyonu 
tarafından denetlenir. Kriterlere uymayan merkezlerin faaliyetine eksikler 
tamamlanıncaya kadar ara verilir. Koşullar 2 yıl ard arda sağlanamadığı takdirde 
Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi’nin ruhsatı iptal edilir. 

 
Geçici Madde 
Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı 
     Madde 17- Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı yasal olarak mümkün hale gelinceye 
kadar Perinatal (Maternal-Fetal) Tıp Merkezi Sorumlusu olabilmek için  Perinatal 
Ultrason Sertifikası (yasal olarak mümkün hale geldiğinde Perinatoloji Yan Dal 
Uzmanlık Belgesi) şartı aranır. Yan Dal Uzmanlık ihdas edilmesini takiben Yan Dal 
Uzmanlığını 5 yıl içinde tamamlayamayanların Perinatal Tıp Merkezi Sorumlusu olma 
hakkı kaybolur. 
 
 


