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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; etk�n, ver�ml� ve kal�tel� sağlık h�zmet� sunulmasını sağlamak üzere,

ağız ve d�ş sağlığı h�zmet� ver�len özel sağlık kuruluşlarının tes�s, h�zmet ve personel standartlarının tesp�t ed�lmes�ne,
bu amaca uygun olarak teşk�latlandırılmasına, açılmalarına, faal�yetler�ne, kapanmalarına, denetlenmeler�ne ve d�ğer
hususlara �l�şk�n usûl ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, gerçek k�ş�lere ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t ağız ve d�ş sağlığı h�zmet�

sunulan özel sağlık kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 11/4/1928 tar�hl� ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı

İcrasına Da�r Kanun hükümler�ne, 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 9 uncu
maddes�n�n (c) bend� �le ek 11 �nc� maddes�ne ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 355 �nc� maddes�n�n (a), (c), (e) bentler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Dental radyoloj� b�r�m�: Per�ap�kal veya panoram�k röntgen c�hazlarının bulunduğu b�r�m�,
c) Dental radyoloj� ün�tes�: Dental radyoloj� b�r�m�ne ek olarak dental kon�k ışınlı b�lg�sayarlı tomograf�,

ultrasonograf� veya manyet�k rezonans c�hazlarından b�r veya b�rkaçının bulunduğu ün�tey�,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
d) Hastane: Ağız ve d�ş sağlığı hastanes�n�,
e) Merkez: Ağız ve d�ş sağlığı merkez�n�,
f) Muayenehane: Ağız ve d�ş sağlığı muayenehanes�n�,
g) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
ğ) Pol�kl�n�k: Ağız ve d�ş sağlığı pol�kl�n�ğ�n�,
h) Sağlık B�lg� Yönet�m S�stem�: Sağlık kuruluşları tarafından kl�n�k, �dar� ya da yönet�msel amaçlarla

kullanılan, gerekt�ğ�nde d�ğer b�lg� yönet�m s�stemler� �le ver� alışver�ş� yapab�len yazılımları,
ı) Sağlık kuruluşu: Ağız ve d�ş sağlığı h�zmet� sunulan özel muayenehane, pol�kl�n�k, merkez ve hastaney�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarını Açab�lecek K�ş�ler

Sağlık kuruluşlarını açab�lecek k�ş�ler
MADDE 5- (1) Muayenehane, mesleğ�n� serbest olarak �cra etme yetk�s� bulunan b�r d�ş hek�m� tarafından

açılab�l�r. Ş�rket tarafından muayenehane açılamaz.
(2) Pol�kl�n�k, mesleğ�n� serbest olarak �cra etme yetk�s� bulunan b�r veya b�rden fazla d�ş hek�m�ne a�t ş�rket

tarafından açılab�l�r.
(3) Merkez, mesleğ�n� serbest olarak �cra etme yetk�s� bulunan b�r veya b�rden fazla d�ş hek�m�ne a�t ş�rket ya

da en az %51 h�sses� d�ş hek�m� ortaklığı bulunan ş�rket tarafından açılab�l�r.
(4) Hastane, ş�rket tarafından açılab�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�na Durumu ve Sağlık Kuruluşlarının F�z�k� Standartları

B�na durumu
MADDE 6- (1) Muayenehane ve pol�kl�n�k müstak�l b�nalarda veya sağlık h�zmet�n�n sunulduğu b�r�mler

bütünlük arz edecek şek�lde b�naların b�r kısmında kurulab�l�r.
(2) Merkez, müstak�l b�nalarda veya b�nanın g�r�ş�nden �t�baren müstak�l�yet arz eden b�r kısmında kurulab�l�r.

Ancak merkez�n toplam kapalı kullanım alanı b�n metrekareden küçük olamaz.
(3) Hastane, sağlık h�zmet�n�n mah�yet�ne uygun müstak�l b�nalarda kurulab�l�r. Ancak hastane b�nasının

toplam kapalı kullanım alanı �k� b�n beş yüz metrekareden küçük olamaz. B�rb�r�ne b�t�ş�k ve bütünlük arz eden b�rden
fazla �mar parsel� üzer�nde hastane ve ekler�n�n yapılması hal�nde, bu parseller arasında �mar yolu, duvar g�b�



bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunamaz. Tıbb� h�zmet b�r�mler�n�n bulunduğu tüm parseller�n, yer seç�m� �le �lg�l�
belgelerde bel�rt�lmes� gerek�r.

(4) Serbest eczane bulunan b�na ve bahçes� �le müştem�latı �çer�s�nde sağlık kuruluşu açılmak �stenmes�
hal�nde 12/4/2014 tar�hl� ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmel�k
hükümler�ne göre değerlend�rme yapılır.

Sağlık kuruluşlarının f�z�k� standartları
MADDE 7- (1) Sağlık kuruluşunda hastaların ve personel�n kullandığı bütün alanlar uygun b�r şek�lde

havalandırılır ve yeterl� şek�lde aydınlatılmaları sağlanır.
(2) Sağlık kuruluşunda sağlık h�zmet sunumu yapılan tüm b�r�mler�n zem�n� kolay tem�zleneb�l�r ve

dezenfekte ed�leb�l�r seram�k, gran�t, pvc ve epoks� benzer� b�r malzeme �le kaplanır.
(3) Sağlık kuruluşu, sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma s�stemler� �le �kl�mlend�r�l�r.
(4) Sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenl�ğ�n�n sağlanması ve korunmasına da�r �lg�l� mevzuatta

bel�rt�len tedb�rler alınır.
(5) Tüm oda ve b�r�mlere a�t kapılarda, söz konusu oda veya b�r�m�n ne amaçla kullanıldığını b�ld�r�r tabela

bulunur.
(6) Sağlık kuruluşlarında Ek-4’te yer alan asgarî tıbbî c�haz ve donanımın bulundurulması zorunludur.
Muayenehane standardı
MADDE 8- (1) Muayenehane aşağıdak� şartları taşımak zorundadır:
a) En az on �k� metrekare büyüklüğünde, hasta mahrem�yet�n�n korunması ve uygun şartlarda muayenen�n

sağlanması �ç�n ses, görüntü ve gürültü açısından gerekl� düzenlemeler�n yapıldığı, asgar� donanım ve lavabonun
olduğu muayene odası bulunur. Muayene odasında en fazla b�r adet d�ş ün�t� bulundurulab�l�r.

b) En az on metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu sekreter h�zmet alanı
olarak da kullanılab�l�r. Fazladan oluşturulacak her muayene odası �ç�n bekleme salonuna beş metrekare �lave ed�l�r.

c) Her b�r d�ş ün�t� ayrı muayene odasında bulunmak koşuluyla, d�ş hek�m� başına en fazla �k� d�ş ün�t�
bulundurulab�l�r.

ç) El yıkama bölümü olan ve gerekl� h�jyen şartlarını sağlayan tuvalet bulunur.
d) Sedasyon veya genel anestez� altında yapılacak tanı ve tedav� �şlemler� muayenehanelerde yapılamaz.
(2) Her d�ş hek�m� �ç�n bu maddede bel�rt�len şartlarda ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı da�rede

b�rden fazla d�ş hek�m� müşterek muayenehane faal�yet� göstereb�l�r. Bu durumda her b�r d�ş hek�m� �ç�n ayrı ruhsat
düzenlen�r.

(3) Tab�pler veya uzman tab�pler tab� oldukları mevzuatta bel�rt�len şartları sağlamaları ve ayrı muayene odası
bulunması kaydıyla d�ş hek�mler� �le aynı da�rede müşterek muayenehane faal�yet� göstereb�l�r. Bu durumda her b�r
tab�p �ç�n kend� mevzuatına göre ayrı ruhsat düzenlen�r.

Pol�kl�n�k standardı
MADDE 9- (1) Pol�kl�n�k aşağıdak� şartları taşımak zorundadır:
a) Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len standartlarda en az �k� adet muayene odası bulunur.
b) İk� d�ş ün�t� �ç�n en az on beş metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur. İk� d�ş ün�t�n�n

üzer�ne �lave ed�lecek her b�r d�ş ün�t� �ç�n bekleme salonuna beş metrekare �lave ed�l�r.
c) Çalışan bütün personel �ç�n b�nanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterl� sayıda ve büyüklükte g�y�nme

yerler� ve d�nlenme odası bulunur.
ç) Pol�kl�n�kte h�jyen şartları sağlanacak n�tel�kte hasta ve personel kullanımına yönel�k kadın ve erkek �ç�n

ayrı ayrı olmak üzere en az �k� adet tuvalet bulunur. Bu tuvaletlerden en az b�r� �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde engell�
tuvalet� olarak düzenlen�r. Pol�kl�n�ğ�n b�rden fazla katta kurulmuş olması hal�nde tuvaletler her �k� katta b�r olmak
üzere düzenlen�r. Tuvaletler�n kapısı, dışarı doğru açılacak şek�lde veya sürgülü olmalıdır.

d) Sedasyon veya genel anestez� altında yapılacak tanı ve tedav� �şlemler� pol�kl�n�klerde yapılamaz.
e) Pol�kl�n�klerde dental radyoloj� b�r�m� bulunması zorunludur.
(2) Pol�kl�n�ğ�n g�r�ş katta olmaması veya pol�kl�n�ğ�n g�r�ş katında engell�ler�n kullanımına uygun sağlık

h�zmet� sunulamaması hal�nde, hastanın tekerlekl� sandalye �le taşınmasını sağlayacak şek�lde uygun asansör olması
gerek�r. Asansör olmaması durumunda merd�ven t�p� asansör veya kaldırma platformu kullanılab�l�r.

(3) Pol�kl�n�ğ�n merd�ven, sahanlık, rampa ve kapı gen�şl�kler�n�n, hastanın tekerlekl� sandalye �le taşınmasını
sağlayacak n�tel�kte olması şarttır.

Merkez standardı
MADDE 10- (1) Merkez aşağıdak� şartları taşımak zorundadır:
a) 8 �nc� maddede bel�rt�len standartlarda en az on adet muayene odası bulunur.
b) On d�ş ün�t� �ç�n toplamda en az ell� metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur. On d�ş ün�t�n�n

üzer�ne �lave ed�lecek her b�r d�ş ün�t� �ç�n bekleme salonuna beş metrekare �lave ed�l�r. Orta kor�dor bekleme amaçlı
kullanılacak �se gen�şl�ğ� en az üç metre olur.

c) Merkezlerde, genel anestez� müdahale ün�tes� bulunması zorunludur. Bu ün�tede;
1) Yarı ster�l ve ster�l alanlar oluşturulur.



2) Ster�l alanda en az b�r adet genel anestez� müdahale salonu, hazırlama (preoperat�f) ve uyandırma
(postoperat�f) odası bulunur. Genel anestez� müdahale salonlarının her b�r�nde sadece b�r amel�yat masası veya d�ş
ün�t� bulunur.

3) Ster�l alanda el yıkama lavabosu bulunur.
4) Ster�l alanlarda bulunan pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.
5) Genel anestez� müdahale salonlarında toz ve m�krop barındıracak g�r�nt�-çıkıntı olmaz. Genel anestez�

müdahale salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare, kısa kenarı en az beş metred�r, net kullanım alanı �ç�nde
kolon ve benzer� hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma �le çalışma ek�b�n�n hareket kısıtlılığına ve
s�rkülasyonuna engel b�r durum olmaması gerek�r.

6) Genel anestez� müdahale salonlarının �ç�nde bulunan sab�t dolap ve tezgahlar dezenfekte ed�leb�l�r
malzemeden yapılmış kolay tem�zleneb�l�r ve üzer�nde toz barındırmayacak n�tel�kte olmalıdır.

7) Genel anestez� müdahale ün�tes�nde duvar, tavan ve zem�n kaplaması, dezenfeks�yon ve tem�zlemeye uygun
ant�bakter�yel malzemeler kullanılarak yapılır.

8) Genel anestez� müdahale ün�tes�nde kor�dor gen�şl�ğ�n�n en az �k� metre olması gerek�r.
9) Personel g�y�nme odaları erkek ve kadın �ç�n ayrı olmak üzere �çler�nde tuvalet-duş mahaller� olan k�rl�

kor�dordan g�r�p ster�l kor�dora açılacak şek�lde düzenlen�r. Personel g�y�nme odaları yarı ster�l alanda bulunur.
ç) Merkezlerde; genel anestez� müdahale ün�tes�yle bağlantılı b�r konumda, hastanın kısa sürel� olarak gözlem

altına alınarak tak�p ed�leb�leceğ� en az �k� en fazla beş gözlem yatağı bulunan gözlem ün�tes� kurulması zorunludur.
Merkezlerde;

1) Gözlem yataklarının, poz�syon alab�len, koruma barları olan ve her yöne hareketl� tekerlekl� özell�kte
olması gerek�r.

2) Gözlem odasında hasta başı mon�tör�zasyon ve merkez� tıbbî gaz s�stem� bulunur.
3) B�r gözlem odasında �k�den fazla hasta yatağı bulunamaz. Gözlem odaları; ıslak zem�nler har�ç olmak üzere

hasta yatağı başına; tek yataklı gözlem odaları en az dokuz metrekare, �k� yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yed�
metrekare alana sah�p olmalıdır.

4) Yeterl� gün ışığı almayan, z�yaretç�ler�n ve hastane personel�n�n yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve
�st�rahatını olumsuz tarzda etk�leyecek mekânlarda gözlem yatağı olamaz.

5) Hastalara anında ulaşab�lmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; gözlem odalarının bulunduğu katlarda,
kor�dor ve hasta odalarına hak�m b�r konumda lavabosu ve �laç hazırlama alanı bulunan ve kor�dorun gen�şl�ğ�n�
etk�lemeyecek şek�lde, en az b�r hemş�re �stasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemş�re �stasyonunda, her hasta odası �le
bağlantısı olan hasta çağrı s�stem� bulunur.

d) Merkezlerde, yen�den kullanım özell�ğ�ne sah�p olan malzemeler�n ster�l�zasyon ve dezenfeks�yon
�şlemler�n�n yapılması �ç�n b�r merkezî ster�l�zasyon ün�tes� bulunması veya ster�l�zasyon h�zmetler�n�n h�zmet satın
alma yoluyla karşılanması şarttır.

1) Merkezî ster�l�zasyon ün�tes�; k�rl� malzeme g�r�ş�-yıkama, ön hazırlık-paketleme �le ster�l�zasyon-ster�l
malzeme çıkış bölümler�nden oluşur.

2) K�rl� alanlar �le tem�z alanlar arasında sadece malzeme geç�ş� olması ve bu �k� alanın ç�ft yönlü otoklav �le
bölünmes� gerek�r. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda c�haz tem�z bölümde bulunmak zorundadır.

3) Ster�l�zasyon h�zmetler�n�n, h�zmet satın alma yoluyla karşılanması hal�nde merkezde, k�rl� ve ster�l
malzemen�n ayrı ayrı saklanacağı bölümler�n bulunması yeterl�d�r.

e) Çalışan bütün personel �ç�n b�nanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterl� sayıda ve büyüklükte g�y�nme
yerler� ve d�nlenme odası �le kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az �k� adet tuvalet bulunur.

f) Merkezlerde h�jyen şartları sağlanacak n�tel�kte hasta kullanımına yönel�k kadın ve erkek �ç�n ayrı ayrı
olmak üzere en az �k� adet tuvalet �le bu tuvaletlerden har�ç �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde düzenlenm�ş engell�
tuvalet� olması gerekmekted�r. Merkez�n b�rden fazla katta kurulmuş olması hal�nde tuvaletler her �k� katta b�r olmak
üzere düzenlen�r. Tuvaletler�n kapısı, dışarı doğru açılacak şek�lde veya sürgülü olmalıdır.

g) Merkezlerde dental radyoloj� b�r�m� bulunması zorunludur.
ğ) Merkezlerde hasta ve hasta yakınları �le çalışanlara h�zmet vermek üzere kafeterya, kant�n g�b� b�r�mler

�şlet�leb�l�r veya �şlett�r�leb�l�r. Bu türden kısımlar, tıbb� h�zmet b�r�mler�n�n bulunduğu yerlerde ve h�zmet sunumunu
engelleyecek şek�lde kurulamaz.

(2) Merkez�n g�r�ş katta olmaması ya da b�rden fazla katta kurulmuş olması hal�nde, sağlık h�zmet sunumunun
yapıldığı bütün katlarda hastanın tekerlekl� sandalye �le taşınmasını sağlayacak şek�lde uygun asansör olması gerek�r.
Genel anestez� müdahale ün�tes� ve gözlem ün�tes� g�r�ş katta değ�l �se bu alanların bulunduğu katlara ulaşımı
sağlayacak sedye �le hasta taşımaya elver�şl� asansör bulunması zorunludur.

(3) Merkez�n merd�ven, sahanlık, rampa ve kapı gen�şl�kler�n�n, hastanın tekerlekl� sandalye �le taşınmasını
sağlayacak n�tel�kte olması şarttır.

(4) Genel anestez� müdahale ün�tes� ve gözlem odalarının bulunduğu katlarda, rampa ve kapı gen�şl�kler�n�n
sedye �le hasta dolaşımının sağlanab�leceğ� n�tel�kte olması şarttır.



(5) Otomat�k olarak devreye g�ren ve elektr�k projes�nde hesaplanan kurulu gücün en az %70’� oranında uygun
güç ve n�tel�kte olan b�r jeneratör �le genel anestez� müdahale ün�tes� �ç�n kes�nt�s�z güç kaynağı bulundurulur.

Hastane standardı
MADDE 11- (1) Hastane aşağıdak� şartları taşımak zorundadır:
a) 8 �nc� maddede bel�rt�len standartlarda en az y�rm� beş adet muayene odası bulunur.
b) Y�rm� beş d�ş ün�t� �ç�n toplamda en az yüz otuz metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur.

Y�rm� beş d�ş ün�t�n�n üzer�ne �lave ed�lecek her b�r d�ş ün�t� �ç�n bekleme salonuna beş metrekare �lave ed�l�r. Orta
kor�dor bekleme amaçlı kullanılacak �se gen�şl�ğ� asgar� üç metre olur.

c) Hastanelerde, 10 uncu maddede bel�rt�len standartlarda genel anestez� müdahale ün�tes� bulunması
zorunludur.

ç) Hastanelerde, 10 uncu maddede bel�rt�len standartlarda en az beş en fazla on beş gözlem yatağı bulunan
gözlem ün�tes� kurulması zorunludur.

d) Hastanelerde, yen�den kullanım özell�ğ�ne sah�p olan malzemeler�n ster�l�zasyon ve dezenfeks�yon
�şlemler�n�n yapılması �ç�n 10 uncu maddede tanımlanan b�r merkezî ster�l�zasyon ün�tes� bulunması zorunludur.

e) Çalışan bütün personel �ç�n b�nanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterl� sayıda ve büyüklükte g�y�nme
yerler� ve d�nlenme odası �le kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az �k� adet tuvalet bulunur.

f) Hastanelerde h�jyen şartları sağlanacak n�tel�kte hasta kullanımına yönel�k kadın ve erkek �ç�n ayrı ayrı
olmak üzere en az �k� adet tuvalet �le bu tuvaletlerden har�ç �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde düzenlenm�ş engell�
tuvalet� olması gerekmekted�r. Hastanen�n b�rden fazla katta kurulmuş olması hal�nde tuvaletler her �k� katta b�r olmak
üzere düzenlen�r. Tuvaletler�n kapısı, dışarı doğru açılacak şek�lde veya sürgülü olmalıdır.

g) Hastanelerde dental radyoloj� ün�tes� bulunması zorunludur.
ğ) Hastanelerde hasta ve hasta yakınları �le çalışanlara h�zmet vermek üzere kafeterya, kant�n g�b� b�r�mler

�şlet�leb�l�r veya �şlett�r�leb�l�r. Bu türden kısımlar, tıbb� h�zmet b�r�mler�n�n bulunduğu yerlerde ve h�zmet sunumunu
engelleyecek şek�lde kurulamaz.

(2) Hastanen�n merd�ven, sahanlık, rampa ve kapı gen�şl�kler�n�n sedye �le hasta dolaşımının ve tahl�yes�n�n
sağlanab�leceğ� n�tel�kte olması şarttır.

(3) Hastanede sağlık h�zmet sunumunun yapıldığı bütün katlarda hastanın tekerlekl� sandalye �le taşınmasını
sağlayacak şek�lde uygun asansör ve sedye �le hasta taşımaya elver�şl� asansör olmak üzere en az �k� asansör
bulunması zorunludur.

(4) Otomat�k olarak devreye g�ren ve elektr�k projes�nde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’� oranında
uygun güç ve n�tel�kte olan b�r jeneratör �le genel anestez� müdahale ün�tes� �ç�n kes�nt�s�z güç kaynağı bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İz�n, Ruhsat ve Faal�yet İz�n Belges�

Ön �z�n başvurusu ve ön �z�n ver�lmes�
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�kte yer alan sağlık kuruluşlarından herhang� b�r�n�n açılmak �stenmes�

durumunda, yatırıma başlamadan önce ön �z�n alınması zorunludur. Ön �z�n almayan sağlık kuruluşu �ç�n ruhsat
düzenlenemez.

(2) Sağlık kuruluşları �ç�n ön �z�n başvurusu Ek-1’de yer alan belgeler �le b�rl�kte Müdürlüğe yapılır.
(3) Muayenehane ve pol�kl�n�k �ç�n başvuru evraklarında eks�kl�k veya uygunsuzluk bulunmadığının tesp�t�

hal�nde en geç on beş �ş günü �çer�s�nde Müdürlük tarafından ön �z�n belges� düzenlen�r. Başvuru evraklarında eks�kl�k
veya uygunsuzluk varsa aynı süre �çer�s�nde başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(4) Merkez ve hastane �ç�n başvuru evraklarında eks�kl�k veya uygunsuzluk bulunmadığının tesp�t� hal�nde
evraklar en geç on beş �ş günü �çer�s�nde Bakanlığa gönder�l�r. Bakanlıkça yapılacak değerlend�rmede başvurunun
uygun görülmes� hâl�nde Bakanlığa �nt�kal tar�h�nden �t�baren en geç otuz �ş günü �çer�s�nde ön �z�n belges� düzenlen�r.
Başvuru evraklarında eks�kl�k veya uygunsuzluk varsa, Müdürlük vasıtasıyla başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(5) Ön �z�n belges�, muayenehane ve pol�kl�n�k �ç�n b�r yıl; merkez ve hastane �ç�n �k� yıl geçerl�d�r. Ön �z�n
alan sağlık kuruluşu, bu süreler�n dolmasına en geç b�r ay kala mazeret�n� �ler� sürerek ek süre taleb�nde bulunab�l�r.
Ek süre taleb�n�n Bakanlıkça uygun görülmes� hal�nde; b�r defaya mahsus olmak üzere en fazla b�r yıla kadar ek süre
ver�l�r. Ver�len ek süre �çer�s�nde de ruhsat alamayan sağlık kuruluşunun ön �z�n belges� �ptal ed�l�r.

(6) Ön �z�n belges�, başkasına devred�lemez.
Ruhsat başvurusu ve ruhsat ver�lmes�
MADDE 13- (1) Ruhsat başvurusu, ön �z�n belges�ne uygun şek�lde yatırımını tamamlamış sağlık kuruluşu

tarafından Ek-2’de yer alan belgeler �le b�rl�kte Müdürlüğe yapılır.
(2) Müdürlük tarafından başvuru evraklarında eks�kl�k ve uygunsuzluk bulunmadığının tesp�t� hal�nde,

oluşturulacak kom�syon tarafından, başvuru tar�h�nden �t�baren en geç on beş �ş günü �çer�s�nde Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-
10/c ve Ek-10/d’de yer alan �lg�l�s�ne göre sağlık kuruluşu �ç�n düzenlenen denet�m, sorgu ve �dar� yaptırım formuna
uygun şek�lde yer�nde �nceleme yapılır.

(3) Müdürlük tarafından oluşturulacak kom�syon aşağıdak� şartları sağlamalıdır:



a) Muayenehane ve pol�kl�n�k �ç�n en az �k�s� d�ş hek�m� olmak üzere en az üç k�ş�den oluşur. İht�yaç
duyulması hal�nde, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� uzmanı, m�mar, �nşaat, mak�ne veya elektr�k mühend�s� veya d�ğer tekn�k
personel kom�syona dah�l ed�leb�l�r.

b) Merkez ve hastane �ç�n en az �k� d�ş hek�m�, b�r �ş sağlığı ve güvenl�ğ� uzmanı, b�r m�mar veya �nşaat
mühend�s� �le b�r sağlık meslek mensubu olmak üzere en az beş k�ş�den oluşur. İht�yaç duyulması hal�nde mak�ne veya
elektr�k mühend�s� veya bu alanlardak� d�ğer tekn�k personel kom�syona dah�l ed�leb�l�r.

c) Kom�syon üye sayısının artırıldığı durumlarda toplam üye sayısının tek sayıdan oluşması sağlanır.
(4) Yapılan yer�nde �nceleme sonucunda eks�kl�k veya uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde, tesp�t ed�len

eks�kl�k veya uygunsuzluklar başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Eks�kl�ğ�n veya uygunsuzluğun g�der�ld�ğ�n�n
başvuru sah�b� tarafından, Müdürlüğe yazılı olarak b�ld�r�lmes� üzer�ne yen�den yer�nde �nceleme yapılır.

(5) Yapılacak �ncelemeler net�ces�nde, herhang� b�r eks�kl�k ve uygunsuzluk olmadığının tesp�t� hal�nde,
merkez ve hastane �ç�n Bakanlık tarafından Ek-6/a’da yer alan ruhsat; muayenehane ve pol�kl�n�k �ç�n Val�l�k
tarafından Ek-6/b’de yer alan ruhsat düzenlen�r. Yapılan değerlend�rmede, ön �z�n belges�ne ya da ruhsat �ç�n aranan
şartlara aykırılık olması durumunda ruhsat düzenlenmez.

Faal�yet �z�n belges� başvurusu ve faal�yet �zn� ver�lmes�
MADDE 14- (1) Faal�yet �z�n belges� başvurusu, ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları tarafından, Ek-3’te yer

alan belgeler �le b�rl�kte Müdürlüğe yapılır.
(2) Başvuru evraklarında eks�kl�k ya da uygunsuzluk olmaması hal�nde, Müdürlük tarafından, en geç on beş �ş

günü �çer�s�nde Ek-7’de yer alan faal�yet �z�n belges�, tüm sağlık meslek mensupları adına Ek-8’de yer alan çalışma
belges� ve mesul müdür adına Ek-9’da yer alan mesul müdürlük belges� düzenlen�r.

(3) Faal�yet �z�n belges� düzenlenm�ş olan sağlık kuruluşu hasta kabul ve tedav�s�ne başlar.
(4) Sağlık kuruluşları �ç�n düzenlenen tüm belgeler�n ve başvuru dosyasının b�r örneğ� Müdürlükte saklanır.

Düzenlenen belgeler�n aslı, mesul müdüre veya muayenehane d�ş hek�m�ne �mza karşılığında tesl�m ed�l�r.
(5) D�ş hek�mler� �ç�n düzenlenen çalışma belges�n�n Müdürlük onaylı b�r örneğ�n�n muayene odasında

hastaların rahatlıkla göreb�leceğ� b�r yere asılması gerek�r.
(6) Ruhsatlandırıldığı tar�hten �t�baren altı ay �çer�s�nde faal�yet �z�n belges� alarak hasta kabul ve tedav�s�ne

başlamayan sağlık kuruluşuna ver�len ruhsat hükümsüz hale gel�r ve Bakanlıkça ger� alınır.
(7) Sağlık kuruluşu tarafından ruhsata esas b�na har�c�nde b�r yerde faal�yette bulunulması yasaktır.
(8) Sağlık kuruluşları amacı dışında faal�yet gösteremez. Ş�rket�n faal�yet alanına g�ren d�ğer �şler sağlık

kuruluşu bünyes�nde yapılamaz.
Ruhsat b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k yapılması
MADDE 15- (1) Ruhsatlandırılmış pol�kl�n�k, merkez ve hastaneler�n devr� hal�nde ön �z�n �şlem�ne gerek

olmaksızın devralan adına ruhsat ve faal�yet �z�n belges� düzenlenmes� �ç�n gerekl� �ş ve �şlemler tak�p ed�l�r.
(2) Pol�kl�n�k, merkez ve hastaneler� devralan adına ruhsat ve faal�yet �z�n belges� düzenlen�nceye kadar esk�

ruhsat sah�b� ve mesul müdürün sorumluluğunda faal�yet devam edeb�l�r. Ruhsat başvurusunun dev�r sözleşmes�
tar�h�nden �t�baren en geç on beş �ş günü �çer�s�nde yapılması zorunludur.

(3) Pol�kl�n�k, merkez ve hastaneler� devralan, devreden�n hak ve yükümlülükler�n� de devralmış sayılır.
Denet�m sırasında tesp�t ed�len eks�kl�k veya uygunsuzluklardan dolayı devredene ver�len süre kaldığı yerden
devralana ver�lm�ş sayılır. Dev�r �şlem�ne dayanılarak devralana ayrıca b�r süre ver�lmez.

(4) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ruhsatlandırılmış hastane b�nasına ek b�na yapılmak �stenmes� hal�nde ön
�z�n alınması zorunludur. Ek b�na, hastane �le aynı veya b�t�ş�k parsel üzer�nde yapılab�l�r.

(5) Sağlık kuruluşunun başka b�r adrese taşınmak �stemes� hal�nde; ön �z�n, ruhsat ve faal�yet �z�n belges�
başvuru �şlemler�n�n yen�den yapılması gerek�r.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamındak� mevcut pol�kl�n�k, merkez ve hastane sah�b� ş�rket tarafından �k�nc� b�r
sağlık kuruluşunun veya şubes�n�n açılmak �stenmes� durumunda ön �z�n, ruhsat ve faal�yet �z�n belges� başvuruları
aynen tekrarlanır.

(7) Sağlık kuruluşunun �lg�l� beled�ye tarafından adres b�lg�s�n�n değ�şt�r�lmes� durumunda beled�yeden alınan
belge ve talep d�lekçes� �le Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu durumda, belge bedel� alınmaksızın ruhsat ve faal�yet �z�n
belges� yen�den düzenlen�r.

(8) Sağlık kuruluşu, ön �z�n, ruhsat ve faal�yet �z�n belges� başvurusu yapmak kaydıyla bu Yönetmel�k
kapsamında yer alan başka b�r sağlık kuruluşuna dönüşeb�l�r.

(9) Sağlık kuruluşunun faal�yet �z�n belges�nde yer alan hususlarda değ�ş�kl�k olması hal�nde Müdürlüğe
b�ld�r�lmes� zorunludur. Bu durumda, yapılan değ�ş�kl�ğ�n uygunluğu muayenehane ve pol�kl�n�k �ç�n Müdürlük,
merkez ve hastane �ç�n Bakanlıkça değerlend�r�lerek faal�yet �z�n belges� yen�den düzenlen�r.

(10) Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında büyük onarım ve tad�lat yapılması durumunda beled�ye tarafından
onaylanmış rev�ze projeler ve ruhsata esas projeler �le Müdürlüğe başvurulur. Proje değ�ş�kl�kler�n�n �ncelenmes� ve
onaylanması �şlemler� muayenehane ve pol�kl�n�kler �ç�n Müdürlük, merkez ve hastaneler �ç�n Bakanlık tarafından
yürütülür.



(11) Pol�kl�n�k, merkez ve hastaneler�n sah�pl�ğ� veya ortaklığı olan d�ş hek�m�n�n ölümü hal�nde, Müdürlüğe
b�ld�r�lmek kaydıyla, eş� veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beş yıl; var�sler arasında eş veya çocuk yok �se
d�ğer m�rasçılar hesabına en fazla b�r yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında sağlık kuruluşunun �şlet�lmes�ne
�z�n ver�l�r.

Ruhsatın ger� alınması
MADDE 16- (1) Faal�yet� geç�c� olarak durdurularak faal�yet �z�n belges� ger� alınan sağlık kuruluşunun,

faal�yet�n durdurulduğu tar�hten �t�baren ver�len süre �çer�s�nde tesp�t ed�len eks�kl�kler g�der�lmez �se ruhsatı ger�
alınır.

(2) Faal�yet �z�n belges�nde yer alan h�zmet b�r�mler�n�n b�r kısmında veya tamamında faal�yet durdurulduğu
halde �lg�l� h�zmet b�r�mler�nde hasta kabulüne devam eden sağlık kuruluşunun ruhsatı ger� alınır.

(3) Ruhsat sah�b�n�n taleb� hal�nde, sağlık kuruluşunun faal�yet� en fazla b�r yıl süreyle durdurulab�l�r. Faal�yet
durdurma süres�n�n sonunda faal�yete geçmeyen sağlık kuruluşunun ruhsatı ger� alınır.

(4) Doğal afet, salgın hastalık, kısm� veya genel seferberl�k �lanı g�b� mücb�r sebeplerden dolayı sağlık
kuruluşunun faal�yet� Müdürlükçe en fazla �k� yıl süreyle durdurulab�l�r. Faal�yet durdurma süres�n�n sonunda faal�yete
geçmeyen sağlık kuruluşunun ruhsatı ger� alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel Durumu

Mesul müdür
MADDE 17- (1) Sağlık kuruluşlarında Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı b�r d�ş hek�m�, mesul müdür olarak

görevlend�r�l�r. Mesul müdür, sadece b�r sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görev�n� yürüteb�l�r.
(2) Sağlık kuruluşunun çalışma saatler� dışında h�zmet verd�ğ� sürelerde, mesul müdürün sağlık kuruluşunda

görev yapan b�r d�ş hek�m�ne, mesul müdürlük görevler�n� yapma yetk�s� vermes� zorunludur.
(3) Mesul müdür, d�ş hek�ml�ğ� mesleğ�n� sadece mesul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda �cra edeb�l�r. Bu

durumda, mesul müdür adına çalışma belges� düzenlenmes� gerek�r.
(4) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faal�yet� ve denet�m� �le �lg�l� her türlü �şlemden sorumlu olup,

Müdürlüğün ve Bakanlığın b�r�nc� derecede muhatabıdır. Sunulan sağlık h�zmet�n�n gerekt�rd�ğ� altyapı �mkânlarının
sağlanmasından, sağlık kuruluşunun ruhsat sah�b� sorumludur.

(5) Mesul müdürün �st�fası, mesul müdürlük sözleşmes�n�n feshed�lmes�, mesul müdürlük şartlarının herhang�
b�r şek�lde kaybed�lmes� veya mesul müdürün vefatı g�b� haller, ruhsat sah�b� tarafından, en geç üç �ş günü �çer�s�nde
yen� mesul müdürlük belges� düzenlenene kadar bu görev� k�m�n yürüteceğ� bel�rt�lmek kaydıyla Müdürlüğe yazılı
olarak b�ld�r�l�r. Bu durumda, yen� mesul müdürlük belges� düzenlenmes� amacıyla gereken belgeler �le b�rl�kte en geç
on beş �ş günü �çer�s�nde Müdürlüğe başvurulur.

(6) Mesul müdür, �ş akd�nde bel�rlenen �z�n hakları �le hastalık ve kabul ed�leb�l�r sa�r zorlayıcı sebeplerden
dolayı veya hukuken kabul ed�leb�l�r mazeret haller�nde geç�c� olarak sağlık kuruluşundan ayrılır �se ayrılma
tar�h�nden �t�baren en geç üç �ş günü �ç�nde ruhsat sah�b� tarafından, bu süre �çer�s�nde görev� k�m�n yürüteceğ�
bel�rt�lerek Müdürlüğe yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(7) Hastanelerde b�r�nc� fıkrada öngörülen n�tel�klere sah�p olan en az b�r d�ş hek�m�, mesul müdür yardımcısı
olarak Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Mesul müdür yardımcısı, mesul müdürün �st�fası, �şleten tarafından görev�ne son
ver�lmes�, mesul müdürlük şartlarını herhang� b�r şek�lde kaybetmes� veya vefatı g�b� hallerde, geç�c� olarak mesul
müdürlük görev�n� yürütür. Mesul müdür yardımcısı, mesul müdür tarafından yazılı olarak devred�len �ş ve �şlemler�
yürütür.

Personel �şlemler�
MADDE 18- (1) Pol�kl�n�k, merkez ve hastanelerde Ek-5’te bel�rlenen n�tel�kte ve asgar� sayıda sağlık meslek

mensubu çalıştırılması zorunludur.
(2) Pol�kl�n�k, merkez ve hastanelerde adına çalışma belges� düzenlenen sağlık meslek mensubunun herhang�

b�r sebeple �şten ayrılması durumunda mesul müdür, ayrılan personel�n çalışma belges�n� ayrılış tar�h�nden �t�baren en
geç beş �ş günü �ç�nde müdürlüğe �ade eder.

(3) Personel ayrılışı sonrasında Ek-5’te bel�rlenen asgar� personel sayısının sağlanamaması hal�nde, en geç üç
ay �çer�s�nde bu personel�n yer�ne aynı n�tel�kte personel �ç�n çalışma belges� düzenlenmek üzere Müdürlüğe
başvurulur.

(4) Sağlık kuruluşunda çalışan sağlık meslek mensuplarının b�r defada b�r aydan fazla sağlık kuruluşundan
ayrılması durumunda, Müdürlüğe yazılı olarak b�lg� ver�l�r. Bu durumda muayenehane, d�ş hek�m� yen�den faal�yet�ne
başlayıncaya kadar kapalı tutulur.

(5) Sağlık kuruluşunda tam zamanlı olarak çalışan d�ş hek�mler�, 1219 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�ne
uygun olmak kaydıyla bulunduğu �lde b�r özel sağlık kuruluşunda daha kısm� zamanlı çalışab�l�r.

(6) Sağlık kuruluşunda çalıştırılması zorunlu olmayan tab�p dışı sağlık meslek mensubu, kal�tel� ve ver�ml�
h�zmet sunab�lmeler� �ç�n en fazla �k� sağlık kuruluşunda çalışab�l�r.

(7) Sağlık kuruluşlarında, adına çalışma belges� düzenlenmeyen sağlık meslek mensubu görev yapamaz.



(8) Gerekl� görülmes� hal�nde, çalışma belges� düzenlenmek kaydıyla muayenehanede tab�p dışı sağlık meslek
mensubu çalıştırılab�l�r.

(9) D�ş hek�m� har�c� sağlık meslek mensupları, hang� surette olursa olsun ağız �ç� müdahalede bulunamaz. D�ş
hek�m� har�c� sağlık meslek mensubunun, bu kurala aykırı olarak sunduğu h�zmetlerden doğan net�celerden kend�s� �le
b�rl�kte, mesul müdür ve ruhsat sah�b� sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Esasları ve H�zmet B�r�mler�

Sağlık kuruluşlarının çalışma esasları
MADDE 19- (1) Sağlık kuruluşlarında, çalışma saatler� faal�yet �z�n belges�nde bel�rt�lmek kaydıyla y�rm�

dört saate kadar kes�nt�s�z h�zmet ver�leb�l�r.
(2) Muayenehane ve pol�kl�n�klerde mesleğ�n� serbest �cra eden d�ş hek�mler�, Müdürlüğe yazılı olarak

b�ld�rmek kaydıyla, hastalarının genel anestez� ve sedasyon altında yapılacak olan tanı ve tedav� �şlemler�n�,
bünyes�nde genel anestez� müdahale ün�tes� bulunan sağlık kuruluşlarında veya bu Yönetmel�k kapsamı dışındak� özel
sağlık kuruluşlarında yapab�l�rler. Bu şek�lde h�zmet ver�len hastalara a�t kayıtların her �k� sağlık kuruluşunda
tutulması zorunludur. Bu durumda hastalar, tedav� masraflarının kend�ler� tarafından karşılanacağı hususunda
b�lg�lend�r�lerek ayrıntılı fatura düzenlen�r. Hastaya sunulan teşh�s ve tedav� h�zmetler�nden her �k� sağlık kuruluşu
müştereken sorumludur.

(3) Sağlık kuruluşlarında ağız ve d�ş sağlığı h�zmetler� dışında h�çb�r tıbb� müdahale yapılamaz.
(4) Sağlık kuruluşu bünyes�nde, h�çb�r surette başka amaca yönel�k �şyer� bulunamaz ve �çer�s�ndek� b�r

bölüm, başka b�r amaçla faal�yet göstermek üzere üçüncü k�ş�lere k�ralanamaz veya herhang� b�r şek�lde devred�lemez.
(5) Sağlık kuruluşu bünyes�ndek� herhang� b�r faal�yet alanı veya b�r�m, yetk�s� olmayan k�ş�ler tarafından

kullanılamaz.
(6) Sağlık kuruluşu bünyes�ndek� tüm mahaller ve kullanılan tüm tıbb� c�haz �le sarf malzemeler halkın

sağlığını tehd�t etmeyecek şek�lde dezenfeks�yon ve ster�l�zasyon şartlarını sağlamalıdır.
(7) Sağlık kuruluşlarında adına çalışma belges� düzenlenm�ş tüm sağlık personel�n�n b�lg�ler� Müdürlük

tarafından Bakanlığın Sağlık Kuruluşları Yönet�m S�stem�ne kayded�l�r.
(8) Sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personel, çalışma esnasında adını, soyadını, unvanını veya

mesleğ�n� bel�rten fotoğraflı ve mesul müdürün �mzasını taşıyan k�ml�k kartını görüleb�lecek şek�lde üzer�nde taşır.
D�ş protez laboratuvarı h�zmetler�
MADDE 20- (1) Pol�kl�n�k ve merkezler, kend� hastalarına h�zmet vermek kaydıyla bünyeler�nde �lg�l�

mevzuatına uygun d�ş protez laboratuvarı açab�l�rler. Bu durumda en az b�r d�ş protez tekn�syen� veya tekn�ker�
çalıştırılır.

(2) Hastaneler kend� hastalarına h�zmet vermek kaydıyla bünyeler�nde �lg�l� mevzuatına uygun d�ş protez
laboratuvarı bulundurmak zorundadır. Bu durumda en az b�r d�ş protez tekn�syen� veya tekn�ker� çalıştırılır.

(3) Bünyes�nde d�ş protez laboratuvarı bulunmayan sağlık kuruluşlarında d�ş protez tekn�syen� veya tekn�ker�
çalıştırılamaz.

(4) Sağlık kuruluşları h�zmet satın alınması yoluyla d�ş protez laboratuvarlarıyla sözleşme yapab�l�r. Bu
durumda hastanın tüm tıbb� �şlemler� h�zmet alan sağlık kuruluşu bünyes�nde yapılır. Sağlık kuruluşu hastayı h�zmet
satın aldığı d�ş protez laboratuvarına yönlend�remez ve d�ş protez laboratuvarı hasta �le �rt�bat kuramaz.

(5) D�ş protez h�zmet�n�n h�zmet alımı yoluyla gördürülmes� hal�nde, h�zmet� alan sağlık kuruluşu �le h�zmet�
veren d�ş protez laboratuvarı, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.

Radyoloj� h�zmetler�
MADDE 21- (1) D�ş hek�mler� tarafından hastalarının teşh�s�nde kullanılacak olan röntgen c�hazları �ç�n

19/4/1937 tar�hl� ve 3153 sayılı Rad�yoloj�, Rad�yom ve Elektr�kle Tedav� ve D�ğer F�zyoterap� Müesseseler�
Hakkında Kanun hükümler� uygulanır.

(2) Röntgen c�hazları �ç�n Nükleer Düzenleme Kurumundan �lg�l� mevzuata uygun l�sans alınması zorunludur.
(3) Sağlık kuruluşları bünyes�nde kend� hastalarına h�zmet vermek kaydıyla dental radyoloj� b�r�m� veya

ün�tes� kurulab�l�r. Ancak kend� hastaları dışındak� hastalara radyoloj� h�zmet� ver�lmek �stenmes� durumunda ağız, d�ş
ve çene radyoloj�s� uzmanı çalıştırılması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşları �le İlg�l� D�ğer Hususlar

Hasta kayıtları
MADDE 22- (1) Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara a�t ver�ler elektron�k ortamda kayded�l�r. Ver�ler�n

kayded�lmes� ve arş�vlenmes� hususlarında Bakanlığın kayıt tesc�l s�stem�nde kayıtlı b�r sağlık b�lg� yönet�m s�stem�
kullanılması zorunludur.

(2) Hastaların teşh�s ve tedav� b�lg�ler� �le varsa röntgen kayıtları ve genel anestez� veya sedasyon altında
yapılan �şlem b�lg�ler� d�ş numaraları �le b�rl�kte ayrıntılı olarak kayded�l�r.

(3) Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan k�ş�sel sağlık ver�ler�, 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu �le �k�nc�l düzenlemelere ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında



Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 378 �nc� maddes�ne uygun b�r şek�lde Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara göre
�şlenerek merkez� sağlık ver� s�stem�ne aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve b�ld�r�m s�stem�ne ve Bakanlıkça
yapılacak d�ğer �ş ve �şlemlere esas olmak üzere, �sten�len b�lg� ve belgeler�n gönder�lmes� zorunludur.

(4) Tüm hasta kayıtları, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun şek�lde muhafaza ed�l�r. Hasta b�lg�ler�n�n g�zl�l�ğ�
�lkeler� �hlal ed�lemez.

(5) 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanunu hükümler�ne uygun elektron�k �mza �le
�mzalanmış tıbb� kayıtlar, resm� kayıt olarak kabul ed�l�r ve �lg�l� mevzuata göre yedekleme ve arş�vlemes� yapılır.
Hastaların sağlık b�lg�ler�ne a�t gerekl� kayıtların elektron�k ortamda saklanmasının, değ�şt�r�lmes�n�n veya
s�l�nmes�n�n önlenmes� ve g�zl�l�ğ�n �hlal ed�lmemes� �ç�n f�z�k�, manyet�k veya elektron�k müdahalelere ve olası
su�st�mallere karşı gerekl� �dar� ve tekn�k tedb�rler alınır. Bu konudak� gerekl� �dar� ve tekn�k tedb�rler�n alınmasından
ve per�yod�k olarak denetlenmes�nden mesul müdür sorumludur. Elektron�k ortamdak� ver�ler, güvenl� yedekleme
s�stem�yle düzenl� olarak yedeklen�r. Dosyada bulundurulması zorunlu evraklar ayrıca saklanır.

(6) Adlî vakalara ve adlî raporlara a�t kayıtların g�zl�l�ğ� ve güvenl�ğ� açısından, vakayı tak�p eden d�ş hek�m�
har�c�nde vaka hakkında ver� g�r�ş� veya adlî raporu tanz�m eden d�ş hek�m�n�n onayından sonra raporda değ�ş�kl�k
yapılamaması �ç�n gerekl� tedb�rler alınır. Adlî vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetk�lend�rd�ğ� k�ş�ler er�şeb�l�r.
Adlî kayıt veya raporların resmî merc�lerden �stenmes� hal�nde, yen� çıktı alınarak suret olduğu bel�rt�l�r ve tasd�klen�r.
Bu raporlar �le �lg�l� sorumluluk, mesul müdüre ve ruhsat sah�b�ne a�tt�r.

(7) Faal�yet� sona eren sağlık kuruluşu, yazılı veya elektron�k kayıtlarını, defterler� ve d�ğer belgeler� arş�v �le
�lg�l� mevzuatta bel�rt�len süre müddet�nce saklanmak üzere Müdürlüğe devreder.

(8) D�ş hek�m�, çalıştığı sağlık kuruluşunda elektron�k reçete düzenler. Gerekl� hallerde, çalıştığı sağlık
kuruluşunun �sm�n� taşıyan f�z�k� reçetey� �mzalar ve kaşes�n� basar.

(9) Çalışan h�çb�r personel, başkasına a�t elektron�k �mza veya kaşey� kullanamaz.
Hasta hakları
MADDE 23- (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta haklarına da�r mevzuatın etk�n şek�lde uygulanmasına yönel�k

gerekl� tedb�rler alınır. Merkez ve hastanelerde hasta hakları b�r�m� oluşturulması zorunludur.
(2) Sağlık kuruluşlarında yapılacak tüm müdahaleler �ç�n �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde rıza formu alınması

zorunludur.
B�lg�lend�rme ve tanıtım
MADDE 24- (1) Sağlık kuruluşları tarafından h�çb�r mecrada reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları ağız ve d�ş sağlığını koruyucu ve gel�şt�r�c� n�tel�kte b�lg�lend�rme yapab�l�r. Sağlık

kuruluşları bu madde hükümler�ne aykırı olmamak kaydıyla açılışı, h�zmet alanları ve sunduğu h�zmetler �le �lg�l�
konularda toplumu b�lg�lend�rmek amacıyla tanıtım yapab�l�r ve �lan vereb�l�r. Ancak, b�lg�lend�rme ve tanıtım
faal�yetler� kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu b�l�msel olarak kanıtlanmamış b�lg�lere ve talep oluşturmaya
yönel�k açıklamalara yer ver�lemez.

(3) Sağlık kuruluşları, tıbbî deontoloj� ve meslekî et�k kurallarına aykırı şek�lde, �nsanları yanıltan, yanlış
yönlend�ren ve talep oluşturmaya yönel�k, d�ğer sağlık kuruluşları aleyh�ne haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunamazlar ve bu mah�yette tanıtım yapamazlar.

(4) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık b�lg�ler�, konusuna göre yetk�l�
sağlık meslek mensupları tarafından ver�lmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan b�lg�lend�rme ve tanıtımlar,
hastayı �lg�l� sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı b�ç�mde yönlend�recek �çer�kte olamaz.

(5) D�ş hek�mler� tarafından, d�plomalarının veya uzmanlık belgeler�n�n onlara verd�ğ� yetk�ler har�c�nde,
sert�f�ka, yüksek l�sans veya doktora belges�ne dayanılarak, uzman olunduğu �lan ed�lerek meslek yürütülemez ve bu
tür belgeler mesleğ�n �crasında uzmanlık belges� olarak kullanılamaz.

Sağlık kuruluşlarının �s�mlend�r�lmes�
MADDE 25- (1) Sağlık kuruluşunun tabelasına, basılı evrakına ve elektron�k ortam materyaller�ne faal�yet

�z�n belges�nde yer alan mevcut �s�m ve unvanları veya tesc�l ed�lm�ş �s�mler�n�n dışındak� d�ğer �s�m ve unvanları �le
çalışma belges�nde bel�rt�len uzmanlık dalları har�c�nde başka uzmanlık dalı yazılamaz.

(2) Sağlık kuruluşlarının kapılarında veya b�naların dışında ebadı ve aded� Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�
tarafından bel�rlenen standartta tabela bulundurulur.

(3) Sağlık kuruluşu �s�mlend�r�lmes�nde; k�ş�ler�n yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmes� amacıyla, hang�
�lde olduğuna bakılmaksızın ülke genel�ndek� kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının �s�mler� aynen veya
çağrıştıracak şek�lde kullanılamaz.

Atıkların �mhası
MADDE 26- (1) Sağlık kuruluşlarında tıbb� atıkların bertarafı �ç�n 25/1/2017 tar�hl� ve 29959 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tıbb� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak gerekl� tedb�rler alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Denet�m, yasaklar ve �dar� yaptırım



MADDE 27- (1) Sağlık kuruluşları; ş�kâyet veya �hbar üzer�ne yapılan olağan dışı denet�mler har�ç olmak
üzere Müdürlükçe oluşturulan denetleme ek�b� tarafından, Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan �lg�l�s�ne
göre sağlık kuruluşu �ç�n düzenlenen denet�m, sorgu ve �dar� yaptırım formu kullanılarak yılda en az b�r defa olağan
denet�me tab� tutulur. Denetleme ek�b�; en az b�r� d�ş hek�m� olmak üzere en az üç k�ş�den oluşur.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� uygulamalar bakımından yasak olan f��ller şunlardır:
a) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ruhsat alınmaksızın sağlık kuruluşu açılamaz.
b) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre faal�yet �z�n belges� alınmaksızın sağlık h�zmet� sunulamaz.
c) Sağlık kuruluşlarında yetk�s�z sağlık meslek mensubu çalıştırılamaz.
ç) Sağlık kuruluşlarında, Müdürlükten �z�n alınmaksızın, c�haz ve personel durumu �le ruhsata esas olan f�z�k�

alanlarda değ�ş�kl�k yapılamaz.
(3) Sağlık kuruluşlarında bu Yönetmel�ğe aykırı uygulamaların tesp�t� hal�nde; Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve

Ek-10/d’de yer alan �lg�l�s�ne göre sağlık kuruluşu �ç�n düzenlenen denet�m, sorgu ve �dar� yaptırım formunda
bel�rt�len �dar� yaptırımlar uygulanır.

(4) Sağlık kuruluşlarında bu Yönetmel�kte yaptırımı bulunmayan aykırılıkların tesp�t� hal�nde, aykırılığın
durumuna göre b�r ayı geçmemek üzere süre ver�l�r. Bu süre sonunda, aykırılığın g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hâl�nde, b�r
öncek� aya a�t brüt h�zmet gel�r�n�n yüzde b�r�nden yüzde üçüne kadar �dar� para cezası uygulanır. B�r takv�m yılı
�ç�nde aynı aykırılığın üçüncü kez tesp�t�nde, ver�len �dar� para cezası �k� katına çıkarılır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, özel hastaneler ve ayakta teşh�s ve tedav�

yapılan özel sağlık kuruluşlarının tab� olduğu mevzuat �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 29- (1) 3/2/2015 tar�hl� ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve D�ş Sağlığı H�zmet�

Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut sağlık kuruluşlarının uyumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları

f�z�k� gerekl�l�kler bakımından ruhsatlandırıldığı tar�htek� yönetmel�k hükümler�ne tab�d�r. Ancak, tıbb� donanım ve
personel standartları 31/12/2023 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hâle get�r�l�r.

(2) Tıbb� donanım ve personel standartları bakımından bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hâle get�r�len
mevcut sağlık kuruluşlarından, 13 üncü ve 14 üncü maddelere uygun şek�lde �şlemler� tamamlananlara ön �z�n belges�
aranmaksızın ve belge bedel� alınmaksızın ruhsat ve faal�yet �z�n belges� düzenlen�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılan başvurular, yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k
hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.

(4) Mevcut sağlık kuruluşlarının ruhsat sah�b� olan ş�rketlere ortaklığı bulunan tab�pler�n ortaklık durumları
aynı şek�lde devam eder.

(5) Mevcut sağlık kuruluşları, 1/3/2023 tar�h�ne kadar 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına uygun şek�lde
kayıtların elektron�k ortamda tutulab�lmes� �ç�n gerekl� hazırlıkları tamamlar.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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