
ACİL VE ÖNEMLİ DUYURU
RUHSATLI LABORATUVAR VE MÜESSESELERİN 

6 MART 2011 TARİHİNE KADAR MÜRACAAT ETME HAKLARI VARDIR. 
“derhal başvurun”, “cumaya kadar başvurun” çağrıları

hukuki dayanaktan yoksundur.

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik’te 6 Ocak tarihinde yapılan değişiklikler ile; 

 laboratuar ve müesseseler de Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarına 
dahil edilmiş, 

 bu kuruluşlar ve poliklinikler Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek planlamaya 
tabi tutulmuş, 

 laboratuar ve müesselere dahil bütün sağlık kuruluşlarında günlük mesai 
saatleri içinde kesintisiz çalışma zorunluluğu getirilmiş, 

 hekimlerin ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık 
kuruluşlarında çalışma biçimleri de yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici 9. maddenin 4. fıkrasıyla da, 

“(4) 6/1/2011 tarihinden önce;
a) Müstakil olarak açılmış olan laboratuvar ve müesseseler, en geç iki ay 
içerisinde bu Yönetmeliğe göre kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak 
için müdürlük aracılığıyla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça bu 
kuruluşların birinci fıkraya göre kadroları belirlenerek kuruluş ruhsatı ve 
mesul müdür belgesi düzenlenir. İki ayın sonunda ruhsat ve mesul müdür 
belgesi müracaatında bulunmayan kuruluşların faaliyeti müracaatta 
bulunana kadar valilikçe süresiz durdurulur.”

düzenlemesi getirilmiştir. Hemen belirtelim ki, Yönetmeliğin bu düzenlemesi dahil 
olmak üzere, hukuka aykırı maddelerine karşı (Yönetmeliğin işaret ettiği iki aylık 
süre dolmadan, yürütmenin durdurulması kararı alınması amacıyla) hızla dava 
açılmıştır. 

Diğer yandan dün ve bugün meslek örgütüne çok sayıda başvuru iletilmiş ve 
Kadıköy Grup Başkanlığı tarafından bizzat aranılarak, “derhal müracaat edin”, 
“cumaya kadar müracaat etmezseniz süre doluyor”, “ruhsat aslını getirmeniz lazım” 
vb. açıklamalarda bulunulduğu öğrenilmiştir. 

Konu tarafımızdan da araştırılmış, İl Sağlık Müdürlüğü ile de görüşülmüş ve 
Müdürlüğün bu yönde sözlü veya yazılı bir talimatı olmadığı öğrenilmiştir. 

Konunun Kadıköy Grup Başkanlığı’nın “kendi insiyatifi” ile bu denli karışık bir hal 
aldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Grup Başkanlığına da gerekli bilgilendirmeler 
yapılmış ve hatalı bilgilendirmeye dayanan bu sorun çözülmüştür. 

Ancak bu vesile ile bir kez daha yinelemek isteriz ki; hali hazırda ruhsatı bulunan 
laboratuvar ve müesseselerin 6 Mart 2011 tarihine kadar müracaat etmesi
yeterlidir. Aksi yöndeki tüm çağrı, duyuru ve davetlerin hiçbir hukuki geçerliliği 
yoktur. 

Önemle duyurulur.
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