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HALİNDE derhal,
AKSİ HALDE 3 ağustos 2015 tarihine kadar TAMAMLAMASI/UYUM 

SAĞLAMASI
İSTENEN KOŞULLAR

I-MADDE 12/D–Muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve 
personel standartlarına ilişkin şartlar

a) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m²
kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile 
bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m²  hekim çalışma 
alanı ve en az 8 m²  hasta muayene alanı olarak düzenlenir. Hasta muayene 
odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin 
sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık 
dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve 
lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında 
lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene 
odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde 
gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete 
uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet 
bulunur.

b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden 
fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu 
sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon 
bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip 
pansuman odası bulunur.

ç) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları
uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek 
emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık 
dallarında aranmaz.

d) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve 
istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak 
bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro 
veya bölüm bulundurulur.

e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el 
yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet 
düzenlenir.

f) Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi 
fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 
ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir 
şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından 
yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24˚C 



aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve 
duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter 
istihdam edilebilir.

h) Atıklar: Tıbbî atıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ı) Hasta ve çalışan güvenliği: Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar 
için sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve 
korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.

i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için 
gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp 
bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve 
kolay ulaşılabilir bir yerde olur.”

II-EK-1/d: Muayenehane Açmak Başvurusunda İstenecek Belgeler

1) Muayenehanenin açılışına ilişkin başvuru dilekçesi ve muayenehanenin faaliyet 
göstereceği adresi,

2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını 
gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek 
doğruluğu onaylanmış plan örneği,

3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 
Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı,

4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme 
ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından 
yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti (Yapı
kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı
aranmaz.),

7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, 
tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve 
yetkili merciden alınan belgeyi (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu, 
2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.),”

8) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı,

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi 
atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi.”

3 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDEN SONRA AÇILACAK 
MUAYENEHANELER

Yeni açılacak muayenehanelerden istenen belgeler;



1- “MADDE 12/D–Muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve 
personel standartlarına ilişkin şartlar” başlıklı düzenlemede yer almaktadır. Bu 
düzenleme yukarıdaki üst başlık altında yer aldığından, ayrıca tekrarlamıyoruz. 

2- EK-1/d: Muayenehane Açmak Başvurusunda İstenecek Belgeler yönünden 
ise yukarıda sıralananlara ek olarak, depreme dayanıklılık raporu istenecektir. İlgili 
madde şöyledir; 

6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu (Yapı ruhsatı
ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden 
sonra yapılmış binalarda istenmez.),

3- Görüldüğü gibi 3 Ağustos 2010 öncesi ve sonrasında istenecek belgeler 
yönünden (deprem raporu haricinde) esaslı farklılık bulunmamaktadır. Asıl fark her 
iki durumda tanınan süreye ilişkindir. (Yukarıda da yer verdiğimiz gibi, 3 Ağustos 2010 
öncesinde muayenehane açılışı yapan hekimlere tanınan uyum süresi 3 Ağustos 2015 
tarihidir.)

20.08.2011
İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu 


