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TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER

KİMLER AÇABİLİR?

MADDE 8 – (1) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip
veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır.

PLANLAMA ve YER SEÇİMİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması
MADDE 9 – (1) Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç
duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet
birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu
ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz
önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde
sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile
çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet
sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.

(2) Tıp merkezi açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen
yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilirler.

(3) Bakanlıkça birinci fıkraya göre planlanan yatırım listesi, her yıl Ekim ayında
Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Tıp merkezi açmak isteyenler, Kasım ayı
sonuna kadar Bakanlığa başvurur. Yerleşim yeri itibariyle planlanan tıp merkezi
sayısından fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek
hak sahibi belirlenir.

(4) Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki tıp merkezleri için Kasım ayında başvuru
olmaması halinde, takip eden yılın Ağustos ayına kadar bu tıp merkezleri için
başvuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ayın sonuna kadar
başvurular toplanır ve takip eden ayın ilk haftasında birden fazla istekli olması
halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli
bulunması halinde o kişiye hak sahibi olduğu bildirilir.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre hak sahibi olan kişi, hak sahibi olduğunun
bildirildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde 11 inci madde uyarınca ön izin
almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına
başladığını Müdürlük vasıtasıyla belgelemek zorundadır. Aksi halde, hak sahipliği
sona erer. Hak sahipliği sona erenler, üç yıl süre ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer
tıp merkezleri için başvuramaz.

(7) Tıp merkezi açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamaya uymak
zorundadır. Ruhsatlandırılan tıp merkezlerine yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji
yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya
uyulması zorunludur.

Yer seçimi
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MADDE 10 – (1) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıdaki şartlarda
olması gerekir:

a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz
yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak
olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,

b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir
olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu
ile belgelenmesi,

c) İmar mevzuatında özel sağlık tesisi yapılabilecek yer olması,
ç) Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalışanları için, 1/7/1993 tarihli ve

21624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı
kısmında belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık
kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada
belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark
Yönetmeliğindeki ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması.

Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11 – (1) Tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır.
Ön izin için, aşağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere
Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir:

a) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

b) Tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleşimi ile 10 uncu maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendine göre otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların
gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje,

1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen

en az iki kesit ve tüm cepheleri
kapsar.
(3) Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya Yönetmeliğe
uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en
geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin
başvuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.

BİNA DURUMU

Bina durumu
MADDE 12 – (1) Tıp merkezleri, ahşap olmamak kaydıyla, aşağıdaki müstakil
binalarda kurulur:

a) Tıp merkezi projesi ile Bakanlıktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak
imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilen ve tıp merkezi veya özel sağlık tesisi olarak
yapı kullanma izni belgesi alınan binalar veya,

b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 10 uncu maddedeki şartları taşıyan ve
tadilat işleminden önce Bakanlıktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak tıp
merkezi binasına dönüştürülen ve tadilat bittikten sonra tıp merkezi veya özel
sağlık tesisi olarak yapı kullanma izni belgesi alınan binalar.
(2) Tıp merkezi binasında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve
içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere
kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
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(3) Tıp merkezinde, hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere
kurulan kafeterya, kantin gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için
hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden
kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu
engelleyecek şekilde kurulamaz.

FİZİKİ ŞARTLAR, BULUNMASI ZORUNLU HİZMET BİRİMLERİ

Tıp merkezlerinin zorunlu tıbbi hizmet birimleri
MADDE 12/A –
a) Hasta bekleme salonu:
b) Poliklinik muayene odası:
c) Ameliyathane: Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinde zorunludur.
ç) Gözlem ünitesi :
d) Acil ünitesi:
e) Numune alma odası :
f) Merkezî sterilizasyon ünitesi:

Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler (MADDE 12/B)
Isıtma, havalandırma, aydınlatma ve diğer alanlar (MADDE 12/C)

AÇILMIŞ SAĞLIK KURULUŞLARININ DURUMU ve UYUM SÜRESİ

Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-10/3/2010-27517)
(1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşları;

a) 31/12/2009 tarihinden itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç
olmak üzere bu Yönetmeliğe göre bina şartları ve fizik mekânlarını oluşturarak
ruhsat almak zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşlarının Ek 1 inci
maddeye göre başka bir yere taşınmaları halinde bina ve fizikî şartlar bakımından,
9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve uygunluk belgesi
tanzimi işlemleri Müdürlükçe sonuçlandırılır.

b) Tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan
planlamaya uyulması zorunludur. 31/12/2009 tarihinden itibaren dört yıl içinde
ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgeleri iptal edilir.

c) Yeni ruhsat alıncaya kadar mevcut bina ve fizik mekân şartları ile tabip
sayıları dışında bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler. Ek 1
inci maddedeki istisnalardan bu kuruluşlar da yararlanır. Bu kuruluşların mevcut
durumlarının tespitinde 15/2/2008 tarihindeki resmî kayıtlar esas alınır.
(2) 15/2/2008 tarihinden 11/3/2009 tarihine kadar geçen süre içinde tabip
bulunamadığı için uzmanlık dalı uygunluk belgesinden çıkarılan tıp/dal merkezleri,
ilgili tabibin bulunması halinde çıkarılan uzmanlık dalını yeniden uygunluk
belgesine işletebilir.
(3) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi
olmadığından kadro hakkı sona eren tıp/dal merkezleri için 11/3/2009 tarihinden
itibaren bir yıl içinde aynı dalda ve çalışma şeklinde tabip bulunur ise, kadroya
eklenir.

30.10.2012
İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu
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