MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1-(Değişik:RG-25/09/2010-27710) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13 yer
alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe, üçlü
imza sirküsü.
2-Muayenehanenin oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100
ölçekli ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan
örneği,(16 metrekare muayenehane odası ve içinde lavabo, 12 metrekare bekleme salonu, 10 metrekare
pansuman odası, 5 metrekare emzirme odası içinde lavabo (Kadın-Çocuk Uz.),arşiv, tıbbi atık birimleri
krokide belirtilecek).
3-(Değişik:30.01.2015-29252) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık
belgesinin İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile 2 adet
vesikalık fotoğrafı,
4-Mayenehane açılması planlanan adrese ait ilgili hekim adına düzenlenecek olan Vergi Levhası ve
Kira kontratı,
5- Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç
listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde bizzat görülerek
doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
6- (Değişik:RG-23/03/2015-1143) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da İlçe Sağlık
Müdürlüğünce onaylı sureti,
7-(Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına
karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili, merciden alınan belge. (Sağlık Bakanlığı Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 2819 sayılı yazısına istinaden, Yapı ruhsatı tarihi
2008 ve sonraki tarihlerde alınmış olan binalardan yangın raporu istenmemektedir.)
8- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık sözleşmesi. (Ruh Hastalıkları
Uzmanlarından istenmiyor.)
9- (Değişik:RG-25/09/2010-27710) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı
ile hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görümek şartıyla İlçe Sağlık
Müdürlüğünce tasdik edilecek olan suretleri; istenir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir.)
10- (Değişik: RG:3/8/2011-28014) Acil Seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde acil
müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp
bulundurulması gerekir.
11- (Değişik: RG:3/8/2011-28014) Yönetmeliğin 12/D Maddesinde muayenehanelerin taşıması
gereken asgari tesis, fiziki şartlarla ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve onaylanacak
olan mahal raporu.
12-(Değişik:RG-03/07/2014-29049) Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde optisyenlik müessesesi
ile Göz Hastalıkları Uzmanlarının mesleğini icra ettiği özel muayenehane ve sağlık kuruluşu faaliyet
gösteremez. (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahal raporunda ayrıntılı belirtilmeli)

13- (Değişik Cümle:RG-3/8/2011-28014) 3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehanelerin, 12/D
maddesi ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek
Belgeler ile 3/8/2015 tarihine kadar uygunlukları sağlanarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurulur.
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