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Sayı : E-67029623-199
Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 01/09/2021 tarihli ve 54718026-434.02-02-2447 sayılı yazı.

Bilindiği üzere; ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait usûl ve esasların
belirlendiği Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları için
başvuru süreci; ön izin, ruhsat ve faaliyet izni olarak aşamalandırılmış olup bu sayede olası iş gücü ve
maddi kayıpların önüne geçilmesi planlanmıştır.

Bakanlığımıza vakî müracaatlardan aşağıda sıralanan hususlarda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmış
olup uygulama birliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması açısından Müdürlüğünüzce
bahse konu sağlık kuruluşlarının başvurularında aşağıda sıralanan maddelere dikkat edilmesi
gerekmektedir.

1- Müellif onaylı mimari proje hususuna ilişkin; ön izin başvurusu için gerekli belgeler (Ek-1)
arasında yer alan mimari projenin, müellif onaylı olarak temin edilmesinin mümkün olmadığı
durumlarda, kurulması planlanan sağlık kuruluşunun uygulama projesini çizen yetkili mimar tarafından
onaylanmış mimari projenin kabul edilebileceği,

2- Deprem güvenlik raporu hususuna ilişkin;

- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin yayım tarihi olan
06.03.2007'den sonra yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan binalar için deprem dayanıklılık
raporu istenmeyeceği,

- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 06.03.2007 tarihinden sonra alınmış olup esaslı
tadilat yapılan binalar ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 06.03.2007 tarihinden önce alınmış
binalar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından
verilen deprem dayanıklılık raporu isteneceği,

- İmar Barışı kapsamındaki özel sağlık kuruluşları için ilgide kayıtlı Bakanlığımız yazısı
doğrultusunda işlem tesis edileceği,

3- Yangın güvenliğine ilişkin; ön izin başvurusu için gerekli belgeler (Ek-1) arasında yer alan
yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair belgenin ön izin aşamasında ilgili belediyeden temin
edilemediği durumlarda söz konusu belgenin ruhsat başvurusu aşamasında da temin edilebileceği,
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4- Yönetmelik öncesi ruhsatlandırma hazırlığı yapan ancak başvurusunu resmi olarak
müdürlüklere yapmamış olan sağlık kuruluşlarına ilişkin; 06.10.2022 tarihinden önce resmi kurumlardan
alınan (Röntgen cihazlarına ait Nükleer Düzenleme Kurumundan alınmış lisans veya başvuru belgesi,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme, bireysel vergi mükellefi olduğunu
gösterir Vergi Levhası, ilgili belediyeden alınmış tadilat izin belgesi, vb.) belgelerden en az birinin ibraz
edilmesi halinde anılan Yönetmelik Geçici Madde 1’ in üçüncü fıkrası hükmünce değerlendirme
yapılabileceği,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Dağıtım:
81 İl Valiliği
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