
“DEPREM GÜVENLİK RAPORU” ve “TEREDDÜT OLUŞTURAN” BAZI KONULAR HAKKINDA 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA 

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihli ““AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK 

KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” ile düzenlenen sağlık kuruluşu açılışındaki ön izin 

başvurusunda istenen;  

1.Müellif onaylı mimari proje, 

2.Deprem Güvenlik raporu, 

3.Yangın güvenliği belgesi, 

ve 

4.Yönetmelik öncesi hazırlığı yapılmış ancak başvurusu yapılamamış sağlık kuruluşlarına, 

 ilişkin olarak “uygulama birliğinin sağlanması” ve “mağduriyetlere neden olunmaması” açıklamasıyla 

3 Kasım 2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine açıklayıcı yazı gönderdi.  

Bilindiği gibi;  “AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK” 6 Ekim 2022 tarihli 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yönetmelik ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları için;  “ön izin”, “ruhsat” ve 

“faaliyet izni” aşamalarından oluşan üçlü başvuru aşaması düzenlenmiş, yeni sağlık kuruluşu “ön izin” 

başvurusu için gerekli belgeler sayılırken (Yönetmelik Ek-1 ‘de ); 

1.Müellif onaylı mimari proje ve plan (Ek-1 Madde:4 ve 5) eklenmesi (Hastane, Merkez ve Poliklinik 

için) şartı getirilmişti. Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen açıklayıcı yazıda; 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 belirtilmiştir.  

2. Mevcut binalarda, sağlık kuruluşu açılış başvurusuna “Deprem Güvenlik Raporu”(EK-1 Madde 7 ) 

eklenmesi şartı getirilmişti. Yönetmelik ile getirilen deprem güvenlik raporunun hangi yapılar için 

aranacağı ve nereden temin edileceği belirsiz bırakılmıştı. Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine 

gönderilen açıklayıcı yazıda; 

a) 06.03.2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan binalar için deprem 

dayanıklılık raporu istenmeyeceği,   

b) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 06.03.2007 tarihinden sonra alınmış olmakla birlikte 

ESASLI TADİLAT YAPILMIŞ BİNALAR ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bu tarihten önce 

yapılmış olan binalar için;  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından verilen deprem dayanıklılık raporu isteneceği,  

c) İmar Barışı kapsamındaki binalar için 2007 yönetmeliğine uygun şekilde yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından verilmiş ve uygunluğu onaylanmış depreme dayanıklılık raporunun isteneceği 

belirtilmiştir. 

3. Bakanlığın açıklama yazısında; sağlık kuruluşu ön izin başvurusu ekinde yangın güvenliğine ilişkin 

istenen (EK-1 Madde 7) yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair belgenin “ön izin” 

aşamasında ilgili belediyeden temin edilemediği durumlarda söz konusu belgenin “ruhsat başvurusu” 

aşamasında da temin edilebileceği belirtilmektedir. Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin 



belge ile ilgili açıklama yazısı, talep edilen belgenin içeriği ile ilgili bir “açıklama içermemekte” olup 

sunulacağı aşamayı değiştirmekten ibarettir.  

4. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (06.10.2022) önce açılış hazırlığı yapmış, neredeyse 

yatırımını tamamlamış olan ancak resmi olarak ruhsat başvurusu yapmamış olan sağlık kuruluşları 

bakımından yönetmelikte bir geçiş hükmünün düzenlenmemiş olması çok fazla eleştiriye neden 

olmuştu. Bakanlığın açıklama yazısında, ruhsatlandırma hazırlığı yapan ancak müdürlüklere ruhsat 

başvurusunu yapmamış olan girişimler için yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.10.2022 tarihinden 

önce; 

a) Röntgen cihazlarına ait Nükleer Düzenleme Kurumundan alınmış lisans veya başvuru belgesi, 

b) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme, 

c) Bireysel vergi mükellefi olunduğunu gösterir vergi levhası, 

d) İlgili belediyeden alınmış tadilat izin belgesi, 

e) …vb, 

Belgelerden en az birinin ibraz edilmesi halinde, Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında yani, “YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN (önceki) YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLECEKTİR”. 

Av.Gürsan Atar 

 

 


