
  HEKİMLERE MUAYEHANE AÇARKEN NELER GEREKMEKTEDİR ?

Aşağıda  ; 

Mevzuata uygun tüm bilgileri ve uygulama yollarını detayları ile siz 
değerli hekimlerimiz ile paylaştık.

Muayehane açarken ; 

Gerekli malzeme ve cihaz listesi tarafımızdan ilgili
mevzuata uygun olarak 1 gün içerisinde ilgili adresinize kurulmaktadır.
(istanbul içi 1 gün - il dışı ambar kargo ile gönderilmektedir.Özel koltuk 
rengi seçimi gibi değişiklikler söz konusu ise 3-5 gün aralığında teslimat 
süresi değişmektedir.)İl içi kurulum tarafımızdan sağlanmaktadır.İl dışı 
çevrim içi 24 saat destek verilmektedir.

Sunmuş Olduğumuz Hizmet Kategorileri ; 

*Hastane kurulumları
*Poliklinik ve Tıp Merkezi kurulumları
*Muayehane kurulumları
*Klinik kurulumları
*Saç ekim merkezi kurulumları
*Getat ve Tamamlayıcı tıp merkezi kurulumları
*Welness merkezi kurulumları

Yukarıda başlıklar ile sunulmuş olan merkezlerin Tıbbi Cihaz ve Tıbbi 
Malzemeler anlamında tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
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Kendi muayenehanesini açmak isteyen doktorlar için çoğu kez bu süreç oldukça 
zorludur. Muayenehane açmak için gereken bazı yasal prosedürler ve yapılması   
gereken işlemler vardır. Bu süreç bazen uzayabilmektedir. Muayenehane açmak için gerekli 
olan süreci basitleştirmek için aşağıdaki belgeleri edinmek gerekmektedir. 

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Muayenehanenin açılacağı adresini, telefon numarasını, çalışma saatlerini, hasta bakılacak
branşı içeren dilekçe, fotoğraf, ikametgah, nüfus cüzdanı örneği,

2- Muayenehanenin oda esasına bütün mekanlarını ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 
ölçekli ve (Toplum Sağlığı Merkezince) tarafından yerine bizzat gidilerek onaylanmış plan örneği,

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

4- Muayenehanelerde kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile 
ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış (Toplum Sağlığı Merkezinde) tarafından yerinde bizzat 
görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

5- Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da ( Toplum Sağlığı Merkezince) onaylı sureti,

6- Binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,(19.08.2008 tarihin-den sonra
yapılanlardan istenmeyecek)

7- Binada ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın
kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili mer-ciden alınan
belge. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra olan
binalarda ise “ Muayenehanenin içinde yangına karşı gerekli ted-birlerin alındığı belge”

8- Tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla (Belediyece) yapılmış Tıbbi Atık sözleşmesi

9- Tabip Odası Kaydı,

10- Not : Belgeler İlçe Sağlık Müdürlüğünce Onaylanacak.

11- Sağlık Bakanlığı’nın 31.05.2012 tarih ve 9208 Bakanlığın Yargı Kararı ile ilgili yazısı

12- 21.03.2012 tarihli yürütmeyi durdurma ile durdurulanlar.

13- Kapı, rampa, asansör, özürlü tuvaleti, merdivenler
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Belgelerle İlgili Detaylar

Dilekçede şunlar yer almalıdır:

Hangi branşta hasta bakacağını belirtmeli,
Muayenehanenin açık adresi belirtilmeli,
Başka yerde muayenehanesinin olup olmadığı,
Kamu kuruluşunda çalışıp, çalışmadığı (Çalışıyor ise Part-Time Belgesi),
Tarih-isim-soyadı- branş- diploma no- imza-adres telefon yazılı olmalı.

Nüfus cüzdanı örneği nasıl olmalıdır?

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
Türk soylu yabancı uyruklu sağlık personeli için Bakanlığın 19.11.1998 tarih ve 14822 
sayılı konu ile ilgili genelgesinde belirtilen belgelerin noter tasdikli örnekleri,
Yabancı uyruklu olanların çalışabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubesin-
den sürenin belirtildiği çalışma izin belgesi.
Her ilçe bu konuda tarih sıralaması yapıp tablo hazırlamalı ve çalışma izin süreleri 
dolan kişileri uyarıp yeni çalışma izin belgelerini temin etmeli.

İkametgah Örneği Nasıl Olmalıdır?

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
İkametgah bulunduğu ile ait olmalı.
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Serbest Sağlık Mensupları Fişi:
Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, 
adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) 
yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

İhbarname:
Tüm boşluklar usülüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mut-
laka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mut-
laka olmalı.

Kira Kontratı:
Adres hanesi, (Müracaatla ilgili dilekçe, ihbarname, kira kontratı, vergi levhası vb.) 
evrakların hepsi aynı olmalı,
Şahıs adına,
Ne için kullanılacağı hanesine (muayenehane , laboratuar, poliklinik vb. amaçlı yazılı 
olmalı),
Mevcut yıla ait olmalı,
Aslı veya Noter tasdikli örneği olmalı.

Vergi Levhası:
Şahıs ise şahıs adına, müracaat adresi ile aynı olmalı.

Resmi Vazifesi Varsa:
Çalıştığı kurumun antetli evrakına kurum amirince imzalanmış, mühürlenmiş, part-time 
yasasına uygun çalıştığını bildirir belge.
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Oda Kaydı
(Hekim ve Diş Hekimleri için)

Odaya kayıtlı olduklarını ve mesleklerini serbest olarak başkaca özel bir sağlık kuru-
luşunda icra etmediklerini bildirir belge,
Özel Kanunlarında meslek kuruluşuna üye olamayacaklarına dair hüküm olan askeri 
hekimler için zorunlu değildir.

Diplomada istenen detaylar

Noter tasdikli fotokopi değil, fotokopinin noter tasdikli örneği,
Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı,
Mezuniyet sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydıyla diploma yerine fakülte dekanı 
imzalı mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği diploma yerine geçerli olup, diploma 
alındıktan sonra dosyasına eklenir,
Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı.

Uzmanlık belgesinin fotokopisinin noter tasdikli örneği,
Uzmanlık sınavı sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydıyla uzmanlık diploması 
yerine sınav tutanağının noter tasdikli örneği uzmanlık belgesi yerine geçer, uzmanlık 
diploması alındıktan sonra dosyasına eklenir.

Nereye başvurmak gerekmekte?

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru şekli nasıl olmalıdır?

Posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. İlgili kişi şahsen başvur-
mak zorundadır.
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MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ FİZİKİ ŞARTLAR

1) 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.

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

3) 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.

4) 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.ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler 
bulunan tuvalet düzenlenir.

5) 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.

6) 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.

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

8) Dosyada belirtilen asgari tıbbi malzemeler ve ilaçlar kuruluşta bulundurulur.

9) Tabela: Boyut : En fazla 4 m2 Tabela Sayısı : En fazla2 (İki ) Adet Renk : Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması 
halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk
kullanılabilir.Tabeleda hekimin adı-soyadı var ise akademik ünvanı,tıp fakültesi ve uzmanlık belgesinde sahip 
olduğu ünvanlarkullanılabilir.Ayrıca muayenehanede kullanılacak olan tabela,reçete,basılı evraklar ve kaşede ilgili 
mevzuat hükümleri kapsamında klinik ibaresi,marka oluşturacak isim ve logolar ve reklam içerikli ibareler 
kullanılması yasaktır.

10) 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.Müşterek muayenehane açan hekimler acil 
seti,tıbbi atık ve zorunlu ilaçları ayrı ayrı temin etmelidir.



11) Muayenehane açılacak binada Asansör şartı aranmamaktadır.

12) Tıbbi Atık için kırmızı poşet,büyük çöp kovası ve küçük boy iğne ucu atık kutusu temin edilmelidir.

13) Muayenehane için ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra kullanılmak üzere Protokol Defteri,Adli
Rapor Kayıt Defteri ve Teftiş Defteri temin edilmelidir.Defterler Muayenehanenin açıldığı bölgenin ilçe
sağlık müdürlüğüne onay ücreti gösterir dekont ile götürülerek onaylatılmalıdır.Defter onay ücreti ve
hesap numarası ilçe sağlık müdürlüğünden öğrenilebilir.

14) Muayenehanede sağlık personeli çalıştırmak isteyen hekimler gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze
başvuru yapmalıdır.Personelin ayrılışı durumunda Müdürlüğümüzce düzenlenen Personel çalışma
belgesinin iptal edilmek üzere teslim edilmesi gerekir.

15) Muayenehanenin başka adrese nakil işlemlerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.Nakil ile ilgili
gerekli evraklar Müdürlüğümüzden veya internet adresinden temin edilebilir. (http://www.asm.gov.tr)

16) Muayenehanenin kapanması durumunda hekim adına düzenlenen Muayenehane Uygunluk Belgesi
ve defterler ile var ise çalışan personele ait belge asıllarının iptal edilebilmesi için bağlı olduğu İlçe Sağlık
Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

17) Faal olan muayenehanenin kapı numarası,cadde veya sokak ismi belediye tarafından değiştirilmiş
ise Müdürlüğümüze ruhsatta güncelleme yapılması için başvuru yapılması gerekmektedir.

18) Muayenehanede çalışanlar ve hasta güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.(iş sağlığı
ve güvenliği)

19) Muayenehane içinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılacaksa 3 uygulama için 12
metrekare oda gerekli uygulama sayısı arttıkça her 3 uygulamaya ek olarak 3 metrekarelik alan eklenmeli



MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER LİSTESİ   M/DK/39

1. Müracaat öncesi mesul müdür gerekli kontrolleri yapıp tamamladıktan sonra ilgili Sağlık Grup
Başkanlığına başvurur.

2. Daha sonra Sağlık Müdürlüğüne tüm evraklar tamamlanmış olarak gönderilir.
3. DİLEKÇE
4. Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilir
5. Hangi branşta hasta bakacağı belirtilmeli
6. Muayenehanenin açık adresi belirtilmeli
7. Başka yerde muayenehanesinin olup olmadığı,
8. Kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığı,
9. Tarih, isim, soyadı, branş ve diploma no
10.İmza, adres ve telefon yazılı olmalıdır
11.DİPLOMA
12.Sağlık Grup Başkanlığınca “aslı gibidir” şeklinde onaylı,
13.Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalıdır.
14.Yurt dışında diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığı onaylı olmalı
15.TESCİLLİ UZMANLIK BELGESİ
16.Uzmanlık Belgesinin onaylı örneği
17.NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
18.T.C. Numarası yazılı ve 6 aydan eski tarihli olmamalıdır.
19.İKAMETGAH ÖRNEĞİ
20.6 aydan eski tarihli olmamalıdır.
21.Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı evrakın aslı,
22.İkametgah İstanbul iline ait olmalıdır.

23.İHBARNAME
24.KİRA KONTRATI
Ş25.ahıs adına olmalıdır.
26.Mevcut yıla ait olmalı
27.Aslı veya onaylı örneği olmalıdır.
MESUL MÜDÜR SAĞLIK GRUP BAŞK. SAĞLIK MÜD. TMMU/DL/01

1. Mezuniyet sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydı ile diploma yerine fakülte dekanı imzalı
mezuniyet belgesinin onaylı örneği diploma yerine geçerli olup, diploma alındıktan sonra dosyasına
eklenir.

2. Uzmanlık sınavı sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydı ile uzmanlık diploması yerine sınav
tutanağının onaylı örneği uzmanlık belgesi yerine geçer. Uzmanlık diploması alındıktan sonra
dosyasına eklenir.

3. Yabancı uyruklu olanların çalışabilmeleri için Çalışma Bakanlığından alınmış sürenin belirtildiği
çalışma izin belgesi.

Tel: 312 296 68 61 - 62

SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ
Tüm boşluklar dodurulmalı (özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki ,imza, telefonlar, adres ve açılış 
tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa “YOKTUR”, varsa ilgili yer yazılarak 
doldurulur.
Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi 
yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mühürü mutlaka olmalıdır.
Adres hanesi ile müracaat ile ilgili dilekçe, ihbarname, kira kontratı, vergi levhası..vb. evrakların hepsinde 
aynı olmalıdır.
Ne için kullanılacağı hanesine (muayenehane, laboratuar, poliklinik, ..vb. amaç yazılı olmalıdır.)



Ek bilgiler ;

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden 
düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

1219 Sayılı Kanunla kimlerin muayenehane açacakları belirtilmiştir. Serbest Sağlık 
Mensubunun Poliklinik-Hastane-Diyaliz Merkezi vb. yerlerde çalışmaları da muayene-hane 
statüsündedir.

Hazırlanan evraklar yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, ilgili 
hekimin branşı-adı-soyadı- yerin adresi- telefonu yazılı olmalıdır. 
Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her 
maddede-ki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş 
olmalı. 



Ek bilgiler

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden 
düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

1219 Sayılı Kanunla kimlerin muayenehane açacakları belirtilmiştir. Serbest Sağlık 
Mensubunun Poliklinik-Hastane-Diyaliz Merkezi vb. yerlerde çalışmaları da muayene-
hane statüsündedir.

Hazırlanan evraklar yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin 
ismi, ilgili hekimin branşı-adı-soyadı- yerin adresi- telefonu yazılı olmalıdır. Üst yazıda 
dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddede-
ki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş 
olmalı. 
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TÜM BU BİLDİRİMLER 01/01/2022 İLGİLİ BAKANLIK MEVZUATINDAN ALINMIŞ OLUP BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

RESMİ NİTELİK TAŞIMAMAKTADIR.                                                                                 ****BİLGİLENDİRME ****

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/442271/muayenehane-uygunluk-belgesi-icin-basvuru-formu-ilk-acilis-21042021docx-4docx.docx.pdf
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