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Denetim Form Ad

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ MEVZUATA UYGUNLUK KRİTERLERİ

Sağlık Tesisi

191

BÖLÜM NO 1

BÖLÜM ADI Bina ve Hizmet Birimleri Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede her diş hekimi için ayrı bir muayene odası
düzenlenmiş mi?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(2) Her diş hekimi için ayrı bir muayene odası düzenlenir. Ancak
muayenehane haricindeki sağlık kuruluşunda bir muayene
odasında çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla diş
hekiminin çalışmasına izin verilebilir.

Muayenehanede; Proje/krokisine uygun hasta bekleme salonu
bulunuyor mu (Muayenehane için en az 10 metrekare şartı aranır.)?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: b) En az 10 metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme
salonu bulunur. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da
kullanılabilir.

Muayenehanede; Muayene odasında hasta mahremiyetinin
korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses,
görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
Lavabo mevcut mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: a) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin
çevresinde hasta başı gelen tarafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta
ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde muayene
odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması
ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak, iş ve işlemlerde
gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

Muayenehanede başka amaca yönelik işyeri bulunuyor mu?
İçerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere
üçüncü kişilere kiralanmış veya devredilmiş mi?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

k) (Ek:RG-23/12/2016-29927) Sağlık kuruluşu bünyesinde, 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.

Muayenehanede; Ünitin hasta başı gelen tarafında en az 1,50 metre
diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak ve
yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan muayene odası
bulunuyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: a) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin
çevresinde hasta başı gelen tarafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta
ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde muayene
odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması
ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak, iş ve işlemlerde
gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

Muayenehane içerisinde hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından
izole edilmiş arşiv mahalli bulunuyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole
edilmiş arşiv mahalli bulunur.

Muayenehanede; Hasta kullanımına ayrılan zeminler; kolay
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanmış
mı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: f) Muayenehanenin zemini kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.

Muayenehanede hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar
uygun bir şekilde havalandırılarak, yeterli şekilde aydınlatılması
sağlanıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar
uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli şekilde aydınlatılmaları
sağlanır.

Muayenehane içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen
şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet mevcut mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli
bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir: ç) İçerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen
şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet bulunur.

BÖLÜM NO 2

BÖLÜM ADI İdari Hizmet Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede tıbbi atıkların imhasına yönelik 25/01/2017 tarihli
ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınmış mı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî
ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir. Tıbbi atıkların
imha edilmesi amacıyla düzenli şekilde alınması konusunda ilgili
merciyle sözleşme yapılır.

Muayenehanede tıbbi atıkların imhası amacıyla, merkezden düzenli
şekilde alınması konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılmış mı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî
ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir. Tıbbi atıkların
imha edilmesi amacıyla düzenli şekilde alınması konusunda ilgili
merciyle sözleşme yapılır.

Diş protez laboratuvarı sözleşmesi bulunan Muayenehanede
hastanın tüm tıbbi işlemleri kendi bünyesinde yapılıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(3) Özel sağlık kuruluşu hizmet satın alınması yoluyla diş protez
laboratuvarlarıyla sözleşme yapabilir. Bu durumda hastanın tüm
tıbbi işlemleri hizmet alan özel sağlık kuruluşu bünyesinde yapılır.
Sağlık kuruluşu hastayı hizmet satın aldığı diş protez laboratuvarına
yönlendiremez ve diş protez laboratuvarı hasta ile irtibat kuramaz.
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Muayenehanede amacı dışında faaliyet gösteriliyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Şirketin faaliyet alanına giren diğer işler sağlık kuruluşunda

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

yapılamaz. Sağlık kuruluşları amacı dışında faaliyet gösteremez.

Gazete Sayısı: 29256)
Muayenehanede dışarıya ilaç, tıbbi cihaz ( implant vb.) veya sarf

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Sağlık kuruluşunun dışarıya ilaç veya sarf malzeme sattığının ve

malzeme satılıyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

amacı dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde

Gazete Sayısı: 29256)
Muayenehanede hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal ediliyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

i) Hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)
Muayenehanede; Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi

edilen tıbbi işlemler yapılıyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

işlemlerin sağlık kuruluşunda yapıldığının tespiti halinde,

Muayenehanede; ağız ve diş sağlığı hizmeti haricinde hasta kabulü

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Sağlık kuruluşunda, ağız ve diş sağlığı hizmeti haricinde hasta

ve hasta tedavisi yapılıyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

kabulü ve hasta tedavisi yapıldığının tespiti halinde

Gazete Sayısı: 29256)
Muayenehanede genel tababet alanına giren herhangi bir cerrahi
müdahale yapılıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

j) Sağlık kuruluşlarında genel tababet alanına giren hiçbir cerrahi
müdahale yapılamaz.

Muayenehane bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin talep
halinde dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge veriliyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

Talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin dökümünü ve tutarını
gösteren onaylı belge verilmediğinin tespiti halinde

BÖLÜM NO 3

BÖLÜM ADI Personel Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; diş protez teknisyeni/teknikeri çalışıyor mu
(Çalışamaz.)?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

(2) Bünyesinde diş protez laboratuvarı bulunmayan ADSM ve diğer
sağlık kuruluşlarında diş protez teknisyeni/teknikeri istihdam
edilemez.

Muayenehanede adına çalışma belgesi düzenlenmemiş sağlık
personeli çalıştırılıyor mu (Muayenehane için mesul müdürlük
belgesi ve diş hekimi için çalışma belgesi düzenlenmez ancak ağız
ve diş sağlığı teknikeri çalıştırılıyorsa çalışma belgesi düzenlenir.)?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

c) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık meslek
mensupları görev yapamaz.

Muayenehanede; sigortasız personel çalıştırılıyor mu?

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi MADDE 59-Kamu idarelerinin
denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında,
çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız
çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca
kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler
sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas
kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi
sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma
bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal
işlemi yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır.

Muayenehanede diş hekimi veya personel tarafından başkasına ait
kaşe kullanılıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

ı) Diş hekimi veya personel tarafından başkasına ait kaşe hiç bir
surette kullanılamaz.

Muayenehanede; herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi
olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

g) Herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler
tarafından kullanılamaz.

Muayenehanede görevli diş hekimleri, 1219 sayılı Kanun uyarınca
diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin kendilerine verdiği
yetkiler haricinde sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine
dayanarak ve bu belgeleri kullanarak veya uzman olduğunu ilan
ederek mesleğini icra ediyor mu (İcra edemezler)?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

e) 1219 sayılı Kanun uyarınca diş hekimleri, diplomalarının veya
uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini
yürütemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine
dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemez ve
bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak
kullanılamaz.

Muayenehanede stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre sağlık tesisisinde çalışma yetkisi bulunmayan sağlık meslek
mensupları ile gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu sağlık
meslek mensupları sağlık tesisinde görev yapıyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

ç) Stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma
yetkisi bulunmayan sağlık meslek mensupları ile gerekli izinleri
olmayan yabancı uyruklu sağlık meslek mensupları görev yapamaz.

BÖLÜM NO 4

BÖLÜM ADI Kayıtların Tutulması ve Bildirim Zorunluluğu
Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; Müdürlükce tasdiklenmiş protokol defteri ile teftiş

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Sağlık kuruluşlarına başvuran

ve denetim defteri bulunuyor mu(Elektronik ortamda tutuluyor ise
Yönetmeliğin 24. maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartların yerine

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluşlarında müdürlük
tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, teftiş ve denetim

getirilmesi kaydıyla uygun olarak değerlendirilir. Adli vakalar
kapsam dışındadır.)? Başvuran hastaların protokol defterine
kayıtları yapılmış mı?

defteri, bu defterlere ilave olarak Ek-9’da belirtilen cerrahi işlemleri
yapılacak ADSM’lerde cerrahi müdahale kayıt defteri, radyoloji
ünitesi varsa radyoloji ünitesi kayıt defteri, sedasyon ve genel
anestezi uygulamaları kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa
diş protez laboratuvarı kayıt defteri bulunur. ADSM ve
polikliniklerde çalışan her diş hekimi, çalıştığı sağlık kuruluşunun
ismini taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini
basar.
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Muayenehanede; Hastaların teşhis ve tedavi bilgileri hastalar adına

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(2) Hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan genel

açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere işleniyor mu? Bu belgeler,
arşiv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde muhafaza ediliyor

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

anestezi müdahale bilgileri hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili
defter/defterlere işlenir. Bu belgeler, arşiv ile ilgili mevzuat

mu (Elektronik ortamda tutuluyor ise Yönetmeliğin* 24. maddesinin
üçüncü fıkrasındaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla uygun

hükümlerine uygun şekilde muhafaza edilir.

olarak değerlendirilir. Adli vakalar kapsam dışındadır.) ?
Muayenehanede; 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamdaki
kayıtları güvenli olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur.

kayıtların yedekleme ve arşivlemesi yapılıyor mu?

Gazete Sayısı: 29256)

15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine
uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt
olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi
yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik
ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin
önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya
elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve
teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu
konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli
olarak yedeklenir, ayrıca yazılı olarak da alınarak mesul müdür
tarafından onaylanır ve kuruluşta saklanır. Dosyada bulundurulması
zorunlu evraklar ayrıca saklanır. bulundurulması zorunlu evraklar
ayrıca saklanır.

Muayenehanede; Kayıtların elektronik ortamda tutulması halinde,

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamdaki

hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda
saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve
gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

kayıtları güvenli olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur.
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine
uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt

müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik
tedbirler alınmış mı?

olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi
yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik
ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin
önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya
elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve
teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu
konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli
olarak yedeklenir, ayrıca yazılı olarak da alınarak mesul müdür
tarafından onaylanır ve kuruluşta saklanır. Dosyada bulundurulması
zorunlu evraklar ayrıca saklanır. bulundurulması zorunlu evraklar
ayrıca saklanır.

Muayenehanede; Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamdaki

sistemiyle düzenli olarak yedekleniyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
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kayıtları güvenli olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur.
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine
uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt
olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi
yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik
ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin
önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya
elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve
teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu
konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli
olarak yedeklenir, ayrıca yazılı olarak da alınarak mesul müdür
tarafından onaylanır ve kuruluşta saklanır. Dosyada bulundurulması
zorunlu evraklar ayrıca saklanır. bulundurulması zorunlu evraklar
ayrıca saklanır.

Muayenehanede; Elektronik ortamdaki kayıtlar (bilgisayar
ekranında izlenen verilerle) ile daha önceki çıktılar ile tutarlılık
gösteriyor mu?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
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(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî
amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha
önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Muayenehanede; Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği
ve güvenliği açısından, vakayı takip eden diş tabibi haricinde vaka

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

(5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği
açısından, vakayı takip eden diş hekimi haricinde vaka hakkında

hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş tabibinin
onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli
tedbirler alınmış mı?

Gazete Sayısı: 29256)

veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş hekiminin onayından
sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır.
Adlî vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler
erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî mercilerden istenmesi
halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu
raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir.

Muayenehanede; sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki
veriler belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

(7) Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin
istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli

Bakanlığa gönderiliyor mu?

Gazete Sayısı: 29256)

aralıklarla Bakanlığa gönderir.

Mesleğini serbest olarak icra eden (muayenehane sahibi) diş
hekimleri/uzman dişhekimleri; ADSM’ler bünyesinde genel anestezi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

(1) Poliklinik ve ADSM’ler tarafından, ruhsatlarında yazılı olmak
kaydıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere

ve sedasyon altında yapabilecekleri işlemler hakkında hastalarını,
tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı konusunda

Gazete Sayısı: 29256)

belirlenen sürede hizmet sunulur. 24 saat kesintisiz hizmet
verilebilir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat

bilgilendiriyor mu?

başvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu
saatler yazılır. (2) Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde
hizmet verebilir. (3) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) 1219 sayılı
Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest
olarak icra eden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları, hastalarının
Ek-9’da yer alan cerrahi işlemlerini genel anestezi müdahale ünitesi

https://deniz.saglik.gov.tr/Form/FormDetail/?id=54
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bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin
ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler.
Mesleğini serbest icra eden diş hekimleri/uzmanlar, hastalarının Ek9’daki cerrahi işlemler dışında kalan genel anestezi ve sedasyon
altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde
bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapabilirler. Bu
durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından
karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu durumda, tedavinin
yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdürü her ay sonu itibariyle
tedavi edilen hasta sayısı ve diş hekiminin ismini müdürlüğe bildirir.
Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Poliklinik ve ADSM’ler tarafından, ruhsatlarında yazılı olmak

Yönetmeliğin 19'uncu madde üçüncü fıkrası kapsamında sunulan
sağlık hizmetleri için hastaya ayrıntılı fatura düzenleniyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
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kaydıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere
belirlenen sürede hizmet sunulur. 24 saat kesintisiz hizmet
verilebilir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat
başvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu
saatler yazılır. (2) Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde
hizmet verebilir. (3) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) 1219 sayılı
Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest
olarak icra eden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları, hastalarının
Ek-9’da yer alan cerrahi işlemlerini genel anestezi müdahale ünitesi
bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin
ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler.
Mesleğini serbest icra eden diş hekimleri/uzmanlar, hastalarının Ek9’daki cerrahi işlemler dışında kalan genel anestezi ve sedasyon
altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde
bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapabilirler. Bu
durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından
karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu durumda, tedavinin
yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdürü her ay sonu itibariyle
tedavi edilen hasta sayısı ve diş hekiminin ismini müdürlüğe bildirir.
Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

BÖLÜM NO 5

BÖLÜM ADI Bilgilendirme ve Tanıtım Standartları
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Muayenehane tarafından reklam yapılıyor mu?
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
Gazete Sayısı: 29256)

kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte
bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine
aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu
hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla
tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara
yer verilemez. (3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam
materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi
dışında başka bir isim kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, tıbbî
deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları
yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer
sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. (5) Sağlık
kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık
bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından
verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve
tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı
biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen
esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Muayenehane tarafından, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık

kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte

kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer

Gazete Sayısı: 29256)

bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine

veriliyor mu?

aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu
hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla
tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara
yer verilemez. (3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam
materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi
dışında başka bir isim kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, tıbbî
deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları
yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer
sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. (5) Sağlık
kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık
bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından
verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve
tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı
biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen
esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Muayenehane tarafından tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına
https://deniz.saglik.gov.tr/Form/FormDetail/?id=54
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(1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık
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aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya
yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik
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HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî
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kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte
bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine

tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılıyor

aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu

mu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan

hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla

davranışlarda bulunuluyor mu?

tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara
yer verilemez. (3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam
materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi
dışında başka bir isim kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, tıbbî
deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları
yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer
sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. (5) Sağlık
kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık
bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından
verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve
tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı
biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen
esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Muayenehane tarafından, yayın mecralarında, hastayı ilgili
muayenehaneye doğrudan ve dolaylı biçimde yönlendirecek

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

(1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık
kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte

nitelikte bilgilendirme ve tanıtım yapılıyor mu?

Gazete Sayısı: 29256)

bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine
aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu
hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla
tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara
yer verilemez. (3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam
materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi
dışında başka bir isim kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, tıbbî
deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları
yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer
sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. (5) Sağlık
kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık
bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından
verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve
tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı
biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen
esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Muayenehanenin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına;

alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş

dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde

Gazete Sayısı: 29256)

isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile ruhsatında belirtilen

belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılmış
mı?

uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz. (2)
(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Çalışma günlerinde sekiz saatin
üzerinde hizmet verecek poliklinik ve ADSM’lerin dış cephesinde dış
tabelaya yakın bir yerde; asgari 50 cm. x 70 cm. boyutlarında, iki
cepheden kolayca görülebilecek yükseklikte, mavi zemin üzerinde
ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı bir
tabela bulundurulması zorunludur. Ancak, tabelanın ışığı sağlık
kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. Sağlık
kuruluşunun önüne, cadde ve sokaklara seyyar tabela, afiş ve
benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler
konulamaz. (3) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış
algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna
bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum
veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde
kullanılamaz. (4) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube
olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana, kuruluşun
ilk adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı veya
numara koyarak isimlendirilir.

Muayenehane önüne, cadde ve sokaklara seyyar tabela, totem

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına;

tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş

cisimler konuluyor mu?

Gazete Sayısı: 29256)

isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile ruhsatında belirtilen
uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz. (2)
(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Çalışma günlerinde sekiz saatin
üzerinde hizmet verecek poliklinik ve ADSM’lerin dış cephesinde dış
tabelaya yakın bir yerde; asgari 50 cm. x 70 cm. boyutlarında, iki
cepheden kolayca görülebilecek yükseklikte, mavi zemin üzerinde
ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı bir
tabela bulundurulması zorunludur. Ancak, tabelanın ışığı sağlık
kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. Sağlık
kuruluşunun önüne, cadde ve sokaklara seyyar tabela, afiş ve
benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler
konulamaz. (3) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış
algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna
bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum
veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde
kullanılamaz. (4) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube
olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana, kuruluşun
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ilk adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı veya
numara koyarak isimlendirilir.
BÖLÜM NO 6

BÖLÜM ADI Tıbbi Cihaz ve Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; 03/02/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

c) Acil setinde bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-7’de,
düzenlenmiştir.

Kuruluşları Hakkında Yönetmelik eki (Ek-7) listesinde yer alan acil

Gazete Sayısı: 29256)

setinde asgari bulundurulması gereken ilaçlar mevcut mu?
Muayenehanede radyoloji cihazlarının Nükleer Düzenleme

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(3) Röntgen cihazları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ilgili

Kurumundan alınan Lisans belgesi var mı? Lisansların vize süreleri

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

mevzuata uygun lisans alınması zorunludur.

halen geçerli mi?

Gazete Sayısı: 29256)

Muayenehanede; 03/02/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazetede

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

a) Poliklinikler, ADSM ve muayenehanelerde bulundurulması

yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmî

zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve donanım listesi Ek-6/a’da,

Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekindeki ( Ek-6/a listesi)

Gazete Sayısı: 29256)

düzenlenmiştir.

bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve donanım mevcut
mu?
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