OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
EK-1
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

SIRA
NO

1

2

3

KURUM KODU

89022376

89022376

89022376

STANDART DOSYA
PLANI KODU

432000000

432020000

663020000

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI

Muayenehane Ruhsat Açılış
Onayı Başvuru İşlemleri

Muayenehane, bir tabip tarafından
mesleğini serbest olarak icra
etmek üzere açılan, bu yönetmelik
ile belirlenen asgari şartları
taşıyan ve bu yönetmelikte
tanımlanan tıbbi işlemlerin
yapıldığı sağlık kuruluşudur.

Sağlık Kabini Ruhsat Açılış
Onayı Başvuru İşlemleri

Sağlık kabini açmak suretiyle
mesleğini serbest olarak icra
etmek isteyen ebe, hemşire ve
sağlık memurları (toplum sağlığı
bölümünden mezun olanlar), tek
başlarına veya yalnızca söz
konusu hak ve yetkiye sahip
meslektaşları ile ortaklık halinde,
sağlık kabini açabilirler.

25.03.1997 tarih ve
1997/3 sayılı Sağlık
Kabini Açılışı ve İşleyişi
Hakkında Genelge
Kapsamında Açılacak
Sağlık Kuruluşları

25.03.1997 tarih ve 1997/3 sayılı
Sağlık Kabini Açılışı ve İşleyişi
Hakkında Genelge Kapsamında
olağan dışı ve yılda 3 defa olağan
denetimleri yapmak

25.03.1997 tarih ve
1997/3 sayılı Sağlık
Kabini Açılışı ve İşleyişi
Hakkında Genelge
Kapsamında Açılacak
Sağlık Kuruluşları

Sağlık Kabini Ruhsat
Denetim İşlemleri

4

89022376

432020000

Psikoteknik Değerlendirme
Merkezleri Ruhsat Açılış
Onayı Başvuru İşlemleri

Psiko-teknik değerlendirme;
sürücülerin sahip oldukları güvenli
araç kullanmalarını sağlayan
zihinsel ve psikomotor yetenek
düzeylerinin; bu yetenek
alanlarında tanımlanan bilgisayar
destekli testler aracılığı ile
ölçülmesidir.

5

89022376

432020000

Şikayetlerin Takibi

Şahıs, İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından iletilen (SABİM,
BİMER) ve diğer kurumlardan
gelen şikayetlerin
değerlendirilmesi

MERKEZİ
İDARE

(15.02.2008 tarih ve
26788 sayılı Ayakta
Vatandaş, sivil toplum
Teşhis ve Tedavi Yapılan kuruluşu, özel sektör veya
Özel Sağlık Kuruluşları
kamu kurumları.
Hakkında Yönetmelik)

Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 79.
maddesi ve 4 Sayılı
Cetvel ile
2008/61 sayılı Sağlık
Bakanlığı Genelgesi

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

HİZMETTEN
YARARLANANLAR
TAŞRA
BİRİMLERİ

Sağlık Hizmetleri İlçe Sağlık
Gn.Md.
Müdürlüğü

MAHALLLİ
İDARELER

DİĞER (Özel Sektör
vb.)

_

_

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Muayenehane açılışı için gerekli belgeler (Ek 1-d)
2. Muayenehane standardı (12/D)
3. Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç
listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış
asgari araç-gereç (Ek 8) ve ilaç listesi (Ek 11),
4. Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler (Ek 13)

Vatandaş, sivil toplum
kuruluşu, özel sektör veya
kamu kurumları.

Sağlık Hizmetleri İlçe Sağlık
Gn.Md.
Müdürlüğü

_

_

"a. Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi, b. Sağlık kabini açmak isteyen kişinin
noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait), c. Noter
onaylı nüfus kağıdı örneği, d. 4 adet vesikalık fotoğraf, e. İkametgah belgesi, f. Sağlık kabini açmak
isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve mesleğini serbest olarak icra
etmesinde sakınca olmadığına dair belge, g. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise,
çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına
Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabinin faaliyetine verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile
bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge, h. Sağlık kabinin,
bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi, i. Sağlık
kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi j. Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi k. Sağlık
kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin
açılmasının, bu Genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim
raporu, l. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için, sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret
Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun)
olduğunu gösterir belgeler, m. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için, "

Özel Sağlık Kabinleri

Sağlık Hizmetleri İlçe Sağlık
Gn.Md.
Müdürlüğü

_

_

_

Vatandaş, sivil toplum
kuruluşu, özel sektör veya
kamu kurumları.

15.02.2008 tarih ve 26788
sayılı Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel
Şikayet Sahipleri
Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik ve
ilgili mevzuatlar

Sağlık Hizmetleri İlçe Sağlık
Gn.Md.
Müdürlüğü

_

_

Sağlık Hizmetleri İlçe Sağlık
Gn.Md.
Müdürlüğü

_

_

(1) Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyenler tarafından merkezin unvanını, sahiplik ismini,
faaliyet göstereceği adresi ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden bu Cetvelin ekinde yer
alan Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesine ekli belgeler ile Müdürlüğe başvuruda bulunulur.
a) Merkezde çalışacak psikoloğun çalışma talebini içerir dilekçesi, diploması, T.C. kimlik numarası, iki
adet vesikalık fotoğrafı, ilgili firmadan alınmış kullanılacak test cihazının eğitimini aldığını gösterir
belgesi,
b) Merkezin bütün mekânlarının kullanım amacını gösteren ve ebatlarını belirten mimar tarafından
çizilmiş 1/100 ölçekli projesi,
c) Merkezde kullanılacak test cihazına ilişkin belgeler,
ç) Psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu cetvelde genel esas ve usulleri belirtilen trafik
alanında geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm
çalışmasına sahip olduğunu gösterir belge örneği,
d) Test cihazının TSE veya CE belgesi,
e) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığını gösterir ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınan
belge,
f) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliğine göre belediyeler ya da yetki verdiği kurumlar tarafından düzenlenmiş, test
odasının 25-35 dB arası olduğunu gösterir ses ölçüm raporu,
g) Belediyeden alınacak işyeri açma izin belgesi,

İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen resmi yazı ekindeki şikayet dilekçesi,e-posta

KURUMUN
MEVZUATTA
HİZMETİN
VARSA
BELİRTİLEN
ORTALAMA
YAPMASI
HİZMETİN
TAMAMLAN
GEREKEN DIŞ TAMAMLANMA
MA SÜRESİ
YAZIŞMALAR
SÜRESİ

HİZMETİN
ELEKTRONİK
OLARAK
SUNULUP
SUNULMADIĞI

İLK
BAŞVURU
MAKAMI

PARAF
LİSTESİ

KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR

İlçe Sağlık
Müdürlüğü

Memur, Şube
Müdürü, İlçe
Sağlık Müdürü

_

_

15 Gün

15 Gün

_

Sunulmuyor

İlçe Sağlık
Müdürlüğü

Memur, Şube
Müdürü, İlçe
Sağlık Müdürü

_

_

30 Gün

30 Gün

_

Sunulmuyor

İlçe Sağlık
Müdürlüğü

1 şube çalışanı,1
hekim

_

_

_

_

3

Sunulmuyor

İlçe Sağlık
Müdürlüğü

Memur, Şube
Müdürü, İlçe
Sağlık Müdürü

_

_

30 Gün

30 Gün

_

Sunulmuyor

İl Sağlık
Müdürlüğü,
İlçe Sağlık
Müdürlüğü

Memur, Şube
Müdürü, İlçe
Sağlık Müdürü

_

_

30 Gün

30 Gün

_

Sunulmuyor

YILLIK
İŞLEM
SAYISI

