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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

İlkyardım Eğitim Merkezi Açma
Talep Başvuru dosyası kabulü

İlkyardım Eğitim Merkezi Açma Başvuru dilekçesi

2

İlkyardım Eğitici Eğitimi
Merkezi Açma başvuru
dosyasının kabulü

İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Açma Başvuru dilekçesi

3

İlkyardım Eğitim Merkezi ve
Eğitici Eğitimi Merkezi Açmak
isteyen kurumun ön incelemesi
ve denetim süreci

Yok

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 iş günü, (Evrakların tam olarak
teslim alınması ve Sağlık
Bakanlığına Eğitim
materyallerinin (kitap ve cd)
onayına gönderilene kadar geçen
süreyi kapsar.)
3 iş günü, (Evrakların tam
olarak teslim alınması ve Sağlık
Bakanlığına Eğitim
materyallerinin (kitap ve cd)
onayına gönderilene kadar
geçen süreyi kapsar.)
1 iş günü ( Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından randevu
verildikten sonraki süreyi kapsar )

4

İlkyardım Eğitim Merkezi
Uygunluk Belgesi
Düzenlenmesi

Yok

5

Mesul Müdürlük Ve Personel
Çalışma Belgelerinin
düzenlenmesi işlemleri

1- Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru dilekçesi
2- İlk Yardım Eğitmenliği Çalışma Belgesi Başvuru dilekçesi

6

İlkyardım Merkezi kapatma
talep işlemi

1- Dilekçe veya resmi yazı
2- Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin(aslı) tümü

4

3 iş günü (Evrakların tam
olarak teslim alınması ve Sağlık
Bakanlığına Eğitim
materyallerinin (kitap ve cd)
onayına gönderilene kadar
geçen süreyi kapsar.)
3 iş günü, (Evrakların tam olarak
tesliminden sonra Şube
Müdürlüğünde geçen süre)
3 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar)
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7

İlkyardım Eğitici eğitimi
Merkezi kapatma talep işlemi

1- Dilekçe veya resmi yazı
2- Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin (aslı) tümü

8

Mesul Müdürlük ve Personel
Çalışma Belgelerinin İptali
İşlemleri

1- Kurum veya kişi tarafından verilmiş dilekçe
2- Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin aslı

9

Sağlık Bakanlığı Acil
Sertifikasyon Modül Eğitimi ve
İlkyardım Eğitim Taleplerinin
Değerlendirilmesi
Sağlık Bakanlığı Acil
Sertifikasyon Modül Eğitimi
ve İlkyardım Eğitici Eğitim
sertifikalarının Sağlık
Bakanlığına onaya
gönderilmesi
Sağlık Bakanlığı Modül Eğitim
Sertifikalarının Ve İlkyardım
Eğitici Eğitimi Sertifikalarının
kayıt ve dağıtım İşlemleri

1- Kişinin eğitim talebini ve T.C kimlik numarasını içeren dilekçesi

3 iş günü (Evrakların tam olarak
tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar)
3 iş günü, (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar
3 iş günü, (Evrakların tam olarak
teslim alınması ve Sağlık
Bakanlığına onayına gönderilene
kadar geçen süreyi kapsar.)

1- Kurum üst yazısı ve başarılı olan kursiyerlerin T.C. Kimlik Numarasını da içeren liste

3 iş günü, (Evrakların tam
olarak teslim alınması ve Sağlık
Bakanlığına onayına
gönderilene kadar geçen süreyi
kapsar.)

Yok

3 iş günü, (Sağlık Bakanlığından
onaylandıktan sonra geçen süreyi
kapsar.)

12

Özel İlkyardım Eğitim
Merkezlerinin sertifikalarının
kayıt
ve dağıtım işlemleri

1- Kurum üst yazısı ve başarılı olan kursiyerlerin T.C. Kimlik
Numarasını da içeren liste
2- 2 adet fotoğraf

3 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar)

13

Özel İlkyardım Eğitimi ve
Eğitici Eğitim Merkezleri ile
ilgili şikâyet dilekçelerinin
işleme konulması

1- Şikayet başvurusu (SABİM, yazılı, sözlü, web v.b)

1 iş günü

10

11
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14

Ambulans Servisi açma talep
başvurusu dosya kabulü

1-İletişim bilgileri,
2-1/100 ölçekli plan,
3-İşyeri açma belgesi,
4-Tıbbi atık sözleşmesi ,
5-Çalışacak Kamu Görevlileri için maaş belgesi,
6-Mesul müdür sözleşme, diploması, nüfus cüzdanı örnekleri,
2 fotoğraf ve ikametgâh (kamu kurumlarından istenmez) ,
7-Çalışacak hekim ve sağlık personelinin dilekçeleri, diploma
ikişer fotoğrafları, nüfus cüzdanı fotokopileri,
8-Şoförlerin ehliyet, 2 fotoğraf, ikametgâh, temel ilkyardım eğitimi Sertifikaları,
9-Asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme listesi,
10-Ambulans trafik tescil belgeleri, uygunluk belgeleri)

1 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar)

11-Faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,
12-Yangına karşı tedbirlerin alındığına dair belge.
13- Belge ücretlerinin yatırıldığına dair dekont

15

16

17

18

Ambulans Servisi, kuruluş
merkezi ile istasyonların ön
inceleme hazırlıklarının
yapılması ve denetimleri,
sonrasında ön inceleme
raporunun hazırlanması,
Ön inceleme raporunda
belirtilen eksikliklerin
kuruluşa yazı ile bildirilmesi
Ön inceleme Raporu olumlu
kuruluşun uygunluk ve çalışma
izin belgesi yazımı, teftiş
denetim ve protokol adli rapor
defterlerinin onaya hazırlanması
Kuruma işlemlerinin
yapıldığına dair bilgi
verilmesi

Yok

3 iş günü (Şube müdürlüğünde
geçen süreyi kapsar.)

Yok

3 iş günü (Şube müdürlüğünde
geçen süreyi kapsar.)

1- Kuruluşun Teftiş Denetim Defteri
2- Kuruluşun Protokol-Adli Rapor Defteri

5 iş günü (Evrakların tam olarak
tesliminden sonra geçen süre)

Yok

1 iş günü

6
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19

Düzenlenen belgelerin, Teftiş
denetim ve protokol adli rapor
defterlerinin kuruluşa
gönderilmesi veya teslim
edilmesi

Ruhsatlandırma, mesul müdürlük,teftiş defteri, ambulans uygunluk belgesi, harcının
yatırıldığına dair ücret dekontu

3 iş günü(Evrakların tam olarak
tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar.)

20

Özel Ambulans Servislerinin
kapatma talep işlemi

1- Dilekçe veya resmi yazı
2- Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin(aslı) tümü

3 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar)

21

Aracın Ambulans ve acil sağlık
aracı olarak kullanılabileceğinin
inceleme ve değerlendirme
sonucunda belgelenerek, tescil
işlemleri için yetkili trafik
birimlerine gönderilmesi

Ambulans incelenmesi İçin İstenilen Belgeler:
1- Ambulans Ruhsat Fotokopisi (ruhsatı var ise)
2- TS-EN 1789 standardına uygun olduğunu gösterir belge

3 iş günü (Evrakların tam olarak
tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar.)

22

Acil yardım, hasta nakil,
yoğun bakım ambulans, acil
sağlık aracı uygunluk
belgelerinin düzenlenmesi

1- Ruhsat fotokopisi (ruhsat var ise)
2- Görev yapacak personele ait belgeler (personel çalışma izin belgesi düzenlemede
istenen evraklar)
3- Müdürlük Ambulans Denetim ekibi tarafından tutulan ek 1.2 ve 4. maddeler.
4- Ambulans uygunluk belgesi harcının yatırıldığına dair ücret dekontu

3 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden ve
ambulansların Şube
müdürlüğümüze kontrol için
geldikten
sonraki süreyi kapsar

23

Yurt Dışından hibe edilen
ambulansların inceleme
sonucunda ambulans olarak
kullanıma uygunluğunun ön
değerlendirmesinin yapılması ve
resmi yazı ile Gümrük
Müdürlüğüne bildirilmesi

1- Gümrük Müdürlüğü Yazısı
2- Yurt dışında ambulans olarak kullanıldığına dair belge

3 iş günü (Evrakların tam olarak
tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar.)

7
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24

Ambulans servisi mesul
müdürlük belgesi düzenleme,
Ambulans servisi personel
çalışma izin belgesi düzenleme
hizmeti
(Hekim ve Sağlık Personeli,
Sürücü için)

25

Acil servis ve ambulanslar ile
ilgili şikâyet dilekçelerinin
işleme konulması

26

UMKE Başvurusunun kabulü

3 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra Şube
Müdürlüğünde geçen süre)

1-Ambulans servisi mesul müdürlük belgesi başvuru dilekçesi
2-Ambulans servisi personel çalışma belgesi başvuru dilekçesi

1 iş günü
Şikayet başvurusu (SABİM, yazılı, sözlü, web vb.)
1 iş günü (Evrakların tam
olarak tesliminden sonra şube
müdürlüğünde geçen süreyi
kapsar. Eğitimler yıllık takvim
içine uygun şekilde
yerleştirilmektedirir.)

UMKE Başvuru Formu

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı
Ünvanı
Adresi
Tel
Faks

Dr. Sebahattin YILMAZ
İl Sağlık Müdürü
Gündüz Caddesi Antakya/HATAY
0 326 216 06 32
0 326 213 35 10

Adı Soyadı
Ünvanı
Adresi
Tel
Faks

Fehmi Sinan NİYAZİ
Vali Yardımcısı
Kışlasaray Mah. Vilayet Cad.
0 326 214 62 13-15
0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr

8
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

Eğitim Materyali Hazırlanması

Talep ve ihtiyaca göre

3 Gün

2

Sertifika Tescil İşlemleri

1)Sertifika Aslı
2)Kimlik Fotokopisi
3)Diploma Fotokopisi

1 Gün

3

Aday Memur Temel Eğitimi

1)Yazışmaları
2)Eğitim

3 gün
15 gün

4

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi

1)Yazışmaları
2)Eğitim

3 gün
30 gün

5

Hemşirelik Ebelik Lisans
Tamamlama Uygulamaları

1) Staj Dilekçesi

6

Özel Gün ve
organizasyon

1

7

6 Ay

Haftalarla ilgili 1)Yazışmaları
2)Hazırlık

Hizmetçi Eğitimler

3 gün
1 hafta

Talep ve ihtiyaca göre

1 hafta
10
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8

Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması

9

Kurum
Memnuniyet
Hazırlanması

1)Yazışmaları
2)Hazırlık

15 gün

Çalışanlarına
1)Anket Formu Hazırlığı
Anketlerinin
2)Anket Uygulaması

10

Staj ( Üniversite öğrencileri )

11

Planlanan ve
eğitimlerin
hazırlanması

1 hafta
15 gün

1) Staj dilekçesi,
2)Öğrenci kimlik fotokopisi
3)Öğrenci staj başvuru formu

3 Gün

gerçekleştirilen
raporlarının İlgili birimlerden yapılan eğitimlerin toplanması

3 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

Eczane Ruhsatlandırma
İşlemleri

2

Eczane Mesul Müdürlük Tayin
İşlemleri

İSTENİLEN BELGELER
1) Dilekçe,
2) Matbu form,
3) Özgeçmiş,
4) Diploma örneği,
5) Göz raporu,
6) Sağlık raporu,
7) Adli sicil kaydı,
8) Kroki,
9) Vesikalık fotoğraf,
10) Ruhsat harç makbuzu,
11) Eczacının önceden çalıştığı yerden ayrılış belgesi,
12) Oda uygunluk belgesi
1) Dilekçe,
2) Matbu form,
3) Özgeçmiş,
4) Diploma örneği,
5) Göz raporu,
6) Sağlık raporu,
7) Adli sicil kaydı,
8) Vesikalık fotoğraf,
9) Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe,
10) Mesul müdür değişikliğinde belgenin aslı,
11) Yeni mesul müdürün önceki çalıştığı yerden ayrılış belgesi,
12) Mesul müdürün önceki çalıştığı yerden ayrılış belgesi

13

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

30 iş günü

30 iş günü
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3

Eczane Kapama İşlemleri

4

Eczane Devir İşlemleri

5

6

Eczane Nakil İşlemleri

Eczane Adres ve İsim
Değişikliği İşlemleri

1) Dilekçe,
2) Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı,
3) Faturalar
1) Dilekçe,
2) Matbu form,
3) Özgeçmiş,
4) Diploma örneği,
5) Göz raporu,
6) Sağlık raporu,
7) Adli sicil kaydı,
8) Kroki,
9) Vesikalık fotoğraf,
10) Ruhsat harç makbuzu,
11) Ruhsat aslı
12) Varsa mesul müdürlük belgesi,
13) Devir senedi/tutanağı,
14) Eczacının önceden çalıştığı yerden ayrılış belgesi,
15) Oda uygunluk belgesi
Dilekçe, Matbu form, diploma örneği, göz raporu, sağlık raporu, adli sicil
kaydı, kroki, vesikalık fotoğraf, ruhsat aslı-varsa mesul müdürlük belgesinin
aslı, ruhsat harç makbuzu(iller arası nakilde), oda uygunluk Belgesi
1-Eczacının belediyeden aldığı adres ve kapı numarası değişikliğine dair yazı
2-Ruhsatname Aslı
3-Eczacının dilekçesi
4-Eczacı soyadını değiştiriyorsa evlilik cüzdanının fotokopisi

14

6 iş günü

30 iş günü

30 iş günü

6 iş günü
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Ecza Deposu Ruhsatlandırma
ve Mesul Müdür Tayin
İşlemleri

1) Dilekçe,
2) Matbu form,
3) Deponun atama yaptığına dair yazı,
4) Eczacının atamayı kabul ettiğine dair yazı,
5) Eczacının nüfus cüzdanı sureti, öz geçmişi, diploma örneği, göz raporu,
sağlık raporu, adli sicil kaydı, vesikalık fotoğraf,
6) Ecza deposunu adı, açık adresi ile onaylı imar planı, 7) Şirket sözleşmesi
örneği,
8) Teçhizatların ve depo bölümlerinin yer aldığı kroki, 9) Binanın yangı
güvenliği açısından uygunluğuna dair belge,
10) Harç Makbuzu,
11) Ticaret sicil gazetesi,

Belirtilmiyor

8

Ecza Deposu Nakil İşlemleri

1) Dilekçe,
2) Yeni yerin açık adresi,
3) Teçhizatını ve bölümlerini gösterir kroki,
4) Onaylı imar planı,
5) Yangın açısından uygun olduğuna dair onaylı belge,
6) Muvafakat belgesi,
7) Eski depo ruhsatı ve mesul müdürlük belgesi,
8) Adres değişikliğine dair ticaret sicil gazetesi,

Belirtilmiyor

9

Ecza Deposu Kapanma
İşlemleri

1) Dilekçe,
2) Ruhsat aslı ve Mesul Müdürlük belgesinin aslı

Belirtilmiyor

7
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10

11

Medikal Gaz Depolama ve Satış
Tesislerinin İzin İşlemleri

1) Ticari sicil gazetesi,
2) Tıbbi gazların depolandığı alanı gösterir plan,
3) Gazların isimleri,
4) Gayri sıhhi müessese ruhsatı,
5) Sorumlu personel adı ve mesleği,
6) Ruhsat harç makbuzu,
7) Gazların temin edildiği firma ile yapılan sözleşme ve gazların temin edildiği
firmanın izin belgesi örneği,
8) Sorumlu personel için; firmanın tayin dilekçesi, sorumlu personelin görev ve
sorumluluklarını içeren atama kabul dilekçesi, Onaylı diploma sureti, özgeçmiş, 2
fotoğraf, harç makbuzu, mesleki deneyimi ile ilgili belgeler

Belirtilmiyor

Medikal Gaz Üretim ve Dolum
Tesislerinin İzin İşlemleri

1) Ticari sicil gazetesi,
2) Tesisin teçhizat ve bölümlerini gösterir kroki,
3) Tesis uygunluğuna dair Sağlık Müdürlüğünce hazırlanmış rapor,
4) Cihaz ve aletlerin isimleri,
5) Personel listesi,
6) Gazların isimleri,
7) Herbir gazın spesifikasyou,
8) Her bir ünite için; yıllık kapasite, üretim metotları, iş akış şeması, 1. sınıf
gayri sıhhi müessese ruhsatı, harç makbuzu, dolum yapılacak firma ile
anlaşma örneği,
9) Mesul Müdür İçin; firmanın tayin dilekçesi, mesul müdürün atama kabul
dilekçesi, onaylı diploma sureti, sağlık göz raporu, özgeçmiş, 2 fotoğraf, adli
sicil kaydı, mesul müdürün daha önceki çalıştığı yerden ayrılış belgesi,
medikal gaz üretim tesisi için en az 2 yıl deneyim sahibi olduğuna dair işveren
beyanı ve sigorta belgeleri, ruhsat harç makbuzu, mesul müdürün mesleki
deneyimi ile ilgili belgeleri

Belirtilmiyor

16
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1) Taahhütname(Aşağıda örnek yazısı bulunup beyaz kağıda yazılacak),
2) İş Yeri Krokisi
3) Nüfus Cüzdanı Örneği
4) İkametgah Belgesi
5) Sağlık Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe
6) Uygunluk Raporu(Müdürlüğümüzce düzenlenecek) 7) Fotoğraf 3 adet
8) Satacağı Drogların Türkçe ve Latince İsim Listesi(Müessese tarafından onaylı)

12

Aktarlar-Baharatçılar vb.
İşyerlerinin Açılış İşlemleri

13

Aktarlar-Baharatçılar vb.
İşyerlerinin Kapatma
İşlemleri

1) Dilekçe
2) Bitkisel Satış Drog İzin Belgesi

14

Kırmızı ve Yeşil Reçetelerin
Dağıtım İşlemleri

1) Dilekçe,
2) Nüfus cüzdan örneği,
3) Dekont

15

Hemofili Takip Karnelerinin
Düzenlenmesi İşlemleri

Belirtilmiyor

Belirtilmiyor

1) Eksik faktör inhibitörü düzeyini ve hastanın tanısını içeren Heyet Raporu,
2)
Üniversite
Hastaneleri
veya
Eğitim
Hastaneleri
Hemostaz
Laboratuvarından yeni tarihli olarak alınmış hemostaz laboratuvarı
sonuçları,
3) Hemofili Bildirim Formu,
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5) İki Adet Fotoğraf,
6) Müdürlüğümüze hitaben yazılmış dilekçe,
7) Karne Bedeli (Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
Hesabına),
8) Varsa daha önce almış olduğu Karne,

17

Belirtilmiyor
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Optisyenlik müessesesi Açılış
İşlemleri

1) Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği gözlükçü
ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük
ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve
aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı
tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip
odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,
2) Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan
gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,
3) Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı,
kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı,
(şirket ana sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden
önce yayınlanmışsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı
örneği),
4) Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,
5) Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş
üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,
6) Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100
ölçekli il müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan,
7) Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek1’de belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,
8) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına
dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge
9) Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra
etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise bu personel için ikinci
fıkranın (a) bendinde sayılan belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, sağlık durum
beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,
10) Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı.
11) Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

18

30 iş günü

EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

17

Optisyenlik Müessesesi
nakil işlemleri

1) Nakil talep dilekçesi
2) Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100
ölçekli il müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan,
3) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin
alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge

18

Optisyenlik Müessesesi Devir
işlemleri

1) Devir alacak gerçek veya tüzel kişi; devir senedi,
2) Dilekçe
3) Optisyenlik müessesesi başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

19

Optisyenlik Müessesesi
Kapatma işlemleri

1) Dilekçe
2) Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi

20

Kozmetik Üretim Yerleri
Açılış İşlemleri

Kozmetik Yönetmeliği ve İyi İmalat Uygulamaları doğrultusunda İlk başvuru
aşağıdaki belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına yapılır.
1) Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu
2) Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu

21

Ferdi Şikayetleri
Değerlendirme İşlemleri

Dilekçe

22

Kan Ürünü Karnelerinin
Dağıtımı

1-Dilekçe
2-Dekont

Belirtilmiyor

Belirtilmiyor

Belirtilmiyor

15 gün
Belirtilmiyor

19

23

24

Protez – Ortez Merkezi İle
İşitme Cihazı Merkezi Açılış
İşlemleri

Protez – Ortez Merkezi İle
İşitme Cihazı Merkezi
Sorumlu Müdür Değişikliği

a) Başvuru dilekçesi.
b) Merkez sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olmadığı durumlarda,
merkez sahibi ile sorumlu müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi.
c) Merkezde görev alacak şahıslara ait diplomanın veya sorumlu müdür
sertifikasının aslına uygunluğunun müdürlükçe onaylı örneği.
ç) Merkez sahibinin ve sorumlu müdürün T.C. Kimlik numarası beyanı.
d) Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve
merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi,
vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği.
e) Sorumlu müdürün mesleğini yapabileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış
sağlık raporu.
f) Merkez olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100
ölçekli müdürlükçe veya toplum sağlığı merkezince onaylanmış kroki veya plan.
g) Merkezde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan asgari cihaz ve
malzemelerin, sorumlu müdür tarafından imzalanmış listesi.
ğ) Merkez olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına
dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge.
h) Sorumlu müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmadığına
dair adli sicil belgesi.
I) sorumlu müdür foto ( 3 adet)
i)Bulundurulması zorunlu cihazlar listesi ( işitme merkezleri için )
j) Dekont ( ilk açılışta: 207.27tl. - yenileme: 100.83tl.)
a) Başvuru dilekçesi.
b) İş sözleşmesi,
c) Merkezde görev alacak şahıslara ait diplomanın veya sorumlu müdür
sertifikasının aslına uygunluğunun müdürlükçe onaylı örneği.
d) Sorumlu müdürün mesleğini yapabileceğine dair son iki ay içerisinde
alınmış sağlık raporu.
e) sorumlu müdür foto ( 3 adet)
f) Kimlik fotokopisi
20

45 gün

15 gün

g) Sorumlu müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun
sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmadığına dair
adli sicil belgesi.
h) Dekont ( ilk alımda: 111.17 tl - yenilemede : 56.02. tl )

25

Protez – Ortez Merkezi İle
İşitme Cihazı Merkezi
Personel Çalışma Belgesi
Düzenlenmesi

a) Başvuru dilekçesi.
b) İş sözleşmesi,
c) Merkezde görev alacak personele ait diplomanın aslına uygunluğunun
müdürlükçe onaylı örneği.
d) Çalışacak Personelin mesleğini yapabileceğine dair son iki ay içerisinde
alınmış sağlık raporu.
e) İlgili personel foto ( 3 adet)
f) Kimlik fotokopisi
g) İlgili personelin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun
sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmadığına dair
adli sicil belgesi.
h) Dekont ( ilk alımda: 105.00 tl - yenilemede : 44.81 tl )

21

15 gün
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Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı
Dr. Sebahattin YILMAZ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr

22
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SIRA
NO
1

2

HİZMETİN ADI
Halk Sağlığı Hizmetlerinin İl
genelinde strateji ve hedeflerinin
belirlenmesi.
Halk Sağlığı alanında yapılan
düzenlemelerin takip ve kontrolü
sağlanması ve verilerin
değerlendirilmesi.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Yapılacak değerlendirmeye göre
değişken
( 1 hafta ile 1 ay arası )

İSTENİLEN BELGELER
Sağlık Bakanlığı talep ve İlin ihtiyaçlarına göre

İzlem Formları

Yapılacak değerlendirmeye göre
değişken
( 1 hafta ile 1 ay arası )

3

Aile Hekimliği politikaları ile ilgili
hedeflerin belirlenmesi.

Sağlık Bakanlığı talep ve isteklerine göre

Yapılacak değerlendirmeye göre
değişken
( 1 hafta ile 1 ay arası )

4

Kurumlar arası koordinasyonun
sağlanması.

Resmi Yazı

Yapılacak değerlendirmeye göre
değişken
(1 hafta ile 1 ay arası)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr

24
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SIRA
NO

1

2

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

Şikâyet

1)
Bakanlıktan
Koordinatörlüğümüze
gelen
başvuruların ilgili hastaneye
resmi yazı ile gönderilmesi en geç
5 Gün
1)
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesinden gelen kişiye ait başvuru
2)
İlgili hastane başvuruyu
dilekçesi ve şikâyeti ile ilgili belgeler
15 is günü içinde Hasta Hakları
2)
Başvuru dilekçesinin ilgili hastaneye resmi yazıyla gönderilmesi.
Kurulunda görüşür sonucunu
3)
Başvurunun sonucunun Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirmesi.
tarafımıza ve başvuru sahibine
4)
Gelen neticenin Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesine resmi yazı ile
bildirir.
bildirilmesi.
3)
Hastaneden sonucu gelen
başvuru 5 gün içinde resmi yazı
ile Bakanlığa bildirilir.
Hizmetin tamamlanma süresi en
geç 30 gün

Bilgi ve Belge Talebi

1)
Bakanlıktan
Koordinatörlüğümüze
gelen
başvuruların ilgili hastaneye resmi yazı
1)
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesinden gelen kişiye ait başvuru ile gönderilmesi en geç 5 Gün
2)
İlgili hastane başvuruyu 15 is
dilekçesi.
günü içinde Hasta Hakları Kurulunda
2)
Başvuru dilekçesinin ilgili hastaneye resmi yazıyla gönderilmesi.
görüşür sonucunu tarafımıza ve
3)
Başvurunun sonucunun Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirmesi.
başvuru sahibine bildirir.
4)
Gelen neticenin Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesine resmi yazı ile 3)
Hastaneden sonucu gelen
bildirilmesi.
başvuru 5 gün içinde resmi yazı ile
Bakanlığa bildirilir.
Hizmetin tamamlanma süresi en geç
30 gün
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Olurlar

1)
Hastanelerin Koordinatörlüğümüze gönderecekleri Hasta Hakları
Kurul Başkanı ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak görevlendirilecek
personelin görevlendirme talep yazısı.
2)
Görevlendirme talebini resmi yazı ile Valiliğe gönderilmesi ve
görevlendirme oluru alınması
3)
Alınan görevlendirme olurunu resmi yazı ile ilgili hastaneye
gönderilmesi.
4)
Hastanelerin Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak görevlendirilen
personelin hizmet içi eğitim alması için Valilik görevlendirme oluru alınması.

1)
Görevlendirme yazısının
şubede imzalanması (2 gün)
2)
Yazının Sağlık Müdür
Yardımcısı
tarafından
imzalanması (3 gün)
3)
Yazının Sağlık Müdürü
tarafından imzalanması (7 gün)
4)
Yazının Vali Yardımcısı
tarafından imzalanması (5 gün)
Hizmetin tamamlanma süresi en
geç 17 gün

4

Hizmet İçi Eğitim

1)
Hastanelerde Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak görevlendirilen
personelin hizmet içi eğitim alabilmesi için, tarafımızca uygun bulunan bir
hastanenin hasta hakları biriminde, 5 (beş) is günü boyunca hasta hakları ve
uygulamalarını yerinde görerek eğitim alması.
2)
İlgili hastanelere resmi yazı ile görevlendirilmelerin bildirilmesi.
3)
İl genelindeki tüm hastanelerimizin Hasta Hakları Kurul Başkanları ve
Hasta Hakları Birim Sorumlularına İl Koordinatörlüğü olarak hasta hakları ve
uygulamaları konusundaki gelişmelerle ilgili eğitim verilmesi

1)
Hasta
Hakları
Birim
Sorumlularına verilen eğitim
5 gün
2)
İl Genelindeki hastanelerin
Birim Sorumlularına ve Kurul
Başkanlarına verilen eğitim
2 gün

5

Denetim

1)
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü inceleme Listesi (Hasta Hakları Her bir
Birimleri için)
denetim
2)
Hekim Seçme Denetim Tablosu

3
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hastaneye
1 gün

yapılan
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HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜGÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları
Kapsamında Özel ve Kamu
Hastaneleri, Doku Tipleme
Laboratuvarları, Üniversite
Hastaneleri ile TSK Hastanelerinde
Kalite Yönetim Direktörünün
Belirlenmesi

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

Görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörünün Resmi Yazısı ve İletişim
Bilgileri

Görevlendirilen Kalite Yönetim
Direktörünün Bilgilerinin,
Elektronik Ortamda Sisteme
Tanıtılması ve Kullanıcı
Şifresinin Akreditasyon Daire
Başkanlığı Tarafından Kişiye
Gönderilmesi Sürecidir

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr

30
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIĞI HİZMETİ ŞUBE HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Gün
( Denetimin Başlayış ve
Bitiş süresi)

1

Kamu Sağlık Kuruluşları Denetimi

Rutin Denetim İlgili Şube Müdürlüğünden Gelen Yazı

2

Özürlü sağlık kurulu rapor itiraz
işlemleri

1-Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği veya aslı,
2-Dilekçe
3-Vasi olarak tayın edilenlerden sulh hukuk hâkimliğinden alınan vasilik
kararı

1 İş Günü

3

Saglık kurulu rapor islemleri

Kurumun üst yazı veya dilekçe ile farklı
kararları içeren raporlar

1 İş Günü

Münferit yoğun bakım ünitesinin
açılması talepleri ve tescili

Bakanlığın yataklı tedavi kurumları için belirlediği
yogun bakım yatak sayıları doğrultusunda
başhekimliğin talebi

Transfüzyon merkezi ruhsat işlemleri

1-Kurum talep yazısı
2-Hizmet birim ruhsat başvuru formu
3-Hizmet bina ve yerleşim planı
4- Birim sorumlusunun diploma sureti veya çıkış belgesinin aslı,
5- 2 Adet vesikalık fotoğraf, T.C. Kimlik numarası
6-Kalite el kitabı
7-Görev tanımları, organizasyon şeması, personel sayısı ve niteliği,
hijyen koşulları, bina ve ekipman durumu,
8- Standart İletim prosedürlerinin listesi

4

5
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5 is Günü
(Mevzuat değişikliğin nedeni
ile yapılan
işlemler ayrı bir takvime
bağlanır)

7İş Günü
(Beyannamedeki hususlar
yerinde görüldükten
sonra sonlandırılır)

6

7

EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIĞI HİZMETİ ŞUBE HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Kan bankacılığı eğitimi terapötik
aferez eğitimi, organ ve doku nakli
1-Diploma fotokopisi (Onaylı sureti istenir veya aslı görülerek onaylanır)
koordinatörlüğü, enfeksiyon kontrol
2-Egitim başvuru formu
hemşireliği, kemoterapi, perfüzyonist,
eğitim başvuruları.
Şikâyet Takibi

2 İş Günü
(Komisyon Toplanıp karara
bağlandıktan sonra )

Şikâyete konu olan belgeler, dilekçe

1 İs Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

7 Gün

1 Gün

1

Muayenehaneler İle İlgili İş
ve İşlemler

1) Muayenehanenin açılacağı adres, çalışma saatleri ve Ek-13'te yer alan
işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini
içeren dilekçe,(Değişik R.G.,-25.09.2010-27710)
2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını
gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek
doğruluğu onaylanmış plan örneği,
3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin
Müdürlükçe tasdikli sureti ile 2 adet vesikalık fotoğrafı, adli sicil kaydı,
4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi
malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük
tarafından yerinde bizzat görülerek onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da Müdürlükçe onaylı sureti,
6) Binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin
alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı
olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge,
8) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile
istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve
diplomaları(diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli
suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),(Değişik R.G.,25.09.2010-27710)
9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu
ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,

2

Özel Muayenehane Denetim
İşlemleri

1) ATT Yönetmeliği EK-6/a’daki Denetim Formu(Yerinde doldurulur)
35
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HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

3

Sağlık Kabini İle İlgili İş ve
İşlemler

1) Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi
2) Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki TSM Hekimince aslına uygun
olduğuna dair onaylı krokisi,
3) Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi(Yönetmelik Ek-5'te yer alan
Sağlık Kabinlerinde Sunulacak Hizmetler listesinden oluşturulacaktır.)
4) Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi(Yönetmelik Ek-4'te
yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulacak Tıbbi Malzemeler listesinden
oluşturulacaktır.)
5) Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki TSM Hekimi tarafından söz
konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler
açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
6) 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,
7) Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını
içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği
dilekçe,
Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler;
8) Mesul Müdüre ait başvuru dilekçesi,
9) Diplomanın önlü arkalı aslı görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
10) Nüfus cüzdanının aslı görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
11) Sosyal güvenlik prim bordrosu
12) 4 Adet vesikalık fotoğraf,
13) İkametgah belgesi,

36

7 Gün
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4

Özel Sağlık Kabini Denetim
İşlemleri

5

Özel Tıp/Dal Merkezleri Ön
İzin İş ve İşlemleri

6

Özel Tıp/Dal Merkezleri
Ruhsatlandırma ve Faaliyete
Başlatma İş ve İşlemleri

1) Müdürlükçe hazırlanan denetim formu(yerinde doldurulur)
a) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, ATT Yönetmeliğinin 10’uncu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış
belgeler,
b) Tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleşimi ile ATT Yönetmeliğinin 10’uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre otopark miktarının, otopark ile ilgili
diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım
mimari proje,
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit
ve tüm cepheleri kapsar.
1) Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını,
açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin
açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari
proje,
3) Binanın, “tıp merkezi veya özel sağlık tesisi” olarak yapı kullanma izni belgesi,
4) Tıp merkezinin olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve
binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan
belge,
5) Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret
sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının
37

1 Gün

5 Gün

7 Gün

tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık
belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından
açılacak ise fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe
tasdikli suretleri,
7) ATT Yönetmeliğinin 25’inci maddesine göre laboratuvar ile radyoloji
hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla
nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise,
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre
alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti
sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk
Belgesinin ve hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek
Müdürlük onaylı örneği; ATT Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin sekizinci fıkrasına
uygun ve ambulans hizmetinin karşılandığına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı
belgenin sureti,
9) ATT Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tıp merkezinin
koordineli çalışacağı özel veya kamu hastane veya hastaneleri ile yapılan hizmet
sözleşmesinin ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği,
10) Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı
veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği;
ATT Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük
yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve
var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket
müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul
müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul
müdür arasında imzalanan sözleşme,
b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların
mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük
yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul müdür
ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),
11) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari
sayıdaki uzman/tabiplerin diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri;
tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve
uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli
38

7

Özel Tıp/Dal Merkezleri
Sorumlu Mesul Müdür/Müdür
Yardımcısı Görevlendirilmesi
ve Hekim/Hekim Dışı
Yardımcı Sağlık Personeli
Başlatılması İş ve İşlemleri

suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
12) Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri
numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve
sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
13) Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde,
taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve
hizmet veren şirket/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri,
14) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve
tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.
Mesul Müdür /Müdür Yardımcısı İçin İstenen Belgeler;
1) Kuruluş Yetkililerine Ait Dilekçe ( mesul müdürü çalıştırmak istediklerine dair )
2) Matbu Başvuru Dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3) Mesul Müdürlük Sözleşmesi; Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak
çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi- Tıp
merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü
ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket
ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür
arasında imzalanan sözleşme, - Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de
ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları
veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan
sözleşme; mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme)
4) ATT Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük
yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, adli sicil kaydı
5) Bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı
olduğunu bildirir belge veya meslek odası kimlik kartının mesul müdür tarafından
onaylı bir örneği
6) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesinin önlü arkalı ilgili Sağlık Grup
Başkanlığınca tasdikli sureti
7) Noter onaylı imza sirküsü (aslı)
8) Nüfus cüzdanının aslının görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
9) Sosyal güvenlik prim bordrosu
10) 2 adet vesikalık fotoğraf
Hekimler için İstenen Belgeler ;
1) Kuruluş Mesul Müdür/Sahipliğine ait dilekçe (Hekimi çalıştırmak istediklerini ve
39

10 Gün

8

Özel Poliklinik Ruhsatlandırma
ve Faaliyete Başlatma İş ve
İşlemleri

kimin yerine çalıştırmak istediklerini belirtir olmalı)
2) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3) Bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı
olduğunu bildirir belge veya meslek odası kimlik kartının mesul müdür tarafından
onaylı bir örneği
4) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesinin önlü arkalı Sağlık Müdürlüğünce tasdikli
sureti
5) Noter onaylı imza sirküsü (aslı)
6) Adli sicil kaydı
7) Kadrolu çalışacak ve kadro dışı geçici çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin hizmet
sözleşmeleri (İş sözleşmesinde, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde
ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık
kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı
olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.)
8) Nüfus cüzdanının aslı görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
9) Sosyal güvenlik destek prim bordrosu.
10) 2 adet vesikalık fotoğraf
Hekim dışı sağlık personeli için istenen belgeler;
1) Kuruluş Mesul Müdür/Sahipliğine ait dilekçe (personeli çalıştırmak istediklerini
ve/veya kimin yerine çalıştırmak istediklerini belirtir olmalı)
2) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3)
Diplomanın önlü arkalı aslı görülerek mesul müdürce tasdikli sureti
4) Hizmet sözleşmesi (Aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise
sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir)
5) Nüfus cüzdanının aslı görülerek mesul müdürce tasdikli sureti
6) Sosyal güvenlik prim bordrosu
7) 2 adet vesikalık fotoğraf
1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını,
açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık
kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru
dilekçesi,
2) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni
belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı
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kullanma izni belgesinin ilgili belediyesince onaylı örnekleri de olabilir)
3) Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık
raporu,
4) Polikliniğin olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve
binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan
belge,
5) ATT Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hasta ve hasta
yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına
uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı,
6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı
görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını
belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe
tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları
ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
7) ATT Yönetmeliğinin 25’inci maddesine göre laboratuvar ile radyoloji
hizmetlerinin gerek poliklinik bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl
yürütüleceğini gösterir belgeler,
8) Ambulans hizmeti, ATT Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin dokuzuncu
fıkrasında gösterilen şekilde verilecek ise buna dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı
beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre
alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti
sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk
Belgesinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı
veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği;
9) Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı
veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği;
ATT Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük
yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve
var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Poliklinik işleteni şirket ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise, şirket müdürü ile
mesul müdür tabip arasında yapılan sözleşme; aksi halde, mesul müdürlük konusunda
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Özel Poliklinik Sorumlu Mesul
Müdür/Müdür Yardımcısı
Görevlendirilmesi ve
Hekim/Hekim Dışı Yardımcı
Sağlık Personeli Başlatılması İş
ve İşlemleri

ortaklar kurulu karar defterinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği,
b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda
yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar
arasında bu konuda yapılan sözleşme,
10) Poliklinik ortağı tabipler ile ve poliklinikte çalışacak tabip harici sağlık
çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
11) EK-5’e göre istihdamı zorunlu olan ve tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet
sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla
Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
12) Poliklinikte nöbet hizmeti verilecek ise nöbetçi tabibin diploması ve var ise
uzmanlık belgesi ile nöbet hizmetine dair sözleşme (diploma/uzmanlık belgesi ve
sözleşme, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşme
ıslak imzalı verilebilir),
13) Poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanlarının, isimleri ve mesul müdür
tarafından onaylanmış isim listesi ve T.C. Kimlik Noları
14) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri
numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve
sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,
15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve
tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.
Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler;
1) Kuruluş yetkililerine ait dilekçe (Mesul müdürü çalıştırmak istediklerine dair )
2) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3) Mesul müdürlük sözleşmesi; mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak
çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi;
- Poliklinik işleteni şirket ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise, şirket müdürü ile
mesul müdür tabip arasında yapılan sözleşme; aksi halde, mesul müdürlük konusunda
ortaklar kurulu karar defterinin noter tasdikli sureti,
- Poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda
yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar
arasında bu konuda yapılan sözleşme)
4) ATT Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük
yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, adli sicil kaydı
5) Bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı
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olduğunu bildirir belge veya meslek odası kimlik kartının mesul müdür tarafından
onaylı bir örneği
6) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesinin önlü arkalı ilgili Sağlık Grup
Başkanlığınca tasdikli sureti
7) Noter onaylı imza sirküsü (aslı)
8) Nüfus cüzdanının ilgili Sağlık Grup Başkanlığınca tasdikli sureti
9. Sosyal güvenlik destek prim bordrosu
10) 2 adet vesikalık fotoğraf
Hekimler için İstenen Belgeler;
1) Kuruluş Mesul Müdür/Sahipliğine ait dilekçe (Hekimi çalıştırmak istediklerini ve
kimin yerine çalıştırmak istediklerini belirtir olmalı)
2) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3) Bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı
olduğunu bildirir belge veya meslek odası kimlik kartının mesul müdür tarafından
onaylı bir örneği
4) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesinin önlü arkalı ilgili Sağlık Grup
Başkanlığınca tasdikli sureti
5) Noter onaylı imza sirküsü (aslı)
6) Adli sicil kaydı
7) Kadrolu çalışacak ve kadro dışı geçici çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin hizmet
sözleşmeleri (İş sözleşmesinde, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde
ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık
kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı
olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.)
8) Nüfus cüzdanının aslı görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
9) Sosyal güvenlik destek prim bordrosu
10) 2 adet vesikalık fotoğraf
Hekim Dışı Sağlık Personeli İçin İstenen Belgeler;
1) Kuruluş Mesul Müdür/Sahipliğine ait dilekçe (personeli çalıştırmak istediklerini
ve/veya kimin yerine çalıştırmak istediklerini belirtir olmalı)
2) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
3) Diplomanın önlü arkalı aslının görülerek mesul müdür tasdikli fotokopisi.
4) Hizmet sözleşmesi (Aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise
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sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir)
5) Nüfus cüzdanının mesul müdürce tasdikli sureti
6) Sosyal güvenlik prim bordrosu
7) 2 adet vesikalık fotoğraf
10
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Özel Tıp/Dal Merkezleri ve
Özel Poliklinikler Denetim
İşlemleri

1) ATT Yönetmeliği EK-6 Denetim Formu(Yerinde doldurulur)

1 Gün

Cerrahi Müdahale Birimleri
Açılış İşlemleri

1) Başvuru dilekçesi: Sağlık kuruluşunun mesul müdürünün, cerrahi müdahale
biriminden sorumlu olacak uzman hekimin adı ve soyadı, cerrahi müdahale hizmeti
sunulacak cerrahi dal veya dalları belirten dilekçesi,
2) Cerrahi müdahale biriminde çalışacak tüm uzman hekimlere ve en az bir
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına ait Müdürlükçe düzenlenen personel çalışma
belgesinin cerrahi müdahale birimi sorumlusunca onaylı birer örneği
3) Personel listesi: Cerrahi müdahale biriminde görev yapan personelin isimleri ve
görevlerini belirtir cerrahi müdahale birim sorumlusunca imzalı listesinin örneği
4) Ambulanslar İle Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine
göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesinin mesul müdürce onaylı örneği veya
sağlık kuruluşu, söz konusu hizmeti sunan kuruluş ile hizmet sözleşmesi yapmış ise
Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin mesul müdürce onaylı örneği ile noter onaylı
hizmet sözleşmesinin örneği,
5) Cerrahi müdahale biriminde hangi tür ameliyatların yapılacağı hakkında ayrıntılı
listenin, ilgili dal uzmanının ve cerrahi birim sorumlusunun imzası bulunan bir
dilekçe
6) Cerrahi müdahale biriminde yapılacak müdahaleler için bulundurulması gerekli
araç, gereç, cihaz ve sarf malzemelerini belirtir cerrahi müdahale birim sorumlusunca
imzalı listenin örneği.
7) Cerrahi müdahale biriminin tüm bölümlerini gösterir en az 1/100 ölçekli ve hizmet
sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek
doğruluğu onaylanmış plan örneği,
8) Sağlık kuruluşunun sahip veya sahipleri, mesul müdürü ve cerrahi müdahale birimi
sorumlusu tarafından, uygulanacak müdahalelerin gün içinde tamamlanamadığı
durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin yataklı bir tedavi kurumuna nakli ve
orada takip ve tedavisinin devamını sağlayacağına dair taahhütname,
9) İlgili Ticaret Sicil Gazetesi nüshasının bir örneği ve şirket ortaklarının listesi ve
mesleklerine ait gerekli bilgiler,
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10) Cerrahi müdahale hizmeti sunulacak dal veya dallar ile ilgili Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış laboratuvar veya laboratuvarların ruhsatname örnekleri
11) Sağlık kuruluşunun müstakil binada bulunduğuna ait ilgili mercilerden alınan
onaylı belgenin bir örneği,
12) Teknik değerlendirme komisyon raporunun aslı.
13) Cerrahi müdahale biriminde yapılacak müdahaleler için mutlak bulundurulması
gerekli temel araç, gereç ve cihazların dışında ayrıca yapacakları müdahalelere ait her
türlü araç gereç cihaz ve sarf malzemeleri ile acil durumlarda kullanılmak üzere
gerekli olan ilaçları bulunduracaklarına dair sağlık kuruluşunun mesul müdür,
sahip/sahipleri ve cerrahi birim sorumlusu tarafından imzalı bir taahhütnamenin yaş
imzalı bir örneği,
Cerrahi müdahale birim sorumlusu uzman hekimin;
14) Matbu başvuru dilekçesi (Kişinin herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp
çalışmadığını da belirtir olmalı)
15) Bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı
olduğunu bildirir belge veya meslek odası kimlik kartının mesul müdür tarafından
onaylı bir örneği
16) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesinin önlü arkalı aslı görülerek Sağlık
Müdürlüğünce tasdikli sureti
17) Noter onaylı imza sirküsü (aslı),
18) Adli sicil kaydı
19) Kadrolu ve kadro dışı geçici çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin hizmet
sözleşmeleri (İş sözleşmesinde, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde
ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık
kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı
olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.)
20) Nüfus cüzdanının aslı görülerek Sağlık Müdürlüğünce tasdikli sureti
21) Sosyal güvenlik prim bordrosu
22) 2 adet vesikalık fotoğraf
23) Mesul Müdüre ait cerrahi müdahale hizmeti sunulacak cerrahi dal veya dalları
belirten dilekçesi,
24) Banka Dekontu
12

Cerrahi Müdahale Birimleri
Denetim Hizmetleri

1) Özel Sağlık Kuruluşlarındaki Cerrahi Müdahale Birimi Denetleme Formu(Yerinde
Doldurulur)
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EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

13

14

İlgili Kanun Kapsamında Olan
Laboratuvar Açılış ve
Ruhsatlandırma İşlemleri

Özel sağlık kurum/kuruluşunda
yeni tıbbi laboratuvar açılışı
veya taşınma/birleşme gibi
nedenlerle yeniden

(1) Yeni laboratuvar açacaklar veya taşınma/birleşme gibi nedenlerle yeni bir fiziki
alanda yeniden ruhsatlandırma gerektiren durumlarda yatırım izni verilen yatırımcı ile
kamu sağlık kurum/kuruluş yöneticisi, aşağıda belirtilen belgelerin olduğu dosya ile
Müdürlüğe başvurur. Dosya, dizi pusulası ile kabul edilir. Dosyada;
a) Ek-3’e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru dilekçesi,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun yazılı beyanı ve laboratuvarın
faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı ve mimar onaylı ölçekli krokisi,
c) Laboratuvardaki kimyasal maddelerin, araç, gereç, donanımın ve uzmanlık alanına
uygun olarak yapılan test listesi,
ç) Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak
ruhsat harç makbuzunun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,
bulunur.
(2) Başvuru; Müdürlüğe hazırlanan bir dosya ile ve/veya SKYS’ye kaydedilerek
yapılır. Başvuru SKYS üzerinden de yapılmış ise geçici kurum kodu ve ruhsat
işlemlerinin aşamalarını izleyebilmek ve yazışmaya gerek olmaksızın eksiklik ve
uygunsuzlukları bildirmek için müracaat sahibine geçici şifre düzenlenir ve imza
karşılığı verilir. Başvuru, Müdürlük tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olup olmadığı Ek-4 ile Ek-5’e göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren yedi
iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise,
başvuru sahibine eksiklikler on iş günü içinde bildirilir.
(3) Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde denetim ekibi tarafından
onbeş iş günü içinde laboratuvar yerinde denetlenir. Eksiklik olmayan dosya
Bakanlığa gönderilir.
(4) Eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunması halinde, bunlar beş iş günü içinde
ilgilisine geri bildirilir ve eksikliklerin giderildiğine dair müracaat üzerine ilgili
inceleme ekibi tarafından onbeş iş günü içinde tekrar yerinde denetim yapılır.
Eksikliklerin giderilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde dosya Bakanlığa iletilir.
1) Ruhsat başvuru dilekçesi,
2) Ruhsatın düzenleneceği sorumlu uzmanın; adı-soyadı, unvanı, diploma, örneği,
onaylı uzmanlık belgesi örneği ve T.C. kimlik fotokopisi ile iki adet vesikalık
fotoğraf,
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15 gün

30 İş Günü

ruhsatlandırma başvurusu
işlemleri

15

Özel Hastaneler bünyesinde
veya müstakilen
laboratuvar/müessese açılışı
veya taşınma/birleşme gibi
nedenlerle yeniden
ruhsatlandırma başvurusu
işlemleri

3) Laboratuvarın hizmet vereceği uzmanlık dalı/dallarını belirtir belge/yazı,
4) Laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum kuruluş
bünyesinde ise ölçekli plan içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi,
5a) Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 15’inci maddesine uygun fiziki şartları
karşıladığını ve 32’nci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci,
sekizinci, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarına uygun olduğunu belirtir
yazı veya belge/belgeler,
5b) Adı geçen maddelerin ilgili diğer hükümlerinin uygulanacağına dair yazılı beyan,
6) Laboratuvarın personel listesi ve teknik personelin eğitim durumunu ve varsa
deneyimini gösteren yazı/yazılar veya belge/belgeler,
7) Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler listesi,
8) Laboratuvarda uzmanlık alan/alanlarına uygun olarak yapılan testlerin listesi
9) Birden fazla uzmanın çalışacağı laboratuvarlar için diğer uzmanların nüfus cüzdanı
fotokopisi, onaylı diploma örneği ve onaylı uzmanlık belgesi ile ikişer adet vesikalık
fotoğraf,
10) Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktar üzerinden yatırılacak
ruhsat harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği
1) Başvuru dilekçesi,
2) Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak),
3) Uzmanlık belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak ve sınav tutanağı kabul
edilmeyecektir),
4) T.C. kimlik numarası beyanı,
5) İki adet vesikalık fotoğraf,
6) Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak
ruhsat harç makbuzunun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,
7) Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C. Bu formlar ruhsat talep
eden uzman tarafından doldurulacak.),
8) Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak
imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile
yapılacak tahliller listesi,
9) İnceleme raporu,
10) Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre,
Mamografi ve Sintigrafi gibi cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan (TAEK) alınacak lisans belgelerinin Müdürlük onaylı örneği,
11) Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi,
47

15 İş Günü

12) Taahhütname ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen
noter onaylı imza sirküleri,
13) Özel hastane/tıp merkezi/poliklinik bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o
kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu
sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile
belirtmesi yeterlidir.)
14) Ruhsat değişikliğinde;
a) Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş, ...............tarih ve
...............sayılı yazımız ekinde gönderilen .....................no’lu ruhsatname aslı,
b) Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının
kaybolduğuna dair ilanın (cilt ve yaprak numarası belirtilecek şekilde) ulusal bir
gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu
ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe.
16

17

Özel sağlık kurum/kuruluşu
bünyesinde bulunan tıbbi
laboratuvarların denetimi iş ve
işlemleri

1)Ek-8 değerlendirme listesi(yerinde doldurulur)

1 Gün

Ruhsatlandırılmış sağlık
kuruluşlarının devri işlemleri

1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık
adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık
kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru
dilekçesi,
2) Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında
devralan ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya
aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği; şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını
belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe
tasdikli suretleri; gerçek kişiler için tıp fakültesi diploması ve var ise uzmanlık
belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,
3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak
imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi
örneği; Yönetmeliğin 16’ ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük
yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve
var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf
(Sağlık kuruluşunun türüne göre EK-1/a-1 veya EK-1/a-2’de belirtilen şekilde),
4-a) Tıp merkezi için EK-1/a-1’deki: Hizmet satın alma halinde 7, 8, 9, 15;
sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda değişiklik olması halinde yeni çalışanlar için

15 Gün
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18

Ruhsatlandırılmış sağlık
kuruluşlarının başka bir yere
nakli işlemleri

19

Özel Hastane Ön İzin İşlemleri

11, 12 ve 13; tıbbi atıkların bertarafı için 16’ncı maddelerde sözü edilen belgeler
(devralan adına EK-1/a-1’de belirtilen şekilde düzenlenmesi),
b) Poliklinik için EK-1/a-2’deki: 7, 8; poliklinik ortağı tabiplerin ikişer adet vesikalık
fotoğrafları; sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda değişiklik var ise yeni çalışanlar
için 10, 11, 12 ve 13; atıkların bertarafı için 15 inci maddelerde sözü edilen belgeler
(devralan adına EK-1/a-2’de belirtilen şekilde düzenlenmesi).
NOT: Sağlık çalışanı değişikliği yok ise diplomalar hariçtir.
1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık
adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık
kuruluşunun nakli ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru
dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari
proje; poliklinikler için, oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını
gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek
doğruluğu onaylanmış plan örneği,
3) Tıp merkezi için, tıp merkezi veya özel sağlık tesisi yapı kullanma izni belgesi;
poliklinik için, müstakil binada ise sağlık kuruluşu kaydı olan, müstakil binada değil
ise binanın yapı kullanma izni belgesi aslı veya ilgili belediyesince onaylı örneği;
4) Sağlık kuruluşunun olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın
kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili
merciden alınan belge,
5) Tıp merkezi ve müstakil binada olacak poliklinik binasının ilgili mevzuata göre
alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) EK-1/a-1 ve 2’de yer alan diğer hususlarda değişiklik var ise bu belgeler,
7) Sağlık kuruluşunda çalışacak tabipler ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili değişiklik
var ise, bunun için EK-1/a-1 ve 2’de sağlık çalışanları bakımından yer alan belgeler.
a) Hastane binasının bulunduğu alanın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8’inci
maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Hastane yerleşimi ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8’inci maddenin birinci
fıkrasının (d) bendine göre ayrılmış otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer
hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım
mimari proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer alır;
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15 Gün

5 Gün

20

Özel Hastane Ruhsatlandırma
Başvuru İşlemleri

1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli
ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arz eden; rampalı giriş, bodrum
ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm
cepheler.
8.Maddede Belirtilen Evraklar;
a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı
kullanım kararı verilmiş olması,
b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde
etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun
valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı
olarak belgelenmesi,
ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl
Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile
belgelenmesi,
d) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı kısmında
belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve
kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre,
mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye
uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması.
25/01/2012 Tarih ve 3702 Sayılı Bakanlık Genel Yazısı Ek Klavuz-1'e uygun olarak
Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane
açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe
başvururlar.Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
şunlardır:
a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya
Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve
1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,
c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,
d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre
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5 İş Günü

21

Özel Hastane Ruhsatlandırma
Başvurusunun Müdürlükçe
İncelenmesi ve Ruhsatlandırma
İşlemleri

yetkili mercilerden alınmış olan belge,
e) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise,
sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği, vakıf
tarafından açılacak ise, vakıf senedinin örneği,
f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,
h) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri
sözleşmesinin örneği,
ı) (Değişik:RG-28-05/2004-25475) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili
ayrı ayrı olmak üzere;
1) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür
yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı
sözleşmeleri,
2) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık
tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,
3) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) T.C. Kimlik Numarası,
5) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde
çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,j) (Mülga:RG-21/10/2006-26326)k) Çamaşırhane ve
mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan
sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,l)
(Mülga:RG-21/10/2006-26326)m) EK-4’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve
gereçlerin onaylanmış envanteri,n) EK-5’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların
onaylanmış listesi.
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13’üncü maddeye göre yapılan başvuru, Müdürlük
tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa, özel hastane
açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında
noksanlık yoksa, 25/01/2012 Tarih ve 3702 Sayılı Bakanlık Genel Yazısı Ek Kılavuz2'ye uygun olarak aşağıdaki inceleme ve değerlendirme raporları Müdürlükçe
düzenlenir. Yönetmelik 13. ve 14. maddeye göre incelenen ve değerlendirilen başvuru
dosyasında eksiklik bulunmaması halinde Ruhsatname Müdürlükçe onbeş iş günü
içerisinde düzenlenir.
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20 İş Günü

22

Özel Hastane Faaliyete
Başlatma İş ve İşlemleri

23

Özel Hastane Mesul
Müdür/Müdür Yardımcısı
Görevlendirilmesi İş ve
İşlemleri

24

Özel Hastane Ek Bina İlavesi
Ön İzin Başvurusu İş ve
İşlemleri

a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her
uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir
ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde
incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup
olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,
b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,
c) Müdürlük ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce EK-9’a uygun olarak
müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.
Özel Hastaneler Yönetmeliği EK-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı,
uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel
listesi, kısmi zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı
veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek
uzmanlık dallarının listesi
1) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür
yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı
sözleşmeleri,
2) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık
tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,
3) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) T.C. Kimlik Numarası,
5) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde
çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) (Değişik:R.G.-17/10/2008-27027) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,
a) Hastane binasının bulunduğu alanın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8’inci
maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Hastane yerleşimi ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8’inci maddenin birinci
fıkrasının (d) bendine göre ayrılmış otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer
hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım
mimari proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer alır;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli
ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arz eden; rampalı giriş, bodrum
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5 Gün

5 gün

5 Gün

25

Özel Hastanelerin Uzmanlık
Dalı İlavesi İşlemleri

26

Özel Hastanelerin
Denetlenmesi İşlemleri

27

Özel Hastaneye yabancı sağlık
meslek mensubu başlatma
işlemi

ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm
cepheler.
8.Maddede Belirtilen Evraklar;
a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı
kullanım kararı verilmiş olması,
b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde
etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun
valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı
olarak belgelenmesi,
ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl
Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile
belgelenmesi,
d) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı kısmında
belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve
kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre,
mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye
uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması.
1) Uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin müdürlük onaylı sureti
2) İlavesi talep edilen uzmanlık dalına dair uzman dal raporu
3) Hastaneye ait ruhsata esas proje veya gerektiğinde 3 adet tadilat projesi,
4) İlavesi talep edilen uzmanlık dalına ilişkin Müdürlük uygun görüş yazısı
5) Müdürlük onaylı çalışma statülerinin de belirtildiği tabip listesi(SKYS Çıktısı)
6) Faaliyet izin belgesi aslı,
1) Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek-2 Özel Hastaneler Denetim Formu(Yerinde
Doldurulur)
İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin kabul edildiğini gösterir
belge aslı veya onaylı örneği, üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu
kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belgenin aslı veya
onaylı örneği, Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin geldikleri ülkenin yetkili
makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını
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10 Gün

2 Gün

30 gün

gösteren belge, çalışacakları özel sağlık kuruluşları ile yabancı sağlık personeli
arasında yapılan yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da
belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının da bulunduğu hizmet
sözleşmesi
28

Özel Hastane statüsünde
birleşme ve taşınma başvuru iş
ve işlemleri

29

Özel Hastane tabip/uzman
tabip başlayışı

30

Özel Psiko - Teknik
Değerlendirme Merkezleri
Açılış ve Ruhsatlandırma İş ve
İşlemleri

31

Diyaliz Eğitimi

Özel hastanenin birleşme ve taşınmasına ilişkin başvuru dilekçesi
1) Sistem çıktısı(SKYS),
2) Nüfus cüzdan fotokopisi,
3) Hekim sözleşme aslı,
4) İkametgah beyanı,
5) İki adet fotoğraf,
6) Diploma ve uzmanlık belgesi örnekleri,
7) Tabip odası kayıt belgesi,
8) İmza sirküsü,
9) Adli sicil beyanı
10) Hekime ait talep dilekçesi
1) Dilekçe: Merkezin sahibi tarafından yazılmış merkezin naklini talep eden başvuru
dilekçesi
2) Psiko-teknik değerlendirme merkezinin odalarının ne amaçla kullanılacağını
gösterir 1/100 ölçekli onaylı kroki
3) Ses Seviyesi (Gürültü) Ölçüm Raporu: Bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri
müdürlüğünden alınacak. (Mevzuatta Yok)
4) Psiko-teknik değerlendirme merkezinde, psiko-teknik değerlendirme için
kullanılacak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin (4) Sayılı Cetvelinde genel esas ve
usulleri belirtilen trafik alanda geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye
toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gösterir
belge örneği (ilgili meslek kuruluşundan alınacak)
5) Çalışma Uygunluk Belgesi ve Uygulama Yetki Belgesinin Aslı
6) Psikiyatri Uzmanına ve Psikolağa ait 2 adet vesikalık fotoğraf
7) Ruhsat ve Çalışma Belgeleri İçin Banka Dekontu
1) Dilekçe
2) Hemodiyaliz veya Periton Diyaliz Eğitim Bilgi Formu
3) Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu
4) Diploma ve Uzmanlık Belgeleri
5) Gerekçeli İhtiyaç yazısı
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5 Gün

2

10 Gün

3 Ay
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32

Diyaliz Sınav Başvuru
İşlemleri

33

Özel Diyaliz Merkezlerinin
Açılmasına ait İşlemler

34

Özel Diyaliz Merkezlerinin
Faaliyete Başlamasına ait
İşlemler

1) Resertifikasyon Başvuru Formu
2) Sertifika Örneği
3) Sürekli mesleki eğitim faaliyetlerine katıldıklarını gösteren belgeler
a) Bakanlıktan alınan yatırım izin belgesi,
b) Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler;
1) Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük sözleşmesi,
2) T.C. kimlik numarası beyanı,
3) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin veya sertifikasının müdürlük tasdikli
birer örneği,
4) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde
çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
5) Tabip odası kayıt belgesi,
c) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve
kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,
ç) Merkezin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi,
d) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor,
e) Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için
diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi
tarafından onaylanan cihaz listesi,
f) Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası beyanı; vakıf ise, vakıf senedinin ve
ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını
gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği.
a) Diyaliz merkezinde görev yapacak tüm personelin bu Yönetmelik uyarınca
istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin müdürlük
tasdikli örnekleri; kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan başvurularda ise, bu
belgelerin kurum amirinden tasdikli örnekleri,
b) Nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman tabip, merkezin kadrosunda görev
yapacak ise uzmanlık belgeleri veya sertifikaları, bu hizmet dışarıdan hizmet alımı ile
gördürülecek ise hizmet alım sözleşmesi örneği veya kamu kurumları ile yapılacak
protokol örneği,
c) Özel merkezde, görev yapacak personelin tamamı ile yapılan sözleşmeler,
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3 Ay

10 Gün

5 İş Günü

ç) Hizmet alım yolu ile gördürülecek diğer hizmetlere ilişkin sözleşme örnekleri,
d) Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen
suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği
Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge,
e) Merkezde kullanılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği ülkeyi
belirten liste.
35

36

Özel Diyaliz Merkezleri
Denetim İşlemleri

Özel Ağız Diş Sağlığı
Poliklinikleri,
Merkezleri ve Diş Hekimi
Muayenehaneleri
Açılış ve Uygunluk Belgesi
Müracaatının
Değerlendirilmesi ve Denetimi
(açılış için ilk) Uygunluk
Belgesi
Düzenlenmesi

1) Diyaliz Merkezi İdari ve Teknik Denetleme Formu (Yerinde doldurulur)
2) Diyaliz Merkezi Tıbbi Denetim Formu (Yerinde doldurulur)

10 Gün

1) Dilekçe ile birlikte 1/100 ölçekli Kroki. (14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Ağız ve
Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 7.Maddesi b bendi)
2) Ticaret Sicil Gazetesi ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını
gösteren diplomalarının
aslı ile birlikte fotokopileri (Madde 7 e bendi)
3) Sağlık Kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereçlerin nitelik ve miktarını
gösterir liste.(Madde 7 g
bendi)
4) Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve malzemelere ait fatura fotokopisi, faturası
yoksa olmadığına dair
beyan (Madde 7 h bendi)
5) Tabelaların standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş
belge.(Diş Hekimleri
Odasından) Madde 7 L bendi
6) Çalışan diş hekimlerinin diplomalarının aslı ile birlikte birer fotokopileri, iki adet
vesikalık fotoğrafları
(Madde 7 K bendi)
7) Vergi levhasının aslı ile birlikte fotokopisi (Madde 8 F bendi)
8) Acil müdahale ilaç listesi (Madde 7 g bendi)
9) Makbuz; poliklinik için, (Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Uygunluk Belgesi
için 267.10 TL. Mesul Müdürlük Belgesi için
112,24 TL, (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret
Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri)
10) Merkez İçin, Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Uygunluk Belgesi için 355,44
TL, Mesul Müdürlük Belgesi için 112.24

10 Gün
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TL, (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret
Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri)
11) Muayenehane için; Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Uygunluk Belgesi için
177.72 TL. (Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat
Harç Bedelleri)
12) Yangına karşı tedbir alındığını gösteren itfaiye raporu.(Poliklinik ve Merkezler
için geçerli) Madde 7 d
bendi
13) Tıbbi atık sözleşmesi.(Büyükşehir Belediyesinden) Madde 25
14) Çalışma saatleri belgesi, mesul müdür imzalı (Madde 21)
15) Mesul Müdürlük sözleşmesi, T.C.Kimlik Numarası (Poliklinik ve Merkezler için
geçerli) Madde 7 i bendi
16) Röntgen cihazı varsa, TAEK Lisans Belgesi (Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan) alınacaktır. (Madde
17- Kamuda çalışanlar için kurumundan belge çalışmıyor ise beyanı (istatistiki Bilgi
Amaçlı)

37

Özel Ağız Diş Sağlığı
Poliklinikleri,
Merkezlerine ve Diş Hekimi
Muayenehanelerine Adres
Değişiklikleri nedeniyle
Uygunluk
Belgesi Müracaatının
yapılması, denetim ve
Uygunluk Belgesi
Düzenlenmesi

1) Dilekçe ile birlikte 1/100 ölçekli Kroki. (14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Ağız ve
Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki Yönetmeliğin 7.Maddesi b bendi)
2) Ticaret Sicil Gazetesi ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını
gösteren diplomalarının
aslı ile birlikte fotokopileri (Madde 7 e bendi)
3) Sağlık Kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereçlerin nitelik ve miktarını
gösterir liste.(Madde 7 g
bendi)
4) Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve malzemelere ait fatura fotokopisi, faturası
yoksa olmadığına dair
beyan (Madde 7 h bendi)
5) Tabelaların standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş
belge.(Diş Hekimleri
Odasından) Madde 7 L bendi
6) Çalışan diş hekimlerinin diplomalarının aslı ile birlikte birer fotokopileri, iki adet
vesikalık fotoğrafları
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15 Gün

(Madde 7 k bendi)
7) Vergi levhasının aslı ile birlikte fotokopisi (Madde 7 f bendi)
8) Acil müdahale ilaç listesi Madde 7 g bendi
9) Makbuz; poliklinik için, Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Uygunluk Belgesi
için 267.10 TL’nin yarısı, Mesul Müdürlük
Belgesi için 112.24 TL, (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
2014 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri)
10) Merkez için, Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Uygunluk Belgesi için 355.44
TL’nin yarısı, Mesul Müdürlük Belgesi için
112.24 TL, (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret
Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri)
11) Muayenehane için; Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne 177.72 TL.’nin yarısı,
(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret Tarifesi
Ruhsat Harç Bedelleri)
12) Yangına karşı tedbir alındığını gösteren itfaiye raporu.(Poliklinik ve Merkezler
için geçerli) Madde 7 d
bendi
13) Tıbbi atık sözleşmesi.(Büyükşehir Belediyesinden) Madde 25
14) Çalışma saatleri belgesi, mesul müdür imzalı Madde 21
15) Mesul Müdürlük sözleşmesi, T.C.Kimlik Numarası (Poliklinik ve Merkezler için
geçerli) Madde 7 i
bendi)
16) Röntgen cihazı varsa, TAEK Lisans Belgesi (Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan) alınacaktır.Madde
17) Kamuda çalışanlar için kurumundan belge çalışmıyor ise beyanı (istatistiki Bilgi)
18) Protokol Teftiş ve Denetim Defteri (Madde 23)

38

1) İlçe Sağlık Müdürlüğünden alacağı Tababet Numarası (1219 Sayılı Kanunun
36.Maddesi)
Madde
Diş Hekimlerine Personel
2) Diş hekiminin çalışacağı Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık
Çalışma
Kuruluşunun mesul müdürünün
Belgesi Düzenlenmesi İşlemleri
personel çalışma izin belgesi talep dilekçesi (Poliklinik ve Merkezler için) Madde 7
3) Çalışan diş hekimlerinin diplomalarının aslı ile birlikte birer fotokopileri, iki adet
vesikalık fotoğraflar
58

3 İş Günü

Madde 7 k bendi
4) Kamuda çalışanlar için kurumundan belge çalışmıyor ise beyanı (istatistiki Bilgi
için)
5) Müşterek Muayenehane Açılıyorsa; iki hekime de aynı anda belge düzenlenir.
Madde 5 c bendi

39

40

41

Diş Hekimlerinin Personel
Çalışma Belgesi İptali İşlemleri

1) Müşterek Çalışıyorsa Diğer hekimin Dilekçesi Poliklinik ve Merkez ise Mesul
Müdürün Dilekçesi
2) Diş Hekiminin Kendi Dilekçesi
3) Personel Çalışma Belgesinin Aslı
4) Tek veya Müşterek Muayenehanede çalışıyor ise Vergi Terk Tutanağı
5) Poliklinikten ayılacak iki Diş Hekimden biri ise ve Poliklinik kapanmayacak ise;
Yeni Başlayacak Diş
Hekiminin Başvurusu Poliklinik kapatılacak ise (Bknz. Kamu Hizmet Standartları
Formu-7) çalışan her iki
Diş Hekiminin birlikte Personel Çalışmalarının iptali. ( Poliklinik için en az iki hekim
şartı bulunmaktadır.)
(Kayıtlardan silinmesi ve mükerrer çalışmayı engellemek için)

Özel Ağız ve Diş Sağlığı
Poliklinikleri ve
Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde
Mesul Müdür Belgesi
Düzenlenmesi işlemleri

1) Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne Mesul Müdürlük Belgesi için 112.24TL.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2014 Yılı Ücret Tarifesi Ruhsat Harç Bedelleri
2) Mesul Müdürlük sözleşmesi, T.C.Kimlik Numarası (Poliklinik ve Merkezler için
geçerlidir. Madde 7 i
bendi

Özel Ağız ve Diş Sağlığı
Poliklinikleri ve
Merkezlerinde Mesul Müdür
Belgesi
İptal İşlemleri

1) Mesul Müdürlükten Ayrıldığına Dair Dilekçesi
2) Mesul Müdürlük Belgesinin aslı
3) Poliklinik ve Merkez için Onaylanan Uygunluk Belgesinin Aslı
(Kayıtlardan silinmesi ve mükerrer çalışmayı engellemek için)
4) Yeni Mesul Müdürün Müracaat Belgesi (Bknz. Kamu Hizmet Standartları Formu5) Madde 7 i bendi
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3 İş Günü

3 İş Günü
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42

Özel Ağız Diş Sağlığı
Poliklinikleri ve
Merkezleri ve Diş Hekimi
Muayenehanelerinin
Kapatılması ve
Denetim İşlemleri

1) Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Merkezleri için, mesul müdür tarafından
verilecek kapatma dilekçesi,
Özel Diş Hekimi Muayenehaneleri için diş hekiminin kapatma dilekçesi,
2) Uygunluk Belgesi,
3) Mesul Müdürlük Belgesi (Poliklinik ve Merkezler için),
4) Personel Çalışma İzin Belgelerinin Aslı
5) Vergi Dairesi ilişik kesme belgesi,
6) Protokol ve Teftiş Defteri
(Kayıtlardan silinmesi ve mükerrer çalışmayı engellemek için)

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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SIRA
NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

KPS ( Kimlik Paylaşım
Sistemi )

Resmi yazı Yetki talebinde bulunan personelin TC kimlik No

1 Gün

2

ÇKYS Kullanım yetkisi
verilmesi

Elektronik Ortam(Şubelerden gelen talep doğrultusunda resmi yazı ile)

1 gün

3

MHRS Aylık Çalışma Arşivi
oluşturulması

Hastane ve ADSM lerden gelen aylık çalışmalar

2 gün

4

İKYS Kullanım yetkisi verilmesi ÇKYS yetki kodu istek formu

5

Web Sayfası yayınları

Resmi yazı

6

Toplantı ve Faaliyetler için
Toplantı Salonunun
Ayarlanması

Resmi yazı

Sağlık-NET

1)Resmi yazı
2)Personel Bilgileri
3)ÇKYS Kurum kodları

7

2 gün

1 gün

1 gün

1 gün
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8

1)Resmi yazı
2)Personel Bilgileri

TSİM

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr

63

64

EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
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HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

SABİM
Şikayet, Eleştiri, Talep, Teşekkür,
Bilgi Alma

İnternet yolu ile Sağlık Bakanlığı SABİM’den gelen başvuru formu

2

BİMER
Şikayet, Eleştiri, Talep, Teşekkür,
Bilgi Alma

İnternet yolu ile Valilik BİMER’den gelen başvurular

İSTENİLEN BELGELER

30 Gün

30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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SIRA
HİZMETİN ADI
NO

1

2

İlk (açıktan) atama

Yeniden (istifa-mustafi)
sonrası atama

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

İSTENİLEN BELGELER

1) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
2) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan
eden imzalı
dilekçe,
4) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5) Mal bildirim formu,
1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan
eden imzalı dilekçe,
4. 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5. Mal bildirim beyannamesi,
6. Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),
7. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleşenlerin; Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi, lise veya
dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun
olduğuna dair diploma veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığının belirtildiği
belgenin aslı veya onaylı sureti.
8.Eski görevine ait detaylı hizmet belgesi
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ÖSYM tarafından açıklanan
sonuçlar ve bakanlığımızca ilan
edilen kura sonuçlarının
kesinleşmesi müteakibinde
tebligatların yapılmasına esas
atama kararlarının İKYS
sistemine yansıma
müteakibinde ikinci bir il
kararına ihtiyaç var ise 7 iş
günü, nokta tayin ise 3 iş günü

Yerleştirme sonuçlarının
bakanlığımız İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemine yansıması
müteakibinde ikinci bir il kararına
ihtiyaç var ise 7 iş günü, nokta
tayin ise 3 iş günü

EK -2
HATAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

3

4

5

Kurum İçi Naklen
Atamalar

Mazeret ve Alt Bölge
Atamaları

1-Maaş Nakil İlmuhaberi

Yerleştirme sonuçlarının
bakanlığımız İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemine yansıması
müteakibinde ikinci bir il
kararına ihtiyaç var ise 7 iş
günü, nokta tayin ise 3 iş günü

1-Maaş Nakil İlmuhaberi

Yerleştirme sonuçlarının
bakanlığımız İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemine yansıması
müteakibinde ikinci bir il kararına
ihtiyaç var ise 7 iş günü, nokta
tayin ise 3 iş günü
Yerleştirme sonuçlarının
bakanlığımız İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemine yansıması
müteakibinde ikinci bir il
kararına ihtiyaç var ise 7 iş
günü, nokta tayin ise 3 iş günü

Kurumlar Arası Naklen
1-Maaş Nakil İlmuhaberi
Atama
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6

Pasaport İşlemleri

1-Pasaport Talep Formu
2-Panaromik Fotoğraf (Talep Edilen her bir kişi için 1 adet ayrıca Emniyet
Müdürlüğüncede 4 ayrı fotoğraf istenilmektedir.)

1 saat

7

Görev ve Hizmet
Belgesi Talepleri

1-Dilekçe

Dökümanların tamamı
Müdürlüğümüzde ise 1 saat,
Bakanlık kayıtlarına ihtiyaç
duyulur ise 1 ay

8

Müdürlüğümüze bağlı
herhangi bir kamu
kurumunda
çalışılmadığına dair
belge talebi

1-Dilekçe

1 saat

9

Herhangi bir iş yada
konu hakkında verilmiş
dilekçeler

1-Dilekçe

Müdürlüğümüz kayıtlarından
verilebilecek bir bilgi ve belge ise
1 gün, bakanlığımız kayıtlarına
yada kanaatine ihtiyaç var ise 1
ay

10

Uzmanlık Belgesinin
Teslimi

1-Dilekçe

1 saat
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Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dr. Sebahattin YILMAZ

Adı Soyadı

Fehmi Sinan NİYAZİ

Ünvanı

İl Sağlık Müdürü

Ünvanı

Vali Yardımcısı

Adresi

Gündüz Caddesi Antakya/HATAY

Adresi

Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.

Tel

0 326 216 06 32

Tel

0 326 214 62 13-15

Faks

0 326 213 35 10

Faks

0 326 213 35 10

e-Posta

hatayism@saglik.gov.tr

e-Posta

hatay@icisleri.gov.tr
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