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ÖNSÖZ 

 

 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığımızın denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanı sıra 

rehberlik görevi de bulunmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızın birimlerinin daha etkili, verimli 

ve ekonomik çalışmasına, sürekli bir şekilde gelişmesine katkı yapmak da görevlerimiz 

arasında yer almaktadır. Bu çerçevede illerimizde görevli olan sağlık yöneticilerine yönetsel 

faaliyetlerinde katkı yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri El Kitabı hazırlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin hukuk kuralları içerisinde, insan odaklı, etkili, verimli ve tutumlu 

bir şekilde yürütülmesi temel anlayışıyla hazırlanan bu eser, sağlık idarecilerimizin istifadesine 

sunulmaktadır. 

 Çalışmanın sağlık idarecilerine faydalı olacağını umuyor, emeği geçen Müfettişlerimize 

teşekkür ediyorum. 

 
                                                                                                              Aydın SARI 

                                                                                                      Teftiş Kurulu Başkanı 
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GİRİŞ 

 
İllerde vatandaşlara tedavi hizmetleri sağlanması, sağlığın geliştirilmesi ve önleyici 

sağlık tedbirlerinin alınması gibi temel konular sağlık müdürlüklerinin asli ve en önemli 

görevleridir. İl sağlık müdürlükleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir 

şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde 

personelin adil ve dengeli dağılımının yapılması ve bu amaçla il içinde personel nakil ve 

görevlendirme işlemlerinin doğrudan gerçekleştirilmesi müdürlüğün görev ve yetki alanı 

içerisindedir.  

Sağlık hizmetleri yüksek maliyetli, geniş ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bünyesinde 

çok sayıda farklı uzmanlık ve çalışma alanlarından personel barındırmaktadır.  

 Bu derece önemli ve büyük organizasyonların idare ve işleyişinin de karmaşık ve zor 

olması kaçınılmazdır. Birçok tıbbi, idari ve mali sürecin birlikte ve bağımlı olarak yürütülmesi 

sırasında bazı aksaklık ve eksikliklerin de ortaya çıkması muhtemeldir. Bu sebeple il sağlık 

müdürlüklerindeki idareciler çeşitli alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler. 

 İl sağlık müdürlüğü idarecilerinin, görev alanlarına giren konularda ilgili karar ve 

işlemlerinde mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Müdürlüğü ilgilendiren tıbbi, 

idari ve mali konuları kapsayan mevzuatın oldukça geniş olması ve sık sık değişmesi, 

idarecilerin mevzuata hâkim olma ve güncel olanı takip etme noktasında problemlerle 

karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Diğer taraftan genel olarak yöneticilerin sık sık değişmesi 

ve yöneticilik sahasında eğitim almamış olmaları da muhtelif idari problemlere yol 

açabilmektedir. Bu problemlerin, ilgili mevzuatın ve gerekli bilgilerin derli toplu ve özet olarak 

bulabileceği bir kitabın hazırlanması ile önemli ölçüde aşılabileceği değerlendirildiğinden, İl 

Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri El Kitabı hazırlanmıştır. Kitap, sağlık hizmetlerinin hukuk 

kuralları içerisinde, insan odaklı, etkili, verimli ve tutumlu bir şekilde yürütülmesi temel 

anlayışıyla hazırlanmıştır.  Eserin, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan teftiş, 

denetim ve soruşturmalar sırasında sıklıkla karşılaşılan sorunların giderilmesine, müdürlük 

idarecilerinin daha etkili ve verimli yönetsel faaliyette bulunmalarına katkı yapması ve yol 

göstermesi amaçlanmıştır. 

El kitabında, Bakanlığın taşra teşkilatı yapısına genel bakış, personel işlemleri, il sağlık 

müdürlüğüne bağlı birimler ve diğer kurum/kuruluşlarla ilişkiler, komisyon ve kurullar, ruhsat 

ve denetim, mali ve diğer önem arz eden hususlara, güncel mevzuat ve yargı kararları dayanak 

alınarak, yer verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri El Kitabı mer’i mevzuat dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta değişiklikler olması 

halinde, mezkûr mevzuatın son halinin uygulanması gerekmektedir. Kitabın, Başkanlığımızca 

mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak periyodik olarak güncellenmesi planlanmaktadır.   

 Öte yandan kitapta yer alan bilgilerin hap niteliğindeki bilgiler olması dolayısıyla işlem 

yapılırken mutlaka ilgili mevzuata bakılması uygun olacaktır.  
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 TEŞKİLAT YAPISINA GENEL BAKIŞ 
 

Bakanlığın taşra teşkilatı il ve ilçe sağlık müdürlüğü ile sağlık tesislerinden oluşur. İl 

sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, 

sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar 

kurulabilir. Sağlık tesislerinden hastaneler, müdürlüğe, diğer tesisler ise ilgisine göre il sağlık 

müdürlüğü veya ilçe sağlık müdürlüğüne bağlıdır.  

İl sağlık müdürü, taşra teşkilatında en üst yöneticidir. İl sağlık müdürleri; Bakanlığın il 

düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın 

düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu 

amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.  

İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel 

kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu 

ve bu konuda yetkilidir. Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, 

gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması 

amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak 

görevlendirilebilir.  

Müdürlüğün ve ilçe sağlık müdürlüğünün her kademesindeki yöneticileri, görevlerini 

mevzuata ve sözleşme hükümlerine, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve 

hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütülmesinden üst kademelere karşı sorumludur. (1 

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md.371, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma 

Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md. 5)  
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I. YETKİ ve İMZA DEVRİ 
 

1.1. Taşradaki Hiyerarşik Yapı İle İmza Yetki Devri 
 

 Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı 

kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir. Sağlık hizmetinin yerine getirilebilmesi için il ve ihtiyaca 

göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl düzeyinde sağlık 

hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, vali ve sağlık müdürüdür. İlde sağlık 

hizmetlerinin yürütülmesinden, eşgüdümünden ve geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu 

kişi olarak valiler, yetkilerinin bir kısmını yardımcılarından birine ya da sağlık müdürüne 

devredebilirler. 

 İl sağlık müdürleri; ilin en üst sağlık yöneticisi olarak, Bakanlığın il düzeyindeki 

hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın 

düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin hakkaniyet ölçüsünde adil ve dengeli 

dağılımını yapar. (1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md.371, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Md. 4, Sağlık 

Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge Md.6)) 
 İl sağlık müdürlüğüne bağlı olarak ilçelerde ilçe sağlık müdürlükleri kurulur. İlçe 

idaresinin başında kaymakam bulunmaktadır ve ilçe sağlık müdürlükleri, kaymakama bağlı 

olarak çalışır. (5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Md.27, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md.7) 

 İl sağlık müdürü, kendilerine bağlı kuruluşlar ile 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 27. ve müteakip maddelerinde belirtilen ilçe idaresinin başı ve mercii sıfatıyla 

kaymakamların genel hizmet yürütümlerini engelleyici, kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı 

yazışma yapamazlar.(Valilik İmza Yetkileri Yönergesi) 

 İl sağlık müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasındaki yazışmalar valilik kanalıyla 

yapılır. Bakanlığa veya ilgili genel müdürlüğe doğrudan il sağlık müdürlüğünce yazılabilecek 

hususlar da bulunmaktadır. Ancak hangi evrakın bu nitelikte olduğu her il valiliğince çıkarılan 

Valilik İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilir. Valiliklerce hazırlanan yönerge, vali ve vali 

adına imzaya yetkili kılınanların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde 

kullanacakları imza yetkilerini ve bu yetkileri kullanma ilke ve usulleri ile sorumluluklarını 

kapsar. (5442 s. İl İdaresi Kanunu Md.9/B, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği Md.7) 
 Vali tarafından kendilerine devredilen imza yetkilerini kullananlar yazışmalarda 

“Vali a.” ifadesini kullanırlar. İl içerisinde yapılan yazışmalar doğrudan yapılabilir. Doğrudan 

yapılan yazışmalarda “Vali a.” ibaresi kullanılmaz. Valilik İmza Yetkileri Yönergesinde valilik 

ve kaymakamlık aracılığı ile yapılacak olan özellikle emir ve talimat niteliğinde olan yazışmalar 

bulunmaktadır. Bu yazışmaların doğrudan yapılamayacağı göz önüne alınarak bulunulan ilin 

İmza Yetkileri Yönergesi ayrıntılı olarak incelenmelidir. 
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 Her ilde farklılık gösterebileceği göz önüne alındığında il sağlık müdürlerinin bu 

yönergelerde yer alan hususları ayrıntılı olarak takip etmeleri faydalı olmakla birlikte valilik 

aracılığıyla yapılması gereken iş ve işlemlere aşağıdaki hususlar örnek verilebilir: 

* Kamu personeli hakkında ön inceleme yapılması ve soruşturma açılması, ön 

incelemeci ve soruşturmacı talebine ilişkin yazılar ile makam onayına tabi disiplin soruşturması 

yazıları, valilik aracılığıyla yapılır. 

* İl sağlık müdürüne ilişkin her türlü izin ve yerlerine vekil görevlendirme onayları ile 

emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, istifa ve göreve yeniden başlama işlemlerine ilişkin 

onaylar vali tarafından yapılır. 

* Atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, göreve iade ile 

ilgili talep ve bildirim yazıları, valilik aracılığıyla yapılır. 

* Kadrosu il sağlık müdürlüğü veya bağlı hizmet birimlerinde olan her kademe, derece 

ve unvandaki personelin il içerisindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirme 

onayları valilik aracılığıyla alınır. 

* Kadrosu il sağlık müdürlüğü veya bağlı sağlık tesislerinde bulunan her derece ve 

unvandaki personelin, 3289 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi müsabakalara 

ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu ve diğer görevlilerin izin onaylarına ilişkin 

işlemler, il sağlık müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleşir. 

* Kadrosu il sağlık müdürlüğü veya bağlı sağlık tesislerinde bulunan; uzman tabipler 

hariç her derece ve unvandaki personelin görevden çekilme ile görevden çekilmiş sayılma isteği 

ile her derece ve unvandaki aday memurların asli memurluğa atanma işlemleri, il sağlık 

müdürün teklifi üzerine vali tarafından onaylanır veya imzalanır. 

* En üst disiplin amiri sıfatıyla imzalanması gereken yazıların vali tarafından, sair 

yazışmaların ise il sağlık müdürü tarafından imzalanması gerekir.  

Devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: 

 İl sağlık müdürü imza yetki devri ile vali tarafından imzaya yetkili kılınır. İmza 

yetki devri kişiye yapılır, makama yapılmaz. Yapılan imza yetki devrine konu hususlarda 

sadece il sağlık müdürü değil aynı zamanda vali de imzaya yetkilidir. 

 Mevzuatın bizzat belli bir makam tarafından imzalanmasını emrettiği yazı ve 

onaylarda yetki devri yapılamaz. İmza yetki devri yapılan makamların alt kademedeki birimlere 

kendi görevleriyle ilgili olarak verdikleri emir ve talimatlar, il sağlık müdürü tarafından verilen 

emir ve talimat hükmündedir. 

 Bu usul ve esaslar ile imza yetki devri yapılan makamların il sağlık 

müdürlüğüne, müdürlüğe bağlı birimlere ve kendi aralarında yapacakları yazışmalarda, “İl 

Sağlık Müdürü a.” ibaresi kullanılmayıp, yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas alınarak imza 

yetkisinin kullanımı sırasında eşit ve üst makamlara arz, ast makamlara ise rica edilmek sureti 

ile makamların astlık-üstlük durumları gözetilmelidir. Eşit, ast ve üst konumdaki makamların 

belirlenmesinde “Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” ile “Sağlık Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” hükümleri dikkate 

alınmalıdır. 
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 İl sağlık müdürü tarafından doğrudan yürütülecek iş ve işlemlere ait yazışmalar; 

yönetimde bütünlüğü sağlamak amacıyla konusuna göre ilgili başkan tarafından parafe edilir.  

 İl sağlık müdürü tarafından kendilerine yetki devredilenler, iş bu imza yetkilerini 

kullanırken müdürlük (bağlı birimler dahil) dışına yapacakları tüm yazışmalarda isim ve 

unvanlarının yazılı olduğu satırların arasında “İl Sağlık Müdürü a.” ibaresini kullanırlar. İl 

sağlık müdürlüğüne vekâlet eden başkan, imza yetkisinde yapacağı yazışmalarda “İl Sağlık 

Müdürü V.” ibaresini kullanmalıdır. 

 İl sağlık müdürü adına, yetki verilmiş makamlarca imzalanacak “İl Sağlık 

Müdürü a.” ibareli yazılar, yalnızca yetkiyi kullanan tarafından imzalanır. İmzaya yetkili kişinin 

izin, hastalık gibi nedenlerle görevde bulunmaması halinde, imza yetkisi, yerine görevlendirilen 

tarafından kullanılabilir. 

 Evrak ve belgelerde, paraf ve imzası bulunan her kademedeki memur ve 

amirlerin attıkları paraf ve imzadan, görev ve yetkileri çerçevesinde müştereken ve müteselsilen 

sorumlu olduğu unutulmamalıdır. (10/10/2018 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri 

Yönergesi Md. 6/1-ı) 

 

1.1.1. Valiliğin, İl Sağlık Müdürlüğüne İmza Yetkisi Devrinde Dikkat Edilecek 

Hususlar 

 İmza yetkisinin devrinde, valinin havale, imza ve onay yetkisi saklıdır. 

 İmza yetkisi devri ile edinilen yetki devredilemez. 

 İmza yetkisi, sorumluluk anlayışı içinde yerinde, zamanında ve doğru olarak 

kullanılır. Devredilmiş yetkilerle ilgili üst makamların bilgi hakkı saklıdır. 

 İmza yetkisi verilenler,  

imzaladıkları yazılarla ilgili yetki alanlarına giren 

ve üstlerinin bilmesi gereken önemli konularda, 

imzadan önce veya işlem aşamasında üst 

makamlara varsa önerilerle birlikte bilgi 

sunmakla ve bu makamların görüş ve 

direktiflerine göre hareket etmekle yükümlüdür. 

 Vali adına imza yetkisi verilen il 

sağlık müdürü, bu yetkiyi sadece kendisi kullanabilir. Ancak imzaya yetkili kişinin izin, 

hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare 

imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilmelidir. (Valilik İmza Yetkileri 

Yönergesi) 
 

1.1.2. İl Sağlık Müdürü Tarafından İmzalanacak ve Onaylanacak Hususlar 

 İl sağlık müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri tarafından Bakanlıktan görüş talep 

edilebilmesi için, meselenin öncelikle il sağlık müdürlüğü hukuk birimince değerlendirilmiş 

olması ve görüş isteme yazısının doğrudan il sağlık müdürü tarafından imzalanması şart olup, 

bu hususta alt kademelere yetki devri yapılamayacağına dikkat edilmelidir. 
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 Taşra teşkilatında, il sağlık müdürlerince imzalanacak ve onaylanacak yazılara 

Valilik İmza Yetkileri Yönergesinde yer verilmiştir. Sağlık müdürleri bu bilgiler doğrultusunda 

bulundukları ilin Valilik İmza Yetkileri Yönergesinde yer alan hususlarda sorumludurlar.  

 Bu yönergeler her il düzeyinde birbirinden farklılık göstermekle birlikte genel 

olarak aşağıda örnekleri belirtilen hükümlere yer verildiği görülmektedir. Bu itibarla;  

* Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardaki ambulansların onarım ve bakım amacıyla il 

dışına görevlendirilmelerine ilişkin onaylar, 

* Ambulansların hasta nakli için personeli ile birlikte il içi ve il dışı görevlendirilmesi, 

* Yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım servisinin branşı, seviyesi ve yatak sayısına 

ilişkin onaylar, 

* Özel hastanelerin mesul müdürlük belgesi onayları, 

* Personel hakkında yürütülen disiplin işlemleri ile ilgili olarak valiliğin olur ve 

kararları dışında kalan tebligat işlemleri, bilgi belge talepleri, hatalı bilgi belge iadeleri, diğer 

yazışmalar ve sekretarya işlemleri, 

* Personelin il içerisinde ve/veya iller arası sağlık tesisleri arasında yapılıp, personele 

harcırah/yolluk ödemesi gerektirecek geçici görevlendirme onaylarının yanı sıra il dışındaki 

toplantı, eğitim, çalıştay, sempozyum, denetim gibi faaliyetlerde görev yapmak üzere 

görevlendirilmesi uygun görülen personelin görevlendirme onayları, 

* Kadrosu müdürlükte veya müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde bulunan ve Sağlık 

Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinde “emekliye sevk onayının Bakanlık makamları 

tarafından imzalanacağı” belirtilen personelin dışındaki diğer her kademe/derece ve branştaki 

personelin, yaş haddi, malulen ya da istekleri üzerine emekliye sevk işlemleri,   

 * Hizmet başkanları, başkan yardımcıları, başhekim, başhekim yardımcıları ve hastane 

müdürlerinin yıllık izinleri (ilgisine göre ilgili personelin disiplin amirinin imzası ve üst 

disiplin amirinin onayı ile il sağlık müdürlüğünden alınır), 

* İlçe sağlık müdürlerinin ve TSM başkanlarının izinleri, disiplin amiri konumundaki 

kaymakamdan alınmakla birlikte, bunlar için vekâlet gereken hallerde alınacak vekâlet onayları 

ile kadrosu müdürlük veya bağlı sağlık tesislerinde bulunan her derece ve unvandaki personelin 

aylıksız izin onayları (personel ve destek hizmetleri başkanının teklifi ve gerektiğinde ilgili 

hizmet başkanının koordine parafı üzerine), İl sağlık müdürü tarafından imzalanmalıdır.  

 

1.2. Görev Dağılımı ve Yetki Devri 
 

1.2.1. İl Sağlık Müdürünün Yetki Devri 

 İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç 

ve tıbbı cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere 

başkanlıklar kurulabilir. (1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md. 371) 

 Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir 

kısmını başkan veya başkan yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere 
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duyurulur. (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 

Md. 8/2) 

 Yetki devredilen personel, yetki kullanımı ile ilgili belli dönemlerde yetkiyi 

devredene bilgi vermeli, yetkiyi devreden de bunu sorgulamalıdır. Yapılan yetki devri uygun 

araçlarla ilgili personele ve il sağlık müdürlüğü personeli, hastane başhekimlikleri ve il sağlık 

müdürlüğüne bağlı diğer birimlerde çalışan personele duyurulması gerekir. 

 Başkan ve başkan yardımcıları tarafından imzalanabilecek yazı örneklerine 

aşağıda yer verilmiştir: 

 * Başkanlıklar kendi aralarında doğrudan yazışma yapabileceğinden, bu şekilde 

düzenlenen yazıların ilgili Başkanlar tarafından imzalanması gerekir. 

 * Bizzat il sağlık müdürü tarafından imzalanacağı 

belirtilmemiş olan, herhangi bir izin, onay, hukuki görüş 

ve ödenek talebi içermeyen, Sağlık Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönergeye göre görev alanı içinde yer 

alan konularda Bakanlığa, bağlı sağlık tesislerine, ildeki 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişilere düzenlenecek yazıların ilgili Başkan tarafından 

imzalanması uygun olacaktır.  

 * İl sağlık müdürü veya başkan tarafından imzalanarak yahut da onaylanarak 

neticelendirilmiş bulunan her türlü işlemin bağlı tüm birimler ile sağlık tesislerine tebliğine-

bildirimine ilişkin yazılar, ilgili başkan yardımcısı tarafından imzalanmalıdır. 

 * Başkanlıklara gelen yazıların iç birimlere dağıtımı ilgili başkan yardımcısı ve/veya 

resen ilgili başkan tarafından yapılmalıdır.  

 

1.2.2. İl Sağlık Müdürlüğü İdarecilerinin Görev Dağılımı  

 İl sağlık müdürlüğünün; halk 

sağlığı hizmetleri, kamu hastaneleri hizmetleri, 

sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilaç ve 

tıbbi cihaz başkanlığı, personel hizmetleri ve 

destek hizmetleri ile ilgili görevleri “Sağlık 

Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 

EK-II İl Sağlık Müdürlüğü Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları” başlığı altında düzenlenmiştir. 

 İl Sağlık Müdürü, ildeki sağlık hizmetinin yürütülmesinden yönetici olarak genel 

sorumludur. Özel ve kamu sağlık tesislerinde sağlık hizmetinin zamanında, tam ve doğru bir 

şekilde yürütülmesi ve bu tesislerin denetimi, il içinde personelin nakil ve görevlendirme 

işlemlerini gerçekleştirmek gibi birçok sorumluluğu bulunmaktadır. (Sağlık Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md.8, EK-II İl Sağlık Müdürlüğü Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları) 
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 Başkan ve başkan yardımcılarının görev dağılımının, bizzat il sağlık müdürü 

tarafından belirlenmesi sebebiyle aynı unvanda başkanların her il düzeyinde farklı görevleri 

olabilmektedir. Başkanlıkların görev kapsamının müdürün sorumluluğunda olduğu 

unutulmamalıdır. (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönerge Md.8) 

 Başkan, müdürlüğün görev alanlarından kendisine verilen görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdür ve bu görevlerden müdüre karşı sorumludur. Görevlerin usulüne 

uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde müdüre yardımcı olup, görev alanı ile ilgili 

üç aylık durum raporunu hazırlayarak müdüre sunmalıdır. (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro 

Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md.9) 

 Başkan yardımcısı, başkana ve müdüre karşı sorumlu olup, müdür tarafından 

ilgili başkanlık hizmet alanlarına yönelik olarak yapılacak görev dağılımı çerçevesinde 

hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md.10) 

 İlçe sağlık müdürü, müdüre karşı sorumlu olup, Müdürlük tarafından verilen 

görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli 

yaptırımları uygular. (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına 

Dair Yönerge Md.11) 

 

1.3. Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri  
 

 1.3.1. Genel Bütçe Kaynaklı İşlemlerde Harcama Yetkilisi 

 Genel bütçe kaynaklı işlemlerde harcama yetkilisi; 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesi gereğince Bakanlıkça ödeneğin il sağlık 

müdürlüğüne gönderilmesi halinde il sağlık müdürü, sağlık tesisine gönderilmesi halinde 

başhekim, aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunan koordinatör başhekimliğe 

gönderilmesi halinde ise harcama yetkilisi koordinatör başhekimdir.  

 Genel bütçe kaynaklı işlemlerde harcama yetkisinin devrinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yayımlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre 

hareket edilmelidir. Bakanlıkça ödeneğin aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunan 

koordinatör başhekimliğe gönderilmesi halinde harcama yetkisi koordinatör başhekimin 

yardımcılarına devredilebilir, ancak bağlı hastane başhekimlerine devredilmemelidir. 

 

1.3.2. Döner Sermaye Kaynaklı İşlemlerde Harcama Yetkilisi 

 Döner sermaye kaynaklı işlemlerde ise harcama yetkilisi il sağlık müdürüdür. 

Döner sermaye kaynaklı işlemlerde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğine göre harcama 

yetkisi başkanlara ve/veya döner sermaye alt işletme birimi kurulan sağlık tesislerinde 

başhekime devredilebilir.  

 Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması ve bu hastanelerin müşterek 

yönetimi için koordinatör başhekim görevlendirilmesi durumunda harcama yetkilisi il sağlık 
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müdürüdür. İl sağlık müdürü bu yetkisini başkanlara ve/veya koordinatör başhekime 

devredebileceği gibi koordinatör başhekimin teklifi üzerine koordinatör başhekimin 

yardımcılarına ve/veya idari ve mali hizmetler müdürüne de harcama yetkisi devredebilir. 

Ancak il sağlık müdürü, bağlı hastane başhekimlerine harcama yetkisini devredemez. 

 

1.3.3. 6428 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılan İşlemlerde Harcama Yetkilisi 

6428 sayılı Kanuna göre alımı ve ödemesi yapılan genel bütçe ve döner sermaye 

kaynaklı işlemler çerçevesinde; il sağlık müdürü, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro 

Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince taşra teşkilatında en üst 

yönetici olduğundan 6428 sayılı Kanuna göre yapılan genel bütçe ve döner sermaye kaynaklı 

işlemlerde harcama yetkilisi il sağlık müdürüdür ve harcama yetkisini devredemez. (6428 sayılı 

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Md.2, Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 15/05/2019 tarihli ve 814 sayılı Genel Yazısı) 

 

1.3.4. Harcama Yetkisinin Devri 

 Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dâhilinde harcama yetkisini 

devredebilirler. İl müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile 

nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya 

eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına, 

kısmen veya tamamen devredebilirler. 

 Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve 

hizmet alımlarında 250.000 TL’yi, yapım işlerinde 

ise 1.000.000 TL’yi aşan harcamalara ilişkin harcama 

yetkisi hiçbir şekilde devredilemez. 

 Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: 

* Yetki devri yazılı olmak zorundadır. 

* Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. 

* Merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı 

olarak bildirilmelidir. 

* Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No:1)  
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II. PERSONEL İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
 

2.1. İl İçi Atama ve Görevlendirmelerde Yetki ve Süreç 
 

 Sağlık Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda; memur, sözleşmeli ve sürekli 

işçi olarak çalışan birçok personel bulunmaktadır. Personelin göreve başlatılma işlemlerinin 

tam, zamanında ve doğru olarak yapılması amacıyla idarelerin bir takım sorumlulukları vardır. 

Personelin göreve başlatılması ile birlikte, mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, 

soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin 

bilgi ve belgelerin konulduğu bir özlük dosyası tutulmalıdır. (657 s. DMK Md.109, Kamu Personeli 

Genel Tebliği Seri No:2, 4857 s. İş Kan. Md.75, YTKİY Md.110/d, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi) 

 Sağlık tesisleri tarafından tebliğ ve tebellüğ belgesi düzenlenip başlayış 

yazısının yazılması ve ilgili evrakların il sağlık müdürlüğüne gönderilerek, personel modülüne 

giriş yapılması, personel listelerine yeni başlayanların eklenmek suretiyle listelerin 

güncellenmesi, (Sağlık Bakanlığı Kadro Standartları Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönerge Md.16/2-k) 

 Sigortalı giriş bildirgesinin SGK’ya bildirilmesi, yükümlülükleri yerine 

getirmeyen ilgililer hakkında idarî para cezası uygulanacağının bilinmesi, (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve GSS Kanunu Md.8) 

 Göreve başlayan personelce mal bildirim formunun doldurulması, personel için 

sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildiriminin yenilenmesi için girişimde bulunulması, ayrıca 

mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde 1 ay içerisinde mal bildirim formunun 

düzenlenmesi, (3628 sayılı Kanun Md.6,7) 

Gerekir. 

 Hemşire ve diyetisyen gibi sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığınca ilan 

edilen kadrolara ÖSYM tarafından tercih alınması suretiyle yapılmaktadır. Ataması yapılan 

kişilerin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen usullere göre ÇKYS’ye 

girilerek, anılan genel müdürlük tarafından belirlenen tarih aralığında atanmış olduğu yere 

başvurması suretiyle göreve başlayış işlemlerinin yapılması gerekir. (Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Md.2)  

 4-B statüsündeki sözleşmeli personelle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 

hazırlanan hizmet sözleşmesi; kurum yetkilisi ile personel arasında karşılıklı olarak her mali 

yılda imzalanması icap eder. 4-B’li personel ile ilgili olarak imza altına alınan hizmet 

sözleşmesinde belirtilen görev yeri dışında ve sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte 

çalıştırılamayacağı unutulmamalıdır. (657 s. DMK Md.4/b, 4-B Hizmet Sözleşmesi, Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Md.1, 4,6) 

 Devlet hizmeti yükümlülüğü olan hekimlerin görev yerinin; eş durumu ve sağlık 

mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç Sağlık Bakanlığınca tercih hakkı verilerek kurayla 

belirlenmesi, atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde 

belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilmesi uygun olacaktır. (3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Md.4) 
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 İşçi statüsünde bulunan personel, 

Sağlık Bakanlığı veya vekilinin, il sınırları 

içindeki göstereceği kurumlarda verilen görevi 

yapmakla yükümlüdür. (Sağlık Bakanlığı Belirsiz 

Süreli Hizmet Sözleşmesi) 

 İşçinin, il içerisinde belirlenen 

işyerlerinde kadrosu bulunmakla birlikte, il 

genelinde ihtiyaç hasıl olduğunda, kadroya geçişi 

yapılan işi yapmak kaydıyla il içerisindeki 

birimlere bir mali yılda altı ay süreyle il sağlık müdürlüğünce geçici olarak görevlendirilmesi 

yapılabilir. Görevlendirilen sürekli işçinin hizmetine ihtiyaç duyulduğu takdirde görevlendirme 

süresi 6 ay daha uzatılabilir. (Sağlık Bakanlığı Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Md.4, Sağlık Bakanlığı Kadro 

Standartları Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönerge Md.14/3-r) 

 İlk defa atananlar veya yeniden ataması yapılan personelin göreve başlaması için 

belirli gün sayısı ile sınırlanan bir zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı yerdeki göreve atananlar 

için atama emri tebliğ tarihinde, farklı yerdeki göreve atananlar ise atama emri tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde atandığı yere hareket ederek izleyen iş günü göreve başlamak 

zorundadır. (657 s. DMK Md.62,63) 

 4924 sayılı Kanuna göre sözleşme imzalayacak taraf Bakanlık adına il sağlık 

müdürlüğüdür. İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi ve sözleşmenin 

feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri il sağlık müdürlüğü tarafından yapılır. 

Personele ilişkin belgeler ile özlük dosyası müdürlükçe tutulur. (Sağlık Bakanlığının 2018/9 sayılı 

Genelgesi Md.12) 

 Hekimler ve yardımcı sağlık personelinin il içindeki atamaları ve yer değişikliği 

müdürlükçe yapılır. Atama işlemleri yapıldıktan sonra ÇKYS ortamında kayıtlar güncellenir ve 

Bakanlığa bilgi verilir. (Sağlık Personelinin İl İçindeki Atama ve Yer Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönerge 

Md.5,6,15) 

 Sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli sınıfında olmayan personelin; iller 

arasındaki geçici görevlendirmeleri Bakanlık merkez teşkilatınca, il içindeki geçici 

görevlendirmeleri ise il sağlık müdürlüğünce yapılır. Aile birliği mazereti, karşılıklı olarak yer 

değişikliği ve sağlık mazereti gibi sebeplerden yapılacak atamalar bazı şartlara bağlanmıştır. 
(Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer 

Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin yönerge Md.16) 

 Geçici görevlendirmeler belli bir süre ile sınırlı tutulmaktadır. Geçici süreli 

görevlendirmenin süresi, bir yıl içerisinde her seferinde 3 ayı toplamda 6 ayı geçemez. 

Bakanlığımızın 2014/20 sayılı Genelgesinde, geçici görevlendirmelere ilişkin detaylı hususlara 

yer verilmiştir. (657 s. DMK Ek Md.8, 04/05/2011-7513 sayılı DPB görüşü, Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı 

Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Md.11) 

 Personel; emeklilik, nakil, istifa durumlarında 30 günü geçmemek kaydıyla 

birim amirince belirlenen sürede, görevden uzaklaştırma ve memuriyetten çıkarma 
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durumlarında ise 7 günü aşmamak kaydıyla birim amirince belirlenen sürede evrak ve belgeleri 

teslim etmelidir. 

 Görev yaptığı kurumu ile ilişiği kesilen 

personel, devir teslime konu tüm kıymetli evrakı ve 

resmi evrak kaydına girmeyen tüm belgeleri çalıştığı 

kuruma teslim etmekle yükümlüdür 

 Devir ve teslimi tamamlayan personel 

hakkında Yönergenin 2 nolu ekinde yer alan ve 

üzerinde zimmetli taşınır bulunmadığı, maaş ve diğer 

mali borcunun olmadığı gibi bilgilerin yer aldığı   

“İlişik Kesme Belgesi” doldurulur. Ayrılacak olan 

personelin, ilişik kesme formunda belirtilen tüm 

birimleri bilgilendirmesi ve üzerine zimmetli olan 

malzemelerin düşülmesi sağlanır. Personel görev devir 

teslim formu ve ilişki kesme formunun 

doldurulmasından sonra, birim amirinin onayı ile 

ayrılış işlemi tamamlanır.  

 Görevden ayrılan personelin elektronik ortamdaki kullanıcı adı, şifre ve yetkileri 

iptal edilir. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Devir-Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi Md.6,7,8) 

 SGK internet sayfası üzerinden, sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilir. (5510 sayılı 

Sos. Sig ve GSS Kanunu Md.9) 

 Personel modülünden personelin düşümü yapılır, personel listelerinden silinerek 

listeler güncellenir. (Sağlık Bakanlığı Kadro Standartları Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönerge Md.16/k) 

 İdareler, sürekli işçiler için sigortalılık başlangıç tarihinden önce sigorta giriş 

bildirgesini SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. 4-B kapsamında sözleşmeli personel ve Devlet 

memuru için belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren on beş gün içinde sigortalı işe giriş 

bildirgesi ile kuruma bildirimde bulunulmalıdır. (5510 s. Sos. Sig. ve GSS Kan. Md.8) 

 Görevden ayrılış bildirgeleri, on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-

sigorta yoluyla bildirilmelidir. (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Md.14) 

 Bildirimlerin şekli ve zamanı ilgili mevzuatta belirtilmekle birlikte bu usul ve 

esaslara uygun olarak bildirimde bulunulmadığı yani istenilen bilgi ve belgelerin 

gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci 

maddelerinde yer alan esaslara göre, SGK tarafından Bakanlığımıza cezai müeyyide 

uygulanmakta olup, oluşan cezaların sebebiyet verenden tahsili gerekeceğinden bu konuda 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi uygun olacaktır. (5510 s. Sosyal Sigortalar ve GSS Kan. Md.102/a,j) 

 

2.2. Disiplin Süreci 
 

 Sürekli sağlık hizmetinin yerine getirildiği sağlık tesislerinde, sunulmaya 

çalışılan kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla, çalışanların mevzuatın 
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emrettiği şekilde davranması gerekir.  Aksi takdirde çalışma barışının bozulmasına yol 

açabilecek, böylelikle disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek bir durum ortaya 

çıkabilir. Sağlık tesislerinde farklı kanunlara tabi birçok unvanda personel görev yapmaktadır. 

Bu kanunlar bazen birbirine atıfta bulunsa da genel olarak disiplin hükümleri kendine özgü bir 

yapıya sahiptir. (Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ek-1 Sayılı Cetvel 2-3 üncü Bölümler) 

 Kamu hizmetlerinin gereği gibi 

yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin 

Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yerine 

getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları 

yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara; durumun 

niteliğine ve ağırlık derecesine göre personelin statüsüne 

uygun olarak tabi olduğu mevzuatta belirtilen disiplin 

cezalarından birisinin uygulanması gerekir. 

 Disiplin işlemleri ile ilgili olarak yürütülen süreç aşağıdaki tabloda genel 

hatlarıyla gösterilmiştir: 
 

DİSİPLİN SÜRECİ 

1 Olayın öğrenilmesi, 

2 Disiplin amirinin olayın incelenmesini talep etmesi, 

3 Soruşturmaya başlama zamanaşımı süresi kontrolü, 

4 İncelemenin/soruşturmanın açılması, 

5 Soruşturmacı (Muhakkik) atama, 

6 Soruşturmanın yapılması, 

7 Disiplin cezası verme zamanaşımı süresinin kontrolü, 

8 Disiplin cezası tekerrür kontrolü, 

9 İnceleme/soruşturma raporunun düzenlenmesi ve teslimi, 

10 Disiplin cezası onayı öncesi son savunmanın alınması ve süreler, 

11 Disiplin cezası vermeye yetkili amirler/kurulların kontrolü, 

12 Kararın ilgiliye tebliği ile itiraz süreci, 

13 Disiplin cezasının kesinleşmesi ve özlük dosyasına işlenmesi. 

 

 Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin 

cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun 7 günden 

az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir 

tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma 

hakkından vazgeçmiş sayılır. Müfettiş veya muhakkik 

tarafından yapılan inceleme sırasında ilgili personelden 

alınan yazılı ifade, ceza verilmeden önce alınacak olan 

savunma yerine geçmez. (657 sayılı DMK Md.129,130) 
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 Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal 

uygulamaya konulmalıdır. Aylıktan kesme cezası, veriliş tarihini takip eden aybaşından itibaren 

uygulamaya konulur. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir. (657 s. DMK Md.132) 

 Disipline aykırı fiil ve hal işlendikten sonra asaleten, geçici görevle, ikinci 

görevle, vekâleten veya başka bir sebeple kurum içinde aynı veya başka yerdeki ya da başka 

kurumlardaki kadro veya görevlerde görevlendirilen yahut atananlar hakkında disiplin 

soruşturmasının açılmasının ve sonuçlandırılmasının; söz konusu disipline aykırı fiil ve halin 

işlendiği tarihte görevli olduğu kurum disiplin amirleri ve kurulları tarafından 

gerçekleştirilmesi gerekir. (Devlet Personel Başkanlığı’nın 30/12/2015 tarih ve 7885 sayılı görüşü) 

 

2.3. Sağlık Bakanlığı Personelinin Tabi Olduğu Mevzuat ve Disiplin 

Hükümleri 
 

 Hakkında işlem önerilecek personelin statüsüne 

(Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi, şirket elemanı, 

müstakil hizmet alımı sözleşmesi / özel kanunlara istinaden 

çalıştırılan personel vs.) uygun işlem önerisinde bulunulmalıdır. 

Çalışan personelin disiplin mevzuatı istihdam şekline göre 

değişkenlik arz eder. Bu anlamda; işçi, memur veya sözleşmeli 

personelin disiplin işlemlerine dayanak teşkil eden mevzuat 

birbirinden farklıdır. Usulüne uygun önerilmeyen cezalarla ilgili 

olarak yetkili birimlere yapılan itiraz neticesinde, cezalar şekil 

yönünden bozulmaktadır. 

 Bu itibarla disiplin hukuku açısından personelin statüsüne göre uygulanması 

gereken mevzuat hükümleri tablo şeklinde aşağıda gösterilmiştir: 

No 
Personelin 

Statüsü 
Tabi Olduğu Kanun/KHK Disiplin Hükümleri 

1 Memur 657 sayılı DMK  125. Md. Disiplin Hükümleri 

2 
Sözleşmeli 

(663) 
663 sayılı KHK 

Hizmet Sözleşmesi Ek-1 

Disiplin Hükümleri 

3 4-B 657 sayılı DMK 
4-B Hizmet Sözleşmesi 

Disiplin Hükümleri 

4 
Sözleşmeli 

(4924) 

4924 s. Eleman Temininde Güçlük Çekilen 

Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve KHK’larda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Disiplin ile Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmelik, 657 s. 

DMK Disiplin Hükümleri 

5 Sürekli İşçi 696 sayılı KHK 
Sağlık Bakanlığı Belirsiz 

Süreli İş Söz.si 13.Md, EK-1 

6 
Sözleşmeli 

(5258) 
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu 

Aile Hekimliği Ödeme ve Söz. 

Yönetmeliği Md.14, Ek-2 
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2.4. Aile Hekimliği Sözleşmeleri ve Sözleşmeli Personele Dair Hükümler 
 

 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre sözleşmeli olarak çalışacak aile 

hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile yapılacak sözleşmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve 

sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme yapma imza yetkisini, Valilik İmza Yetkileri 

Yönergesi ile vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilir. (Aile Hekimliği 

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Md.6) 

  5258 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüde görev yapan aile hekimlerinin 

disiplin cezasını gerektirecek fiil ve hallerinde ilgili Yönetmelikte yer alan ağırlık ve derecesine 

göre sırasıyla; “5 İhtar Puanı, 10 İhtar Puanı, 15 İhtar Puanı, 20 İhtar Puanı ve 50 İhtar Puanı” 

şeklinde disiplin cezaları uygulanır. Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının iki yüz puana 

ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli 

olan sözleşme sona erdirilir. (Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Md.14, Ek-2) 

 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli pozisyonda çalışan personelin disiplin 

cezasını gerektirecek ilgili mevzuata ve Hizmet Sözleşmesi EK-1’de yer alan hükümlerden 

ağırlık ve derecesine göre işlenen fiil ve hallere karşılık gelen sırasıyla; “15 İhtar Puanı, 30 

İhtar Puanı, 45 İhtar Puanı, 60 İhtar Puanı ve 90 İhtar Puanı” şeklinde disiplin cezaları 

uygulanır. Sözleşme süresince disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere karşılık gelen ihtar 

puanları toplamı 90’a ulaştığında ilgilinin sözleşmesi sona erdirilir. (Hizmet Sözleşmesi EK-1, 663 

sayılı KHK Md.42) 
 4924 sayılı Kanuna göre sözleşme imzalayacak taraf Bakanlık adına il sağlık 

müdürlüğüdür. İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi ve fesih sonrası Devlet 

memurluğuna atama işlemleri müdürlük tarafından yapılacak olup, personele ilişkin belgeler 

ile özlük dosyası il sağlık müdürlüğünce tutulur. (Sağlık Bakanlığının 2018/9 sayılı Genelgesi Md.12) 

 4924 sayılı Kanuna göre hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan personel 

hakkında, disiplin suçları, disiplin işlemleri, disiplin amirleri ile disiplin kurulları bakımından 

Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır. Kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası, sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem 

süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması, Devlet 

memurluğundan çıkarma cezası ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle yerine getirilir. 
(Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin İle Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik Md.5,6) 

 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi olarak çalışan personele ait belirsiz 

süreli iş sözleşmesinde Sağlık Bakanlığı adına taraf il sağlık müdürlüğünde, il sağlık müdürü, 

hastanelerde ise hastane başhekimi olup, işveren veya vekilince sözleşme imzalanacak her bir 

işçi için görevli olduğu işyerinde (il sağlık müdürlüğü, hastane, ADSM, ADSH) tutulacak özlük 

dosyasında muhafazası sağlanmalıdır. Anılan personelin disiplin cezasına konu fiil ve hallerde 

ağırlık ve derecesine göre sırasıyla “ İhtar, 1 Yevmiye, 3 Yevmiye, 5 Yevmiye, 6 Yevmiye ve 

İşten Çıkarma” cezaları uygulanır. (Sağlık Bakanlığı Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 13.Md EK-1, 4857 sayılı 

İş Kanunu Md.75)  
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2.5. Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirmesi 
 

 Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirmesi ile illerde sağlık hizmetini 

yürüten sözleşmeli sağlık yöneticilerinin, sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin 

Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve 

verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, 

ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md. 374) 

 Sözleşmeli yönetici performans değerlendirme çalışmaları Yönetim Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 663 Sayılı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan ve 12/07/2019 tarihli ve 9673 sayılı 

Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi 

çerçevesinde yürütülmektedir. Yönerge; il sağlık müdürlerini, başkan ve başkan yardımcılarını, 

ilçe sağlık müdürlerini, başhekim ve başhekim yardımcılarını, hastane müdür ve müdür 

yardımcılarını kapsamaktadır. 

 Yönetici performans değerlendirmesinde kullanılacak olan veriler Bakanlık 

bünyesinde ilgili Genel Müdürlük/Kurumlar, illerde il sağlık müdürlükleri ve/veya ilgili sağlık 

tesisleri üzerinden toplanmaktadır. Performans değerlendirmesinde ilgili dönemde toplanan 

veriler esas alınmaktadır. İzleme ve ölçme çalışmaları sağlık tesisi ve il bazında yapılır. İzleme 

ve değerlendirmeye esas olacak veriler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yayımlanır. İzleme ve ölçme çalışmaları performans gösterge kartlarından veri toplama sıklığı 

6 ay ve daha kısa süre olan göstergeler esas alınarak yapılmaktadır. Ölçümler göstergelerin 

özelliklerine göre her biri için farklı dönemlerde yapılmaktır. (Sözleşmeli Yönetici Performans 

Değerlendirme Yönergesi Md.5, 7) 
 Performans değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlık 

bünyesinde kurulan komisyon; Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının 

başkanlığında, TİTCK Başkanı ve Strateji Geliştirme Başkanı ile Yönetim Hizmetleri, Kamu 

Hastaneleri, Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlerinden oluşmaktadır. Performans Değerlendirme Komisyonu; performans 

puanlarının onaylanması, performans başarı puanı düşen sözleşmeli yöneticinin onaylanması, 

yapılan itiraz başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi, doğal afet ve olağanüstü hallerde 

değerlendirmeden muaf tutulacak olan göstergelerin kişi ve/veya il bazında belirlenmesi, 

performans göstergesi çıkarma, yeni gösterge ekleme görevlerini yürütmektedir.  

 Performans değerlendirmesine yönelik itirazlar, performans puanı ilanına 

müteakip en geç 10 iş günü içerisinde Yönergenin Ek-3’ünde yer alan “İtiraz Başvuru Formu” 

ile gerekçeli olarak yapılır. Süresi içerisinde ve usulüne uygun yapılmayan itirazlar 

değerlendirmeye alınmaz. Sağlık tesisi sözleşmeli yöneticilerin itirazları il sağlık müdürlüğü 

üzerinden yapılır. İtiraz başvuruları, il sağlık müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerekçeli 

görüşleri belirtilmek suretiyle Bakanlığa bildirilir. (Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme 

Yönergesi Md.8) 
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 Sözleşmeli yöneticinin puanlaması Yönergenin EK-1 numaralı ekinde belirtilen 

göstergeler esas alınarak, 100 tam puan üzerinden yapılır. Performans puanı; sözleşmeli 

yöneticiye ait ilgili performans göstergesinin olması gereken hedef üzerinden, gerçekleşme 

düzeyine göre ağırlıklı puanlanmasıyla hesaplanır. Değerlendirme sonucunda oluşan 

performans puanları, ilgili Genel Müdürlük/Kurumlar, illerde il sağlık müdürlükleri tarafından 

temin edildikten sonra hesaplanır.  

 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin 18 inci fıkrası kapsamında “ Sözleşmeli 

personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez 

teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı 

kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.” hükmüne 

konu görevlendirilen personelin performans puanı hesaplanmaz. 

 Bir yılını doldurmamış olan sözleşmeli yönetici için başlangıç durum 

değerlendirmesini ifade eden başlangıç performans puanı hesaplanır. Performans 

değerlendirmesi gizlilik esaslarına göre yürütülür. Performans puanı başarı düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılır. (Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi Md.9) 

 Yöneticilerin performans puanları ve başarı düzeylerinin; performans gösterge 

tablosu ve gösterge puanlarına göre hesaplama faktörleri Yönergede ayrıntılı olarak 

anlatılmaktadır. Başarı düzeyleri A (90-100 Puan), B 

(80-89 Puan), C (70-79 Puan), D (50-69 Puan), E (0-49 

Puan) olmak üzere beş gruptan oluşmaktadır. Yapılan 

iki değerlendirme sonucunda sözleşmeli yönetici 

başlangıç performans başarı düzeyinin altına düşmesi 

durumunda başarısız kabul edilir. Yapılan 

değerlendirmelerde başarısız kabul edilen yöneticilerin 

görevlerine son verilir. Başarısızlık sonucu görevi 

sonlandırılan yöneticiler, iki yıl geçmeden yeniden 

sözleşme imzalayamaz. (Sözleşmeli Yönetici Performans 

Değerlendirme Yönergesi Md. 10,11) 

 Sözleşmeli yönetici performans 

değerlendirmesi kapsamında verilerin ve puanların 

yayınlanması için Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sistemi (SYPDS) kurulmuştur. 

İl sağlık müdürlüklerinde il admini belirlenerek sistem yetkisi tanımlanmıştır.  
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III. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE DİĞER 

KURUM/KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 
 

3.1. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)  
 

 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde iyi 

eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik 

medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde hasta/yaralı naklinin 

sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm bu işler için 

gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması amacıyla Bakanlık Makamının 

07/03/2005 tarihli ve 981 sayılı olurlarıyla il sağlık müdürlükleri bünyesinde doğrudan sağlık 

müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi kurulmasına 

karar verilmiştir. 

 İl sağlık müdürlüğü, “Afetlerde 

Sağlık Hizmetleri Birimi” altında faaliyet gösteren 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) 

oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım 

ve malzeme temininin sağlanması, UMKE 

personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerinin 

planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması 

işlemlerini yürütmek ile görevlidir. (Sağlık Bakanlığı 

Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönerge EK-2)  

 

3.2. Komuta Kontrol Merkezi (KKM) 
 

 Acil sağlık çağrılarının karşılandığı ve ambulansların sevk ve idare edildiği 

komuta kontrol merkezleri ile ilgili düzenlemeler Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde yer 

alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. 

 Komuta Kontrol Merkezleri aşağıdaki görevleri yapar: 

* Merkeze ulaşan acil sağlık çağrılarını değerlendirmek, çağrılara göre verilmesi 

gereken hizmeti belirleyerek yeterli sayıda ekibi olay yerine yönlendirmek, hizmet ile ilgili her 

türlü veriyi kayıt altına almak, saklamak ve değerlendirmek. 

* İl düzeyindeki kendisine bağlı istasyonların acil yardım, hasta nakil, özel donanımlı 

ambulanslar, hava ve deniz ambulansları, acil sağlık araçları ile hizmet araçlarının sevk ve 

idaresini yapmak. 

* Hastaneler arasındaki koordinasyonu sağlayarak hasta sevk sisteminin düzenli olarak 

işlemesini sağlamak, başta yoğun bakım yatakları olmak üzere kritik yatak ve birimler ile 

personelin takibini yapmak. 
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* Hizmetin verilmesi sırasında, hizmete 

katılan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve 

koordinasyonu sağlamak. 

* Olağandışı durumlar ve afetlerde diğer 

kurumlarla işbirliği içerisinde olay yerine 

yeterince ambulans ve acil sağlık aracını 

görevlendirmek, hastane koordinasyonunu 

sağlamak, gerektiğinde ildeki tüm ambulansları ve özel ambulans servislerini sevk ve idare 

etmek. (Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Md.9) 

 Acil sağlık hizmetlerinde, merkez idare biriminde ve acil sağlık hizmet 

birimlerinde, hizmetin gerektirdiği niteliklere haiz olan personel, 24 saat kesintisiz hizmet 

verilmesi esasına göre istihdam edilir. (Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Md.26) 

 Ambulans ve acil bakım teknikerleri 

ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil 

ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol 

merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve 

hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak 

çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans 

aracının sürücüsü olarak görev yapar. (Acil Sağlık 

Hizmetleri Yönetmeliği Md.28) 

 Acil sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar, bağlı bulundukları 

mevzuattan kaynaklanan denetim hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet yönünden 

Bakanlığın denetimine tabi olup, görev, yetki ve sorumluluklara aykırı hareket edenler 

hakkında ilgili mevzuattan doğan sorumluluklar saklı kalmak üzere, genel hükümlere göre 

takibat yapılır. (Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Md. 38) 

 İl genelinde sağlık müdürlüğüne 

bağlı tüm ambulanslar ve protokolle il 

ambulans servisine entegre edilmiş diğer 

kurum ve kuruluşlara ait ambulanslar il 

ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak 

hizmet vermekte olup, ambulanslar il ambulans 

servisi komuta kontrol merkezi tarafından 

görevlendirilmektedir. (İl Ambulans Servisi Çalışma 

Yönergesi) 

 

3.3. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) 
 

 Kurulu olduğu il sınırları içinde erken tanısı konulabilen kanser vakalarının 

belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla 

halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve 
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mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması için 

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri hizmet vermektedir. Bu merkezlerin açılış, kuruluş 

ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ise Kanser Erken Teşhis ve Tarama 

Merkezleri Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

 Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler 

sonucu veya özel sağlık işletmelerinin başvurusu üzerine Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getiren yerlerde Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınarak, Başkanlık tarafından açılış izni 

verilir. (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Md.5) 

 Hastaneye entegre olarak kurulan 

merkezlerde; Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından 

düzenlenen eğitimden geçirilmiş en az bir patoloji, 

kadın-doğum, radyodiagnostik ve genel cerrahi 

uzmanı, üç pratisyen hekim, bir tıbbi teknolog, iki 

hemşire, bir ebe, röntgen teknisyeni, laboratuvar 

teknisyeni ile bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni 

bulunmaktadır. (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri 

Yönetmeliği Md.9) 
 İl sağlık müdürlüğü eğitim ekipleri; merkez birinci basamak sağlık kurumlarında 

görev yapan hekimler başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanları için kanser konusunda korunma 

ve erken tanı öncelikli eğitim çalışmalarını; üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

uzmanlar ile ortaklaşa oluşturarak uygular ve sağlık personelinin kanser konusundaki 

bilgilerinin güncellenmesini ve sürdürülmesini sağlar. (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri 

Yönetmeliği Md.14) 

 İl sağlık müdürlükleri, KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, 

desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından 

yararlanmasının yanı sıra toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler 

arasındaki koordinasyonu sağlamak ve organizasyonlara destek vermek amacıyla çalışmalar 

yapmaktadır.  

 

3.4. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM, ÇEMATEM) 
 

 Madde bağımlıları ve yüksek risk grubu ve/veya yakınlarına danışmanlık ve 

bilgilendirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler ile madde bağımlısı olan hastaların ayaktan 

veya yatarak farmakolojik, psiko-sosyal tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının yapıldığı 

merkezlerin açılmasına, işletilmesine, denetlenmesine, kapatılmasına ve merkezlerde çalışacak 

personele ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Bağımlılık Danışma, Arındırma ve 

Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine 

tabi tutulan maddeler ile bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren diğer 
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maddelerin devamlı ve tekrarlayıcı olarak kullanım arzusunun tedavi görmeksizin 

durdurulamaması halini ifade eden bağımlılıkla ilgili olarak hastalara; Alkol Madde Bağımlılığı 

Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı 

Tedavi Merkezlerinde (ÇEMATEM) ayakta veya yatarak tıbbi ve psikososyal tedavi ile 

tıbbi rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. 

 Danışma, ayakta ya da yataklı arındırma veya rehabilitasyon merkezleri için ön 

izin alınması veya faaliyet izin belgeleri düzenlenmesi esnasında; başvuruların önce dosya 

üzerinden ve akabinde yerinde incelenmesi yapılarak 

ilgili Yönetmeliğe uygunluğu yönünden ilin yapısı, 

ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularla birlikte 

değerlendirilmesi, merkezlerin açılması ve 

kapatılması ile ilgili rapor hazırlayıp, müdürlüğe 

sunmak üzere il sağlık müdürlüğü nezdinde, “İl 

Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur. Komisyon; 

il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkan 

başkanlığında, ilgili başkan yardımcısı ya da başkan yardımcısının olmadığı illerde birim 

sorumlusu, ilgili uzman tabip, psikolog, sosyal çalışmacı ve mimar/inşaat mühendisi ve kamu 

yararı statüsü verilen, kuruluş amacı bağımlılıkla mücadele olan ve Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen dernek ve vakıfların il başkanı olmak üzere en az yedi kişiden oluşur. (Bağımlılık 

Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md. 14) 
 İl sağlık müdürlükleri Bakanlıkça merkez açılmasına ön izin verilen ve ön izin 

tarihinden itibaren 6 ay içeresinde ruhsat ya da faaliyet izin belgesi almak için yapılan 

başvuruları değerlendirir, bu süre içerisinde başvurularını tamamlamayanlara talepleri halinde 

yine müdürlük tarafından 3 ay ek süre verilebilir. Ek süre verilmesi halinde Bakanlığa bildirim 

yapılır, bu ek süre içerisinde de başvuruları tamamlayamayanlar Bakanlığa bildirilir ve 

Bakanlık tarafından ön izinleri iptal edilir. 

 İl sağlık müdürlüğünce uygun 

değerlendirilen müstakil merkezler için merkez 

ruhsatı, sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde 

açılan merkezler için faaliyet izin belgesi düzenlenir. 

Müdürlükçe bu merkezlerin personel ve fiziki 

şartlara uygun olup olmadığı yerinde yapılacak olan 

denetimle değerlendirilir, sonucu resmi yazı ile 

başvuru sahibine tebliğ edilir, eğer eksiklik var ise 

bu eksikliklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren üç aya kadar süre verilir, bu süre 

sonunda eksiklikleri giderilmeyen başvurular, gerekçeleri belirtilmek suretiyle müdürlükçe 

reddedilir ve ön izinleri iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilir. (Bağımlılık Danışma, Arındırma ve 

Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.15) 

 Merkezler; Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, müdürlük 

tarafından, yılda en az bir defa denetlenmelidir. (Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon 

Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.30) 
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3.5. Tüberküloz İl Koordinatörlüğü 
 

 Sağlık hizmetleri alanında yapılan çalışmalar neticesinde, ülkemizde verem 

hastalığı ile savaşta önemli bir yol alınmıştır. Bu kapsamda il düzeyinde “Tüberküloz İl 

Koordinatörlükleri” kurulmuştur.   

 İlde birden fazla verem savaş dispanseri varsa, verem savaş dispanseri 

başhekimleri arasından birisi, il sağlık müdürlüğünün teklifi ile Tüberküloz Dairesi 

Başkanlığınca, il koordinatörü olarak atanır. İlde tek bir verem savaşı dispanseri varsa verem 

savaşı dispanseri başhekimi, tüberküloz il koordinatörüdür.  

 Tüberküloz il koordinatörü, Ulusal 

Tüberküloz Kontrol Programı faaliyetlerinin il sağlık 

müdürlüğü nezdinde Bakanlık politikalarına uygun 

yürütülmesi için çalışan, izleyen ve değerlendiren 

Bakanlıkça görevlendirilmiş hekimdir. İl sağlık 

müdürlüğü tarafından il koordinatörü belirlenirken verem 

savaş dispanseri birimlerinde aktif çalışan hekimlere 

öncelik verilmelidir. Koordinatör, hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyondan, sağlık 

müdürlüğü ve Tüberküloz Dairesi Başkanlığına karşı sorumludur. 

 Tüberküloz il koordinatörünün; 

* İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) 

çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,  

* Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik verem savaş dispanserlerinin çalışmalarını 

izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek, 

* Tüberküloz hastalarının takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının 

ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak, 

* Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,  

* Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, 

* Kurumun talep ettiği istatistiki verilerin, raporların zamanında ve eksiksiz olarak 

hazırlanmasını sağlamak gibi görev ve yetkileri vardır. 

 Tüberküloz hastasının tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu denetlenen bir 

görevli ya da sorumlu kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan 

bir tedavi şekli olan Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) konusunda il çapında DGT 

uygulamasının düzenli ve sürekli yürütülmesinden il sağlık müdürlüğü sorumludur. DGT 

uygulamasında, gözetmene ilaçların teslimi için ve hastanın bulunduğu yere gidilmesi gereken 

durumlarda araç ve diğer desteği il sağlık müdürlüğü sağlar.  

 İl sağlık müdürlüğüne gelen bildirimleri kaydedip, eksiklik ve hataları kontrol 

ederek hemen düzeltilmesini sağlamak, tüberküloz il koordinatöründen ve diğer illerden gelen 

geri bildirimleri takip ederek kayıtlarını tutmak amacıyla müdürlüklerde tüberküloz 

bildirimlerinden sorumlu bir kişi görevlendirilmelidir. Bu kişi ildeki hastaneleri ve bildirim 
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yapması gereken diğer kişi ve kuruluşların bildirim açısından denetimini bulaşıcı hastalıklar 

birimi ile birlikte yapar.  

 Bildirimi zorunlu hastalıklar tespit edildiği 

takdirde belirli bir süre içinde en hızlı iletişim aracı ile 

ihbar edilmesi gereklidir. Bu gereklilik, hastalığın toplum 

içinde yayılımını engellemek, sosyal sorunlara neden 

olmamak içindir. Bu nedenle ihbar mekanizmasını 

işletmeyen kişi ve kurumların uyarılması ve gerektiği 

takdirde cezai müeyyide uygulanması gerekir. Sorumlu 

olduğu halde bildirim yapmayan ve mevzuat hükümlerine 

uymayan, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişi ve özel kuruluşların ilk tespitlerinde 

il sağlık müdürlüğü tarafından uyarı yazısı yazılması ve 1 ay içinde düzenlemelerin yapılması 

talep edilmelidir. Hatanın çeşidi gözetilmeksizin aykırı davranışlara ısrarla devam eden kişi 

veya kurum sorumluları hakkında “Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” 

Cumhuriyet Savcılıklarına il sağlık müdürlükleri tarafından suç duyurusunda bulunulması 

gerekir. (Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi Md. 13, 14; Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı 

ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ Md. 9,10) 

 

3.6. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 
 

 Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde 

koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet 

tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla “Hasta Hakları İl 

Koordinatörlüğü” kurulur. İl koordinatörlüğü, yeteri kadar sağlık ve genel idare sınıfı 

personelden oluşur. (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları 

Genelgesi)  

 İl koordinatörü, hekim, sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog öncelikli olmak 

üzere lisans mezunları arasından il sağlık müdürünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ve 

Bakanlığın onayı ile belirlenir. Görevine aynı usulle son verilir. Görevini il sağlık müdürüne 

bağlı olarak yürütür. 

 İl Koordinatörlüğünün; 

* Hasta hakları kurulunu kurup, kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli 

sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak, 

* “Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin” (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının 

uygulanmasını takip etmek, 

* HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip 

ederek yetkilendirilmesini sağlamak, 

* Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun 

çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



32 
 

*  Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine edip, bu hususta danışmanlık 

yapmak,  

* Gerektiğinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep 

olabilecek hususları yerinde incelemek ya da incelettirmek gibi birtakım görevleri 

bulunmaktadır.  

 Başvuru sayısı ve sağlık kuruluşlarının fiziki konumlarına göre il sağlık 

müdürlüğü bünyesinde uygun görülen yerlerde birden fazla hasta hakları kurulu oluşturulabilir. 

Bu durumda kurul isimleri sayı ile ifade edilir. Kurul; başkan, sendika işyeri temsilcisi, kurum 

temsilcisi, dernek temsilcisi ve valilikçe görevlendirilen gönüllüler arasından seçilecek 

vatandaştan oluşur. İl sağlık müdürü veya 

görevlendireceği hasta hakları koordinatörü veya en az 

lisans mezunu, hasta hakları konusunda deneyimi veya 

eğitimi olan, tercihen idari pozisyonu bulunan bir üye 

kurula başkanlık eder. 

 “Hasta Hakları Kurulu”, hasta hakları 

birimlerince yerinde çözülmeyen hasta hakları ile ilgili 

başvuruları, hasta hakları ihlali olup olmadığı yönünde 

değerlendirir, karara bağlar, gerektiğinde öneri sunar 

ve düzeltici işlem kararı verebilir. Gerek gördüğünde 

ilgilileri kurula davet edebilir. Kurulun başvuruları; objektifliğe, mahremiyet ve gizliliğin 

sağlanmasına azami özen göstermek suretiyle değerlendirmelidir. Son altı ay içerisinde ikiden 

fazla hak ihlali kararı verilen sağlık meslek mensubu hakkındaki dosya, il sağlık müdürlüğünün 

hazırlayacağı kanaat raporuyla birlikte Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
  

3.7. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 
 

 Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan 

bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak 

şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri 

evde sağlık hizmeti olarak ifade edilmektedir. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde 

Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik Md.4) 

 “Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri”; evde sağlık hizmetleri 

kapsamındaki başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı, ildeki tüm evde sağlık hizmet 

birimleri, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı 

merkezleri ile irtibatı sağlayacak santral donanımı ve 

Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 (444 EVDE) 

numaralı çağrı merkezi numarasına sahip, evde sağlık 

hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyen ve 

buna göre yönlendirmesini yapan, evde sağlık 

birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 
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sağlayan ve aynı zamanda hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu 

kuruluşlarla ilişkilendiren, sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezlerdir. 

 Bu merkeze iletişim, haberleşme, kayıt, arşiv ve sekretarya işlemlerinin 

yürütülebilmesi için il sağlık müdürlüğünce yeterli sayı ve nitelikte personel 

görevlendirilmelidir. Müdürlük tarafından bir hekim koordinasyon merkezi sorumlu hekimi 

olarak görevlendirilir. 

 Evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve 

araştırma hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri, ADSM ve ADSH bünyesinde kurulan evde 

sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri 

vasıtası ile sunulur.  

 Hizmetin yönetimi, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyon, müdürlük 

bünyesinde, koordinasyon merkezi tarafından sağlanır. Koordinasyon merkezi, faaliyetlerini, 

toplum sağlığı biriminden sorumlu halk sağlığı hizmetleri başkanlığına bağlı olarak yürütür. 

Koordinasyon merkezinin bağlı olduğu halk sağlığı hizmetleri başkanı aynı zamanda evde 

sağlık hizmetleri komisyonunun da başkanıdır. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde 

Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik Md.5, Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Md.5)  
 Evde sağlık hizmetleri sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin 

belediye mücavir alanı ile sınırlıdır. Memuriyet mahalli dışına çıkılmasını gerektiren zorunlu 

hallerde o yerin en büyük mülki amirinin onayı ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği işlem 

yapılması gerekir. Evde sağlık hizmeti vermek üzere Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve 

kuruluşları bünyesinde kurulan ve bu hizmete uygun olarak gerekli personel araç gereç 

tahsisinin yapıldığı ve idari ve teknik desteğin sağlandığı evde sağlık hizmetleri birimi randevu 

sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde çalışır. (Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Md.13)  
 Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve mevzuat hükümlerine uygun 

olarak etkin bir şekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden il sağlık müdürlükleri sorumludur. 

Birimlerin ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu müdürlükçe denetlenir. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik Md.25, Sağlık Bakanlığınca 

Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Md.23) 

 

3.8. Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi 
 

 Bölgesel Koordinasyon Merkezleri (BKM) bulundukları ilin sağlık 

müdürlüğüne ve ulusal koordinasyon merkezine bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği görevleri 

yapar. İl sağlık müdürlüğü, BKM’ye uygun bir çalışma mekanı, şehirlerarası görüşmeye açık 

bir telefon, internet bağlantılı bilgisayar sistemi ve il içi ve il dışı görevlerde kullanılmak üzere 

araç sağlamak dahil olmak üzere, organ ve doku nakli ile ilgili hizmetin yürütülmesini 

kolaylaştıracak her türlü desteği vermekle yükümlüdür. (Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon 

Sistemi Yönergesi Md. 12) 
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 “Organ ve Doku Nakli Bölgesel Koordinasyon Merkezinin” görev ve 

sorumlulukları şunlardır: 

* Bölgesine bağlı bütün illerin organ ve doku nakli hizmetleriyle ilgili koordinasyonunu 

sağlamak,  

* Beyin ölümü ve organ bağışı vakaları 

bildirildiğinde, Ulusal Koordinasyon Merkezi 

(UKM) tarafından gerekli görülen hallerde vericiye 

ait doku tiplemesinin yaptırılmasını sağlamak ve 

sonucu UKM’ye bildirmek, 

* Organ ve doku naklinin gerçekleşmesiyle 

ilgili verici adayı ve alıcı ile ilgili yapılması 

gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  

* Organ ve doku alımı ekiplerinin, çıkarılan organların ve nakil yapılacak hastaların 

nakil merkezlerine ulaşımlarını organize etmek. (Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi 

Yönergesi Md. 12) 

 

3.9. Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 
 

 Bakanlıktan merkez açmak üzere yatırım izni almış yatırımcıların merkez 

açılıncaya kadar yapacakları başvuru ve ünite kurulması işlemleri, diyaliz hizmetleri izlem, 

denetim ve değerlendirmeleri ile merkezlerin cihaz artırımı konusunun değerlendirilmesi için 

il sağlık müdürlüğü bünyesinde “Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme 

Komisyonu” oluşturulur. 

 Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği ilgili başkanın başkanlığında; 

ilgili başkan yardımcısı, kamu kurumlarına ait hastaneler bünyesinde çalışan iki nefroloji 

uzmanı yoksa sertifikalı uzman tabip ya da en fazla biri sertifikalı pratisyen tabip olmak üzere 

toplam dört kişiden oluşur. 

 Bu komisyon en az iki üye ve başkanın katılımı ile toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. 

Başkan oyunu en son açıklar. Diyaliz merkezleri/üniteleri ile ilgili yeni açılma, tadilat ya da 

proje değişikliği gibi görev alanları ile ilgili konularda müdürlükten yoksa il çevre ve şehircilik 

müdürlüğünden bir mühendis veya mimar komisyona dâhil edilir. Bu komisyona gerektiğinde 

müdürlüğün daveti veya Bakanlıkça re’ sen komisyon üyesi katılabilir. 

 İl sınırları içerisinde kamu 

kurumlarına ait hastaneler bünyesinde çalışan 

nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman 

tabip yok ise bir başka ildeki kamu kurumlarına 

ait hastaneler bünyesinde çalışan aynı 

nitelikteki tabipler görevlendirilebilir. (Diyaliz 

Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.8) 
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 Bakanlıktan izin almak kaydı ile planlamadan muaf olarak en fazla on cihaz 

kapasitesinde üniteler kurulabilir. İl bazında yeni ünite kurulması ihtiyacı olması durumunda 

talepler, Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 

değerlendirilir, komisyonca hazırlanan rapor gerekçeleri ile birlikte müdürlük tarafından 

Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun bulunarak izin belgesi verilen ünitelerin 

ruhsatlandırma işlemleri müdürlükçe yürütülür. (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.9) 

 Faaliyette olan merkezlerin hasta sayılarının artmasına paralel olarak cihaz 

arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde buna yönelik talepler Yönetmeliğin 15 inci 

maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak komisyon tarafından değerlendirilmektedir.  

  

3.10. KBRN Maddelerine Bağlı Sağlık Tehditlerine Yönelik 

Koordinasyon Faaliyetleri  
 

 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler; “ Petrol 

kirlenmeleri ve salgın hastalıklar hariç olmak üzere KBRN maddeler, KBRN harp maddeleri 

ve tehlikeli endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki tehlikeli atıkların araştırılması, üretimi, 

işlenmesi, depolanması, nakledilmesi, kullanılması ve atık olarak işlem görmesi sırasında 

gerekli önlemler alınmadığında, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tehlike durumlarını, kitle 

imha silahlarının etkileri ile bu silah ve maddelerle yapılan kaçakçılık, terör ve sabotaj 

eylemlerini” ifade etmektedir. 

 Yurt içinde veya dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek olan KBRN 

tehdit ve tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en 

aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel sektör 

kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, askeri birlikler ile sivil toplum kuruluşları ve 

gönüllülerin tehlike öncesinde yapılması gereken planlama ve hazırlık çalışmaları ile tehlike 

sırasında ve sonrasında acil müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin işbirliği, koordinasyon 

ve karşılıklı yardımlaşma büyük önem arz etmektedir. 

 KBRN tehdit ve tehlikeler konusunda Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları 

aşağıda belirtilmiştir: 

* KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı ilk yardım ve ambulans servislerinin, acil tıbbi 

müdahale ekiplerinin, seyyar hastanelerin kurulmasını, 

* KBRN tehlikelerinden etkilenenler için illerde belirleyeceği hastanelerde müdahale 

kliniklerinin ve arındırma ünitelerinin kurulmasını, 

* Başkanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve valiliklerle koordineli olarak, 

görevli personelin KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı eğitilmesini, 

* Biyolojik tehdit ve tehlike durumunda sıcak, ılık ve soğuk bölge sınırlarının 

belirlenmesinde ekiplere bilgi desteği verilmesini, 

* Valiliklerce gönderilen kimyasal ve biyolojik numunelerin analizlerinin yapılmasını, 

* Olay bölgesinden kontrolsüz olarak hastanelere gelebilecek kişilerin arındırılması 

için il bazında belirlenecek hastanelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını, 
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* KBRN tehlikelerinden etkilenen hasta ve 

yaralıların tedavi edilmelerini, 

* Kara, deniz ve hava hudut kapıları ile 

karasularımızda bulaşıcı ve salgın hastalık riski 

taşıyan şüpheli kişi ve maddelerle ilgili gerekli 

tedbirlerin alınmasını, 

* KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın 

hijyen ve arındırma kurallarına uyması, gıda 

maddelerinin saklanması ve korunması hususunda 

bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini, 

* KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi amacıyla aşı 

üretimini, önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçların önceden temin edilmesi ile stoklar ve 

ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlar. (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair 

Görev Yönetmeliği Md.14) 

 Bu çerçevede anılan Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Sağlık Bakanlığı 

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi ile KBRN tehdit 

ve tehlikelere karşı Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından alınacak tedbirler ve 

yapılacak hizmetler ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.  

 Bakanlığımız adına KBRN tehdit ve olaylarına bağlı acil, afet ile olağan dışı 

durum çalışmaları merkez teşkilatımızda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ASHGM) 

tarafından yürütülmektedir. İl sağlık müdürlükleri ise illerde KBRN ajanlarıyla etkilenimde 

alınacak tedbirler ve müdahaleler konusunda yetkili olup, iş ve işlemlerin koordinatörlüğünü 

yürütür. (Sağlık Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi Md.5,6) 

 Yönetmelik gereğince, valiliklere tanımlanan görev ve sorumluluklar 

kapsamında il sağlık müdürlüklerine de önemli görevler düşmektedir:  

* Tehlikenin kaynağını oluşturan maddelerin tespit ve teşhisi için biyolojik tehlike 

durumunda il sağlık müdürlüğü ekiplerince numunelerin alınarak, ekiplerce yeterli korunma 

önlemleri ve uygun taşıma koşulları altında laboratuvarlara sevk edilmesi, 

* Kimyasal ve biyolojik numune analizlerinin 

il sağlık müdürlüğü, kamu ve özel kurum ve kuruluş, 

üniversite laboratuvarları veya Sağlık Bakanlığınca 

belirlenen laboratuvarlarda yaptırılması, 

* Olaylardan etkilenen hasta ve yaralıların il 

sağlık müdürlüğünce belirlenen hastane veya sağlık 

merkezlerinde tedavi ve bakımlarının yapılması, 

* Tehdit veya tehlikenin türüne göre, il sağlık 

müdürlüklerinin koordinatörlüğünde il afet ve acil durum müdürlükleri ile işbirliği içinde, yöre 

halkı için gerekli olabilecek önleyici ve tedavi edici aşı ve ilaçların temini ve dağıtımının 

sağlanması için valilikler, il sağlık müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütmelidir. (Kimyasal, 

Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği Md.5) 
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3.11. Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Yapılması Gereken Çalışmalar  
 

 Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle tüm yurt çapında sağlık 

hizmetlerinin planlanması, sunulması, denetlenmesi ve geliştirilmesinden Sağlık Bakanlığı 

sorumludur. (3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Md.3)  

 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönergeye göre her ilde kurulan il sağlık müdürlükleri, Bakanlığın ildeki 

yönetim görevini yerine getirir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan bulaşıcı 

ve salgın hastalıklarla mücadele ile ilgili temel mevzuat normu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunudur. Bu Kanunda, hudut ve sahiller ile ülke içinde bulaşıcı ve salgın hastalıkların 

kontrolü ve bu hastalıklardan korunmaya dair yapılması gerekenler temel olarak açıklanmıştır. 

 Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık listesi, 

vaka tanımları ve bulaşıcı hastalık sürveyansına yönelik iş 

ve işlemler Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol 

Esasları Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. İlde 

görülen bulaşıcı hastalıkları izlemek, bu konuda yürütülen 

çalışmaları değerlendirmek, gerekli durumlarda yapılacak 

müdahalelere yönelik önerilerde bulunmak ve 

koordinasyonu sağlamak üzere il sağlık müdürlüklerinde 

“İl Bulaşıcı Hastalık Danışma Komisyonu” oluşturulur. 
(Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği 

Md.6) 
  Bulaşıcı hastalıklara hazırlıklı olma ve bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ile 

müdahale ve kontrol önlemlerinin alınmasına yol gösterici olması amacıyla hazırlanan ve 

11/09/2018 tarihli ve 2018/22 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan Bulaşıcı Hastalıklar İle 

Mücadele Rehberinde, bulaşıcı hastalık ortaya çıkmadan ve hastalık ortaya çıktıktan sonra il 

sağlık müdürlüklerince yapılması gereken çalışmalar detaylı şekilde ifade edilmiştir. 

 Küresel Grip Salgını (Pandemi) konulu 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesine göre, pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin 

toplumdaki etkisinin azaltılması amacıyla valiliklerin koordinasyonunda, “Pandemik İnfluenza 

Ulusal Hazırlık Planı’nda” belirtilen usul ve esaslara uygun olarak “Pandemik İnfluenza İl 

Hazırlık ve Faaliyet Planı” hazırlanması ve sekretaryasının il sağlık müdürlüklerince 

yürütülmesi ve müdürlük tarafından bilgilendirme ve işbirliği toplantılarının düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

 Kızamık, kızamıkçık ve konjenital kızamıkçık sendromu sürveyansı kapsamında 

temel başvuru kaynağının 2010/20 sayılı Kızamık, Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık 

Sendromu Sürveyansı Genelgesi olduğu bilinmelidir. 

 Ülkemizde insan kuduz olgularının önlenmesi amacı ile kuduz riskli temas 

profilaksi uygulamaları 2019/04 sayılı Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları 

Genelgesi ve eki Kuduz Profilaksi Rehberi uyarınca, sıtma kontrolüne yönelik çalışmalar ise 
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2016/2 sayılı Sıtma Hastalığı İle Mücadele Hizmetlerinin Yürütülmesi Genelgesi çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

 Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla 

mücadele etmek için alınması gereken tedbirler kapsamında hastanelerde alınacak rutin 

koruyucu önlemler, su sistemlerinin izlenmesi, temizlenmesi ve dekontaminasyonu, sürveyans 

çalışmaları ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esaslar Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

 Sağlık Bakanlığının 2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı 

Genelgesine göre, “Genişletilmiş Bağışıklama Programının” başarı ile yürütülebilmesi, illerde 

bağışıklama hizmetlerinin planlama, izleme, denetleme, değerlendirme ve lojistiğinden 

sorumlu bir ekibin bulunmasını gerektirmektedir. Ekibin başkanı il sağlık müdürüdür ve 

bağışıklama hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Ayrıca 

ilgili Genelgede aşılama ile ilgili kurallar, yürütülen programlar, il, ilçe, aile hekimlikleri 

düzeyinde yapılması gerekenler etraflıca açıklanmıştır. 

 Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen 

enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, 

çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde 

alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili 

ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nde izah edilmiştir. İlgili 

Yönetmeliğin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumlarını 

ve bu yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personeli kapsadığı unutulmamalıdır.  

 

3.12. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu  
 

 Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde sunulabilmesi için, kesintisiz olarak, bir 

ekip anlayışı içinde yürütülmesi ve kısa zamanda ulaşılabilir olması esastır. Acil sağlık 

hizmetlerinin bu esaslara göre Bakanlığın koordinasyonunda kamu veya özel bütün kurum ve 

kuruluşların iştiraki ile tek merkezden yönetilmesini sağlamak amacıyla hizmetin yürütülmesi 

için il sağlık müdürlüklerince “İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu” (ASKOM) 

teşkil edilir. ASKOM, il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi 

arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere il sağlık müdürlüğünün 

teklifi, valiliğin onayı ile kurulur. İl sağlık müdürü veya görevlendireceği acil sağlık hizmetleri 

başkanlığındaki sorumlunun başkanlığında il ambulans servisi başhekimi dahil başkanlık 

bünyesindeki ilgili birimler ile resmi ve özel hastanelerin acil servis sorumluları, meslek odası 

ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilir. (Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 

Md.5) 

 İllerde üçüncü basamak sağlık tesislerine diğer illerden ve il içinden, gerekli 

koordinasyon sağlanmadan ve uygun şartlar oluşturulmadan, uygunsuz olarak yapılan sevklerin 

önüne geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen sağlık tesisleri için; müdürlükçe ASKOM 
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bünyesinde “Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu” oluşturulur. Komisyon il sağlık 

müdürünün başkanlığında, ildeki kamuya ait mevcut sağlık kurumlarının baştabipleri, acilden 

sorumlu tabipler ve il ambulans servisi baştabibinin de katılımıyla ayda en az bir defa toplanır. 

 Komisyon il dışına ve il içinde yapılan 

sevkler ile acil vakayı kabul etmeyen ve ambulansta 

bekleten sağlık tesislerini değerlendirir ve endikasyon 

dışı yapılan uygunsuz ve gereksiz sevkler ile endikasyonu 

olduğu halde kabul edilmeyen vakaları tespit eder, 

sebeplerini sorgular ve çözüme kavuşturur. Alınan 

kararlar tutanak altına alınır ve ilgili sağlık tesisi 

baştabibine yazılı olarak bildirilerek gerekli önlemleri alması istenir. Tekrarı halinde ilgili 

baştabip ve diğer sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre idari soruşturma 

başlatılır. Komisyonun sekretaryası ASKOM tarafından yürütülür. Gerektiğinde bu işlemler 

müdürlüğün uygun göreceği ilçelerde oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle aynı usulle 

yürütülebilir. (Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hiz. Uygulama Usul ve Esasları Hk. Tebliğ Md.16) 

 

3.13. İl Sağlık Müdürlüğünün TÜRKAK İle İlişkisi 
 

 Halk Sağlığı Laboratuvarlarının en temel 

görevleri; koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri 

kapsamında insan sağlığını etkileyen veya etkileyebilecek 

etkenlerin, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik 

yönden inceleme ve analizlerini gerçekleştirmektir. 

Laboratuvarların ulusal/uluslararası standart ve normlar 

çerçevesinde kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet 

verebilmesi için; bağımsız bir uygunluk değerlendirme kuruluşu 

tarafından laboratuvarda uygulanan metodun ve/veya ölçüm 

prosedürünün belirlenen amaçlara uygunluğu ve performansı 

değerlendirilerek, laboratuvarlar belgelendirilmektedir. 

 Halk sağlığı laboratuvarı ve/veya laboratuvar birimleri il sağlık müdürlüğünün 

teklifi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün onayı ile açılır. Müdürlük, açılacak halk sağlığı 

laboratuvarının ve/veya birimlerinin faaliyet planı, kapasitesi ve açılma gerekçelerini içeren 

yazı ile Genel Müdürlüğe müracaatta bulunur. Müracaatı uygun görüldüğü takdirde 

Müdürlükçe başvuru dosyası hazırlanır. (Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.9) 

 Ulusal halk sağlığı referans laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarlarının Genel 

Müdürlük tarafından, şikâyet ve benzeri haller dışında yılda en az bir defa denetlenmesi 

gerekmektedir. Denetimler alanında uzman, en az üç personelden oluşan denetim ekibi 

tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvarın katıldığı dış kalite kontrol sonuçları ve laboratuvar 

personelinin değişmesi gibi durumlar 15 gün içerisinde müdürlük vasıtası ile Genel Müdürlüğe 
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bildirilmelidir. (Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik Md. 25,26) 

 İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen klinik ve klinik dışı 

analizleri gerçekleştiren L1 hizmet tipi halk sağlığı laboratuvarlarının, Bakanlığımızın bölge 

laboratuvarları olması sebebi ile Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü gereğince hizmet kapsamındaki 

ilgili standarda göre akredite olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 Bu amaçla, ülkemizde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek ve 

akredite etmek üzere 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun ile Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) yetkili tek kurum olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, L1 hizmet tipi halk sağlığı 

laboratuvarları, akreditasyon sürecinde TÜRKAK ile akreditasyon sözleşmesi imzalayarak 

sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

 TÜRKAK prosedürlerinde tanımlandığı üzere akreditasyon çevrimi süresi ve 

sertifikanın geçerlilik süresi, gözetim denetimlerinin ve akreditasyon yenileme denetiminin 

başarılı olması şartıyla ilk akreditasyonun verilmesi tarihinden itibaren 48 aydır. Bu süre 

boyunca TÜRKAK tarafından 2 gözetim denetimi gerçekleştirilir ve laboratuvarlar 

akreditasyon sözleşmesi sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.  

 Akreditasyon sözleşmesi kapsamında laboratuvarlar; 

* TÜRKAK tarafından tahakkuk ettirilecek ücretleri (başvuru, doküman inceleme, 

denetim, denetçi giderleri, akreditasyon markası kullanım ücreti, sertifika ücreti vd.) süresi 

içerisinde TÜRKAK’ın anlaşmalı olduğu banka hesaplarına ödemekle yükümlüdür. 

Laboratuvarlar, belirtilen ücretleri fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 

ödemediği takdirde Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun uyarınca yasal takip 

başlatılacağı unutulmamalıdır. 

* Akreditasyon markası kullanım ücreti ile ilgili bildirim ve ödemeyi her mali 

yılbaşında hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgili dönemi kapsayan Türk 

Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğe 

uygun şekilde TÜRKAK’a yapmak zorundadır. Gerekli uyarılara rağmen bildirim yapılmaz 

ise laboratuvarın akreditasyonunun askıya alınacağı bilinmelidir.   

 

3.14. İl Sağlık Müdürlüğünün Türk Kızılayı İle İlişkisi 
 

 Ülkemizdeki kan bankacılığı faaliyetleri; 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri 

Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.  

 Anılan mevzuat ile kan bankacılığı faaliyetlerini yapacak hizmet birimleri; 

* Bölge kan merkezleri, 

* Kan bağış merkezleri, 

* Transfüzyon merkezleri olarak belirlenmiştir. 
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 Oluşturulan “Ulusal Kan Bankacılığı Sistemi” hasta yakınları tarafından takas 

yoluyla sağlanan kan bağışına son vermekte, kan ve kan ürünlerinin temininde karşılıksız, 

gönüllü ve düzenli kan bağışı esas alınmaktadır. 

 Bakanlığımız ve Türk Kızılayı arasında 20/05/2014 tarihinde imzalanan T.C. 

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı Arasında Kan Tedarik Sisteminin Yürütülmesine İlişkin 

Protokol ile bölge kan merkezlerinin Kızılay’a bağlı olarak açılması uygun görülmüş ve Türk 

Kızılayı tarafından kurulan bölge kan merkezleri ile kan bağışı merkezleri Bakanlığımız 

tarafından ruhsatlandırılmıştır. Transfüzyon (hastane kan merkezleri) merkezlerinin 

ruhsatlandırma iş ve işlemleri ise 01/07/2011 tarihli ve 28830 sayılı olur ile valiliklere 

devredilmiştir. 

 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile hizmet birimleri 

tanımlanmış ve görev sınırları belirlenmiştir. Bölgesel kan bankacılığı sistemine geçilmek 

suretiyle kan bağış organizasyonu yapmak, kan bağışçısı 

sağlamak, kan toplama, depolama ve transfüzyon 

merkezlerine dağıtmak gibi görevler konusunda “Türk 

Kızılayı Bölge Kan ve Kan Bağış Merkezleri” 

yetkilendirilmiştir. Türk Kızılayı ayrıca kök hücre bağışı 

toplama yetki ve sorumluluğunu da almıştır. Bölgesel kan 

bankacılığı sistemi ile bütün hastaneler “Kan Transfüzyon 

Merkezi” olarak adlandırılmış ve ihtiyaçlarını bölge kan 

merkezlerinden karşılaması gerektiği mevzuat ile hüküm 

altına alınmıştır. 

 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ile transfüzyon merkezi olan hastanelerin 

kritik stok seviyelerini tespit etmeleri ve korumaları gerektiği Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2013/24 sayılı Genelgesi ile hüküm altına alınmış ve Kızılay Bölge Kan 

Merkezinden kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının zamanında karşılanamadığı durumlarda 

ihtiyaçların stoktan karşılanması öngörülmüştür. 

 Oluşturulan kan hizmet birimlerinin işleyişine dair denetim görevleri 

belirlenmiş, Türk Kızılayı bölge kan ve kan bağışı merkezlerinin denetimi Bakanlığımız 

uhdesinde bırakılmıştır. Transfüzyon merkezlerinin denetim iş ve işlemleri ise 29/06/2012 

tarihli ve 12910 sayılı Bakanlık Oluru ile valiliklere devredilmiştir. Mevzuat gereği rutin 

denetimlerin il sağlık müdürlüklerince yılda iki defa yapılması gerekmektedir. 

 Bakanlığımız ve il sağlık müdürlüklerimiz aracılığıyla yürütülen ruhsatlandırma, 

denetim ve işleyişe yönelik çalışmalarla, gönüllü bağışçılardan toplanan ve miatları sınırlı kan 

ve kan bileşenlerinin imha edilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmalıdır.  
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IV. KOMİSYONLAR / KURULLAR 
 

4.1. İl Disiplin Kurulu 
 

 Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere her 

ilde birer disiplin kurulu bulunmaktadır. Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, 

görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin 

tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar 

Bakanlar Kurulunca çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile 

düzenlenmiştir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Md.134)  

 Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 126 ncı maddesiyle; “uyarma, kınama ve 

aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,  

atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından 

verileceği” hüküm altına alınmıştır.  

 “İl Disiplin Kurulu”; valinin veya 

görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; 

hukuk işleri müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, 

il sağlık müdürü,  il tarım ve orman müdürü ile çevre ve 

şehircilik il müdüründen oluşur. (Disiplin Kurulları ve 

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Md.4) 

 Kurulda raportörün açıklamaları 

dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun 

aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna 

varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser 

kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın 

oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan 

bir tutanakla tespit edilir. Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve 

oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle yazılır, Başkan ve üyelerce 

imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. (Disiplin Kurulları ve Disiplin 

Amirleri Hakkında Yönetmelik Md.4) 

 Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin 

kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından kademe 

ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ilgili İl 

Disiplin Kuruluna aittir. Devlet memurluğundan çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurullarınca 

karar verilir. En üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı 

ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca 

karara bağlanır. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili kurullarla ilgili hükümleri 

saklıdır. (Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Md.8) 
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4.2. İl İdare Kurulu 
 

Vali başkanlığındaki kurula il sağlık müdürü üye olarak katılmaktadır. Vali, idare 

kuruluna başkanlık etmek üzere vali yardımcısını görevlendirebilir. İl İdare Kurulunda idari, 

istişari ve kazai kararlar alınır. İdare kurullarının idari yetkileri; kanun, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevlerdir. İl idare kurulunun kazai işleri 

ise 5442 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde açıklanmıştır. (5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Md.57, 60) 

 

4.3. İl Koordinasyon Kurulu 
 

İllerdeki yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma 

perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan 

potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlandığı “İl 

Koordinasyon Kurulları” yılda en az dört kez 

toplanır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine 

başvurmak üzere valinin belirleyeceği kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret 

odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum 

kuruluşları da davet edilebilir. Gündemi vali 

tarafından belirlenen il koordinasyon kurulunda, 

kamu kuruluşlarınca yapılacak hizmet ve yatırımlar 

görüşülmektedir. (2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, Program 

Kararnameleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi) 

 

4.4. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 
 

Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Vali, belediye başkanı, 

il sağlık müdürü, il tarım ve orman müdürü,  il milli eğitim müdürü, çevre ve şehircilik il 

müdürü, başhekim ve diğer ilgililerden oluşan meclis valinin veya il sağlık müdürünün 

başkanlığında olağan olarak ayda bir kere toplanır. Olağanüstü durumlarda veya yaygın ve 

salgın hastalıkların ortaya çıkması durumunda valinin daveti veya Sağlık Bakanlığının talebi 

üzerine daha sık toplanabilir. Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ildeki sağlık durumunun 

iyileştirilmesi, ortaya çıkan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması hususunda gerekli tedbirleri 

alır. (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 23-28) 

 

4.5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 
  

Sosyal devlet ilkesinden hareketle muhtaç durumda olan vatandaşlara yardım etmek, 

sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik amacıyla il ve ilçe düzeyinde oluşturulan ve geliri 

teşvik fonundan, işletme ve iştirak gelirleri ile diğer gelirlerden oluşan sosyal yardımlaşma ve 
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dayanışma vakıflarında il ve ilçe sağlık müdürü vakfın mütevelli heyetinde yer almaktadır. (3294 

sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Md.7)  

 

 

 

 
 

 

 

4.6. İl Spor Güvenlik Kurulu 
 

  Vali veya vali yardımcısı başkanlığında toplanan ve aralarında il sağlık müdürlüğünden 

temsilcilerin de yer aldığı İl Spor Güvenlik Kurulunda; spor müsabakalarında ve spor 

alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile sağlık alanında alınması gereken tedbirler 

görüşülmektedir. (6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun)  

 

4.7. Zarar Tespit Komisyonu  
 

 Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler 

nedeniyle zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararlarının 

sulhen karşılanması amacıyla zararlarının tespiti ve buna ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

amacıyla illerde ilgili Kanun kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde vali onayı 

ile zarar tespit komisyonları kurulur. Komisyon, valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı 

başkanlığında bir başkan ve aralarında o ilde görev yapan bir sağlık çalışanının da bulunduğu 

altı üyeden oluşur. 

 Komisyonun başkan ve üyeleri her yıl 

ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Eski 

üyeler yeniden görevlendirilebilirler. İş yoğunluğuna 

göre aynı ilde birden fazla komisyon kurulabilir. 

Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla alınır. (5233 sayılı Terör ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 

Kanun Md. 1,4; 4383 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 

Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik Md.6) 

 

4.8. İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu 
 

 İl sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yapılacak ek 

ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür. İl sağlık müdürlüğü ve bağlı 
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birimlerin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. Sağlık müdürlüğü, 

o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan 

miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü 

ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, İl sağlık müdürlüğünün döner 

sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması 

hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Bu Yönetmelik 

kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. (Sağlık Bakanlığı 

ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Md.13)  
 Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde “İl Sağlık 

Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu” teşkil edilir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşur:  

* İl sağlık müdürü, 

* Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve yönetim 

hizmetleri şube müdürlüğü veya idari işler şube müdürlüğü veya 

tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğünden sorumlu Başkan,  

* Yönetim hizmetleri şube müdürü veya idari işler şube 

müdürü veya tahakkuk ve mali işler şube müdürü,  

* İl ambulans komuta kontrol merkezi başhekimi,  

* Bir pratisyen tabip, 

* Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci,  

* Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci, 

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler 

kolunda faaliyet gösteren sendikalardan il sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerinde en çok üyeye 

sahip sendikanın temsilcisi. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Md. 14) 

 Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine 

önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 

çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, 

başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme 

tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk 

yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını 

gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya 

katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il sağlık müdürü tarafından 

belirlenen şube müdürlüğü tarafından yürütülür. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek 

Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Md. 15) 

 

4.9. Organ Nakli Etik Komisyonu 
 

 Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve 

kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve çalışmaların verimliliğini artırmak, 
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kadavra organ sayısını artırmak, bilimsel kurallara göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli 

organ ve doku dağıtımını sağlamak üzere Ulusal Koordinasyon Sistemi oluşturulur. Ulusal 

Koordinasyon Sistemi içindeki birimler arasında koordinasyonu, organ ve doku kaynağı 

merkezlerinde görev yapacak olan organ ve doku nakli koordinatörleri sağlar. (Organ ve Doku 

Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Md.14) 

 Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin yapılacağı ilde oluşturulacak Etik 

Komisyonun verici ile alıcı arasında, bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi 

bir hususun bulunmadığını ve etik açıdan organ bağışının uygunluğunu onaylaması ile 

gerçekleştirilecek akraba dışı kişilerden yapılır.  

 Etik Komisyon, il sağlık müdürlüğünde ilgili başkanın başkanlığında; 

* Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organize 

suçlarla mücadele şube müdürü, 

* Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip, 

* Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı, 

* Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat, 

* Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanından oluşur. 

 Komisyonun sekretaryası il sağlık müdürlüğünce yürütülür. Başvurular naklin 

yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Komisyon 15 günde bir üye 

tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır, gerekli gördüğü takdirde verici ve/veya alıcıyı ve 

akrabalarını dinler.  

 Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin 

doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici arasında etik ve yasal 

olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda 

naklin etik açıdan uygunluğuna karar verir. Kararlar üye 

tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil nakil gereken 

hasta için başvuru olması halinde Komisyon ivedilikle 

toplanır ve karar alır. Komisyon kararları kesindir ve 

Komisyonca uygun görülmeyen nakiller yapılamaz. Bir 

komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir 

komisyon karar alamaz. (Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 

Yönetmeliği Md.16) 

 

 

4.10. Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu  
 

 Fuhuş sebebiyle bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasını, bu sebeple kamu 

düzeninin bozulmasını önlemek için gereken tedbirleri almak, zührevi hastalıkların ve fuhuşun 

zararlarını ve yayılmasını önlemeye dair olan kanun ve tüzüklerin gereği gibi uygulanmasını 

sağlamak amacıyla “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu” kurulur. (Genel 

Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele 

Tüzüğü Md.1,4) 
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 Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonları; idari, sağlık ve icra 

işleriyle görevli olmak üzere üç kısma ayrılır.  Komisyonun idare kısmı, illerde; il sağlık 

müdürü veya görevlendireceği bir yetkili, en büyük polis amiri veya görevlendireceği bir 

yetkili, ahlak zabıtasında görevli bir memur, varsa deri ve tenasül hastalıkları uzman tabip veya 

tabiplerinden biri, yoksa belediye tabibi, varsa bir sosyal hizmet uzmanı veya sosyal 

yardımcıdan oluşur. Komisyona, illerde; sağlık müdürü veya görevlendireceği yetkili başkanlık 

eder. 

 Komisyon en az haftada bir defa başkanın davetiyle toplanır. Kararlar 

çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu yönünde karar alınır. 

Kararlar, illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayı ile tamamlanır. Valiler tarafından 

onaylanmayan kararlar üzerinde komisyonca ısrar edildiği takdirde, vali tarafından 

gerekçesiyle birlikte durum Sağlık Bakanlığına bildirilir. Bakanlığın kararına göre hareket 

edilmelidir. Komisyon kararları özel bir deftere özet olarak yazılıp her toplantı sonunda üyeler 

tarafından imzalanır. (Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan 

Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Md.5,6, 9,10)  
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V. RUHSAT ve DENETİM  
 

5.1. İl Sağlık Müdürlüğünün Ruhsatlara İlişkin Görevleri 
 

5.1.1. Özel Hastaneler 

 Özel hastane açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için, 

ilgili Yönetmelik maddesinde belirtilen belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere 

il sağlık müdürlüğü vasıtasıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. 

Özel hastane ön izin belgesinde hastanenin yatak kapasitesi belirtilir ve hastane bu kapasite ile 

ruhsatlandırılır. Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesine aykırı şekilde kapasite artırmaya 

yönelik mekân, oda, kat ilavesi veya ön izinden fazla hizmet alanı bulunması halinde ilgili 

sağlık tesisi ruhsatlandırılmaz. (Özel Hastaneler Yönetmeliği Md. 9) 

 Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin 

dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların 

açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, 

değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye 

kararları almak üzere Bakanlıkça bir “Özel Hastaneler 

Ruhsatlandırma Komisyonu” oluşturulur. Bakanlık, 

gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel 

hastanelerin yerinde incelenmesini ve 

değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir. (Özel 

Hastaneler Yönetmeliği Md. 11) 
 Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak 

isteyenler, Yönetmeliğe göre bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe 

başvururlar. (Özel Hastaneler Yönetmeliği Md. 13) 

 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  başvuru dosyası valilik yazısı ekinde on beş iş günü 

içerisinde Bakanlığa gönderilir. Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir: 

* Müdürlükçe, 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 tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle Yönetmelik 

ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu, 

* İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu, 

* Müdürlükçe düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor. (Özel 

Hastaneler Yönetmeliği Md. 14) 

 Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. 

Komisyon tarafından mevzuat kapsamında incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında 

eksiklik bulunmaması halinde, Komisyon hastaneyi yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna 
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karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar. Bu inceleme 

sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir. 

 Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme 

sonucu eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi valilik aracılığı ile başvuru sahibine 

bildirilir. Komisyon tarafından yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek 

eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki 

durum valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. 

 Özel hastaneye ruhsat verilmesinden 

sonra 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 il sağlık 

müdürlüğüne verilir. Müdürlük tarafından, konsültan hizmet verilecek dallarda çalışacak 

tabipler dışındaki diğer personelini tamamladığı tespit edilen özel hastaneler, en geç beş iş günü 

içerisinde Bakanlığa bildirilir. 

 Bütün bu işlem ve işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıkça, “Faaliyet İzin 

Belgesi” yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul 

ve tedavisine başlar. (Özel Hastaneler Yönetmeliği Md. 15) 

 

5.1.2. Özel Diş Muayenehaneleri 

 Sağlık kuruluşu açacak kişi, sağlık kuruluşunun türüne göre Yönetmelik ekinde 

yer alan belgelerin olduğu dosya ile il sağlık müdürlüğüne başvurur.  Başvuru dosyası, 

müdürlükçe başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya 

uygunsuzluk tespit edilir ise, başvuru sahibine bildirilir.  

Başvuru dosyasında eksiklik ve uygunsuzluk 

bulunmaması halinde on iş günü 

içerisinde müdürlük tarafından yerinde inceleme 

yapılır. Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun 

bütün şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde sağlık 

kuruluşunun mimari projesi/kat planları il sağlık 

müdürlüğü tarafından onaylanır ve on iş günü 

içerisinde ruhsatname düzenlenir. 

 Ruhsat düzenlenme işlemi, fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde 

eksiklik/uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, il sağlık müdürlüğüne intikal ettiği tarihten 

itibaren en geç otuz iş günü içinde sonuçlandırılır. 

 Sağlık kuruluşunun, müdürlük tarafından incelenmesi sonucunda 

eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda 

düzenlenen inceleme raporunda belirtilen hususlar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 
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Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından yazılı olarak 

bildirilmesi üzerine yeniden yerinde inceleme yapılır. Müdürlük tarafından eksiklik 

bulunmaması halinde çalışacak diş hekimi ve sağlık meslek mensupları adına “Çalışma 

Belgesi” düzenlenir. Sağlık kuruluşlarının ilgili belediye tarafından adresinin değiştirilmesi, 

kuruluş adı, sahiplik değişikliği durumlarında ruhsat yeniden düzenlenir. (Ağız ve Diş Sağlığı 

Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Md. 13) 

 

5.1.3. Diyaliz Merkezleri 

 Bakanlıktan merkez açmak üzere yatırım izni almış yatırımcıların merkez 

açılıncaya kadar yapacakları başvuru ve ünite kurulması işlemleri, diyaliz hizmetleri izlem, 

denetim ve değerlendirmeleri ile merkezlerin cihaz artırımı konusunun değerlendirilmesi için 

il sağlık müdürlükleri nezdinde “Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme 

Komisyonu” oluşturulur. (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.8) 

 Yatırım izni alan hak sahiplerinin diyaliz merkezleri ya da ünitelerinin 

ruhsatlandırılması için Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu maddesinde 

belirtilen belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. 

 Başvuru; “Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu” 

tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar var ise, başvuru sahibine yazı ile 

bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise komisyon üyelerinin tamamının iştiraki ile 

personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin öngördüğü diğer 

hususlara uygunluk yönünden merkez/ünite yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde 

müdürlüğe sunulur. Başvuru belgeleri noksan veya inceleme sonucunda durumu mevzuata 

uygun olmayan başvuru dosyası, ret gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine resmî bir yazı ile 

iade edilir. (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.20) 

 Müdürlüğe yapılan başvuru üzerine 

gerekli işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç on 

beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru dosyası 

noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen 

merkezler/üniteler için merkez/ünite sahibi adına, il 

sağlık müdürlüğünce Diyaliz Merkezleri Hakkında 

Yönetmeliğin eki Diyaliz Merkezi/Ünitesi 

Ruhsatnamesi, mesul müdür adına Mesul Müdürlük 

Belgesi düzenlenir. Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir 

örneği Bakanlığa gönderilir.  

 Ruhsatnamenin müdürlükçe düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 

faaliyet izni alarak faaliyete geçmeyen merkezin/ünitenin ruhsatnamesi il sağlık müdürlüğünce 

iptal edilir. Ruhsatnamede, merkezde/ünitede hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yapıldığı 

açıkça belirtilir. Merkez/ünite sahipliği, adres değişikliği ve merkezin/ünitenin kayıtlı cihaz 

kapasitesinin değiştirilmesi hallerinde, müdürlüğe sadece değişen hususlar ile ilgili belgeler 

sunulur ve yeni ruhsatname düzenlenir, değişen hususlarla ilgili yenilenen belgelerin müdürlük 

tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir. (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.20) 
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 Ruhsat alan merkez/ünite Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci 

maddesinde belirtilen belgelerle birlikte faaliyet izni için müdürlüğe başvurması 

gerekmektedir. Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir. 

Başvurunun uygun bulunması halinde müdürlükçe 

Yönetmelik eki “Faaliyet İzin Belgesi” yedi iş günü 

içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile 

merkez/ünite hasta kabul ve tedavisine başlar. Faaliyet 

izin belgesinde merkezde/ünitede yapılacak hemodiyaliz 

ve/veya periton diyalizi uygulaması açıkça belirtilir. Özel 

merkezlerde görev yapacak tüm sağlık personeline mesul 

müdür tarafından hazırlanıp müdürlükçe onaylanacak 

Yönetmelik eki “Çalışma Belgesi” düzenlenir. Bu belge düzenlenmeden merkezde personel 

çalışamaz.  

 

5.1.4. Tıbbi Laboratuvarlar  

 Yeni kurulacak tıbbi laboratuvarlar için; tek uzmanlık dalında tıbbi laboratuvar 

ruhsatı ve merkezi laboratuvar ruhsatı olmak üzere Bakanlıkça iki çeşit ruhsat düzenlenir. 

Bakanlığa intikal ettirilen ruhsat başvuru dosyası,  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

dosya ve/veya ÇKYS veya SKYS kaydı üzerinden incelenir. Genel Müdürlükçe eksiklik 

ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara ruhsat düzenlenir ve il sağlık 

müdürlüğüne gönderilir. Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte 

muhafaza edilir. Düzenlenen ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karşılığında 

teslim edilir. 

 Kurum/Kuruluş adresi içerisinde aynı 

uzmanlık dalında birden fazla tıbbi laboratuvar bulunması 

durumunda; her bir tıbbi laboratuvarın, kurum/kuruluş 

adresi içerisindeki yeri/konumu belirtilerek, Tıbbi 

Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygun belgeler 

düzenlenir. Ancak tüm tıbbi laboratuvarlar için tek 

başvuru yapılır. Bakanlıkça kuruma, aynı uzmanlık 

dalındaki tüm tıbbi laboratuvarlar için tek ruhsat 

düzenlenir ve ruhsattaki adreste, her tıbbi laboratuvarın 

yeri ve konumu belirlenir. Ancak eğitim veren kamuya ait 

sağlık kurum/kuruluşları için ise ayrı ruhsat 

düzenlenebilir. (Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Md.20) 

 

 5.1.5. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri  

 Bakanlıkça izin verilen hastaneler, belgelerinin bulunduğu başvuru dosyası ile il 

sağlık müdürlüğüne merkez açma başvurusunda bulunulur. Başvuru dosyası, müdürlük 

tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya 
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uygunsuzluk tespit edilir ise, başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik 

bulunmaması halinde, teknik inceleme ekibi tarafından en geç 30 gün içinde yerinde inceme 

yapılır. 

 İl sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkanın başkanlığında; ÜYTE 

ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ÜYTE 

laboratuvarı sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kişi, müdürlük/çevre ve şehircilik il 

müdürlüğü temsilcisi bir mimardan oluşmak üzere dört kişilik bir teknik inceleme ekibi 

tarafından yapılacak yerinde inceleme sonucu müşterek teknik rapor düzenlenir. 

 Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları taşıdığı tespit edilirse 

il sağlık müdürlüğü tarafından merkez hastanelerin ruhsatına veya faaliyet izin belgesine işlenir. 

Özel hastane/tıp merkezi bünyesindeki ve müstakil merkezler için çalışanlara çalışma belgesi 

düzenlenir. Merkezin teknik inceleme ekibi tarafından incelenmesi sonucunda 

eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda 

düzenlenen inceleme raporundaki durum, müdürlük tarafından başvuru sahibine yazılı olarak 

bildirilir. Müstakil merkezlerde adres, kuruluş adı ve sahiplik değişikliği durumlarında ruhsat 

yeniden düzenlenir. (Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 

Hakkında Yönetmelik Md.10) 

 

 5.1.6. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri 

 Genetik tanı merkezi açmak isteyen kişiler Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri 

Yönetmeliğine uygun olarak düzenledikleri dilekçe ve ekleri ile valiliğe başvurmaları 

gerekmektedir. Dilekçenin il sağlık müdürlüğüne ulaşmasını takiben il sağlık müdürü veya 

görevlendireceği bir başkanın başkanlığında, bir hekim ve il sağlık müdürlüğü veya il 

bayındırlık müdürlüğünden bir mühendis olmak üzere üç kişilik bir heyetin mahallen inceleme 

yapmasından ve rapor düzenleyerek, açılması istenen merkezi kontrol ederek eksikleri var ise 

tamamlattırılmasından sonra, valilik görüşleri ile birlikte belgeler Bakanlığa gönderilir. 

 Başvuru dosyası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. 

Dosya içeriği Yönetmeliğe uygun bulunursa Komisyona gönderilir. Komisyon tarafından 30 

gün içinde dosya üzerinde ve mahallinde inceleme 

yapıldıktan sonra uygun görüldüğü taktirde 

Bakanlıkça bir yıl süreyle geçici izin belgesi 

düzenlenerek mahalline gönderilir. Bu sürenin 

sonunda merkez, Komisyon tarafından yeniden 

değerlendirilir ve uygun bulunursa Bakanlıkça daimi 

izin belgesi veya ruhsatname verilir. 

 Genetik tanı merkezleri, izin belgesi veya 

ruhsatnamesi verildikten sonra geçerli sebep 

olmaksızın 6 ay içinde faaliyete geçirilmezse, verilen 

izin veya ruhsatnamenin hükmü kalmaz. Genetik tanı 

merkezinde, radyoaktif malzeme kullanılacak ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli 

iznin alınması şarttır. (Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği Md.10) 
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5.1.7. Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri 

 Psikoteknik değerlendirme merkezleri; sürücülerin sahip oldukları güvenli araç 

kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle 

ölçmek üzere kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşları bünyesinde veya müstakil olarak açılacak 

psikoteknik değerlendirme yapmak üzere müdürlükçe ruhsatlandırılmış merkezleri ifade 

etmektedir. (Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile 

Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar Md.2,3) 
 Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi ve Ek-4 sayılı Cetvelde yer alan 

“Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak 

Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar” ile mülga Tedavi Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünün 06/10/2008 tarih ve 37403 sayılı “Psikoteknik Değerlendirme Merkezi” 

konulu 2008/61 nolu Genelgesi doğrultusunda yürütülmektedir.  

 Mezkûr Cetvelin 4 üncü maddesinde “Merkez; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu 

kurum/kuruluşları tarafından açılabilir. Psikoteknik değerlendirme, bu cetvelde belirtilen usul 

ve esaslara göre ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişiler 

tarafından yapılır.” hükmü ile merkez açmaya ve uygulama yapmaya yetkili kişiler yer 

almıştır. 

 Psikoteknik değerlendirme merkezi 

açmak isteyenler tarafından merkezin unvanını, 

sahiplik ismini, faaliyet göstereceği adresi ve açılış 

ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden Cetvelin 

ekinde yer alan başvuru dilekçesine ekli belgeler ile 

il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunulur. 
(Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı 

Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile 

Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar Md.8) 

 İl sağlık müdürlüğünce, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde 

başvuru cetvelde tanımlanan usul ve esaslara uygun olup olmadığı yönünde, dosya üzerinde ve 

yerinde inceleme ile değerlendirme yapılır. İnceleme sonucunda başvurunun uygun görülmesi 

üzerine merkez adına ruhsat belgesi ve psikolog adına uygulama yetki belgesi düzenlenir. 
(Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile 

Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar Md.9, mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

2008/61 nolu Genelgesi Md. 2) 

 

 5.1.8. Su Güvenliği ve Ruhsatlandırma 

 İçme-Kullanma Suları: İnsani tüketim amaçlı kaynak suları, içme suları ve 

içme-kullanma sularını işletmek isteyenler, Bakanlıktan tesis ve işletme izni almak zorundadır. 

Yönetmeliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma 

zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Md.17) 
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 Kaynak ve içme sularını işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kaynakta 

veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan, kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddütlere 

meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler. 

Başvurunun müdürlüğe intikali üzerine; suların kaynağı veya çıkış noktası, müdürlük 

elamanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. 

 Kaynak suları ve içme sularını incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi 

ve valiliğin onayı ile oluşturulan ve il sağlık müdürünün veya görevlendireceği yetkili 

başkanlığında; aralarında makine, inşaat ve kimya mühendisleri ile tıbbi teknolog gibi 

personelin bulunduğu Kurul,  kaynağı veya çıkış 

noktası ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. 

Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın veya çıkış 

noktasının tanımına uygunluğunun tespit edilmesi 

halinde, sağlık teşkilatı, kaynağından tekniğine 

uygun olarak gerekli numuneleri alarak ön raporunu 

hazırlar. Alınan numuneler Bakanlıkça yetki 

verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir. Tesis izni 

ve işletme izni için yaptırılan analizler ile Kurul 

üyelerinin yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden su işletmecisi 

sorumludur. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Md.18, 19) 

 Tesis izni için ilgili Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen belgeleri ihtiva 

eden dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe 

incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen Ek-4 formu, 

valilik oluru, kurul raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkında Yönetmelik Md.21) 
 Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir ve gerektiğinde mahallinde 

incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde işletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile 

valiliğe bildirilir. Müdürlükçe onaylanan dosyaların bir nüshası müdürlükte, diğer nüshası da 

işletmecide muhafaza  edilir. Su sahipleri veya işletmecileri, Bakanlıktan tesis izni almadan 

inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler. Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. 

Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin Bakanlıktan ek süre talebinde 

bulunması halinde, bu süre Bakanlıkça en fazla iki yıl uzatılabilir. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkında Yönetmelik Md.21) 
 Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve Yönetmelikte istenilen hususları 

tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe 

ile Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar. Kurulca, tesislerin mahallinde 

incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması 

halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta olan nihai dolum 

yerinden su örnekleri alınarak tüm parametreler yönünden analizleri yaptırılır.  Suların etiket 

bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır. Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, valilik 

oluru, firma imzası ve kaşesini taşıyan üç adet etiket örneği, Yönetmelik ekinde yer alan kaynak 

ve içme suları için işletme iznine esas  değerlendirme formu Bakanlığa gönderilir. Gerektiğinde 
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tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikine müteakiben Bakanlıkça işletme izni 

verilir. Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Ek-4 ve 

Ek–5’de yer alan formlara göre il sağlık müdürlüklerince bir değerlendirmede bulunulur ve 

herhangi bir olumsuzluk yok ise gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça 

uygun görülmesi halinde tesis izni ile işletme izni aynı anda verilir. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkında Yönetmelik Md.23) 
 Ambalajlı Sular: Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen 

esaslara göre onaylanmış doğal mineralli suları işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 

valilikten önce tesis izni, sonra da işletme izni almak zorundadır. Yönetmelik hükümlerini 

karşılamayan, istenilen şartları taşımayan ve 

valilikçe izin verilmeyen doğal mineralli suların 

pazara arzı, satışı ve tüketime sunulmasının 

yasak olduğu bilinmelidir. (Doğal Mineralli Sular 

Hakkında Yönetmelik Md.9) 
 Doğal Mineralli Sular Hakkında 

Yönetmeliğin 10 ila 13 üncü madde hükümleri 

ile talep edilen bilgi, belge ve numuneler 

kapsamında tesis izni alanlar, uygun görülen 

projeleri ve Yönetmelikte istenilen hususları 

tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe 

ile valiliğe başvurarak üretim izni talebinde bulunurlar. Kurulca, tesislerin mahallinde 

incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması 

halinde, valilikçe üretim izni verilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. (Doğal 

Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Md.15) 
 Kaplıca Suları: Kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 

valilikten önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler 

için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülmelidir. Kaplıca tesisi işletmek isteyenler 

kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini 

tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen 

plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat 

ederler. Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali 

üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi 

tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının 

kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. 

Tesis izninin verilmesi aşamasında sağlık 

müdürünün veya görevlendireceği yetkilinin 

başkanlığında, aralarında tabip ile jeoloji ve inşaat mühendisinin yanı sıra tıbbi ekoloji ve 

hidroklimatoloji uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı gibi personelin de bulunduğu 

“İnceleme ve Tespit Kurulu” kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli 

tespitleri yapar ve rapor düzenleyerek imzalar. Analiz sonuçları ile inceleme ve tespit kurulunun 

raporu, sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu 
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belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenerek sonucu valiliğe bildirilir. Belgelerin 

eksiksiz ve Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler valilikçe onaylanır ve tesis 

izni verildiği bir yazı ile bilgi için işletmeciye bildirilir. (Kaplıcalar Yönetmeliği Md.17-21) 

 Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile 

bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu 

görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve 

projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler 

alınarak, ilgili madde kapsamında talep edilen belgelerin eksiksiz olması ve Yönetmelikte 

belirtilen şartları taşıması halinde ilgili tesislere Valilikçe işletme izni verilir. (Kaplıcalar 

Yönetmeliği Md.22) 
 

5.1.9. Eczaneler 

 Eczane açmak isteyen eczacılar, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 

tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden 

itibaren otuz gün içerisinde, mevzuatı gereği talep 

edilen belgeleri de eklemek suretiyle elektronik 

ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda 

en fazla yirmi beş tercih yapılabilir.  Elektronik 

ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi 

için; ilgili Yönetmeliğin ikinci fıkrasında belirtilen 

ve elektronik ortamda eklenen belgelerin asıllarının TİTCK tarafından ilân edilen başvuru 

süresi içinde, il veya ilçe sağlık müdürlüklerine ibraz edilerek başvurunun onaylatılması 

gerekmektedir. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Md. 9)  

 Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecekler, ilan tarihinden itibaren en geç 

doksan gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belgelerin asılları ile birlikte;  

* Eczacı odası kayıt belgesi, 

* Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi 

ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı 

rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce yerinde kontrol edilerek tasdik edilmiş rapor, 

            * Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı 

bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi 

belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. Mücbir sebep olmaksızın 

süresinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim eden eczacı, yerleştirmeden doğan 

eczane açma hakkını kaybeder ve bir sonraki Kurum ilanında yerleştirme başvurusunda 

bulunamaz. Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildirilmesinden 

sonra açılması düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge eczacı odası tarafından 

muvazaa değerlendirmesi yapılır. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Md. 10) 

 İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilan edilen yerleştirme neticesine göre 

yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli harçların ilgili 
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tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan 

sonra eczacıya verilir. Düzenlenen ruhsatnameler her ayın sonunda düzenli olarak Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Düzenlenen ruhsatnameler en 

geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından mücbir sebepler haricinde teslim alınmadığı 

takdirde iptal edilmesi gerekir. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Md 12) 

 

5.1.10. Ecza Depoları 

 Ecza deposu açmak isteyenlerin, Yönetmelik ekinde yer alan bilgi ve belgeler 

ile birlikte il sağlık müdürlüğü vasıtası ile Bakanlığa müracaat etmeleri şarttır. (Ecza Depoları ve 

Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 5) 
 Gerekli belgelerin tamam olması halinde, sağlık müdürlüğüne yapılan 

müracaattan itibaren 15 gün içinde, sağlık müdürlüğü; mahallin en büyük sağlık amirliğince 

görevlendirilen bir yetkili, eczacı odası temsilcisi var ise Ecza Depocuları Derneği’nden bir 

yetkili ve var ise Eczacılar Kooperatifi yetkilisi tarafından mahallinde gerçekleştirilecek 

inceleme neticesinde, açılmak istenen deponun mevzuatta düzenlenen hususlara uygunluğunun 

bir rapor ile tespitine gidilir. Yapılan bu incelemede tespit edilen hususlar ile ilgili olarak tanzim 

edilen rapor, diğer belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bu inceleme neticesinde mevzuata 

aykırı bir hususun tespiti halinde, incelemeden itibaren 10 iş günü içinde, durum gerekçeleri ile 

birlikte ilgiliye bildirilir ve eksiklerinin giderilmesi istenir. (Ecza Depoları ve Ecza Depolarında 

Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 6) 

 Yönetmelik ekinde belirtilen bilgi 

ve belgeler ile uygunluk raporunu içeren dosyanın 

Bakanlığa intikali tarihinden itibaren dosya 

üzerinde gerekli değerlendirmede bulunulur ve 

mevzuata uygun olduğu tespit edilen ecza deposu 

için en geç 15 gün içinde ruhsatname tanzim edilir 

ve ilgiliye teslim edilmek üzere il sağlık 

müdürlüğüne gönderilir. İnceleme üzerine herhangi 

bir eksiklik tespit edilmesi halinde durum, 

gerekçeleri de belirtilerek müracaat sahibine sağlık müdürlüğü vasıtası ile yazılı olarak 

bildirilir. Bu yazının tebellüğünden itibaren müracaat sahibinden bir aylık süre içerisinde 

eksikliklerin tamamlanması istenir; eksikliklerin tamamlanmasından sonra ruhsatname 

düzenlenir. (Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 7) 

 

5.1.11. Optisyenlik Müessesesi 

 Optisyenlik müessesesi açacak olanların; bizzat veya mesul müdürü tarafından, 

müessesenin açılacağı adresin, müessesenin isminin, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve 

açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçeyle, ilgili Yönetmelik maddesiyle 

istenen bilgi ve belgelerle birlikte müdürlüğe başvurması gerekmektedir. (Optisyenlik Müesseseleri 

Hakkında Yönetmelik Md. 7) 
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 Hazırlanan başvuru dosyası müdürlük 

tarafından, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü 

içinde incelenir. Dosyada eksiklikler varsa müessese 

açmak isteyenlere bildirilir. 

 Başvuru dosyasında eksiklik yoksa il 

sağlık müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren 

otuz iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır. 

Optisyenlik müessesesinin uygun şartları taşımadığının 

tespit edilmesi halinde düzenlenen inceleme raporu ile 

müesseseye ait eksiklikler müessese sahipliğine bildirilir.  

 Müessese sahibi, bu eksikliklerini gidererek yeniden ruhsat almak için dosya 

hazırlamadan dilekçe ile müdürlüğe başvurabilir. Başvuru süresi, yerinde inceleme tarihinden 

itibaren kırk beş günü geçemez. Başvuruya müteakip il müdürlüğü on beş iş günü içerisinde; 

müessesenin fiziki özelliklerini ve donanımını yerinde inceleyerek yeniden raporunu hazırlar. 

İl sağlık müdürlüğünce, raporunun bir örneği müessese sahibine verilir, diğer örneği ise 

müesseseye ait dosya içerisinde muhafaza edilir. 

 İnceleme sonucunda uygun başvurusu bulunanlara, il sağlık müdürlüğü 

tarafından optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi düzenlenir. (Optisyenlik Müesseseleri Hakkında 

Yönetmelik Md. 8) 

 

5.1.12. Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri 

 Tıbbi cihaz; insanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, 

immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu 

etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, 

tedavisi veya hafifletilmesi ya da yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, 

hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da 

anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, 

değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması 

veyahut doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere 

imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, 

imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi 

amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın 

amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli 

olan yazılımlar da dahil her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri 

ifade etmektedir. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Md.3) 

 Satış merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kişinin, satış 

merkezinin adresi, unvanı, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ve ilgili Yönetmelik 

maddesinde yer alan belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne başvurması gerekir. (Tıbbi Cihaz 

Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Md.5) 

 Mevzuata uygun olarak hazırlanan belgeler il sağlık müdürlüğü tarafından, 

başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Başvuruda eksiklik varsa satış 
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merkezine yazılı olarak bildirilir. Başvuruda eksiklik yoksa müdürlük tarafından başvuru 

tarihinden itibaren kırk beş iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır. Yapılan yerinde 

incelemede, satış merkezinin Yönetmelikte tanımlanan şartları taşıması durumunda il sağlık 

müdürlüğü tarafından yetki belgesi düzenlenir. (Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Md.6) 

 İnceleme sonucunda Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağladığı tespit edilen 

satış merkezlerine, yetki belgesi bedellerinin ödendiğine dair dekont asıllarının il sağlık 

müdürlüğüne teslim etmelerini müteakip, müdürlük tarafından yetki belgesi, sorumlu müdür, 

klinik destek elemanı ve satış ve tanıtım elemanı çalışma belgeleri ile birlikte kimlik kartları 

düzenlenerek, sorumlu müdüre teslim edilir. (Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Md.7) 

 

5.1.13. Ortez ve Protez Merkezleri 

 Ortez ve protez merkezi açacak olanların, ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 

yer alan ve başvuru esnasında bulunması gereken belgelerle birlikte, merkezin açılacağı 

adresin, kuruluş unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin 

başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile il sağlık müdürlüğüne başvurması gerekir. (Ismarlama 

Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md. 5) 

 Ortez ve protez merkezi açılmak üzere hazırlanan başvuru dosyası il sağlık 

müdürlüğü tarafından, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Dosyada 

eksiklikler varsa, merkez açmak isteyenlere 

bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa 

müdürlük nezdinde oluşturulacak komisyon 

tarafından başvuru tarihinden itibaren kırk beş iş 

günü içerisinde yerinde inceleme yapılır. Merkez 

ruhsatı, sorumlu müdür belgesi ve personel 

çalışma belgeleri, imza karşılığında sorumlu 

müdüre teslim edilir. (Ismarlama Protez ve Ortez 

Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında 

Yönetmelik Md. 6) 

 

5.1.14. Medikal Gaz Tesisleri 

 Medikal gazlarla ilgili yürütülecek iş ve işlemler İspençiyari ve Tıbbi 

Müstahzarlar Kanunu, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği, Medikal Gazların 

Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ ile 01/08/2018 tarihinde 

yürürlüğe giren Beşeri ve Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) 

Kılavuzu Ek-6 doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

 10/09/2015 tarihli ve 29741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Medikal 

Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ doğrultusunda; 

medikal amaçlı olarak kullanılan gazların üretim, dolum, ithalat, depolama ve satışını yapan 

tesislerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunda (TİTCK) muhtelif tarihlerde toplanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma ve 

Danışma Komisyon Raporları”nda belirtilen kararlar doğrultusunda; medikal amaçlı azot 
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protoksit, karbondioksit, kuru hava, nitrik oksit, oksijen, sıvı azot gazı medikal gazlar olarak 

değerlendirilmektedir. Medikal gazlar için herhangi bir ruhsat düzenlenmemekle birlikte, bu 

gazların üretim ve dolum işlemleri TİTCK’nın düzenlediği “Medikal Gaz İzin Belgesi” ile 

gerçekleştirilmektedir. Medikal gazların depolama ve satış veya yalnızca satış işlemlerinin 

gerçekleştirildiği tesisler/firmalar ise faaliyetlerini il sağlık müdürlüklerinin izni ve kontrolünde 

gerçekleştirmektedir. 

 Medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisleri için açılış başvurusunda bulunan 

firmalar, Tebliğ’in Ek-1’inde bulunan belgeleri hazırlayarak, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla 

veya doğrudan Kuruma göndererek başvuruda bulunurlar. Tesis, Kurum tarafından Beşeri Tıbbi 

Ürünlerin İmalathaneleri Hakkındaki 

Yönetmelik’in ve İyi İmalat Uygulamaları (GMP) 

Kılavuzu’nun ilgili bölümleri doğrultusunda 

denetlenir ve denetim sonucunda tesisin faaliyete 

geçmesinin uygun bulunması halinde Kurum 

tarafından medikal gaz izin belgesi ve mesul müdür 

belgesi düzenlenir. Medikal gaz üretim ve/veya 

dolum tesisleri sadece Kurumca faaliyet izni 

verilmiş üretim tesislerinden medikal gaz temin 

edebilirler. Kurum tarafından izin belgesi 

düzenlenmiş medikal gaz dolum tesislerinin, açılış başvurusunda beyan etmiş oldukları medikal 

gazı temin ettikleri Kurumca faaliyet izni verilmiş olan tesisin değişmesi ya da yeni bir tesis 

ilave edilmesi durumunda Kuruma bildirimde bulunmaları gerekir. (Medikal Gazların Üretim, 

Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ Md.5) 
 Medikal gaz depolama ve satış tesisleri açılış başvurularında; Tebliğ ekinde yer 

alan bilgi ve belgelerle tesisin bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne müracaat edilir. Açılışı 

için müracaat edilen tesis, il sağlık müdürlüğü yetkililerince GMP Kılavuzunun “Medikal 

Gazların İmalatı” başlıklı eki dikkate alınarak Tebliğ eki form doğrultusunda denetlenir. Uygun 

bulunması halinde il sağlık müdürlüğünce, tesiste yürütülen faaliyetlerin ve mevcut medikal 

gazların isimlerinin de yer aldığı medikal gaz depolama ve satış tesisi izin belgesi ile sorumlu 

personel belgesi düzenlenir. (Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler 

Hakkında Tebliğ Md.6) 
 Medikal gaz satış yerleri açılış başvuruları için, Tebliğin Ek-6 ve Ek-10’da yer 

alan bilgi ve belgelerle birlikte tesisin bulunduğu ildeki sağlık müdürlüğüne müracaat edilir. 

Açılışı için müracaat edilen tesis, il sağlık müdürlüğü yetkililerince GMP Kılavuzunun Medikal 

Gazların İmalatı başlıklı eki dikkate alınarak Ek-7’deki form doğrultusunda denetlenir. Uygun 

bulunması halinde il sağlık müdürlüğünce Ek-8 ve Ek-9’daki örneklere göre, tesiste yürütülen 

faaliyetlerin ve mevcut medikal gazların isimlerinin de yer aldığı izin belgesi ile sorumlu 

personel belgesi düzenlenir. (Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler 

Hakkında Tebliğ Md.7) 
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5.2. İl Sağlık Müdürlüğünün Yapmış Olduğu Denetimler 
 

 5.2.1. Kamu Hastaneleri ve ADSM 

 Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, kamu hastaneleri ile ağız ve diş 

sağlığı merkezlerinin (ADSM) sağlık hizmet sunumunun sağlanması, denetlenmesi ve 

yürütülmesi iş ve işlemleri il sağlık müdürlüğünün görevleri arasındadır. (Sağlık Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Md.8/2-ç) 

 Kamu kurumları görev ve yetki bakımından hiyerarşik biçimde, yani ast-üst 

biçiminde örgütlenmiştir.  Bir başka ifadeyle birimler arasında bir derece ve mertebe silsilesi 

söz konusudur. Hiyerarşik yapıda yer alan sıralı üstlerin astlarını denetlemesine hiyerarşik 

denetim denilmektedir. 

* Hiyerarşik denetim aynı kamu tüzel kişisi içinde yapılabilen bir denetimdir. 

* Üstlerin sevk ve idare etme görevi astlarını denetleme yetkisini de içermektedir. Her 

hiyerarşik üst bu denetim yetkisine kendiliğinden sahiptir. 

* Üst makamlar alt makamların işlemlerini hem hukukilik hem de yerindelik açısından 

denetleyebilirler. 

* Üst denetim yetkisini başvuru üzerine kullanabileceği gibi, re’sen de kullanabilir. 

Denetim neticesinde üst astın işlemlerini onaylayabilir, iptal edebilir, geri alabilir, düzeltebilir.  

* Üstlerin astları üzerinde atama, yükseltme, disiplin cezası verme, görev yerini 

değiştirme gibi yetkileri bulunmaktadır. 

* Hiyerarşik denetim yetkisi üstlerin vaz geçemeyeceği bir yetkidir. Hiyerarşik üst bu 

yetkisinden vazgeçemez, gereken hallerde kullanmak zorundadır. 

* Kaynaklarını daha etkili, daha verimli, daha tutumlu kullanan,  hukuka uygun ve hesap 

verebilir bir yönetim için hiyerarşik denetim yetkisi daha aktif kullanılmalıdır. 

 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin, “Disiplin 

Amirlerinin Sorumlulukları” başlığı altındaki 18 inci maddesinde “Disiplin amirleri, disiplin 

işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri 

kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve 

davranış için de kullanmak ile yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır. 

 İl sağlık müdürlüğünün kamu hastaneleri ile hiyerarşik denetim ilişkisi esas 

alındığında; Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre başhekimin disiplin amiri 

başkan ve üst disiplin amiri il sağlık müdürüdür. Ayrıca hastane başhekim yardımcısı, eğitim 

görevlisi, hastane müdürü, sivil savunma uzmanı ve avukatın disiplin amiri başhekim, üst 

disiplin amiri ise başkandır. Dolayısıyla başhekim disiplin amiri olarak Başkan’ın, üst disiplin 

amiri olarak il sağlık müdürünün, hastane başhekim yardımcısı, eğitim görevlisi, hastane 

müdürü, sivil savunma uzmanı ve avukat disiplin amiri olarak başhekimin, üst disiplin amiri 

olarak başkanın hiyerarşik denetimine tabidir. (Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği) 

 İl sağlık müdürlüğünün ADSM ile hiyerarşik ilişkisi esas alındığında Sağlık 

Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre ADSM başhekiminin disiplin amiri başkan ve 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



62 
 

üst disiplin amiri il sağlık müdürüdür. Hastane başhekim yardımcısı ve hastane müdürünün 

disiplin amiri başhekim, üst disiplin amiri ise başkandır. Dolayısıyla başhekim disiplin amiri 

olarak başkanın, üst disiplin amiri olarak il sağlık müdürünün, hastane başhekim yardımcısı, 

eğitim görevlisi, hastane müdürü, disiplin amiri olarak başhekimin, üst disiplin amiri olarak 

başkanın hiyerarşik denetimine tabidir. 
 

5.2.2. Özel Sağlık Tesisleri 

 Bakanlığımızın sorumluluk alanında olan kurum, kuruluş ve tesisler arasında;  

* Özel hastaneler, 

* Vakıf üniversitesi hastaneleri, 

* Özel tıp merkezleri, 

* Özel muayenehaneler, 

* Müstakil müesseseler (radyoloji, fizik tedavi, radyoterapi ve nükleer tıp merkezi) 

* Özel poliklinikler, 

* Psikoteknik değerlendirme merkezleri, 

* Özel evde bakım hizmetleri merkezleri, 

* Özel sağlık kabini hizmetleri, 

* Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri yer almaktadır. 

 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi kapsamında; sağlık hizmeti 

sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığınca denetleneceği hüküm altına alınmış 

olup, lüzum görüldükçe Sağlık Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlükleri tarafından teftiş 

edilebileceği ve hastanenin her türlü evraklarının incelenebileceği hüküm altına alınmıştır. (1 

Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md. 355, 364; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Md 3 ve Ek 

Md.11;  Hususi Hastaneler Kanunu Md 33) 

 Özel hastaneler, şikâyet, soruşturma veya 

Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak 

üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından düzenli 

olarak denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin 

sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve 

sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar 

Bakanlıkça belirlenir. (Özel Hastaneler Yönetmeliği Md. 62, Ayakta 

Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

Md.32 ) 

 İl sağlık müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarının denetimlerde 

kullanılan denetim form/tutanakları 05/08/2014 tarihli 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe 

giren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönerge ekinde yer almaktadır. Anılan Yönerge; Özel Hastaneler 

Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.  

 Denetim iş ve işlemlerini koordine etmek üzere Müdürlüklerde, il sağlık 

müdürüne bağlı il denetim birimi kurulur. Birimin görevleri; denetleyicilerin belirlenmesi ve 
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denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek, yıllık denetim planını 

hazırlamak, yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlayıp 

Bakanlığa bildirmek, denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek, denetleyicilere yönelik 

yapılacak olan eğitimleri düzenlemektir. (Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince 

Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Md.6) 

 Denetim ekiplerinin oluşturulması kapsamında belirlenen denetleyiciler 

arasından birisi hekim olmak üzere en az iki kişiden oluşan yeteri kadar denetim ekibi kurulur 

ve bir kişi başkan olarak belirlenir. (Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince 

Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Md.9)   

 Denetimler amacına ve gerekçesine göre iki ana başlıkta sınıflandırılır. Amacına 

göre denetim türleri; ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil 

denetimidir. Gerekçesine göre denetim türleri ise olağan, olağandışı ve süre sonu denetimidir.  

Bunlardan;  

* Ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve tıp merkezleri yılda en az bir defa, poliklinikler 

en az iki yılda bir defa, muayenehaneler ise en az yılda bir defa ruhsata esas yönden, 

* Ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve tıp merkezleri yılda en az iki defa, poliklinikler 

ve muayenehaneler ise yılda en az bir defa hizmete esas yönden, 

* Seviyelendirme ve tescil işlemi tamamlanan özellikli birimler tescil edildikleri 

seviyelerin şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden kendi mevzuatında yer alan denetim 

formuna göre ve kendi mevzuatına göre oluşturulan seviye tespit ve denetim komisyonunca en 

az iki yılda bir defa rutin olarak denetlenir. 

* Olağandışı denetim, ihbar veya şikâyete binaen 

veyahut re’sen yapılan denetimdir. İhbar ve şikâyete binaen 

yapılan denetim, ihbar ve şikâyetin Müdürlük kayıtlarına 

girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır. 

* Süre sonu denetimi, olağan ve olağandışı 

denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların 

giderilmesi için verilen süre bitiminde yapılan denetimi ifade 

etmektedir. (Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık 

Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 

Md.12-17)  
 Denetim sonucunda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarla ilgili olarak  

Yönergenin 20 nci maddesine göre uygulanacak idari müeyyideler kapsamında; süre verilmesi, 

uyarı, idari para cezası, faaliyet durdurma cezası, ruhsat iptali/ruhsatın geri alınması 

bulunmaktadır. Ayrıca ruhsatsız sağlık hizmeti sunan ve yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti 

verdirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. 

 

5.2.3. Özel Diş Muayenehaneleri 

 Sağlık kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı 

denetimler hariç olmak üzere, müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından rutin olarak 

denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin 
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nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. 
(Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Md. 28) 

 Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin belirlenen süreler içinde giderilmemesi 

nedeniyle tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun faaliyet durdurma 

tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, faaliyeti müdürlükçe 

durdurulur. Faaliyeti bu şekilde durdurulan sağlık kuruluşu için eksikliklerin giderilip faaliyete 

geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu süre sonunda sağlık kuruluşunun ruhsatı 

iptal edilir. Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen 

durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden sağlık 

kuruluşunun faaliyeti, iki katı süreyle tamamen 

durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan sağlık 

kuruluşunda hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, 

müdürlükçe kuruluşun ruhsatı iptal edilir. Bu durumdaki 

sağlık kuruluşu tekrar ruhsatlandırılmaz. (Ağız ve Diş 

Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmelik Md. 29) 

 

5.2.4. Diyaliz Merkezleri 

 Diyaliz merkez ve üniteleri; şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı 

denetimler hariç olmak üzere müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi 

vasıtasıyla, ilgili Yönetmelik eki denetim formlarına göre altı ayda bir defa olağan olarak 

denetlenir. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların yine denetim formunda 

belirlenen sürelerde giderilmesi merkezden/üniteden yazılı olarak istenir. Eksiklik ve 

uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde formda öngörülen idari 

yaptırım uygulanır. Denetleme ekibi, merkezin/ünitenin bulunduğu ilin sağlık müdürü veya 

görevlendireceği bir başkan, diyaliz hizmetleri ile ilgili başkan yardımcısı, kamuda çalışan bir 

nefroloji uzmanı yoksa sertifikalı uzman tabip ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı veya 

enfeksiyon kontrol hemşiresi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. 

 Tıbbi yeterlilik ile ilgili Yönetmelik eki tıbbi denetim formunda belirtilen 

ölçütler çerçevesinde merkezler/üniteler denetlenir. Bu denetimde ilgili formda belirtilen 

ölçütlerin altı aylık izlemdeki tüm ölçümlerin ortalaması 

alınır. Bu ölçütlerden birden fazlası hedefin dışında olan 

merkez/ünite, düzeltici eylemleri planlaması için yazılı 

olarak uyarılır. Altı ay sonraki değerlendirmede iki 

parametrede yetersizliği devam eden merkezin/ünitenin 

yeni hasta alımı üç ay, üç veya daha fazla parametrede 

yetersizliği devam eden merkezin/ünitenin ise altı ay 

süreyle yeni hasta kabulü durdurulur. 

 Değerlendirmeye alınacak ölçüt ve standartlarda “Diyaliz Bilimsel Danışma 

Komisyonunun” görüşü alınarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değişiklik 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



65 
 

yapılabilir. İl sağlık müdürlükleri belirlenmiş ölçüt ve standartlarda değişiklik yapamazlar. 
(Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.29) 

 İlgili Yönetmelik kapsamında yasak olan fiiller ile idari yaptırımlar genel 

hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda;  

* Müdürlükten, ruhsat ve faaliyet izin belgesi alınmaksızın diyaliz tedavisi yapmak 

amacıyla özel yerler açılması yasak olup, bu tür yerlerin tespiti halinde valilikçe derhal 

faaliyetleri durdurularak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11 inci maddesi 

hükümleri uygulanır. 

            * Merkezlerin/ünitelerin mevzuata aykırı olarak ruhsat ve faaliyete esas olan bina, cihaz 

ve personel değişikliği yapmaları, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamaları ile ilgili 

kayıtları düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde tutmayıp, gerçeğe aykırı veya eksik tutarak, 

istenilen bilgileri müdürlüğe göndermemeleri durumunda Yönetmelik eki denetim formunda 

yer alan idari müeyyideler uygulanır. 

* Endikasyon dışı diyaliz uygulaması yapan, 

diyaliz uygulaması için uygunsuz rapor düzenlenmesini 

sağlayan merkezlerin, ilk tespitinde üç ay süreyle 

faaliyeti durdurulur. Aynı fiillerin tekrarı halinde 

merkezin faaliyet izin belgesi iptal edilir. Bu 

merkezlerin sahipleri bir daha diyaliz merkezi açamaz 

veya merkez sahipliği ortağı olamazlar. 

* Hastalara veya üçüncü kişilere maddi çıkar temin ederek veya etik dışı diğer 

yöntemlerle kendisine hasta yönlendiren merkezlerin/ünitelerin, birinci tespitte üç ay, ikinci 

tespitte altı ay süreyle yeni hasta kabulü yasaklanır. Üçüncüsünde ruhsat ve faaliyet izni iptal 

edilir. 

* Kamu kurum ve kuruluşları tarafından diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan ünite 

ve merkezlerde Yönetmeliğe aykırılık durumlarında, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan 

ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hükümleri uygulanır. 

* Herhangi bir sebeple faaliyeti durdurulan veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal 

edilen merkezlerde/ünitelerde tedavi gören hastaların tedavilerinin idamesi için müdürlük 

gerekli tedbirleri alır. (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.30) 

 

5.2.5. Tıbbi Laboratuvarlar 

 Tıbbi laboratuvarlar, il sağlık 

müdürlüğünce oluşturulan bir ekip tarafından şikâyet, 

soruşturma veya Bakanlık merkez teşkilatının talebi 

üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak 

üzere, yılda bir kez düzenli olarak denetlenir. 

Denetimlerde denetim formu kullanılır. Denetim ile 

ilgili tespitler ve sonuçlar, Bakanlığa bildirilir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



66 
 

 İl sağlık müdürlüğü görevlendireceği en az iki personel ve bir tıbbi laboratuvar 

uzmanından oluşan denetim ekibi oluşturur. Müdürlük, denetim raporlarını en geç beş iş günü 

içinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Tespit edilen eksiklikler il sağlık 

müdürlüğü tarafından takip edilir. 

 Tıbbi laboratuvarlar, yılda en az bir kez denetim formu kapsamında, öz denetim 

yapar ve sonuçlarını kayıt altında alır. Bakanlık gerektiğinde öz denetim kayıtlarının 

gönderilmesini isteyebilir. (Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Md.25) 

 

5.2.6. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri  

 Merkezler, şikâyet üzerine yapılan inceleme ve soruşturma ile Bakanlıkça teknik 

komisyona yaptırılan veya Bakanlık tarafından yapılan olağan ve olağan dışı denetimler hariç 

olmak üzere; il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından altı ayda 

bir rutin olarak denetlenir. Denetim ekibi ilgili bir başkanın 

başkanlığında; müdürlükteki ilgili şube görevlisi, 

müdürlükçe görevlendirilen kamuda görev yapan ÜYTE 

ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanı ile ilde varsa ÜYTE 

laboratuvarı sorumlusu olabilme niteliklerine sahip histoloji 

ve embriyoloji uzmanı kişilerinden oluşur. İhtiyaç duyulması 

halinde mimar ve makine mühendisi de dahil edilebilir. Bir 

ilde ihtiyaç halinde birden fazla denetim ekibi oluşturulabilir. 

 İl sağlık müdürlüğünce denetim formu 

üzerinden yapılan rutin denetimlerde; merkezin kayıt sistemi 

ile merkezin sorumlulukları ve uyması gereken hususlar rastgele seçilerek dosyalar üzerinden 

incelenir ve bu hususların müdürlük kayıtları ile uyumu tespit edilir. (Üremeye Yardımcı Tedavi 

Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Md.29) 
 

5.2.7. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerinin Denetimi 

 Genetik tanı merkezlerinin uygulama ve uygulama sonuçları, Bakanlıkça 

oluşturulan “Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu” tarafından belirlenmiş genetik tanı merkezi 

bilgi formu ile 3 ayda bir Bakanlığa bildirilir, 

değerlendirilir ve Bakanlık gerekli görürse 

Komisyondan merkezin yerinde incelemesini 

ve değerlendirme yapılmasını ister. Bakanlık, 

genetik tanı merkezlerinde uygulamanın her 

safhasında gerekli gördüğü incelemeleri 

yapmaya yetkilidir. 

 Bakanlık, ihtiyaca göre 

değerlendirme ve izleme görevlerini 

yapabilmek için alt komisyonlar oluşturabilir. 

Genetik tanı merkezleri çalışma şartları, standartları ve hizmet kalitesi, analiz ve sonuçları, 
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kalite kontrolü bakımından yılda en az bir kez, Bakanlığın görevlendireceği uzmanlar 

tarafından denetlenir. Ayrıca mahalli yetkili makamlar veya Bakanlık müfettişlerince 

denetlenir. (Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği Md.20) 

 

5.2.8. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkez ve Üniteleri  

 Ünite ve uygulama merkezleri; şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak 

olağandışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az birer dahili ve cerrahi branşlardan 

uzman tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından yılda en az bir defa denetlenmelidir. 

Denetim, Yönetmelik ekinde yer alan denetim formu kullanılarak yapılır. İki nüsha olarak 

düzenlenecek formun bir nüshası denetlenen ünite veya uygulama merkezinin bulunduğu 

kurum veya kuruluşta muhafaza edilmek üzere bırakılır. (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Yönetmeliği Md.16, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/03/2015 tarihli ve 387 sayılı Tebliği) 

 Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi planlaması 

kapsamında açılabilir, bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya kapasite 

artışı için ayrıca hak oluşturmaz. Uygulama merkezi 

veya ünite açmak isteyen kamu ve özel hukuk tüzel 

kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları 

Yönetmelik ekinde yer alan belgelerle birlikte Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurur. Uygulama 

merkezi ve/veya ünite açma başvuruları, standartlara 

uygunluk ve başvuru yapılan ilde ihtiyaç bulunup 

bulunmadığı bakımından “Bilim Komisyonunca” 

değerlendirilir. Komisyonca uygun görülen başvuruların Bakanlıkça da uygun görülmesi 

halinde uygulama merkezi ve/veya ünite açma izni verilir. Ünite ve uygulama merkezi ile 

buralarda yapılacak uygulamalar, sağlık kuruluşunun ruhsatına veya faaliyet izin belgesine 

işlenir. (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Md.10) 

 GETAT ünite ve uygulama merkezinin; 

 * Bakanlıktan izin almadan hizmet veremeyeceği,  

 * Yönetmelik ve eklerinde belirtilen asgari birimlerin bulunmasının zorunlu olduğu,

 * Merkezlerin amacı dışında faaliyet gösteremeyeceği, 

 * Merkezlerde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan kişiler 

tarafından kullanılamayacağı,  

 * Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları bulunmayan ve 

gerekli çalışma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık personelinin 

çalıştırılamayacağı, 

 * Tabip ve diş tabiplerinin uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında 

uygulama yapamayacakları gibi hususlara uyup uymadığı, denetim sırasında dikkate 

alınmalıdır. (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Md.17) 

 GETAT ünite ve uygulama merkezlerinde, belirlenen usul ve esaslara 

uymayanlar hakkında, Yönetmelik ekinde yer alan idari müeyyideler uygulanır. (Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Md.18) 
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5.2.9. Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri 

 Psikoteknik değerlendirme merkezleri, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç 

kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle 

ölçmek üzere Müdürlükçe ruhsatlandırılmaktadır. 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Ek-4 sayılı Cetvelinde yer alan usul ve 

esaslar kapsamında; psikoteknik değerlendirme merkezlerinin cetvelde belirtilen esaslara 

uygun olarak hizmet sunmalarının sağlanması amacıyla Bakanlık veya müdürlükçe yapılacak, 

olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az iki kez müdürlükçe denetimi yapılır. 

Denetimlerde EK-4'de yer alan denetim formu kullanılmalıdır. Denetim ile ilgili tespit ve 

sonuçlar, merkezde bulunan teftiş ve denetim defterine yazılır. 

 Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen varsa biri psikolog olmak üzere 

en az iki personel tarafından gerçekleştirilir. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve 

uygunsuzluk için denetim formunda belirtilen müeyyideler uygulanır. Merkezde birden çok 

eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun tespiti halinde en uzun süreli müeyyide uygulanmalıdır. 
(Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile 

Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar Md.20)  
 Psikoteknik değerlendirme merkezinde gerçeğe aykırı rapor düzenlendiğinin 

tespit edilmesi halinde merkezin ruhsatı iptal edilir. Merkezin sahibi ve raporu düzenleyen 

psikolog hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem 

yapılır. Bu merkezlerin sahipleri iki yıl süreyle merkez 

açamaz. Raporu düzenleyen psikolog iki yıl süre ile 

psikoteknik değerlendirme yapamaz. Kayıtları düzenli 

ve kolay ulaşılabilir şekilde tutmayan, gerçeğe aykırı 

veya eksik tutan, merkezin faaliyetine ilişkin veri ve 

bilgileri zamanında müdürlüğe göndermeyen 

merkezlere Ek-4’de yer alan denetim formuna göre 

işlem yapılır. (Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı 

Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile Değerlendirme 

ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar Md.23)  
 

 5.2.10. Güzellik Merkezleri ve Salonları  

 Yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre açılmış güzellik salon ve merkezlerinin kazanılmış hakları, 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’nin geçici 

maddelerinde düzenlenmiş olup, hali hazırda bu madde çerçevesinde faaliyet yürütmektedir. 

Bu itibarla; sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik 

salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya 

polikliniğe dönüştürülür. (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

Geçici Madde 4) 

 Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış güzellik salonları, sağlık 

kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/08/2005 
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tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır. Güzellik salonunda tıp fakültesi 

diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda 

yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 5 ) 

 Güzellik salonları sıhhi müesseselerin 

tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır, ancak İşyeri 

Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik’e göre genel şartların yanı sıra birtakım 

özel şartlar da aranır. Yetkili idare genel olarak, 

büyükşehir ilçe belediyeleri olmakla birlikte bazı 

durumlarda yetki büyükşehir belediyelerine de 

geçmektedir. 

 Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat müracaatları, ruhsat 

sonrası yapılacak kontrol ile verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar 

durumunda yapılması gerekenler anılan Yönetmeliğin 12, 21 ve 24 üncü maddelerinde ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. Mevzuat hükümleri kapsamında; güzellik merkezleri ve salonlarının 

sağlık kuruluşu statüsü sona ermesi nedeniyle her ne kadar ruhsatı Bakanlığımızca verilmese 

de anılan müesseselerin belediyeler tarafından yapılan denetlemelerinde, sağlık müdürlüğünden 

bir yetkili bulundurulmaktadır.   

 

5.2.11. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) 

 Aile sağlığı merkezi (ASM), aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile 

Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak 

üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Denetimlerden il sağlık müdürlüğü sorumludur. Yapılan 

denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi 

halinde aykırılığın mahiyetine göre; 

* Adli yönden, 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 

* Kamu zararı oluşturan mali hususlar yönünden; 27/09/2006 tarihli ve 2006/11058 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gerekli işlemler tesis edilir. 

 Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, mevzuat ve 

sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülki idare amirleri ve yerel 

sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabidir. Denetim 

yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit 

edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu 

denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. 

 Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, ilgililer 

hakkında işlem tesis edilir. (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Md.33) 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



70 
 

5.2.12. Su Güvenliği ve Denetimi 

 İçme ve kullanma suları, ambalajlı sular, kaplıca suları, havuz suları ve yüzme 

sularının kullanım ve tüketim noktasında kalitesini izleyip, değerlendirmek ve halk sağlığı 

açısından riskleri değerlendirerek gerekli düzenleyici faaliyetlerin yapılmasını takip etmek, 

faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri 

düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak Bakanlığımızın görev alanına girmektedir.   

 İçme-Kullanma Suları: Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bölgesindeki suyun 

kalitesini izleyerek gerekli standartlarda tutmak ve olası sağlık risklerini önlemek için şebeke 

krokisini hazırlar, numune noktalarını ve numune alma takvimini belirler, numune alır, bakiye 

klor ölçümü yapar, veri toplar, analiz sonuçlarını değerlendirir, uygunsuzluk durumlarını 

yöneterek raporlama yapar. 

* Halkın tüketimine sunulan içme-kullanma suyu denetim ve analiz işlemleri suyun 

kalitesinin denetimi niteliğindedir. Mevzuata uygunluk denetimi amacıyla alınacak su 

numuneleri müdürlükçe alınır. Alınan su numunelerinin analizleri Bakanlıkça yetki verilen 

laboratuvarlarda yaptırılır. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Md.10) 

* Kaynak ve içme sularına ait tesisler senede bir defa Bakanlıkça, üçer aylık periyotlarla 

da Müdürlükçe denetlenir. Bakanlıkça ve Müdürlükçe yapılan denetimlerde suyun kalitesini 

olumsuz yönde etkilemeyecek fiziksel değişiklikler 

ile izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğe 

sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi 

durumunda eksikliklerin tamamlanması için en fazla 

15 gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları 

sağlamayan tesisler hakkında yasal işlem yapılır. 

Tüketime sunulan kaynak ve içme suları ise denetim 

izlemesine, kontrol izlemesine ve piyasa kontrolüne 

tabi tutulur. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Md.46) 

* Denetim izlemelerinde parametre değerleri ya da şartlarının ihlali halinde düzeltici 

önlemlerin işletmecilerce alınması derhal sağlanır. Denetim ve kontrol izlemelerinde 

laboratuvarlarda yapılan analizlerinde Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların 

dışına çıkıldığının görülmesi halinde, 7 günden fazla olmamak üzere yeterli süre verilerek 

düzeltici önlemleri alması hususunda işletme uyarılır. Bu süre içerisinde tesiste su dolumu 

yapılamaz ve piyasaya arz edilemez. Ancak, test seviyesinde üretim yapılır ve numune alınarak 

analizleri yaptırılır. Alınan tedbirler sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun 

olması halinde üretime izin verilir ve 1 ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Uygunsuz parametre 

veya parametreler yönünden dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının bu Yönetmeliğe 

uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür. Piyasa denetimlerinde alınan 

numunelerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tesis sahipleri aynı parti veya 

seri nolu suları toplatıp müdürlüğün denetiminde imha etmekle yükümlüdür. Uygunsuz ürün, 

denetimi yapan müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında üretilmiş ise tesiste gerekli inceleme 

yapılır. Uygunsuz ürün başka ilde üretilmiş ise durum derhal o ilin müdürlüğüne ve üretici 
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firmaya bildirilir. Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen aynı seri numaralı sularını toplatıp 

müdürlüğün denetiminde imha etmekle yükümlüdür. (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik Md.48) 

 Ambalajlı Sular: İzinli doğal 

mineralli suya ait bütün tesisler Bakanlık ile 

Müdürlük denetimine tabidir. Doğal mineralli 

su tesisi üçer aylık periyotlarla Müdürlük 

tarafından, yılda bir kez Bakanlıkça 

denetlenmelidir. (Doğal Mineralli Sular Hakkında 

Yönetmelik 38-40) 

 Kaplıca Suları: Kaplıca tesisleri senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir 

komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir. Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan 

numunelerinde mikrobiyolojik kontroller 3 ayda bir yapılır. Alınan numuneler tesis sahibince 

analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin il veya ilçe sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı 

merkezlerince en az 3 aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde 

numune alınabilir. Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının, laboratuvarlarda yapılan 

analizlerinde Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti 

halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de 

uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve 

gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin uygun olması halinde 

işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve 1 ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa 

yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür. 

Bu Yönetmelik hilafına hareket eden işletmeler ile sahipleri hakkında 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uygulanır. (Kaplıcalar Yönetmeliği Md.32,33, 36) 

 Havuz Suları: Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasalları her ay 

müdürlük tarafından denetlenir. Bu denetimlerde; havuz suyu hazırlanmasında ve 

dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı olup olmadığı, havuz suyu 

kimyasalları için bir depo ile yeterli kişisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, analiz 

kayıt defterleri ve Yönetmelik eklerine göre yapılan veya yaptırılan analiz sonuçları kontrol 

edilir. Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin uygun 

olması durumunda temiz havuz sertifikası müdürlük tarafından düzenlenir. Yapılacak 

denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olmaması 

durumunda sertifika müdürlükçe iptal edilir. Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin 

mikrobiyolojik analiz sonucunun niteliklere uygun çıkmaması halinde havuzun faaliyeti 

durdurulur. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan 

numunenin analiz sonuçlarının uygun çıkması durumunda havuzun faaliyetine izin verilir. 

Yüzme havuzu suyundan il veya ilçe sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezleri 

tarafından alınan numunenin kimyasal analizi sonucunun belirtilen niteliklere uygun çıkmaması 

halinde, uygunsuzluğun giderilmesi ve düzeltici önlemlerin alınması için işletici yazılı olarak 

uyarılır. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan 

numunenin analiz sonuçlarının uygun çıkması durumunda işletmeye herhangi bir işlem 
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yapılmaz. Ancak, analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda havuzun faaliyeti analiz 

sonucunun belirtilen nitelikleri sağlayıncaya kadar durdurulur. (Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı 

Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 12, 13) 

 Yüzme Suları: Halk sağlığını korumak amacı ile Yüzme Suyu Kalitesi 

Yönetmeliği gereği, yüzme sezonunda denize ve göle kıyısı olan yüzme alanlarından izleme 

çalışmaları yapılmaktadır. İzleme çalışmaları kapsamında sezon öncesinde yüzme suyu il 

komisyonuna katılım sağlanır ve yüzme sezonunda izlemi yapılacak mevcut yüzme alanları 

belirlenerek izleme takvimi oluşturulur. Belirlenen yüzme alanlarında 15 günde bir il veya ilçe 

sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezleri tarafından bakteriyolojik numune alınır ve 

halk sağlığı laboratuvarlarında analiz edilir. Analiz sonuçları değerlendirilir ve uygunsuzluk 

durumlarında ilgili kurumlar uyarılarak, kirliliğin tespit edilip bertaraf edilmesi çevre ve 

şehircilik il müdürlüğünden istenir. 

 

 5.2.13. Biyosidal Ürünlere İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

 Biyosidal ürün; bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde 

satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde 

kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif 

maddeleri ve müstahzarları ifade etmektedir. 

 Türkiye’de yerleşik olan veya kendisi, merkezi, şubesi ya da temsilcisi 

Türkiye’de bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların temsilcileri tarafından, bir biyosidal 

ürünü piyasaya arz etmek amacıyla yapılacak biyosidal ürünlerin ruhsat ve tescil işlemleri 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 8 ila 26 ncı maddeleri kapsamında Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğünce yapılmaktadır.   

  İl sağlık müdürlüklerince “biyosidal ürünler, aktif madde içermeyen biyosidal 

ürünler ve biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların” piyasa gözetimi ve denetimi 

gerçekleştirilmektedir. Biyosidal ürünlerin piyasa 

gözetimi ve denetimi “Biyosidal Ürünler 

Yönetmeliği’nin 49 ve devamı maddeleri ile Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Biyosidal 

Ürünlerden Numune Alınma Rehberi hükümleri 

gereğince yapılmaktadır. Diğer taraftan aktif madde 

içermeyen biyosidal ürünler ve biyosidal ürünle işlenmiş 

eşyaların piyasa gözetim ve denetimleri ise Aktif Madde 

İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği, Biyosidal Ürünle 

İşlenmiş Eşyalar Tebliği ve Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmaktadır.  

 Ürünler denetlenirken; 

 * Ürün etiketi üzerinde duyusal inceleme yapılır. 

* Mevzuatın belirttiği etiketleme kriterlerine uyulup uyulmadığı ile ilgili gerekli 

değerlendirmeler yapılır. 
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* Yapılan değerlendirme tutanakla tespit edilir. Güvensizlik şüphesi olan ürünlerden 

numune alınır. 

* Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin piyasaya 

arzı durdurulur. İdari para cezası uygulanır ve firma 

marifeti ile ürünün geri çağrılması sağlanır. Düzeltme 

için süre verilir ve süre sonunda onaylı etiket bilgilerine 

uygunluğu tekrar kontrol edilir. 

* Güvensiz ve verilen sürede uygunsuzluğu 

gidermeyen ürünler ise 4703 sayılı Ürünlere İlişkin 

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun hükümleri gereğince Kurumca idari para cezası uygulanır ve ürünler piyasadan çekilir. 

* Güvensizliği veya uygunsuzluğu düzeltici önlemlerle giderilmeyen ürünler 4703 sayılı 

Kanun gereğince bertaraf edilir. 

 

5.2.14. Dumansız Hava Sahası Denetimleri 

 Vatandaşlarımızın tütün dumanından etkilenmeden dumansız hava soluma 

hakları, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 

Kanun ile güvence altına alınmıştır. Kanun kapsamında vatandaşlarımızı tütün ürününün 

zararlarından korumak amacıyla vali veya yardımcısı başkanlığında oluşturulan “İl Tütün 

Kontrol Kurulları” koordinasyonunda denetim ekipleri görevlendirilmiştir. 

 Valilik veya kaymakamlıklarca 

yetkilendirilmiş olup, sağlık müdürlüğü, emniyet 

müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ve belediyeler 

gibi ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev 

yapan en az iki kamu personeli ile polis ve jandarma 

gibi kolluk kuvveti temsilcisinden oluşan denetim 

ekipleri, sahada etkin bir denetim yürütmektedir. 

 Bu kapsamda oluşturulan ekiplere il sağlık müdürlükleri tarafından; “4207 sayılı 

Kanun hükümleri, denetimde dikkat edilecek hususlar, dumansız hava sahası denetim sistemi 

yönetim paneli ve kullanıcı paneli, denetim ekiplerinin görev ve sorumlulukları” konularında 

hizmet içi eğitim verilmektedir. 

 Program dahilinde yapılan rutin denetimlerin dışında, Bakanlığımızın iletişim 

hattı olan ALO 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattına gelen ihbar ve 

şikayetler üzerine de denetim yapılmaktadır. 

 

5.2.15. Eczaneler 

 Bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde, Kanuna göre açılmış sağlık hizmeti 

sunan sağlık kuruluşunu ifade eden eczanelerin denetimi; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Müfettişleri, il sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı, sağlık 

müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



74 
 

kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya resmi 

tabip tarafından yapılır. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Md. 46) 

 Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde 

denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulup uyulmadığını TİTCK tarafından 

düzenlenen denetim formuna göre tespit eder. Yapılan 

denetim sonucu eksiklik tespit edilmesi hâlinde, 

eczacıya en fazla on iş günü süre verilerek eksikliklerin 

giderilmesi istenir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin 

giderilip giderilmediği hususunda yerinde tekrar 

denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmemiş olması 

hâlinde eczacıya ihtâren 5 iş günü ek süre verilir. Eczanede tespit edilen eksiklik ya da mevzuata 

aykırılıkların, ceza uygulamasına rağmen bir sonraki denetimde giderilmemesi hâlinde eksiklik 

tamamlanıncaya kadar ruhsat askıya alınır. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Md. 47)  

 Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da 

şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde, il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin 

ruhsatnamesi iptal edilir. Eczanenin, müdürlük tarafından muvazaa hariç herhangi bir nedenle 

kapatılmasına karar verilmesi hâlinde, Kanunda başka bir süre öngörülmeyen hâllerde tasfiye 

işlemleri yapılabilmesi için eczacıya altmış güne kadar süre tanınır. Muvazaa sebebiyle 

kapatma hâlinde ise kapatma işlemi derhal uygulanmalıdır. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 

Yönetmelik Md. 48) 

 

5.2.16. Ecza Depoları 

 Ecza depolarının, Kanun uyarınca Bakanlık müfettişleri veya il sağlık 

müdürlüğünce görevlendirilen yetkililer tarafından yılda en az iki defa teftiş edilmesi 

mecburidir. Bunun dışında, gerekli görülen hâllerde de teftiş yapılabilir. (Ecza Depoları ve Ecza 

Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 18) 
  Ecza depolarının binaları, tesisleri ve cihazları, satın alma, depolama, muhafaza, 

sevk etme işlemleri, kayıtları, kalite güvencesi sistemleri, personelleri, mes’ul müdürün işinin 

başında olup olmadığı, mevzuata uyulup uyulmadığı, 

usulünce dağıtım faaliyetinin yapılıp yapılmadığı ve 

bütün faaliyetlerin kamu sağlığına ve hukuka uygun 

şekilde yürütülmesi ile ilgili hususların teftiş sırasında 

denetlenmesi gerekir. Tespit olunan eksiklik veya 

olumsuzluklar, mes’ul müdürün de imzası alınarak 

sağlık müdürlüğünce onaylı teftiş defterine 

kaydedilmelidir. (Ecza Depoları ve Ecza Depolarında 

Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 19) 
 Yapılan teftiş neticesinde, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata aykırı olduğu 

tespit edilen hususların Bakanlıkça tanınan 15 günlük süre içerisinde ecza deposu sahibi ve 

mes’ul müdürü veya şirket yönetimi tarafından giderilmeleri gereklidir. Bu süre içerisinde 
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eksiklikler veya Yönetmeliğe aykırılıklar giderilmez ise, deponun faaliyeti süresiz olarak 

durdurulur. Depo sahibinin eksikliklerin veya aykırılıkların giderildiğinin tespit edilmesi 

yönündeki talebi üzerine yapılacak teftiş neticesinde bu eksikliklerin veya aykırılıkların 

giderildiğinin anlaşılması üzerine, deponun faaliyet göstermesine izin verilir. (Ecza Depoları ve 

Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Md. 20) 
 

5.2.17. Optisyenlik Müessesesi 

 Optisyenlik müessesesi, Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya il sağlık müdürlüğü 

tarafından oluşturulan bir ekip tarafından düzenli 

olarak denetlenir. Olağan denetimler il 

müdürlüğünce yılda en az iki kez yapılır. Şikâyet, 

soruşturma veya Kurumun talebi üzerine olağan dışı 

denetimler yapılabilir. Denetim ile ilgili tespitler ve 

sonuçlar, müesseseye ait denetim defterine yazılır. 

 Denetimler, denetim işlemi için il sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen 

biri sorumlu olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilir. Üst üste iki 

denetimde mesul müdürün görevinin başında bulunmadığının tespit edildiği ve geçerli 

mazeretin bulunmadığı durumlarda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 15 inci 

maddesi hükmüne göre cezai işlem yapılır. İl sağlık müdürlüğü tarafından yapılan 

denetimlerde, mesul müdür tarafından bildirimde bulunulmadan, bir aydan fazla süre ile kapalı 

olduğu tespit edilen optisyenlik müessesesinin ruhsatı iptal edilir. (Optisyenlik Müesseseleri 

Hakkında Yönetmelik Md.26) 

 

5.2.18. Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri 

 Satış merkezleri, iki yılda bir defa zorunlu olmak üzere il sağlık müdürlüğü 

tarafından denetlenir. Gerekli görülen hallerde Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 

da denetlenir. Satış merkezlerinde, satış, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile bu faaliyetlerde 

kullanılan her türlü malzeme ve yöntem denetlenir. 

 Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde belirlenen ilkelere 

uymayan veya kamu sağlığı yönünden uygunsuz bulunan satış, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin 

durdurulması, iptali ya da sunulan bilgilerin 

düzeltilmesi satış merkezinden istenir. Bu yöndeki 

talepler, satış merkezi tarafından gecikmeksizin yerine 

getirilir. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya 

aykırılıkların giderilmesi için, satış merkezine eksiklik 

veya aykırılığın durumuna göre süre verilir. Bu sürenin 

sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği 

hususunda tekrar yerinde denetim yapılır. Bu süre 

içerisinde eksikliklerin ya da aykırılıkların giderilmemiş olması hâlinde, satış merkezinin 

faaliyeti bu formda belirtilen süre boyunca durdurulur. Satış merkezinin sorumlu müdürü, bu 
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denetimler sırasında her türlü kolaylığı göstermek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve 

defterleri vermek zorundadır. (Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Md.27) 

 Denetimler sonucunda, Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilen satış 

merkezleri hakkında, fiillerinin durumuna göre satış merkezi faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulması veya süresiz olarak kapatılması ile Yönetmelik eki denetleme formunda belirtilen 

idari yaptırımlar uygulanır. Sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının 

bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar hakkında ise bağlı oldukları kurum 

veya meslek örgütü nezdinde disiplin işlemleri başlatılır. Sorumlu müdür, satış ve tanıtım 

elemanı ve klinik destek elemanlarının, çalışma belgesi geçerlilik süresi içinde; Yönetmelik 

kapsamında yaptıkları satış, tanıtım ve klinik destekle ilgili ihlallerde, bu personeller önce 

uyarılır, tekrarı hâlinde çalışma belgeleri 3 ay süreyle, ihlalin devamında ise 1 yıl süreyle askıya 

alınır. (Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Md.28) 

 

5.2.19. Ortez ve Protez Merkezleri 

 İnsan vücudunun herhangi bir organının hareketlerine yönelik olarak, 

kolaylaştırma, kısıtlama, sabitleme, yardımcı olma, önleme veya düzeltme amacıyla kullanılan 

araç, alet ve cihazları ifade eden “ortez” ile olmayan bir organın yerini alabilecek araç, alet ve 

cihazlar için kullanılan “protez” imalatının, satışının, uygulamasının ve bakım-onarımının 

yapıldığı ortez ve protez merkezleri, düzenli olarak veya ihbar ve şikâyet üzerine, il sağlık 

müdürlüğü veya Bakanlık tarafından denetlenir. 

 İl sağlık müdürlüğü tarafından yılda iki 

defa olağan denetim yapılır. Ancak, ihbar, şikâyet veya 

gerektiğinde olağanüstü denetimler de yapılabilir. 

Denetleme sonuçları denetleme formuna işaretlenir ve 

iki nüsha halinde düzenlenerek, denetimi gerçekleştiren 

yetkililer ile sorumlu müdür tarafından imzalanır ve bir 

nüshası, merkezin teftiş ve denetim defterine yapıştırılır. 

 Denetleme formunda yer almayan ve 

fakat tespit edilen eksiklik veya ilgili Yönetmeliğe aykırılık, denetleme formunun altına yazılır 

ve bunun için merkez sahibine ve sorumlu müdürüne makul bir süre verilir. Bu süre içerisinde, 

tespit edilen eksikliği veya aykırılığı gidermediği anlaşılan merkezin faaliyeti durdurulur. 

 Denetimlerde, denetim formundaki birden çok eksikliğin veya aykırılığın aynı 

anda tespit edildiği durumlarda, tanınacak süre veya eksiklikler ve aykırılıklar giderilmediğinde 

uygulanacak faaliyeti durdurma süresi, Yönetmelik eki formda yer alan en uzun süredir. 

 Merkez sorumlu müdürü, bu denetimler sırasında her türlü kolaylığı göstermek 

ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri vermek zorundadır.  Merkezin devredilmesi 

halinde devralanlar, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit 

edilen eksik ve aksaklıklardan dolayı devredene verilen süre, devralana tekrar verilir. Merkezin 

faaliyetinin durdurulması halinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını 

beklemek zorundadır. (Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında 

Yönetmelik Md. 17) 
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5.2.20. Medikal Gaz Tesisleri 

 İl sağlık müdürlükleri tarafından tüm ilgili kurum ve/veya kuruluşların medikal 

gaz alımları mevzuata uygunluk yönünden denetlenir ve söz konusu kurum ve/veya kuruluşlara, 

medikal gaz teminlerinin izin belgesi düzenlenmiş tesislerden yapılması gerektiği hususu 

duyurulur. İl sağlık müdürlüklerince medikal gaz alanında faaliyet gösteren tüm tesislerin gerek 

mesul müdürlerinin gerekse sorumlu personellerinin, sigorta sicil kayıtları da incelenerek, 

görevleri başında bulunup bulunmadıkları sıklıkla kontrol edilir. 

 Medikal gaz depolama ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerleri yılda en az 

iki kez il sağlık müdürlüklerince denetlenir, denetim sonucunda uygun bulunmayan tesislerin 

eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. 

İl sağlık müdürlüklerince illerinde bulunan medikal gaz 

üretim ve/veya dolum tesisleri, medikal gaz depolama 

ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerlerinin izinli 

olup olmadıkları kontrol edilerek, izinsiz faaliyet 

gösteren tesisler mühür altına alınarak faaliyeti 

engellenir. Ayrıca izinsiz faaliyette bulunan tesisler ve 

yetkilileri hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu hükümleri gereğince yasal işlemler 

yapılır. 

 İl sağlık müdürlüklerince açılış ve kapanış işlemleri yapılan medikal gaz 

depolama ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerlerine dair bilgiler, gerektiğinde Kuruma 

sunulmak üzere, il sağlık müdürlüklerince 5 yıl süreyle muhafaza edilir. (Medikal Gazların Üretim, 

Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ Md.10)  
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VI. MALİ KONULAR 
 

6.1. Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Süresi 
 

 Harcırah, asli görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak 

görevlendirilen veya başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere 

görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek 

masraflara karşılık yapılan ödemelerdir. (6245 sayılı Harcırah Kanunu Md.3) 

  Harcırah alabilmek için müracaat süresi: 

* Açıkta kalan ve Bakanlık emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları, 

* İşten el çektirilmek suretiyle Bakanlık emrine alınan memurlardan hakkında 

kovuşturmaya yer olmaması kararı alınan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla 

ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinleştiği tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında 

müracaat edenlere bu Kanuna göre hak ettikleri harcırah verilir. Müracaata engel mücbir 

sebebin olması halinde bu müddet mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Bu 

müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez. (6245 sayılı 

Harcırah Kanunu Md.56) 

 Diğer taraftan ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde 

alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya 

belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri 

lehine düşeceği unutulmamalıdır. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Md.34) 

 Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak 

verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve 

tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek 

miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını 

kesin olarak veya avans suretiyle alanlardan kişisel 

sebepler yüzünden daimî veya geçici görev 

yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler, 

aldıkları parayı derhal iade etmek zorundadır. 

Harcırah miktarının tam olarak belli olmadığı 

durumlarda (geçici görevlendirmelerde), görev 

sona erdikten sonraki en geç 1 ay içerisinde beyanname verilmek suretiyle mahsup işleminin 

yapılması gerekir. 

 Daimî memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden 

ve geçici görev ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren 1 ay 

zarfında harcırah beyannamelerini, ispat edici belgeleri ile birlikte idari amirlerine teslim 

ederler. Geçici görevlendirme yapılan personel ve kontrolleri yapan gerçekleştirme 

görevlilerinin, yasal yaptırımlarla karşılaşmaması için yolluk bildirimlerin zamanında 

düzenlenerek, alınan avansların süresinde mahsup edilmesine azami dikkat etmelidirler. 
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 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince istenilecek belgeler 

hariç olmak üzere, harcırah ödenmesi ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi sabit oluncaya 

kadar memurun beyanına itibar olunur. (6245 sayılı Harcırah Kanunu Md. 59) 

 Maddi hatalar hariç olmak üzere tahakkuk edecek miktarı artıracak şekilde 

gerçek dışı beyanname verenler hakkında, disiplin hükümleri uygulanır. Ayrıca aldıkları fazla 

harcırah, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlere göre tahsil olunur. 

İlgili hakkında ayrıca kamu davası açılmak suretiyle yasal süreç başlatılır. (6245 sayılı Harcırah 

Kanunu Md. 60) 

 

6.2. KİK Kararlarında Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Örnekler 

  
 Doğrudan temin usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ihale 

usullerinden sayılmamış olsa da bu yöntemle yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma, ihale 

dokümanı hazırlama, ilan yapılma, teminat alınma ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 

yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi 

veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilmektedir. 

 Bununla birlikte ihale onay belgesi hazırlanabilmesi için maliyetinin çıkarılması, 

bütçe ödenek durumunun takibi açısından piyasa araştırma tutanağının hazırlanması gerekir. 

Piyasa araştırması Kamu Genel Tebliği’nin 22 nci maddesinde belirtilen usullerle yapılmalıdır. 

“Masraf parçalaması” olarak nitelendirilen işin doğrudan temin limitlerine bölünerek ihale 

yapmaktan kaçınılmasının adli ve idari sorumluluğa yol açacağı bilinmelidir. 

 İhalelerle ilgili olarak idarelerin bazı konularda 

tereddüde düştüğü ve Kamu İhale Kurumundan (KİK) görüş 

talep ettiği görülmektedir. Bu itibarla 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 53 üncü maddesi kapsamında “İhalenin 

başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre 

içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri 

inceleyerek sonuçlandırmak” Kamu İhale Kurumunun görev 

ve yetki alanında olup, aşağıda doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin KİK 

tarafından verilen bazı görüş ve örnek kararlara yer verilmiştir: 

 Hali hazırda kullanılan yazılımın başarısı gerekçe gösterilerek, yazılım lisans 

kiralama işinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi mümkün müdür?  

KARAR ÖZETİ: Söz konusu alımın, doğrudan temin ile 

yapılabilmesi için sadece belli bir yazılımın ihyacını 

karşılayacağını net ve objektif olarak ortaya konması gerektiği, 

yazılımın başarısı veya üründen memnuniyet durumları tek 

başına gerekçe gösterilerek doğrudan temin yöntemine 

başvurulması mevzuata aykırıdır. (Karar Toplantı No: 2006/035, 

Gündem No: 18, Karar Tarihi: 24/07/2006, Karar No: 2006/UH. Z-1726)  
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 Süreklilik arz eden mal alımlarında, ihale sürecinin herhangi bir nedenle 

kesintiye uğraması gerekçe gösterilerek alımın doğudan temin ile gerçekleştirilmesi mümkün 

müdür? 

KARAR ÖZETİ: 40 box tomografi için röntgen filmi ihyacına ilişkin olarak 22/11/2004 

tarihinde yapılan ihalenin idare tarafından iptal edilmesi ve ihalenin iptaline karşı şikayet 

başvurusunda bulunulması sebebiyle idarece şikayete konu 

ihtiyaç malzemesinin temin edilemediği, ayrıca aynı alım 

konusunda 09/03/2005 tarihinde yeniden yapılacağı ilan 

edilen ihalenin itirazen şikayet başvurusu hakkında Kurul 

Kararı verildikten ve idarece şikayet konusu ihalenin 

08/03/2005 tarihinde yeniden iptal edilmesinden sonra 

gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Kurumumuza yapılan 

itirazen şikayet başvurusu sonuçlanıncaya kadar idarece 

ihtiyaç konusu malzemenin bir kısmının bir ihale usulü 

olmayan doğrudan temin usulü ile alınmasının ve bu esnada alım konusu malzemenin tamamı 

için yeniden ihaleye çıkılmasının, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bulunmadığı 

belirtilmektedir. (Karar Toplantı No: 2005/037, Gündem No: 5, Karar Tarihi: 28/04/2005, Karar No: 

2005/UM. Z-846) 

 Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların 

ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı 

sağlanmasının zorunlu olduğunun hüküm altına alınmasına rağmen, doğrudan temin 

kapsamında gerçekleştirilen mal alımlarında, yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı 

uygulanıp uygulanmayacağı, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapan düzenlemeler 

ile ihalelerde; isteklilerin tekliflerini Türk Lirası üzerinden vereceği, sözleşme konusu işin 

ödemelerinde Türk Lirası’nın kullanılacağı düzenlendiğinden, doğrudan temin kapsamında 

gerçekleştirilen alımlarda söz konusu düzenlemelerin uygulanıp uygulanmayacağı?  

 KARAR ÖZETİ: 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin 

birinci fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel kişilerden 

karşılanabildiği durumlarda, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat 

avantajı tanınması imkânı bulunmamaktadır. Ancak anılan maddenin (d) ve müteakip 

bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı uygulama imkânı idarelerin takdirindedir. Zira 

piyasa fiyat araştırması aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara 

öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi imkânı bulunmaktadır. Diğer taraftan 

29/11/2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ihale uygulama 

yönetmeliklerinde değişiklik yapan düzenlemeler ile ihalelerde, isteklilerin tekliflerini Türk 

Lirası üzerinden vereceği, sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası’nın kullanılacağı 

düzenlenmiş olup doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda da tekliflerin Türk Lirası 

üzerinden alınması ve sözleşme imzalanması, bu alanda izlenen politikaların daha etkin bir 

şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır. (Karar Toplantı No: 2017/018, Gündem No: 2, Karar Tarihi: 

12/04/2017, Karar No 2017/DK. D-145) 
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 Güzel sanat eserinin usulüne uygun bir yarışma sonucuna dayanmadan doğrudan 

temin ile alınması mümkün müdür? 

 KARAR ÖZETİ: 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde doğrudan temine yer 

verilmiş olup, maddenin (b) bendinde “sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel 

bir hakka sahip olması” hükmü uyarınca bilimsel, fikri 

sanatsal veya teknik nedenlerle özel bir hakka sahip 

olunması halinde ihtiyacın tek kişiden yaklaşık maliyetine 

bakılmaksızın doğrudan temin edilebileceğinin belirtildiği, 

ihtiyacın tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit ve 

tevsiki idarenin sorumluluğunda olduğu, söz konusu 

alımda ise ilgili mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş bir 

yarışma sonucuna dayanmadan güzel sanat eserlerinin 22/b 

kapsamında doğrudan temin edilmesi mevzuata aykırılık teşkil edecektir. (Karar Toplantı No: 

2007/003, Gündem No: 88, Karar Tarihi: 22/01/2007, Karar No: 2007/UH. Z-203) 
 Doğrudan temin yolu ile yapılan işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenmesi 

mümkün müdür? 

KARAR ÖZETİ: Doğrudan temin yoluyla “bedel içeren bir sözleşme” kapsamında 

gerçekleştirilen alımlarda, iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olduğu, idarenin 

faturaların toplam tutarını esas alarak iş deneyim belgesi düzenlediği dikkate alındığında, söz 

konusu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğunun kabul edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. (Karar Toplantı No: 2014/010, Gündem No: 52, Karar Tarihi: 03/02/2014, Karar No: 2014/UH. 

III-691) 

 İlaç ihtiyacının aciliyeti gerekçesiyle doğrudan temin usulüne başvurulmasına 

rağmen, alımın kısa sürede gerçekleştirilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? 

KARAR ÖZETİ: İdarece şikayet başvurusu üzerine alınan kararda, işin aciliyeti gerekçe 

gösterilerek, anılan Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca alımın 

doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği, ancak, idarece “aciliyetin” doğasına uygun 

olmayacak şekilde 24/07/2007 tarihinde ihale onayı alınmasına karşın 08/08/2007 tarihinde ilk 

tekliflerin alındığı ve alınan tekliflerin uygun görülmeyerek 03/09/2007 tarihinde ikinci kez 

teklif alınma yoluna gidildiği, ihale onayının alınması ile iki kez teklif alınması arasında geçen 

süre, başka bir anlatımla, idarece alımın gerçekleştirildiği süre dikkate alınarak Kanunun 22 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendinde öngörülen şartların başvuru konusu ihalede 

oluşmadığı sonucuna ulaşıldığı, zira alımı yapılacak malın stoklanma özelliği ve alımın ivedi 

olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği nedeniyle Kanunun 22 inci maddesinin anılan bendine 

başvurulabilecekken, başka bir ifadeyle, anılan maddede de alımın mali külfetinden ziyade işin 

aciliyeti ve özelliği dikkate alınarak alımın kısa sürede gerçekleştirilebilmesi amaçlanmış iken 

idarece işin aciliyeti ve özelliğinden ziyade işin maliyetine önem atfedildiği, dolayısıyla idarece 

alımın doğrudan temin yoluyla yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtilmektedir. 
(Karar Toplantı No: 2007/069, Gündem No: 95, Karar Tarihi: 19/11/2007, Karar No: 2007/UM.Z-3767) 
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6.3. Aile Hekimlerine Yapılacak Ödemelerde Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Aile hekimine yapılacak ödemeler; aile sağlığı merkezi giderleri, sözleşmeyle 

çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, 

bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf 

malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri ile 

belirlenen asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin 

%50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü 

paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği 

pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu 

ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı 

üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır. 

 Aile hekimlerine yapılacak ödemeler, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme 

Yönetmeliği’nin 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlerine göre yapılmaktadır. 

 Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği 

uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, izin, rapor ve Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki 

görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan 

gün sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Deprem, 

sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda 

valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere ise 

ödemenin tam yapılması esastır. Aile hekimine 

aylık olarak yapılacak ödemeler genel olarak beş 

kalemden oluşmaktadır. Bunlar; kayıtlı kişiler için 

ödenecek ücretler ile sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, gezici 

sağlık hizmeti giderleri ile tetkik ve sarf malzemesi giderlerini kapsamaktadır. 

 Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği 

Uygulama Yönetmeliği’nin Ek (1)’inde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına 

göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:  

D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10’u.  

C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’si.  

B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’i.  

A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’si. 

Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme 

yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeler ile 

müdürlüğe başvurulur. 

 Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlık ya da Bakanlıkça yetki 

verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç 30 gün içinde Aile Hekimliği Uygulama 

Yönetmeliğinin ek (l)’ine göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir 
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nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on 

gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı 

tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. 

 Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile 

hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama 

Yönetmeliğinin ek (1)’ine göre 6 ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük 

tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite 

standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren 

kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. 

Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır 

ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır. 

 Yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekânı 

gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca yukarıdaki kriterlere 

bağlı olmaksızın tavan ücretin %100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben üst 

üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması hâlinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça 

uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe 

aile sağlığı merkezi oluşturulur. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi 

yerleşmesi hâlinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin %50’si aile hekimine kalan 

%50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir. 

 Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile 

sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden 

kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile 

ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini 

karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan 

ödemelerden müdürlükçe kesinti yapılır. (Aile Hekimliği 

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Md. 16) 

 Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına 

yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe 

bildiriminden itibaren 15 gün içinde yapılır. (Aile Hekimliği 

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Md. 22) 

 Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe 

uygun görülenler aile hekimliği birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir. 

Kira bedeli; yerleşim yeri, çalışan aile hekimi sayısı, aile hekimliği birimi gruplandırma sınıfı, 

bölgesel satın alma gücü paritesi, binanın yaşı, bina rayiç bedeli, kiralamaya tabi alan gibi 

kriterler dikkate alınarak belirlenir. Kiralama ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

belirlenir. Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek 

üzere yerleştirilen aile hekimlerince hizmet sözleşmesi ile birlikte kiralama sözleşmesi de 

imzalanır. (Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Ek Md. 1) 
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6.4. Hizmet veya Sağlık Tesisi Binası Kiralamalarında Prosedürler 
 

 Taşınmaz kiralama işlemleri; Kamu İhale Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, Maliye Bakanlığının 2009/1 sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/03/2015 tarihli, 2015/12 sayılı Genelgesi ve Kamu 

Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 18/01/2018 tarihli ve 59391172 sayılı genel yazısında yer 

alan açıklamalar doğrultusunda yapılmaktadır. 

 Sağlık tesislerinin taşınmaz kiralama talepleri öncesinde il sağlık müdürlükleri 

bünyesinde üç kişiden az olmamak üzere “Kiralama Ön İzin Komisyonu” kurulur. Bu komisyon 

il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkanın başkanlığında, ilgili başkan yardımcısı ve 

personelden oluşur. 

 Komisyon tarafından öncelikle Bakanlığa tahsisli taşınmazların 

değerlendirilmesi, yetersiz kalması durumunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması ilkesi dahilinde diğer kamu taşınmazlarının kullanımı yoluna gidilmesi, son 

seçenek olarak ise taşınmaz kiralanması yoluna gidilmesi ilke olarak benimsenmelidir. Bu 

amaçla sağlık tesisinin hizmet sunumu verdiği bölge sınırları içinde ihtiyacı karşılayabilecek 

özelliklere sahip Bakanlığa ve Hazineye ait bir kamu binasının bulunup bulunmadığının resmi 

yazıyla belgelendirilmesi gerekmektedir.  

 Hizmet veya sağlık tesisinde daha önce yapılmış olan inşaat sürecinin 

tamamlanması sonrası ortaya çıkabilecek boş ve değerlendirmeye müsait kapasiteler mevcutsa 

ve aksama meydana gelmeyecek ise taşınmaz kiralaması yoluna gidilmemelidir. Bu kapsamda 

gerekli planlama ve değerlendirme çalışmaları il sağlık müdürlüklerince yapılarak atıl kapasite 

oluşmasının önüne geçilmelidir.  

 Taşınmaz kiralama talepleri, komisyon tarafından hazırlanan ve komisyon 

başkanı ve diğer üyeler tarafından imza altına alınan, taşınmazın kullanım amacı ve kiralama 

gerekçesini içeren hususların belirtildiği ayrıntılı bir gerekçe raporu ve il defterdarlık 

müdürlüklerinden alınan “İhtiyacı karşılayabilecek kamu binası bulunmamaktadır.” konulu 

resmi yazı ile birlikte Bakanlığın ön iznine sunulmalıdır. 

 Bakanlıkça ön izin verilen kiralama taleplerine ilişkin aşağıda belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından süreç yürütülerek sonuçlandırılmalıdır: 

* Kiralanması planlanan binaya ilişkin öncelikle il sağlık müdürlüğü bünyesinde, 

yetersiz kalınması durumunda ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teknik destek alınmak 

suretiyle “Teknik Komisyon” oluşturulmalıdır. 

* Komisyon marifetiyle; verilecek hizmet sunumu da göz önüne alınarak; “Binaların 

Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik”, “Sağlık Koruma Bandı” ile ilgili mevzuat hükümleri ve verilecek 

hizmet sunumuna ilişkin Bakanlıkça yayımlanmış genelge, yönerge gibi mevzuatlara 

uygunluğunu belirtir teknik komisyon raporu düzenlenmelidir. 
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* Kiralanması planlanan taşınmaza ilişkin yapı kullanma izin belgesi bulunmalıdır. 

Diğer taraftan söz konusu taşınmazın tapu belgesinde; “şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak 

hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden istifade hakkı” bulunup bulunmadığı 

hususunda gerekli incelemeler yapılarak, uygunluğu değerlendirilmelidir 

* Müdürlük tarafından taşınmazın yaşı ve bulunduğu bölge, emsal değeri, arsa 

yüzölçümü, bina kapalı alan metrekaresi ve benzeri etkenler göz önünde bulundurularak, sanayi 

ve ticaret odası, defterdarlık ve mal müdürlükleri, 

belediye başkanlıkları, ilgili meslek odaları ile 

emlak ve gayrimenkul firmalarından alınacak rayiç 

bedel belgeleri doğrultusunda değer tespiti 

yapılmalıdır. Bu kapsamda temin edilecek rayiç 

bedel belgelerinin en az üç yerden alınması ve 

belirlenecek kira bedelinin rayiç bedeller 

ortalamasının altında kalmasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

* Kira bedeli aylık ve yıllık brüt bedel olarak kira sözleşmesinde ayrı ayrı belirtilmelidir.  

* Müdürlük tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen ve kira sözleşmesinde ifade 

edilen kira bedelinden, Maliye Bakanlığının 2009/1 sayılı Genelgesi hükümlerine göre; 

“Kiralama ile ilgili vergiler, resim ve harçların mülk sahibine ait olacağı, vergi kanunlarına 

göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi 

ve sair kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın mülk sahiplerine ödeneceği” kira 

sözleşmesinde belirtilmelidir. 

* Kira süresinin belirlenmesinde Bakanlık yatırımlarının bitiş süresi ve boşaltılacak 

binalar dikkate alınarak uzun süreli kiralamalardan kaçınılması uygun olacaktır. Kira 

sözleşmeleri Bakanlık tarafından belirlenen kira sözleşme taslağı kullanılarak yapılmalıdır. 

* Kiralanan taşınmazın, Bakanlık kararları doğrultusunda ya da sağlık tesisince ihtiyaç 

duyulmadığı takdirde; “1 ay veya 3 ay gibi bir süre öncesinde yazılı olarak haber verilmesi 

suretiyle sözleşme süresi dolmadan taşınmazın boşaltılabileceği ve herhangi bir tazminat 

ödenmeyeceği” sözleşmede açıkça belirtilmeli; bu konuda mülk sahibinden gerekli taahhütler 

alınarak herhangi bir fesih durumunda hukuki anlamda Bakanlığın hak kaybı yaşamasının 

önüne geçilmelidir. 

* Kiracı veya mülk sahibi tarafından 

belirlenecek bir süre öncesinde herhangi bir yazılı 

talep gelmemesi durumunda 1 yıl uzatılabileceği ve 

devam eden her yıl bu usule göre uzatma 

yapılabileceği sözleşmede belirtilmelidir. 

* Kira ödemelerinde ve kira sözleşmelerinde 

damga vergisi tahsilatına ilişkin hatalı uygulamaların 

önüne geçilmesi bakımından 488 Sayılı Damga 
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Vergisi Kanunu hükümleri gereği olarak, mükellef bulunan kişilerin istihkakından kesinti 

yapılması suretiyle vergi ödemesinin yapılması zorunluluk arz etmektedir. 

* Kiralamaya konu olan taşınmazla ilgili olarak belirlenen eksikliklerin kapsamlı ve 

kalıcı tadilat/onarımları gerektirmesi durumunda bunların sözleşme eki haline getirilerek mülk 

sahibi tarafından karşılanması gerekir. 

* Eksikliklerin istenilen şekilde tamamlandığına dair tespitin yapılması sonrası teslim 

alınan tarihten itibaren kira ödemelerine başlanması uygun olup, bu hususlar sözleşmede açıkça 

belirtilmelidir.  

 

6.5. Taşıt Kiralamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
 

 Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla 

karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve 

kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının 

sağlanmasıdır. (Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Md.5) 

 Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam 

hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. (237 sayılı Taşıt Kanunu Md.4) 

 Kanun kapsamına giren kurumlar daimi hizmetleri için Cumhurbaşkanı kararıyla 

yalnız birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca göre station wagon 

binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir. (237 sayılı Taşıt Kanunu Md.5) 

 Kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında 

gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları gibi daimi hizmetler için beşinci 

maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamazlar.  (237 sayılı Taşıt Kanunu Md.6) 

 Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl 

içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette 

kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. (237 sayılı 

Taşıt Kanunu Md.10) 
 Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:  

* Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 10 

yaşını, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olmalıdır. 

* Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar 

ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında 

kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmemelidir. 

* Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilir. 

* Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait 

olmalıdır. Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine uymalıdır. Bu 

kapsamda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91 inci maddesi gereğince araç sahibinin 

mali sorumluluk sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu bilinmelidir.  
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* Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, 

bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı 

yükleniciler sorumlu olmalıdır. 

* Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde belirtilenlere 

tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla “Resmî hizmete 

mahsustur” ibaresi yazılı bir levha görünür bir 

şekilde konulmalıdır. 

* Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi 

kurumların tabi oldukları ihale mevzuatına göre 

gerçekleştirilmelidir. 

* Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından 

karşılanmak şartıyla sosyal tesis hizmetlerinde 

kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt 

edinebilirler. 

* Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin 

hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up 

tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; şoför giderleri hariç yapılan taşıt 

kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, 

sigorta ve benzeri giderler dahil); taşıtın motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan 

kasko sigortası değerinin %2’sini aşmamalı, şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında 

aylık kiralama bedeli bu şekilde tespit edilecek tutara, yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 

elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşamayacağı hususuna dikkat 

edilmelidir. (Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Md.6) 

  

6.6. Bütçe Hazırlanması ve Kalemler Arası Ödenek Aktarılması 
 

 Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. 

Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, 

satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya 

öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, 

kanunla ek bütçe yapılabilir. (Bütçe ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Md. 19, 20) 

 Diğer taraftan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri 

arasındaki ödenek aktarmaları kanunla 

yapılmaktadır. Ancak, merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak 

tertipteki ödeneğin yılı bütçe kanununda farklı bir 

oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar bütçeleri 

içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu şekilde 

yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Hazine ve 
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Maliye Bakanlığına bildirilir. Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve 

yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz. (Bütçe ve 

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Md. 21) 
 Bakanlığımıza bağlı il sağlık müdürlükleri döner sermaye bütçe tekliflerini;  

* 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  

* 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun,  

* Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,  

* Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında 

Yönetmelik,  

* Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına 

Dair Yönerge, 

* Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında 

Yönerge, 

* Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet 

Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge hükümleri 

gereğince aşağıda ifade edilen ilkeler doğrultusunda 

gerekçeleri ile birlikte hazırlayıp Strateji Geliştirme 

Başkanlığının inceleme ve onayına sunmaları 

gerekmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca 

gerekli inceleme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, 

bütçeler onaylanarak Bakanlığımıza bağlı il sağlık 

müdürlüklerine gönderilir.  

 Bu çerçevede döner sermayeli işletmelerin bütçeleri, 

“http://analitikbutce.saglik.gov.tr/” linki içerisinde bulunan bütçe modülünde hazırlanmalıdır. 

İl sağlık müdürlükleri ve bağlı sağlık tesisleri buna ilişkin olarak; “Gelir Bütçesi” ve “Gider 

Bütçesi” sekmeleri altında, kurum teklifini gösteren “Gelir veya Gider Bütçesi” sütunundaki 

bütçe tertiplerini “önerilen tutar” sütunundaki değere göre doldurup, ihtiyaçları doğrultusunda 

değişiklik yapmak suretiyle “kaydet” butonu ile kaydedilebilecektir. Tertip değerleri için sağda 

bulunan “bütçe gerekçesi” kısmına detaylı gerekçe girilmelidir. 

 Bakanlığımıza bağlı il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisleri bütçe tekliflerini, 

Analitik Bütçe Sisteminde oluşturarak il sağlık müdürünün uygunluk onayına sunmalıdır. İlk 

bütçe teklifleri yazılı ortama dökülmeyip, sadece sistem üzerinde onaylama işlemi yapılmalıdır. 

 İl sağlık müdürü tarafından uygun görülen bütçeler, sağlık tesisleri için Kamu 

Hastaneleri Genel Müdürlüğüne; birinci basamak sağlık tesisleri için ise Strateji Geliştirme 

Başkanlığına sistem üzerinden gönderilmelidir. Bütçe taslağı Bakanlığımızca değerlendirilip 

kesinleştirildikten sonra konsolide edilmek üzere il sağlık müdürlüğüne sistem üzerinden 

gönderilmekte, gönderilen bütçe üzerinde müdürlükler değişiklik yapamamaktadır.  
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 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığına 

gönderilen konsolide bütçeler sistem üzerinden onaylandıktan sonra konsolide bütçe icmalleri 

ve gerekçe metni sistem üzerinden il sağlık müdürü tarafından imzalanmalıdır. 

 Oluşturulan bütçeler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden 

Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmelidir. Bakanlığımıza ulaşan konsolide bütçe 

icmallerinin, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra uygulanmak üzere 

il sağlık müdürlüklerine gönderileceği bilinmelidir. Müdürlükçe onaylanan bütçelerin bir sureti, 

muhasebe iş ve işlemleri yönünden bağlı olunan döner sermaye saymanlığına/muhasebe 

birimine verilmelidir.  

 Bütçelerde yapılacak bölüm içi aktarmalar, il sağlık müdürlüğünce onaylanır. 

Bölümler arası aktarmalar; il sağlık müdürlüklerinde Strateji Geliştirme Başkanlığı, sağlık 

tesisleri için ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmelidir. 
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VII. DİĞER KONULAR 
 

7.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı İle İlgili İşlemlerde Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 
 

7.1.1. Müfettiş Görevlendirilmesi Talepleri ve Teftiş Dosyasının Oluşturulması 

 Müfettişlik bilgi ve birikimini gerektirmeyen konular mahallinde çözülmeye 

çalışılmalı, müfettiş bilgi ve becerisi gerektirecek derecede önem taşıyan konularda ise 

Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmalıdır. Müfettiş talebini içeren yazılarda bizzat İl 

Valisinin imzasının bulunması önem arz etmektedir. 

 Şu hallerde müfettiş görevlendirmesi talebinde bulunulması tavsiye edilir: 

* İnceleme veya soruşturma konusunun; 

 Birden çok ili ilgilendirmesi, 

 Kamu, özel, üniversite, SGK gibi farklı statüdeki birden fazla kurum ve kuruluşu 

ilgilendirmesi, 

 Üst düzey yöneticileri ilgilendirmesi, 

 İhale, mutemet yolsuzluğu gibi çok karışık konular ihtiva etmesi, adli ve mali 

hususların net olmaması.  

 İnceleme veya soruşturma amacıyla mahallinde görevlendirilecek muhakkikin, 

mümkünse daha önce muhakkiklik eğitimine katılmış personel arasından seçilmesi uygun 

olacaktır.  

 Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi halinde, ön incelemeler hariç olmak 

üzere, muhakkikçe incelenmesine başlanmayan veya incelenmesine başlanarak devam eden 

işlerde, müfettişlikçe düzenlenen resmi yazıya istinaden işlerin devredilmesi gerekir. 

Muhakkikçe incelemesi tamamlanmış ve düzenlenen rapor uygulamaya konularak kesinleşmiş 

ise konuya ilişkin belgelerin müfettişe sunulması gerekli ve yeterli olacaktır. 

 Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan teftiş ve denetimler sırasında ikmal veya 

düzeltilmesi gereken hususların yer aldığı ve bu hususlara ilişkin yazışmaların takip edildiği 

teftiş dosyasının oluşturulması, muhafaza edilmesi ve müfettiş tarafından talep edilmesi 

durumunda da ivedi ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bakanlık Makamının 27/11/2006 tarihli ve 9372 

sayılı Genelgesi)   
 

7.1.2. Muhakkiklerin Görevlendirilmelerine ve Çalışmalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar 

 İnceleme veya disiplin soruşturmasını yürütecek olan muhakkik, disiplin amiri 

veya atamaya yetkili amirlerce atanabilir. Ayrıca illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar da 

muhakkik görevlendirebilir. 

 İnceleme veya soruşturma konusu açıkça belirtilerek, olayın geçtiği yer, tarihi 

ve olay ile hangi memur ya da memurlar hakkında inceleme veya soruşturma yapılacağı, 
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muhakkikin kim olduğu hususlarını içerir şekilde yazılı görevlendirme yapılarak, bu 

görevlendirmenin muhakkike tebliğ edilmesi gerekir. 

 Ön inceleme; adında yer alan “ön” kelimesinden hareketle, inceleme öncesi 

yapılan bir işlem olmayıp, usulü ve doğurabileceği sonuçlar yönüyle etkisi incelemeden çok 

daha farklıdır. Bu çerçevede memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 

işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için 4483 sayılı Kanun hükümleri gereğince ön 

inceleme yapılmalıdır. 

 Muhakkik olarak görevlendirilecek kişinin, hakkında inceleme/soruşturma 

yapılan memura eşit veya daha üst görevde olması zorunludur. Ön incelemelerde ise 

muhakkikin mutlaka hakkında ön inceleme yapılan kişinin üstü konumundaki personelden 

seçilmesi gerektiği hususu gözden kaçırılmamalıdır. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 

14/03/1986 tarihli ve K.N:1986/18, EN:1985/141 kararı, 4483 sayılı Kanun Md.5) 
 İnceleme/soruşturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya hakkında 

inceleme/soruşturma yapılan kişi ile husumeti ya da akrabalık ilişkisi olanlar muhakkik olarak 

görevlendirilemezler. 

 Görevlendirilecek personelin “muhakkiklik yapabilecek yetkinlikte” olması 

gerekir. Disiplin amiri muhakkiklik yapacak yeterlilikte bir kişiyi bulamazsa 

inceleme/soruşturmayı bizzat kendisi de yapabilir 

 Disiplin amiri, memur tarafından işlenilen disipline aykırı fiilin mağduru olması 

halinde bizzat kendisi disiplin soruşturmasını yürütemez, tutanak altına alacağı memurun 

disipline aykırı fiilini ve hali gereğini yapmak üzerine kendisinin bir derece üstündeki disiplin 

amirine yoksa bir alt derecedeki disiplin amirine gönderir. Her iki disiplin amirinin de 

mağduriyeti halinde Bakanlığın yetkili disiplin amirlerine gönderilmelidir.  

 Muhakkiklerce inceleme ve soruşturması tamamlanmış işlere ait raporların 

netice ve kanaat bölümünde sorumluluk almamak ya da işten kaçınmak amacıyla görüş 

belirtilmeyip incelemenin sonuçlandırılmaması, işlerin ve adaletin gecikmesine yol açtığından, 

gizliliğe de dikkat edilmek suretiyle inceleme ve soruşturmaların yarım bırakılmadan görüş ve 

kanaat belirtilerek mutlak surette sonuçlandırılması amacıyla eksik incelemelerin muhakkike 

iade edilip düzelttirilmesi gerekir. (Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği Md. 14/A, Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 2018/1 sayılı Dahili Genelgesi Md. 3) 
 

7.1.3. Müfettiş ve Muhakkikler İçin Uygun Çalışma Ortamının Oluşturulması 

 Sağlık Bakanlığı Müfettişlerinin; inceleme, soruşturma ve denetim görevlerini 

Bakan adına yerine getirdikleri ve Bakanı temsil ettikleri göz önünde bulundurularak;  

* Yöneticilerce, hizmetin etkin, hızlı ve gizlilik içinde yürütülebilmesi için gereken 

önlemlerin alınması, müfettişlere görevleri süresince statülerine uygun bir çalışma ortamının 

sağlanması, görev sebebiyle ihtiyaç duyulan taşıt, araç-gereçlerin temin edilmesi, 

* Denetime tabi sağlık tesislerimizin yöneticileri ve görevli memurları ile çalışanların, 

denetim için gerekli bilgi, belge, defter ve kayıtları, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, 

internet ve benzeri her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçlerindeki verileri ve ayniyatı 

müfettişlere göstermesi ve incelemesine yardımda bulunması, 
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* Bilirkişi/uzman görevlendirilmesi ve komisyon oluşturulması gibi müfettişlerimizin 

görevleriyle bağlantılı taleplerinin, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden ivedilikle 

karşılanması, 

* Yöneticilerce; denetim, inceleme ve soruşturma esnasında personele izin işlemlerinin 

müfettişle koordine edilerek yürütülmesi hususlarının yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi gerekir. (Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği Md.43, Bakanlık 

Makamının 30/05/2003 tarihli ve 3625 sayılı Genelgesi, Denetim Hizmetleri Başkanlığının Müsteşar imzalı 

05/06/2018 tarihli ve E.99-1653 sayılı Genelgesi) 

 Ayrıca muhakkiklerin, bilgi ve belge istem talepleri ile uygun çalışma 

ortamlarının sağlanması, istinabe yoluyla ifade alınması söz konusu olduğu durumlarda ise iller 

arasında istinabe istenilen yerden cevabın ivedi olarak gönderilmesine yardımcı olunması 

gerekir. (Bakanlık Makamının 30/05/2003 tarihli ve 3625 sayılı Genelgesi) 

 

7.1.4. Mutemetlik İşlemlerinin Denetimi 

Bakanlık Makamından alınan 10/05/2019 tarihli ve 981 

sayılı Onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 

“Mutemetlik İşlemleri Denetim Rehberi”, 14/05/2019 tarihli ve 

4553 sayılı yazı ekinde il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu 

rehberden de yararlanılarak, il sağlık müdürlüğü ile Bakanlığımıza 

bağlı hastanelerin denetimlerinin; il sağlık müdürlükleri marifetiyle 

yapılması, denetim sonucunda gerekli tüm iş ve işlemlerin de yine 

ilgili müdürlüklerce yürütülmesi gerekmektedir. 

 

7.1.5. Engelli Sağlık Kurulu Raporları (ESKR) Denetimi 

Bakanlık Makamından alınan 28/11/2018 tarihli ve 

9926 sayılı Onay ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 

hazırlanan “Engelli Sağlık Kurulu Raporları Denetim 

Rehberi”; 30/11/2018 tarihli ve 10041 sayılı yazı ekinde il 

sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu rehberden de 

yararlanılarak, zikredilen yazıda kayıtlı hususlar da dikkate 

alınmak suretiyle ESKR işlemleri denetimlerinin il sağlık 

müdürlükleri marifetiyle yapılması, denetim sonucunda gerekli 

tüm işlemlerin Valiliklerce yürütülmesi gerekmektedir. 

 

 

7.2. Göçmenlere Sağlanan Sağlık Hizmetleri 
 

 Geçici korunanlar; geçici koruma sağlanan yabancıyı, geçici barınma merkezi 

ise bu yabancıların toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri 

ifade etmektedir. Göçmen sağlığı merkezlerinde, ülkemizde geçici koruma altına alınan kişilere 

yönelik olarak, “Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar” 
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çerçevesinde; birinci kademe teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, aşı ve diğer koruyucu 

sağlık hizmetleri ile üreme sağlığı hizmetleri sunulmakta; yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik 

gebe, lohusa, yeni doğan, bebek, çocuk ve benzeri izlem ve taramalar yapılmakta ve hijyen, 

anne sütü, sağlıklı beslenme gibi konularda sağlık eğitimleri gerçekleştirilmektedir. (Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğünün 03/09/2015 tarihli 906 sayılı Göçmen Sağlığı Merkezleri/Birimleri” konulu Duyurusu) 

 Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında; geçici koruma altına alınan kişilere 

sunulan sağlık hizmetleri ve bunlara sağlık hizmeti verecek sağlık kurum ve kuruluşlarına 

ilişkin esasların belirlenmesi için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Geçici Koruma 

Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar” 25/03/2015 tarihli ve 2875 sayılı 

Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Devamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve 

verimli şekilde sunumunun sağlanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi 

amacıyla mezkûr Esaslarda değişiklik yapılması gerekliliği doğduğundan, bu amaçla hazırlanan 

“Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Esaslar” 04/11/2015 tarihli 9648 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe 

konulmuştur.   

 Bu çerçevede geçici korunanlar; 

* Geçici barınma merkezlerinde kurulan sağlık merkezlerinde ya da geçici barınma 

merkezleri dışında oluşturulan göçmen sağlığı merkezlerinden, 

* Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından, 

* Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden, 

* Özel hastanelerden, 

* Vakıf veya dernekler tarafından gönüllü olarak verilen sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilir. 

 Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan sevk 

aranmaksızın başvurulur. Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine ve özel 

hastanelere doğrudan başvurulamaz, öncelikli olarak üniversite sağlık uygulama ve araştırma 

merkezlerine, bunun mümkün olmaması halinde ise özel hastanelere sevk ancak; acil sağlık 

hizmetleri ve erişkin/yenidoğan yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi ve kanser tedavisi 

(radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri) için yapılabilir. 

 MERS, Ebola, Tüberküloz gibi 

yüksek bulaşma riski taşıyan hastaların sevki 

gerekli görüldüğü takdirde, bu hastalıkların 

tedavisini yapan sağlık kuruluşlarına sevk, il 

sağlık müdürlüğü tarafından yapılır. 

 Aynı il içinde veya il dışında 

Bakanlık bağlı kuruluşlara ait ikinci veya üçüncü 

basamak sağlık kuruluşları ile üniversite sağlık 

uygulama ve araştırma merkezleri ve özel hastanelere sevk için ayaktan teşhis ve/veya tedavi 

için geçici korunan hasta sevk formu doldurularak sevk yapılır. Bu kapsamda yapılan sevklerin 

geçerlilik süresi 5 iş günüdür. 
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 Acil haller, yoğun bakım, yanık gibi ağır vaka olarak kabul edilen durumlar için 

geçici korunan hasta sevk formu doldurularak, 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) 

koordinasyonunda sevk yapılır. Geçici korunanların ikamet adresinin bulunduğu ilde 

tedavilerinin yapılamaması halinde, hasta tedavisinin yapılacağı uygun olan ve öncelikle en 

yakın ilden başlamak üzere diğer illerdeki sağlık kuruluşlarına sevkleri 112 Komuta Kontrol 

Merkezi koordinasyonunda yapılır. Ayakta teşhis ve/veya tedavi için sevk edilecek geçici 

korunanlar, 112 KKM koordinasyonunda sevk usulüne tabi değildir. 

 Kronik hastalığı bulunanlar ile tedavi veya kontrol için çağrı belgesi olanların, 

üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve özel hastaneler dâhil sağlık kuruluşlarına 

başvurularında sevk geçerlilik süresi sevkin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. Bu süre 

içerisinde yeniden sevk alma zorunluluğu yoktur. 

 Geçici korunanların sevk bilgileri, sevki yapan her sağlık kuruluşu tarafından en 

geç beş iş günü içerisinde geçici korunanların ikamet adresinin bulunduğu ilin Müdürlüğüne 

yazılı olarak ya da elektronik ortamda gönderilmek zorundadır. 

 Sınırdan yoğun yaralı girişlerinde, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde yer 

olmaması veya tedavisinin mümkün bulunmaması halinde, 112 KKM koordinasyonunda 

doğrudan üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine veya özel hastanelere sevki 

yapılabilir. (Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Md.6) 

 Diğer taraftan geçici koruma altına alınanlara verilecek sağlık hizmetlerinden 

kaynaklanan sağlık hizmet bedellerinin faturalandırılması ve ödenmesine dair hükümler anılan 

Esasların 9 uncu maddesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 

 Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan ancak SGK provizyonu alınamayan 

kişiler (acil sağlık hizmetleri ile halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve salgın 

hastalık durumlarında birinci basamak sağlık hizmetlerin hariç olmak üzere) ücretli hasta 

olarak değerlendirilir ve bu hastalara sunulan sağlık hizmetleri, SUT hükümlerine göre hasta 

adına fatura edilir. 

 Bakanlığımız hastanelerinden özel 

hastanelere ve üniversite hastanelerine sevk edilen 

hastaların tedavi giderlerine ilişkin faturaların, 

hastayı sevk eden sağlık tesisi tarafından ödenmesi 

esastır. Bakanlık hastanelerinden il içi ve il dışı 

Bakanlık hastanelerine sevk edilen hastaların tedavi 

giderlerine ilişkin faturaları, tedavi gördüğü sağlık 

tesisince muhasebeleştirmesi gerçekleştirilecektir. 

 İkinci ve üçüncü basamakta 

sunulan sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, 

sunulan sağlık hizmet bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık 

sigortalıları için belirlenmiş olan güncel SUT bedellerini geçemez. SUT’ta fiyatlandırılmayan 

birinci basamak sağlık hizmetleri, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmetleri fiyat tarifesine göre 

faturalandırılır. (Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Md.9) 
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7.3. Müdürlükte Kullanılan Modül ve Otomasyon Sistemleri 
 

 7.3.1. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına ait insan, 

malzeme ve finans başta olmak üzere kurum ve bina 

bilgileri ile diğer kaynakların yürürlükteki mevzuat 

kapsamında etkin şekilde yönetildiği, izlendiği ve her 

düzeydeki karar süreçleri için doğru ve tutarlı bilgi 

üretiminin sağlandığı sistemdir. Sistem 

üzerinden Bakanlığımız bünyesindeki malzeme depoları 

aktif olarak takip edilebilmekte, depolarda bulunan 

taşınırlar ile sağlık kuruluşlarının yapmış oldukları iş ve işlemler sistem üzerinde kayıt altına 

alınmaktadır. Personel hareketlerinin takip edildiği İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), 

tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak takip edildiği Malzeme Kaynakları 

Yönetim Sistemi (MKYS), taşınmaz takibinin yapıldığı Yatırım Takip Sistemi (YTS), Türkiye 

de faaliyet gösteren tüm özel sağlık kuruluşlarına ait tüm işlem adımlarının takip edildiği Özel 

Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) ve ülke genelinde sağlık  istatistikleri toplamak 

için kullanılan Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) gibi alt modüllere sahiptir. 

 

7.3.2. Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) 

Bakanlığımıza bağlı kurumların malzeme takibinin 

yapıldığı ana modüldür. MKYS ile kurumların 

depolarındaki taşınırlar görülebilmekte, fiyatlar ve 

ihtiyaç fazlası malzemeler izlenebilmektedir. Kurum 

depolarındaki taşınırların takibi yapılabilmektedir. 

MKYS’nin Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ile 

entegrasyonu bulunmaktadır. İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemi (IKYS) ile entegre olarak; zimmet 

kontrolü ve malzeme çıkışının yanı sıra demirbaş 

zimmet takibi MKYS üzerinden yapılabilmektedir. 

 

 

7.3.3. Yatırım Takip Sistemi (YTS) 

Sağlık Bakanlığı Yatırım Takip Sistemi, 

2010 yılından bu yana gelişerek hizmet 

veren yatırım ve envanter takip uygulamasıdır. 

Uygulama hem merkez teşkilatının hem de taşranın 

kullanabileceği araçlara sahip olup, internete bağlı 

herhangi bir bilgisayardan 7/24 

kullanılabilmektedir. 
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 7.3.4. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)  

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki 

kamu idarelerinin, bu kanuna göre yapacakları ihalelerin 

kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları 

Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesini 

öngören sistemdir. İdareler tarafından EKAP üzerinden 

gerçekleştirilecek işlemler Kamu İhale Genel Tebliği’nin 

30 uncu maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.   

 
 

7.3.5. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) kısaca, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli 

elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP sistemi, yasal geçerli güvenli elektronik imza 

ve zaman damgası kullanılarak, “Kayıtlı E-Posta Hizmet 

Sağlayıcı” (KEPHS) sayesinde, bir elektronik postanın 

iletildiğini garanti altına almakta, gönderen ve alan 

tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin 

başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit 

edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal geçerli kesin delil 

üretebilmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla; KEP sistemiyle 

resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, 

kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip 

alınabilmekte, başka bir deyişle yasal ve geçerli olarak 

elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, 

başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir.  

 

7.3.6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  

Sağlık Bakanlığında elektronik ortamda 

oluşturulan, gönderilen ve arşivlenen her türlü 

belgenin tutulduğu ve belgelerin akışının takibinin 

yapıldığı sistemdir. EBYS ile Bakanlığımızdaki belge 

ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılması ve 

internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak 

yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemle kurum içi 

ve dışı yazışmalara ait süreçler standart haline 

getirilmiş, yazışma için harcanan kâğıt, fotokopi, 

toner, insan gücü gibi kaynakların asgariye indirilmesi 

suretiyle tasarruf sağlanmasının yanı sıra fiziksel 

ortamda yaşanan sorunların önlenmesi veya minimize 

edilmesi sağlanmıştır.  
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7.3.7. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)  

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve 

diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerde verilecek muayene 

randevusu hizmetlerinin sağlandığı merkezi hekim randevu 

sistemidir. MHRS ile kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık 

kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu 

sistemlerinin merkezileştirilmesi amaçlanmıştır. MHRS’nin 

temel hedefi; hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini 

ortadan kaldırıp, herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam 

sağlanması, hastanelerde kaynak kullanım ve dağıtımının 

ölçülmesi suretiyle sağlık hizmetlerinde verim ve kalitenin 

arttırılmasıyla MHRS verileri sayesinde sağlık politikalarının geliştirilmesine yardımcı 

olunması, ayrıca hastanelerdeki hekim iş gücünün etkin kullanımının sağlanmasıdır. İl Sağlık 

Müdürü, MHRS hizmetlerinin planlanması, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden 

sorumludur. (MHRS Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Md.5)  

 

7.3.8 Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) 

 Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP); Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

tarafından geliştirilen bir portal uygulamasıdır. EKİP Portalı üzerinden; sağlık çalışanlarının 

özlük bilgilerini elektronik ortamda takip etme, metin, fotoğraf ya da video halinde ileti 

paylaşma, mesajlaşma, duyuru paylaşma, sesli görüntülü görüşme, konferans tanımlama, 

interaktif eğitim, konu bazlı grup oluşturma ve gruplar 

üzerinden etkinlik duyurusu yapma, katılım bildirme, anket 

oluşturma gibi işlemler yapılabilmekte, ayrıca hekimler için 

radyolojik görüntüler eklenerek vaka paylaşımı yapma, tanı 

takibi ve paylaşımı, randevu takvimi görüntüleme, devlet 

hizmet yükümlülüğü bitiş tarihine göre kalan hizmet 

süresinin hesaplanması gibi özellikleri bulunmaktadır. 

Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında yönetici seviyesindeki 

personele Bakanlık tarafından yapılacak duyurular, EKİP Portal uygulamasındaki “Duyuru 

Modülü” aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 04/07/2019 

tarihli ve E.316 sayılı dağıtımlı yazısı ve eki EKİP Portal Duyuru Modülü Kullanım Kılavuzu) 

 

7.3.9. E-Nabız  

E-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık 

verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet 

ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir 

uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerin nerede 

yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin 

yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilen 

bir kişisel sağlık kayıt sistemidir. Bizzat kişinin, süresi ve 
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sınırını belirlenmiş olarak verdiği yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarının hekimlerce 

değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, hasta ile 

hekimi arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir 

şekilde erişilebilen kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.  

 

7.4. Bakanlığa Gönderilen Bazı İstatistiki Veriler 
 

 Bakanlık kaynak ve programlarına yön verebilmek için ülke genelinde sağlık 

alanında güncel ve güvenilir bilgi sağlanması amacıyla il sağlık müdürlüklerince sağlık 

göstergelerinin vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenlenip derlenerek, Bakanlığa 

gönderilmesi büyük önem arz etmektedir. İstatistiki veriler kapsamında; hasta yatağı, yatan 

hasta sayısı, hasta yatırılma oranı, çıkan hasta, yatırılan gün sayısı, hasta günleri, ortalama hasta 

günü, refakat günleri ve yatak doluluk oranı gibi sağlık tesisi işletmeciliğinde bilinmesi gerekli 

temel kavramlar bulunmakta olup, bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:  

 

 Yatak Doluluk Oranı: Belirli bir zaman dilimi içerisinde hasta yataklarının ne 

oranda hasta tarafından kullanıldığını gösterir. 

 

𝑌𝑎𝑡𝑎𝑘 𝐷𝑜𝑙𝑢𝑙𝑢𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
𝑌𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

1 𝑦𝚤𝑙 365 𝑔ü𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑌𝑎𝑡𝑎𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

     

 Yatak Devir Hızı: Bir yatağın yılda kaç hasta tarafından kullanıldığını gösterir. 

 

Yatak Devir Hızı 
𝑌𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑌𝑎𝑡𝑎ğ𝚤 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

 

 

 Devir Aralığı (Gün):  Bir hasta yatağının kaç gün boş kaldığını gösterir.  

 

Devir Aralığı Gün
𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑌𝑎𝑡𝑎ğ𝚤 𝑥 𝑆ü𝑟𝑒  𝑌𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑇𝑎𝑏𝑢𝑟𝑐𝑢 𝑂𝑙𝑎𝑛 𝑉𝑒𝑓𝑎𝑡 𝐸𝑑𝑒𝑛 𝐾𝑖ş𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

 

 

7.5. Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi 
 

 7.5.1. Birim Faaliyet Raporu 

 Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 

idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis 

edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet 

raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar üst 

yöneticiye sunulur. 
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 Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek 

amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. 

 Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve 

raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. (Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Md.10)  

 

7.5.2. İdare Faaliyet Raporu 

 İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet 

sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik 

kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet 

raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın 

en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. 

Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde 

Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir. 

 Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri 

Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları 

ayrıca elektronik ortamda da gönderilir. Üst 

yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin 

doğruluğundan ilgili Bakana sorumludur. (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik Md.11)  

 

7.5.3. Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Kapsamı 

 Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek 

şekilde hazırlanmalıdır: 

* Genel Bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve 

mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili 

bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. 

* Amaç ve Hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı 

önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. 

* Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile 

performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. 

* Mali Bilgiler: Kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana 

gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve 

kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin 

açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu 

başlık altında yer alır. 

* Performans Bilgileri: Bu başlık altında, idarenin stratejik plan ve performans 

programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan 
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performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 

* Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin 

Değerlendirilmesi: Orta ve uzun vadeli hedeflere 

ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon 

yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir 

durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf 

yanlarına yer verilir. 

* Öneri ve Tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel 

ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne 

alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı 

planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana 

gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken 

tedbirlere bu bölümde yer verilir. (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik Md.18) 

 

 7.6. Müdürlüğün Takip Ettiği Bazı Sağlık Programı Örnekleri 

7.6.1. Akılcı İlaç Kullanımı 

 Akılcı İlaç Kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre 

uygun olan ilaca, uygun süre ve dozda, en uygun maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu konuda toplumsal bilincin arttırılması ve farkındalık oluşturulması 

Bakanlık politikası olarak belirlenmiştir. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri farkındalık 

oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. 

 Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı 

açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle 

başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek 

toplumda gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon 

hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin 

kullanılması sonucu tedavi edilememekte ve belki de 

hasta kaybedilmektedir. Uygun antimikrobiyal tedavi; 

sağ kalım, komplikasyon ve kronikleşmenin 

önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması 

açısından önemlidir. Bunun için de Sağlık 

Bakanlığı’nca akılcı ilaç kullanımının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlıkça akılcı ilaç 

kullanımı proje yarışmaları düzenlenmekte ve halk, 

kamu spotları ile antibiyotik kullanımının azaltılması 

konusunda bilinçlendirilmektedir. 
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7.6.2. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 

 Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada 

hızla artan hastalıkların önlenmesine yönelik bilimsel 

ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası 

iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla 

hazırlanmış programdır. Ulusal ve yerel düzeyde 

politik istek ve kararlılığın sağlanması, koruyucu 

sağlık hizmetleri kapsamında toplumun, farklı araçlar 

kullanılarak obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve 

fiziksel aktivite konularında bilinçlendirilmesi, 

obezitenin teşhis ve tedavisine yönelik önlemlerin 

alınması ve izleme ve değerlendirme çalışmaları bu programın kapsamını oluşturmaktadır 

 

7.6.3. Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı 

Diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin 

sağlanması, diyabete bağlı komplikasyonlar (amputasyon, 

körlük, böbrek yetmezliği ve gebelik komplikasyonları vb.) 

ile dünyada ve Türkiye’de diyabet konusuna değindikten 

sonra plan çerçevesinde nelerin hedeflendiğini ve nelerin 

yapılmasının planlandığını ortaya koyması beklenen 

programdır. Programla; diyabet ve risk faktörlerine yönelik 

farkındalık oluşturulması, toplumsal olarak sağlıklı yaşam 

tarzının benimsenmesi, daha sağlıklı bir Türkiye için önemli 

bir mortalite ve hastalık yükü sebebi olan, diyabet 

hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, güncel 

standartlara uygun tedavi ve izlem ile diyabete bağlı komplikasyon sıklığının Dünya Sağlık 

Örgütü hedeflerine indirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

7.6.4. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı 

 Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar, tuz tüketiminin Dünya Sağlık 

Örgütü’nün önerdiği değerin yaklaşık üç katı kadar olduğunu göstermektedir. Halk sağlığının 

korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesinde çok paydaşlı bir yaklaşım ile 

toplumumuzda tuz tüketiminin kademeli olarak önerilen seviyelere düşürülmesi için “Türkiye 

Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı” yürütülmektedir. Bu çerçevede tüm kamu kurum 

ve kuruluşlarında; yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzlukların kaldırılması, 

dileyenlerin tuz almak için ayrı bir yerde, mümkünse 0,5-1 gramlık kâğıt poşetler halinde 

bulundurulan tuzu alarak kullanmalarının sağlanması, ayrıca toplumda konu ile ilgili 

farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak özel sektörün de gönüllülük esası ile 

çalışmalara katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. (Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Başkanlığının 30/12/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Genelgesi)  
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 Programla, tuz/sodyum tüketiminin %30 

azaltılması hedefine ulaşmak için toplumda tuz tüketimi ve 

aşırı tuz tüketimine neden olan majör faktörler saptanarak, 

buna göre kısa ve uzun vadede tuz tüketiminin azaltılması 

hedeflenmektedir. Aşırı tuz tüketiminin azaltılması 

faaliyetleri kapsamında; 

* Programın her alanda teşvik edilmesi, bu amaçla ilgili 

sektörler arasında iş birliği yapılması / iş birliğinin 

güçlendirilmesi,  

       * İyi uygulama örneklerinin desteklenmesi, 

* Tuz gibi içeriği yüksek ambalajlı gıdalar ile ilgili 

reformülasyon çalışmalarının teşvik edilmesi, 

* Gönüllü faaliyetlere dayalı olarak uygulamaların yürütülmesi, izleme ve 

değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.  

 

7.6.5. Ulusal Tütün Kontrol Programı 

 Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden 

birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Bu 

kapsamda Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) yer alan tütün kullanımı ile mücadele 

konusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanan “Ulusal Tütün Kontrol 

Programı Eylem Planı (2015-2018) Hakkında, 2015/1 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi, 

27/01/2015 tarihli ve 29249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle uygulamaya 

konulmuştur. 

 Program kapsamında özellikle tütün 

dumanından pasif etkilenimin önlenmesine yönelik 

faaliyetlerin hassasiyetle yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede; 

* 4207 sayılı Kanun kapsamında yapılan 

denetimlerin güçlendirilmesi için denetim ekiplerinin 

ihtiyaç duyacağı her türlü personel ve lojistik desteğin 

imkanlar dahilinde sağlanması,  

* Kapalı alanlarda tütün mamulü tüketilmesine 

hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,  

* Kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine açık 

alanların yalnızca belirlenmiş yerlerinde tütün mamulü tüketimine müsaade edilmesi, 

* Kamuya açık temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda ve vatandaşların 

spor yapmaları için kurumlarca oluşturulmuş alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımının 

önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,  

* Sigara bırakma kampanyaları düzenlenip, sigara bırakmanın teşvik edilmesi, 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9717ed3-ef1d-4557-8756-14656166013d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



103 
 

* İnsanların yoğun olarak kullandıkları ve toplu halde giriş çıkışın olduğu kapalı alan 

mahiyetindeki yerlerin giriş kapılarına asgari 5 metre mesafede olacak şekilde tütün ve tütün 

ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi, 

Ülkemizin tütün kontrolü alanındaki başarısının kesintisiz olarak sürdürülmesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. (Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2015/6 sayılı 

Genelgesi)  

 

7.6.6. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı 

 

Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol 

Programı; toplumda kalp ve damar hastalıkları ve risk faktörleri 

farkındalığının arttırılmasını sağlamak suretiyle kalp ve damar 

hastalıkları gelişimi riskinin azaltılması, kalp ve damar hastalığı 

risk faktörleri olan bireyler için fiziksel aktivite alışkanlığının 

kazandırılması, topluma bu hastalık risklerini azaltıcı beslenme 

alışkanlığının kazandırılması, ruh sağlığı ile kalp ve damar 

hastalıkları arasındaki ilişkinin önemi konusunda eğitimler 

düzenlenmesi, kalp ve damar hastalıkları riskinin hesaplanarak 

risk skoruna uygun müdahalelerin planlanmasının sağlanması 

amacına yönelik hedefleri kapsamaktadır.  

 

7.6.7. Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol 

Programı 

 Kronik hava yolu hastalıklarının (astım ve KOAH) gelişimini önlemek, konuyla 

ilgili koruyucu önlemler geliştirmek, kronik hava yolu hastalıklarını izlemek, kontrol altına 

almak, morbidite ve mortalite hızını azaltmak suretiyle bu hastalıkların oluşturduğu hastalık ve 

ekonomik yükü azaltmak, programın amaçlarını oluşturmaktadır. 

 Bu programın hedefi;  

* Kronik hava yolu hastalıkları konusunda toplumu 

bilgilendirmek, 

* Toplumsal farkındalığı arttırmak, 

* Başlıca risk faktörleri konusunda olumlu ve kalıcı 

davranış değişiklikleri oluşturmak için çalışmalar yürütmek, 

* Hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini 

önlemek, 

* Hastalıkların etkin tedavisi, komplikasyonların 

gelişiminin önlenmesi ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon 

hizmeti sunmak, 

* Etkin sürveyanslarının yapılması suretiyle insanların sağlık açısından kalitesi yüksek 

bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır. 
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YARARLANILAN MEVZUAT LİSTESİ 

 

No Kanun/CBK/KHK/Yönetmelik/Tebliğ/Yönerge/Danıştay Kararı/Görüş Yazıları 

1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

3 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

4 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

5 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

6 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

7 237 sayılı Taşıt Kanunu 

8 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

9 4857 sayılı İş Kanunu 

10 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu 

11 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

12 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

13 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

14 
6428 s. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hiz. Alınması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değ. Yapılması Hk. Kanun 

15 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

16 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 

17 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hk. Kanun 

18 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu 

19 4703 s. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 

20 4207 s. Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

21 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

22 694 sayılı KHK 

23 703 sayılı KHK 

24 663 sayılı KHK 

25 
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan 

Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 

26 Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

27 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (YTKİY) 

28 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

29 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 

30 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 

31 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına 

Dair Yönetmelik 

32 Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik 
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33 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 

34 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği 

35 Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

36 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

37 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği 

38 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği 

39 Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

40 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

41 Halk Sağlığı Hiz. Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik 

42 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği 

43 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 

44 4383 s.Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hk. Yönetmelik 

45 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

46 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 

47 Özel Hastaneler Yönetmeliği 

48 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 

49 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

50 Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik 

51 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik 

52 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

53 Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği 

54 Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hk. Yönetmelik 

55 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

56 
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 

Hakkında Yönetmelik 

57 Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği 

58 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

59 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 

60 Kaplıcalar Yönetmeliği 

61 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

62 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 

63 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

64 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 

65 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında Yönetmelik 

66 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik 

67 
Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

68 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği 
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69 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 

70 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Es. Dair Yönerge

71 Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge 

72 Valilik İmza Yetkileri Yönergesi 

73 Sağlık Personelinin İl İçindeki Atama ve Yer Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönerge 

74 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici 

Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 

75 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Devir-Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi 

76 Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi 

77 İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi 

78 Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi 

79 Sağ. Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Teh. Dair Görev Yönergesi 

80 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi 

81 
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönerge 

82 
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönerge 

83 Sağlık Bakanlığının 2018/9 sayılı Genelgesi 

84 Teftiş Kurulu Başkanlığının 2018/1 sayılı Dahili Genelgesi 

85 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 2015/12 sayılı Genelgesi

86 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları 

Genelgesi 

87 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2019/04 sayılı Kuduzla Mücadele ve Profilaksi 

Uygulamaları Genelgesi 

88 Sağlık Bakanlığının 11/09/2018 tarihli ve 2018/22 sayılı Genelgesi 

89 Sağlık Bakanlığı’nın 2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi 

90 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2013/24 sayılı Genelgesi 

91 
Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 30/12/2014 tarihli, 2014/4 sayılı 

Genelgesi 

92 Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2015/6 sayılı Genelgesi 

93 Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2008/61 nolu Genelgesi 

94 Bakanlık Makamının 27/11/2006 tarihli ve 9372 sayılı Genelgesi 

95 Bakanlık Makamının 30/05/2003 tarihli ve 3625 sayılı Genelgesi 

96 Mülga Müsteşarlık Makamının 05/06/2018 tarihli ve E.99-1653 sayılı Genelgesi 

97 
Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin 2009/1 sayılı 

Genelgesi 

98 Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/05/2019 tarihli ve 814 sayılı Genel Yazısı 

99 Kamu Hastaneleri Gn. Müdürlüğünün 18/01/2018 tarihli, 59391172 sayılı Genel Yazısı 

100 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No:1 
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101 Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No:2 

102 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ 

103 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hiz. Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

104 Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ

105 Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği 

106 Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 

107 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller 

108 
Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak 

Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar 

109 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

110 Sağlık Bakanlığı 4-B Hizmet Sözleşmesi 

111 Sağlık Bakanlığı Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi 

112 Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesi EK-1 

113 Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar 

114 Devlet Personel Başkanlığı’nın 04/05/2011 tarih ve 7513 sayılı Görüşü 

115 Devlet Personel Başkanlığı’nın 30/12/2015 tarih ve 7885 sayılı Görüşü 

116 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 

117 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 03/09/2015 tarihli, 906 sayılı Duyurusu 

118 Danıştay İdari D. Daireleri Kurulunun 14/03/1986 gün, K.N:1986/18,EN:1985/141 Kararı

119 KİK K. Toplantı No:2005/37,Gündem No:5,K.Tarihi:28/04/2005, K.No:2005/UM. Z-846

120 KİK Toplantı No:2006/35,Gündem No:18,K.Tarihi:24/07/2006,K.No:2006/UH.Z-1726 

121 KİK K.Toplantı No:2007/3, Gündem No:88, K.Tarihi:22/01/2007, K.No: 2007/UH.Z-203

122 KİK K.Toplantı No:2007/69,Gündem No:95,K.Tarihi:19/11/2007,K.No:2007/UM.Z-767

123 KİK Toplantı No:2014/10,Gündem No:52,K.Tarihi:03/02/2014,K.No:2014/UH.III-691 

124 
KİK Karar Toplantı No: 2017/018, Gündem No:2, Karar Tarihi: 12/04/2017, Karar No: 

2017/DK. D-145 
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