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B A K A N I N M E S A J I 
 

663 sayılı KHK’nın genel 
gerekçesinde; Sağlık Bakanlığı’nın 
görev ve sorumlulukları; politika 
oluşturma, temel kuralları belirleme ve 
üst denetim, düzenleme ve 
denetleme ile hizmet sunumu olarak 
üç ana fonksiyona ayrılmıştır. 
Dolayısıyla, öngörülen yeni 

yapılanmada, Bakanlığımızın denetim fonksiyonunun özellikle güçlendirilmesi 
gerektiği açıktır. 

 
Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığı, vatandaşımızın hakkaniyete 

uygun, zamanında ve etkin bir sağlık hizmeti alabilmesi yönünde yürüttüğü 
denetim faaliyetlerinde, modern yöntem ve denetim tekniklerini de göz 
önünde tutmaktadır. 

 
Yönetim Bilimi ilkelerine göre; denetim, yönetimin bir alt fonksiyonu 

olup, idareye yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda; denetim sonucu ortaya 
konulan veriler, idarelerin, kuruluş ve ana hizmet amaçlarına uygun 
davranışlar sergileyip sergileyemediklerinin de en objektif kanıtlarıdır. 

 
Denetim Hizmetleri Başkanlığımız, her türlü denetimde yol göstericiliği 

ve önleyiciliği ön plana çıkaran bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşım 
çerçevesinde, objektifliği sağlayabilmek için her biri yoğun bir çalışma ve 
emek ürünü olan il sağlık müdürlüğü, özel hastane ve acil sağlık hizmetleri 
denetim rehberleri hazırlanmıştır. 

 
Söz konusu rehberlerde; Bakanlığımız hizmet birimlerinin çalışmalarının 

yasal çerçevede usulüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının 
yanısıra; hizmetlerin kalitesi, hasta memnuniyeti, hasta ve çalışan güvenliği 
gibi konular da irdelenmektedir. 

 
İnsanımıza hizmet prensibine uygun olarak, Bakanlığımızca ortaya 

konulan çalışmalar çerçevesinde, bu rehberlerin tüm sağlık camiasına 
faydalı olmasını temenni ederim. 

 
 
              Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU 
               Sağlık Bakanı 



 

Ö N S Ö Z 
 
Başkanlığımızca daha önce yapılmakta olan genel denetimlere, yeni 

bir yaklaşım getirmek düşüncesiyle, 2008 yılında Hastanelerden başlamak 
üzere “Düzenlilik Denetimi” adı altında yeni bir denetim modeline geçilmiştir. 

 
Bu kapsamda, birimlerin daha ayrıntılı düzeyde ele alınmasını 

sağlayacak “Hastane, Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi/Hastanesi denetim rehberleri” hazırlanarak, web sitemizde 
yayınlanmıştır. 

 
Bu rehberlerle denetim yapanlar arasındaki bakış farklılıklarını ortadan 

kaldıracak bir standartlaşma hedeflenmiştir. Rehberler; denetleme kriterlerine 
ilişkin yasal dayanakları ve açıklamaları içermekte olup, görsel öğelerle de 
zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

 
663 sayılı KHK sonrası aynı yaklaşımlarla, Denetim Hizmetleri 

Başkanlığınca kurumlar arası işbölümü de dikkate alınmak suretiyle, daha 
önce hazırlanan İl Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Denetim Rehberleri 
güncellenmiş, ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri için ayrı bir denetim rehberi 
oluşturulmuştur. 

 
Daha önce yapıldığı gibi, bahse konu rehberlerle yapılan denetimler 

sonucunda toplu sonuçlar çıkarılarak; Ülke genelindeki birimlerde sistem ve 
işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların yanında iyi uygulama örneklerinin 
de ortaya konulması, Bakanlık yöneticilerine, güvenilir, net ve bütüncül 
sonuçlar sunularak, sağlık politikalarının belirlenmesi ve mevzuata yönelik 
düzenlemeler konusunda genel bir projeksiyon oluşturulması amacıyla da 
değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

 
Denetim görevlilerinin yanı sıra, tüm sağlık çalışanlarının da 

faydalanabileceği bu rehberlerin ortaya çıkmasındaki katkıları nedeniyle, 
Başdenetçiler Ergin HAKVERDİ, Ayhan ACAR, Denetçi Abdullah SAVAŞKAN 
ve Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ederim. 

 
 
               Muhammet GEDİK 
        Denetim Hizmetleri Başkanı 
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KISALTMALAR: 
 

Kadro Yönergesi: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi 

Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yönergesi: Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının İl 
Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge 

Organ Nakli Yönetmeliği: Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 

Diyaliz Yönetmeliği: Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

ÜYTE Yönetmelik: Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye 
Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

Yoğun Bakım Tebliği: Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin 
Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 
 
Akupunktur Yönetmeliği: Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları 
İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
 
ATTYÖSKHY: Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik  
 
Eksimer Laser Cerrahisi Tebliği: Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi 
Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğ 
 
992 Sayılı Kanun: 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli 
Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları 
Kanunu 

3153 Sayılı Kanun: 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi 
Müesseseleri Hakkındaki Kanun 
 
Hiperbarik Yönetmeliği: Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Yönetmeliği: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

1219 Sayılı Kanun: 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun 

BGPY: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 
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Bilgi Edinme Yönetmeliği: Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 
Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

Atama Nakil Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve  Yer 
Değiştirme Yönetmeliği 

Sendikalar Kanunu: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme 
Kanunu  
 
3628 Sayılı Kanun: Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu 
 
4483 Sayılı Kanun: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun 
 
Hukuki Yardım Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar 
Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 
Mal Alımı Muayene Yönetmeliği: Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul 
İşlemlerine Dair Yönetmelik 
 
Sağlık Turizmi Yönergesi: Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak 
Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge 

Özürlülük Ölçütü Yönetmeliği: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

Yanık Tedavi Birimi Yönergesi: Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi 
Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge 
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1.KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

1.1.İldeki Kan Transfüzyon Merkezleri 
ruhsatlandırılmış mıdır? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/1-3; Kan ve Kan 
Ürünleri Yönetmeliği Md. 18; 
01/07/2011 tarihli ve 28830 Sayılı 
Makam Onayı) 

AÇIKLAMA: Kan ve Kan Ürünleriyle 
ilgili hizmet birimleri şunlardır: 
Bölge Kan Merkezi: Bölge Kan 
Merkezi; Bakanlığın belirleyeceği 
bölgelerde kurulan, kendi 
bölgesindeki kan bağış ve 
transfüzyon merkezleri ile işbirliği 
içinde çalışan, sorumlu olduğu 
bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak 
kapasitede olan, kan bankacılığı ile 
ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabildiği 
en kapsamlı hizmet birimi olup 
kesintisiz hizmet verir. 
 
Transfüzyon Merkezi; Acil durumlar 
dışında kan bağışçısından kan alma 
yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini 
bağlı bulunduğu BKM’den temin 
eden, transfüzyon için çapraz 
karşılaştırma ve gerek duyulan diğer 
testleri yaparak hastalarda kullanımı 
için hazırlayan birimdir. Tüm yataklı 
tedavi kurumları ile acil müdahale 
şartlarını taşıyan ve Bakanlığın 
transfüzyon uygulaması için gerekli 
gördüğü sağlık kuruluşları 
Transfüzyon Merkezi açar. 
 
Kan Bağışı Merkezi: Bağışçıdan kan 
alan, teknik ve idari işleyiş 

yönünden BKM’ne bağlı olarak 
çalışan birimdir. Güvenli kan temini 
için gerekli görülen yerlerde BKM 
tarafından açılan ve BKM’nin 
organize ettiği gönüllü, karşılıksız ve 
düzenli bağışçı organizasyonlarında 
yer alan birimdir. 
 

 
 
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği 
kapsamında faaliyet gösterecek 
olan gerçek ve tüzel kişiler, 
faaliyetlerine başlamadan önce, 
Bakanlıktan veya Bakanlığın 
yetkilendirmesi halinde valilikten 
ruhsat almak zorundadırlar. 

 
Hizmet birimleri; BKM, TM ve KBM 
olarak Yönetmelik EK-1’de 
tanımlanan bilgi ve belgelerle 
birlikte bulunduğu ilin sağlık 
müdürlüğüne ruhsat almak üzere 
başvuruda bulunur. Her bir hizmet 
birimi için ayrı ruhsat başvurusunda 
bulunulur. 

 
Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 12/08/2011 tarihli ve 
34478 sayılı yazısıyla, Tranfüzyon 
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Merkezlerinin ruhsatlandırılması 
yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine 
devredilmiş, ancak Bölge Kan 
Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin 
ruhsat işlemleri Bakanlık tarafından 
yapılmaktadır.  

 
Başvurunun uygunluğu il sağlık 
müdürlüğünce 7 gün içerisinde 
değerlendirilir. Eksiklikler varsa ilgili 
kuruma yazı ile bildirilir. İl sağlık 
müdürlüğü bilgi ve belgelerin 
eksiksiz ve uygun olduğunu tespit 
ettikten sonra ruhsat talebinde 
bulunan hizmet birimini, 
Yönetmelikle belirlenen şartlara 
sahip olup olmadığının tespiti için bir 
ay içinde yerinde denetler. 
Uygunluğu tespit edilen hizmet 
birimine ait başvuru dosyası ile 
yerinde inceleme raporu 
müdürlükçe Bakanlığa gönderilir. 
Bakanlık, başvuru dosyası ve 
inceleme raporunu değerlendirir, 
gerekli gördüğü takdirde hizmet 
birimini yerinde denetledikten sonra 
uygun görülen hizmet birimine 
yürüteceği faaliyetler ve bu 
faaliyetleri yürüteceği yer için 30 
gün içersinde ruhsat düzenler.       
 
1.2. Kan Transfüzyon Merkezlerinin 
ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor mu? 
(Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği 
Md. 18/11). 

 

1.3. Kamuya ait kurumlarca/ 
kuruluşlarca verilen kan ve kan 
ürünleri hizmetleri denetleniyor mu?  

(Kadro Yönergesi Ek.1/1-2; Kan ve 
Kan Ürünleri Yönetmeliği Md.19). 

AÇIKLAMA: Olağanüstü denetimler 
hariç olmak üzere Kan ve Kan 
Ürünleriyle ilgili hizmet birimleri Ulusal 
Kan ve Kan Ürünleri Rehberinde yer 
alan  denetim formuna göre yılda 
en az iki kez Bakanlık tarafından 
denetlenir. 
 
1.4. İldeki diyaliz merkezlerinin 
rahsatlandırılmasına esas belgeler, 
dosyasında mevcut mudur? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/1-3; Diyaliz 
Yönetmeliği Md. 18) 

AÇIKLAMA: Yatırım izni alan hak 
sahibi, merkez ruhsatlandırılması için 
aşağıdaki belgelerle müdürlüğe 
başvurur;Kadro Yönergesi 

a) Bakanlıktan alınan yatırım 
izin belgesi, 

b) Özel merkezler için mesul 
müdüre ait belgeler; 

1) (Değişik:RG-4/4/2012-
28254) Merkezde mesul müdür 
olarak çalışacaklarına dair mesul 
müdürün adı, soyadı ve T.C. Kimlik 
numarası mesul müdür sözleşmesi 
tarihinin yazılı beyanı, 

2) T.C. kimlik numarası beyanı, 

3) Diploması ve var ise, 
uzmanlık belgesinin veya 
sertifikasının müdürlük tasdikli birer 
örneği, 
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4) Başvuru sırasında son altı ay 
içinde ve tanınmasına engel 
olmayacak şekilde çekilmiş iki adet 
vesikalık fotoğrafı, 

5) Tabip odası kayıt belgesi, 

c) Merkezin her katı için ayrı 
olmak üzere mimar tarafından 
düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım 
alanlarını gösteren 1/100 ölçekli 
planlar, 

ç) Merkezin kurulacağı binanın 
yapı kullanma izni belgesi, 

d) Yangına yönelik tedbirlerin 
alındığına dair yetkili merciden 
alınmış olan rapor, 

e) Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinde belirtilen asgari cihaz, 
araç ve gereçler için diyaliz 
merkezinin kullanım hakkı olduğunu 
gösteren belge ile merkez yetkilisi 
tarafından onaylanan cihaz listesi, 

f) (Değişik:RG-4/4/2012-
28254) Kurucu gerçek kişi ise, T.C. 
kimlik numarası beyanı; vakıf ise, 
vakıf senedinin ve ticaret sicil 
gazetesi kaydının; şirket ise, 
sermaye durumunun ve şirket 
ortaklarını da gösteren Ticaret 
unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil 
memurluğunun adı ve ticaret sicil 
numarası beyanı  (Şirketin kuruluş 
statüsünü ve son yönetimini gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 
tarihinden önce yayınlanmışsa 

Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 
müdürlükçe onaylı örneği) 

1.5. Diyaliz merkezleri mevzuata 
uygun bir şekilde ruhsatlandırılmış 
mıdır? (Kadro Yönergesi Ek.1/1-3; 
Diyaliz Yönetmeliği Md. 19) 

AÇIKLAMA:  Başvuru; Diyaliz 
Merkezleri Başvuru Değerlendirme 
Komisyonu tarafından öncelikle 
dosya üzerinden incelenir ve 
noksanlıklar var ise, başvuru 
sahibine yazı ile bildirilir. Başvuru 
dosyasında noksanlık yok ise 
komisyon üyelerinin tamamının 
iştirakı ile personel, bina, tıbbî 
donanım ve cihaz, araç ve gereçler 
ile Yönetmeliğin öngördüğü diğer 
hususlara uygunluk yönünden 
merkez 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. 

Müdürlüğe yapılan başvuru 
üzerine gerekli işlemler, başvuru 
tarihinden itibaren en geç onbeş iş 
günü içerisinde sonuçlandırılır. 
Başvuru dosyası noksansız ve 
yerinde yapılan incelemede uygun 
görülen merkezler için merkez sahibi 
adına, müdürlükçe Ek-6’daki Diyaliz 
Merkezi Ruhsatnamesi, mesul müdür 
adına Mesul Müdürlük Belgesi 
düzenlenir. Ruhsatnamenin 
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müdürlük tasdikli bir örneği 
Bakanlığa gönderilir. 

Ruhsatnamenin müdürlükçe 
düzenlendiği tarihten itibaren üç ay 
içerisinde faaliyet izni alarak 
faaliyete geçmeyen merkezin 
ruhsatnamesi müdürlükçe iptal 
edilir. Ruhsatnamede, merkezde 
hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi 
yapıldığı açıkça belirtilir. Merkez 
sahipliği, adres değişikliği ve 
merkezin kayıtlı cihaz kapasitesinin 
değiştirilmesi hallerinde, müdürlüğe 
sadece değişen hususlar ile ilgili 
belgeler sunulur ve yeni 
ruhsatname düzenlenir.  

Merkezin planlamaya uygun 
olarak başka bir yere nakli ve 
ruhsatında kayıtlı cihaz kapasitesinin 
artırılması durumlarında, komisyon 
tarafından yerinde inceleme yapılır 
ve yukarıdaki fıkralara göre 
ruhsatlandırma işlemleri yürütülür. 

1.6. Kamuya ait sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarınca verilen diyaliz 
hizmetleri denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/1-2; Diyaliz 
Yönetmeliği Md.26). 

AÇIKLAMA: Diyaliz merkezleri; 
şikayet veya ihbar üzerine yapılan 
olağan dışı denetimler hariç olmak 
üzere müdürlük tarafından 
oluşturulan komisyon veya 
denetleme ekibi vasıtasıyla, 
Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 deki 
denetim formlarına göre altı ayda 
bir defa olağan olarak denetlenir. 

Denetimlerde tespit edilen eksiklik 
ve aksaklıkların yine denetim 
formunda belirlenen sürelerde 
giderilmesi merkezden yazılı olarak 
istenir. Eksiklik ve uygunsuzlukların 
belirlenen süre içerisinde 
giderilmemesi halinde formda 
öngörülen idarî yaptırım uygulanır. 
Denetleme ekibi, merkezin 
bulunduğu ilin sağlık müdürü veya 
görevlendireceği bir müdür 
yardımcısı, diyaliz hizmetleri ile ilgili 
şube müdürü, kamuda çalışan bir 
nefroloji uzmanı yoksa sertifikalı 
uzman tabip olmak üzere toplam 
üç kişiden oluşur. Bakanlık lüzumu 
halinde başka ilden denetim ekibi 
görevlendirir. 

1.7. İldeki Yoğun bakım servislerinin 
seviyelendirilmesi ve tescili 
amacıyla inceleme ve 
değerlendirme komisyonu kurulmuş 
mudur? (Kadro Yönergesi Ek.1/1-3; 
Yoğun Bakım Tebliği Md. 14). 

AÇIKLAMA: Erişkin yoğun bakım 
servislerinin tescili için 
görevlendirilecek komisyon, 
müdürlüğün yetkilendireceği bir 
müdür yardımcısı başkanlığında, 
yataklı tedavi kurumları (Kamu 
Sağlık Hizmetleri veya Sağlık 
Hizmetleri) şube müdürlüğünden  bir 
kişi, bir enfeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji uzman tabibi, bir 
yoğun bakım uzman tabibi, 
bulunmaması durumunda tercihen 
yoğun bakım konusunda deneyimli 
bir genel cerrahi, iç hastalıkları, 
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anesteziyoloji ve reanimasyon veya 
göğüs hastalıkları uzmanı tabip, 
branş yoğun bakım servislerinde ilgili 
dal uzman tabibinin katılımı ile 
oluşturulur.  
 

 
  
Çocuk yoğun bakım 

servislerinin tescili için 
görevlendirilecek komisyon, 
müdürlüğün yetkilendireceği bir 
müdür yardımcısı başkanlığında, 
yataklı tedavi kurumları şube 
müdürlüğünden bir kişi, çocuk 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı tabip, 
bulunamaması durumunda bir 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı tabip, bir 
çocuk yoğun bakım uzmanı tabip, 
bulunmaması durumunda tercihen 
yoğun bakım konusunda deneyimli 
bir çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı tabibin katılımı ile oluşturulur.  

 
Yenidoğan yoğun bakım 

servislerinin tescili için 
görevlendirilecek komisyon, 
müdürlüğün yetkilendireceği bir 
müdür yardımcısı başkanlığında, 
kamu yataklı sağlık hizmetleri şube 
müdürlüğünden bir kişi, çocuk 

enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı tabip, 
bulunamaması durumunda bir 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı tabip, 
neonatoloji uzmanı tabip, 
bulunmaması durumunda tercihen 
yenidoğan yoğun bakım 
konusunda deneyimli bir çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin 
katılımı ile oluşturulur.  

 
Üniversite araştırma ve 

uygulama merkezi bulunan illerde 
ilgili anabilim dalı başkanlığından bir 
temsilci de komisyona dahil edilir. 
Lüzumu halinde ilgili diğer sağlık ve 
teknik personel görevlendirilebilir.  
 
1.8. İldeki Yoğun Bakım servislerinin 
seviyelendirme ve tescil işlemleri 
yapılarak Bakanlığa bilgi verilmiş 
midir? (Kadro Yönergesi Ek.1/1-3; 
Yoğun Bakım Tebliği Md. 15; 
SHGM’nin 10/12/2013 tarihli ve 
40548 sayılı yazısı) 

AÇIKLAMA: Seviye tespiti; Yoğun 
Bakım Tebliği hükümleri ile erişkin 
yoğun bakım servisleri için Tebliğ ek-
1, çocuk yoğun bakım servisleri için 
ek-2, yeni doğan yoğun bakım 
servisleri için ek-3’te yer alan asgari 
standartlar çerçevesinde komisyon 
marifetiyle yerinde inceleme ve 
raporlama yöntemiyle, ek-4, ek-5 ve 
ek-6’da yer alan “Seviye Tespit ve 
Denetleme Formu”na göre yapılır. 
Yoğun bakım servisinin branşı, yatak 
sayısı ve seviyesini belirten valilik 
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onayı alınır ve tescil için Bakanlığa 
bildirilir. “Seviye Tespit ve 
Denetleme Formu” müdürlükte 
muhafaza edilir ve Bakanlığa 
gönderilmez.  

 

Dal hastanelerinde sadece ilgili 
uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun 
bakım servisi kurulur.  Ağız ve diş 
sağlığı merkezleri ile ruh sağlığı, göz 
hastalıkları, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, deri ve zührevi 
hastalıkları alanında faaliyet 
gösteren dal hastanelerinde yoğun 
bakım servisi kurulması zorunlu 
değildir. Ancak ihtiyaç duyulması 
halinde buralarda kurulacak olan 
yoğun bakım servisleri birinci seviye 
olarak yapılandırılır. Gerekli 
durumlarda hastanın nakli 
sağlanıncaya kadar yaşam desteği 
sağlamak için transport ventilatörü, 
monitör, oksijen kaynağı, 
entübasyon seti, balon-valf-maske 
sistemi defibrilatör ve benzeri 
donanım bulundurulur. Verilen 
sağlık hizmetinin niteliği gereğince 
koroner yoğun bakım servisleri en 
fazla ikinci seviye olarak tescil 
edilebilir. 

Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün  10/12/2013 tarihli ve 
40548 sayılı yazısına yoğun bakım 
servislerinin tescil işlemlerinin İl Sağlık 
Müdürlüğünce 31/12/2014’e kadar 
yapılıp, Bakanlığa bilgi verilmesi 
gerekmektedir. Yapılan tescilin aynı 
zamanda SKYS/ÇKYS’ye de 
işlenmelidir. 

1.9.Kamuya ait sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarınca verilen yoğun bakım 
hizmetleri denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/1-2; Yoğun Bakım 
Tebliği Md.23 ). 

AÇIKLAMA: Müdürlükler işleyiş ile 
alakalı denetimleri yılda en az bir 
defa komisyon aracılığı ile yapar, 
sonuçları değerlendirir ve tespit 
edilen sorun ve aksaklıkları ilgili 
sağlık tesisi baştabibine bildirerek 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 
Lüzumu hâlinde denetim sonuçlarını 
raporlayarak Bakanlığa bildirir. 

1.10. İldeki Yenidoğan Yoğun Bakım 
Üniteleri Hastane Enfeksiyonları 
açısından denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/1-3; THGM’nin 
2009/22 sayılı genelgesi) 

AÇIKLAMA: Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2009/22 sayılı 
Genelgesine istinaden, 
Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile 
özel ve üniversite hastanelerindeki 
tüm Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitelerinin, Genelge ek 1’de yer 
alan standart form ile denetlenmesi 
gerekmektedir.  
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Denetimler için, İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından ilgili sağlık 
müdür yardımcısı veya 
görevlendirilen bir yetkili 
başkanlığında, yataklı tedavi 
kurumları (Kamu Sağlık Hizmetleri 
veya Sağlık Hizmetleri) şubesinden 
bir yetkili, il kalite ve performans 
değerlendirme komitesinden bir 
yetkili, enfeksiyon kontrol hekimliği 
sertifikasına sahip bir uzman hekim 
(sertifikalı enfeksiyon kontrol hekimi 
bulunmayan illerde enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
uzmanı) ile Bakanlığımızca yapılan 
eğitim ve sınavlar sonucunda 
enfeksiyon kontrol hemşireliği 
sertifikası almaya hak kazanan ve 
lisans mezunu bir hemşireden 
oluşan komisyon/komisyonlar teşkil 
edilmelidir. 

Denetimlerin Ocak-Mart 
aylarında gerçekleştirilmesi ve 
denetim formlarının Sağlık 
Müdürlüklerince Nisan ayı sonuna 
kadar Bakanlığa (Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne) iletilmesi 
gerekmektedir. 

 

1.11. İldeki Total Parenteral 
Nütrisyon (TPN) üniteleri denetle-
niyor mu? (THGM’nin 2010/44 sayılı 
genelgesi) 

AÇIKLAMA: Malnütrisyonlu veya 
nütrisyon riski taşıyan hastalarda 
nütrisyon desteği (ND) gerekir. ND iki 
temel yolla (enteral – parenteral) 
veya bunların kombinasyonu 
şeklinde verilebilir. Gastrointestinal 
yolun kullanılamadığı durumlarda 
parenteral nütrisyon (PN) gerekir. PN 
besin öğelerinin doğrudan kan 
dolaşımına verilmesidir. PN ihtiyaç 
olan tüm besin ögelerini içerebilir ve 
Total Parenteral Nütrisyon (TPN) 
veya enteral nütrisyonla (EN) birlikte 
kullanılabilir. 
 

Hastanelerimizdeki mevcut 
ve yeni açılacak olan Parenteral 
Nütrisyon Ünitelerinin (PN) 
standardize edilerek hastane 
kaynaklı infeksiyonlara bağlı 
mortalite ve morbiditenin 
azaltılmasına yardımcı olmak ve 
kurumun hizmet kalitesinin 
artırılmasına katkı sağlamak 
amacıyla Parenteral Nütrisyon 
uygulamalarının belirli standartlar 
doğrultusunda yapılması gerek-
mektedir. Bu nedenle hazırlanan 
“Total Parenteral Nütrisyon İçin 
Güvenli Uygulamalar Rehberi” ile 
tüm yataklı tedavi kurumlarında, PN 
işleminin hazırlandığı yerin ve dolum 
ünitelerinin özellikleri, dolum 
cihazının bakımı, dolum işlemi, 
bölümün temizliği, personel ile ilgili 
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özellikler, PN ilaç etkileşimi, PN 
solüsyonlarının depolanma, 
saklanma, taşınma ve teslimi, PN 
uygulaması gibi konular standardize 
edilmiştir.  

Yataklı tedavi kurumlarında 
yer alan Parenteral Nütrisyon 
Ünitelerinin “Total Parenteral 
Nütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar 
Rehberi”ne uygunluğu yönünde 
denetlenmesi gerekir. Bu nedenle; 
26.03.2009 tarih ve 30-12286 
(2009/22) sayılı Genelge gereği 
Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitelerinin denetlenmesi amacı ile 
oluşturulan komisyona bir diyetisyen 
ve bir eczacının da eklenmesi ile 
oluşturulacak alt komisyon 
tarafından Parenteral Nütrisyon 
Ünitelerinin de denetlenmesi ve 
denetim raporlarının Sağlık 
Müdürlüklerince her yılın Aralık Ayı 
sonuna kadar toplu olarak Ba-
kanlığa (Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne) iletilmesi gerekmek-
tedir. 

 
1.12. İldeki kamu ve üniversite 
hastanelerinin ruhsatlandırma süre-
ciyle alakalı işlemler takip ediliyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/1-3) 

AÇIKLAMA: İldeki kamu ve 
üniversite hastaneleri Bakanlığımız-
ca ruhsatlandırılmaktadır. İl Sağlık 
Müdürlüğü Bakanlıkla ilgili hastane 
arasındaki yazışmalarda bir nevi 
köprü görevi görmektedir.  Hali 
hazırda, Bakanlığımızca kamu ve 

üniversite hastaneleri için “geçici 
ruhsatname” düzenlenmektedir.  

 

Denetim esnasında, ilgili 
hastanelerce yapılan yazışmaların 
Bakanlığımıza ulaştırılıp 
ulaştırılmadığı, ayrıca Bakanlığın 
cevabi yazıları ve geçici 
ruhsatnamelerin ilgili hastanelere 
teslim edilip edilmediğinin 
sorgulanması gerekir. 

1.13. İlde açılması planlanan 
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezlerinin, 
açılışına esas değerlendirme 
yapılarak, ruhsat için Bakanlığa 
gönderiliyor mu? (Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezleri Hakkında 
Yönerge Md. 5; Geçici Madde 1) 

AÇIKLAMA: Merkezlerin, bağlı 
olarak kurulacağı sağlık tesisleri, 
hizmet vereceği bölge ve kurulacak 
merkez sayısı, hizmet vereceği 
nüfusun demografik yapısı ve 
epidemiyolojik özellikleri dikkate 
alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
İhtiyaç duyulan illerde birden fazla 
merkez kurulabilir ve sorumluluk 
bölgeleri halk sağlığı müdürlüğünün 

8 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 
 

ve genel sekreterliğin görüşü 
alınmak suretiyle müdürlük 
tarafından belirlenir. 

 

Açılması planlanan merkezin 
mekanla ilgili hazırlıkları yapıldıktan 
sonra, müdürün görevlendireceği 
bir sağlık müdür yardımcısı 
başkanlığında, halk sağlığı 
müdürlüğü ruh sağlığı biriminden 
sorumlu 1 (bir) kişi ve genel 
sekreterin görevlendireceği 
merkezin açılacağı sağlık tesisinde 
görevi bulunmayan en az bir ruh 
sağlığı ve hastalıkları uzmanından 
oluşan bir inceleme ve 
değerlendirme komisyonu 
marifetiyle personel, fiziki koşullar, 
tefriş ve donanım asgari standartları 
bakımından yerinde incelenerek 
hazırlanan komisyon raporu ruhsat 
düzenlenmesi için Bakanlığa 
gönderilir. Bakanlıkça ruhsat 
düzenlenen merkez faaliyete 
başlar. 

Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce açılan Toplum Ruh 

Sağlığı merkezleri, fiziki standartlar 
hariç diğer hususlara bu Yönergenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde uygunluk sağlayarak 
ruhsat alırlar. Bu süre içerisinde 
durumlarını bu Yönergeye uygun 
hale getirmeyen merkezlerin açılma 
izni Bakanlıkça iptal edilir. 

1.14. Açılması planlanan Madde 
bağımlılığı tedavi merkezlerinin, 
açılışına esas işlemler usulüne uygun 
yürütülüyor mu? (Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Md. 
8, 9,10, Geçici Md.1) 

AÇIKLAMA: Madde bağımlılığı 
tedavi merkezleri, sadece 
kadrosunda ruh sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı bulunan yataklı 
tedavi kurum ve kuruluşlarında 
kurulabilir. Merkez, Bakanlıktan izin 
alınması kaydıyla kurulabilir. 
Bakanlıkça verilen izin üzerine, 
kamu ve özel hastaneler 
bünyesinde merkez kurmak üzere 
gerekli düzenlemeler yapılır. 
 

 
 

9 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 
 

Bakanlık gerektiğinde, ilin 
demografik yapısı, madde 
bağımlılığı hastalarının bölgesel 
dağılımı gibi özellikleri dikkate 
alarak ülke genelinde merkezler için 
planlama yapabilir. Planlamaya 
ihtiyaç duyulması halinde 
Bakanlıkça duyuru yapılır. 

 
Madde bağımlılığı tedavi 

merkezi açmak isteyen kurum ya da 
kuruluşlar Bakanlıktan ön izin alır. 
Bunun için Yönetmelik ek-6’da yer 
alan dilekçe ile müdürlüğe 
başvurulur. Yapılan başvuruyu 
değerlendirmek üzere müdürlük 
nezdinde bir değerlendirme 
komisyonu oluşturulur. İl 
değerlendirme komisyonu; müdür 
veya görevlendireceği bir müdür 
yardımcısının başkanlığında, ilgili 
şube müdürü, ruh sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı ve bir teknik 
eleman olmak üzere en az dört 
kişiden oluşur. İl değerlendirme 
komisyonu başvuru dilekçesini ilin 
yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli 
gibi konularda değerlendirir. İl 
değerlendirme komisyonu sonucu 
bir rapor halinde müdürlüğe sunar. 

 
İl değerlendirme komisyonu 

raporu ve müdürlüğün uygun 
görüşü ile başvuru Bakanlığa iletilir. 
Bakanlık tarafından merkez açma 
talebi bulunan il, ülke genelinde 
yapılan planlama ve ilgili 
komisyonun raporuna göre 
değerlendirme yaparak o ilde 
merkez açılıp açılmayacağına 

karar verir. Uygun görülen 
başvurular için Bakanlıkça ön izin 
verilir. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce madde 
bağımlılığı tedavisi yapmakta olan 
merkezler, bu Yönetmeliğin fiziki ve 
bina standartlarına ilişkin 
hükümlerini beş yıl, diğer şartlarını 
da iki yıl içerisinde sağlar. Uyum 
sağlayıncaya kadar mevcut 
merkezler Yönetmelik ek-1’de 
belirtilen ilaç raporunu 
düzenleyebilir. Belirlenen süre 
sonunda bu Yönetmeliğe uygun 
hale gelmeyen merkezlerin faaliyet 
izinleri Bakanlıkça iptal edilir. 

 
1.15. Tütün bağımlılığı tedavi ve 
eğitim birimlerinin ruhsatlandırılma 
işlemleri yürütülüyor mu? (Tütün 
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri 
Hakkında Yönetmelik Md. 9-12; 
Geçici Md.1)  

 
 
AÇIKLAMA: Tütün bağımlılığı 

tedavi ve eğitim birimleri, ilgili 
mevzuata göre ruhsatlandırılmış 
özel veya kamuya ait sağlık kurum 
veya kuruluşları bünyesinde, gerekli 
asgari standart donanım ve 
personel ile kurulur. Birim açmak için 
dilekçe ile birimin açılacağı yerdeki 
Müdürlüğe başvurulur. Dilekçeye 
ekli başvuru dosyasında bulunması 
gereken bilgi ve belgeler şunlardır. 

 
a) Birimde kullanılacak olan 

tıbbi araç ve gereçlerin, resmî sağlık 
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kurum ve kuruluşlarında kurum 
amirince, özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında ise mesul müdür 
tarafından onaylanmış envanteri. 

 
b) Birimde görev yapacak 

personelin bu Yönetmelik uyarınca 
istenilen katılımcı belgeleri ile 
diplomalarının ve varsa uzmanlık 
belgelerinin müdürlük tasdikli 
örnekleri, resmî sağlık kurum ve 
kuruluşlarından yapılan 
başvurularda ise kurum amirince 
onaylı örnekleri. 

 
c) Özel sağlık kurum ve 

kuruluşları bünyesindeki birimlerde 
görev yapacak personelin 
sözleşmelerinin Müdürlük tasdikli 
örnekleri, ruhsata esas proje veya 
beraberinde tadilat gerekmesi 
hâlinde tadilat projesi. 

 
Bakanlıkça tadilat projeleri 

uygun bulunan ve planlamaya 
uygun olarak personel istihdamına 
izin verilen özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarına birim açma ön izni 
verilir. 

 

 
 

Birim açma ön izni alan ve 
Yönetmelik 10 uncu maddeye göre 
yapılan başvuruyu değerlendirmek 
üzere Müdürlük nezdinde bir il 
değerlendirme komisyonu 
oluşturulur. İl değerlendirme 
komisyonu, il sağlık müdürü veya 
görevlendireceği bir müdür 
yardımcısının başkanlığında, Tıp 
Meslekleri Şube Müdürlüğü ve Tütün 
ve Madde Bağımlılığı İşleri Şube 
Müdürlüğü/Biriminden (Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumunun ilgili birimi), birer 
teknik personel olmak üzere en az 
üç üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması 
hâlinde il değerlendirme 
komisyonuna ayrıca inşaat 
mühendisi gibi teknik personel ilave 
edilebilir. 

 
Başvuru, il değerlendirme 

komisyonu tarafından öncelikle 
dosya bazında incelenir ve 
noksanlıklar varsa, Müdürlükçe birim 
talebinde bulunanlara bildirilir. 
Başvuru dosyasında noksanlık 
yoksa, il değerlendirme komisyonu 
tarafından personel, bina, tıbbi 
donanım ve araç-gereçler ile bu 
Yönetmeliğin öngördüğü diğer 
hususlara uygunluk yönünden 
yerinde inceleme yapılarak, 
sonuçları bir rapor hâlinde 
düzenlenir. 

 
Başvuru belgeleri noksan olan 

veya durumu ilgili mevzuata uygun 
bulunmayan başvuru dosyası ret 
gerekçeleriyle birlikte başvuru 
sahibine iade edilir. Müdürlüğe 
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yapılan başvuru işlemleri, başvuru 
tarihinden itibaren en geç on beş 
işgünü içerisinde sonuçlandırılır. 

 
Başvuru dosyasının uygun 

bulunması hâlinde valilikçe açılma 
izni belgesi düzenlenir. Başvuru 
sahibi, düzenlenen izin belgesi ile 
faaliyete başlar ve 
faaliyet/uygunluk belgesine 
eklenmesi için en geç on işgünü 
içinde müdürlüğe müracaat eder. 

 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce; 
 
a) Tütün bağımlılığı tedavisi ve 

eğitimi yapmakta olan sağlık kurum 
ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç üç ay içerisinde bu 
Yönetmelikle belirlenen şartlara 
uygunluklarını sağlarlar. Üç ayın 
sonunda durumlarını bu 
Yönetmeliğe uygun hâle 
getirmeyen sağlık kurum ve 
kuruluşlarının tütün bağımlılığı ve 
eğitimine ilişkin faaliyetleri uygunluk 
sağlanıncaya kadar valilikçe 
durdurulur. 

 
b) Tütün bağımlılığı tedavisi 

eğitimleri sonunda verilmiş katılımcı 
belgelerinin geçerli olabilmesi için 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç üç ay 
içinde Genel Müdürlükçe 
onaylanması gerekir. Üç ay içinde 
onaylanmayan sertifika veya 
katılımcı belgeleri Genel 

Müdürlükten onay alınmadan 
kullanılamaz. 

 
1.16. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
“İl Sağlık Turizmi Birimi” kurulmuş 
mudur? (Kadro Yönergesi Ek.1/1-7; 
Sağlık Turizmi Yönergesi Md. 10; 
SHGM’nin 31/07/2013 tarihli ve 
26889 sayılı yazısı). 

 
AÇIKLAMA:  Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü; ilde bulunan sağlık 
kuruluşlarına başvuran uluslararası 
hasta sayıları, İl’e gelen turist sayıları, 
ilin coğrafik konumu, uluslararası 
ulaşım imkânları, ildeki hastanelerin 
fiziki, teknolojik şartları ve insan 
kaynakları gibi unsurlar 
değerlendirilerek illeri 1, 2 ve 3’üncü 
seviye olarak belirler. 

 
SHGM’nin 31/07/2013 tarihli 

ve 26889 sayılı yazısıyla 1. Seviye 
İller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya 
ve Muğla olarak; 2. Seviye İller 
Bursa, Aydın, Adana, Mersin, Denizli, 
Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Van, 
Diyarbakır, Erzurum, Edirne, 
Gaziantep, Trabzon, Hatay, 
Samsun, Çanakkale, Şanlıurfa, 
Konya, Afyonkarahisar ve Bolu 
olarak belirlenmiş, bu illerin 
dışındakiler de 3. Seviye olarak 
belirlenmiştir. Bakanlıkça 1. ve 2. 
seviye illerde Müdürlük bünyesinde 
“İl Sağlık Turizm Birimi” kurulması 
uygun görülmüştür.  
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İl Sağlık Turizmi Biriminde 
Yabancı dil bilen en az bir sağlık 
personeli veya tabip ile sekretarya 
işlemlerini yürütecek bir personel 
görevlendirilir. Bu birim, Sağlık 
Hizmetleri Şubesi veya Kamu Yataklı 
Sağlık Hizmetleri Şubesi veya Özel 
Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi 
bünyesinde genel müdürlüğün 
uygun görüşü ile birinci veya ikinci 
seviye illerde kurulur. İl sağlık turizmi 
birimlerinde Müdürlük tarafından, 
hizmet alımı usulüyle, ihtiyaç 
duyulan yabancı dilde yeterli 
sayıda tercüman istihdam edilebilir 
veya tercümanlık hizmet alımı 
döner sermaye kaynaklarından 
temin edilir. 
 

 
 
Bu birim, ildeki kamu ve özel 

sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi ve 
turistin sağlığı hizmetleri ile ilgili 
denetim yapar ve koordinasyonu 
sağlar. Sağlık turizmi ile ilgili 
personellerin eğitimini yapar. Sağlık 

turizmi ile ilgili toplantılara ili temsilen 
katılır. İldeki sağlık turizmi ile ilgili 
kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını 
sağlar. Müdürlükte bulunan sağlık 
turizmi ile ilgili birimler ve kişiler, 
uluslararası hastalara sunulacak acil 
sağlık hizmetleri hususunda 112 acil 
hizmetleri şubesi ile koordineli olarak 
çalışır. 
 
1.17. İlde organ bağışında 
bulunmak isteyen kişilerin 
başvuruları kabul edilerek, Türkiye 
Organ ve Doku Bilgi sistemine 
kaydediliyor mu?  (Kadro Yönergesi 
Ek.1/1-2; SHGM’nin 18/03/2013 
tarihli ve 9694 sayılı yazısı). 

AÇIKLAMA: Organ bağışında 
bulunan kişilerin bilgileri, 
Bakanlığımız bünyesinde işletilen 
Türkiye Organ ve Doku Bilgi 
Sistemine (TODS) kaydedilerek, 
çıkarılan form bağışçıya imzalatılır 
ve bu form Müdürlükte saklanır. 
Ayrıca, bağışçıya organ bağış kartı 
verilir.  

1.18. Kamuya ait sağlık 
kurumlarınca/kuruluşlarınca verilen 
üremeye yardımcı tedavi hizmetleri 
denetleniyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/1-2; ÜYTE Yönetmelik Md. 20). 

AÇIKLAMA: Üremeye Yardımcı 
Tedavi Merkezleri, şikâyet üzerine 
yapılan inceleme ve soruşturma ile 
Bakanlıkça teknik komisyona 
yaptırılan veya Bakanlık müfettişleri 
tarafından yapılan olağan ve 
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olağan dışı denetimler hariç olmak 
üzere; müdürlük ekipleri tarafından 
ÜYTE Yönetmeliğinin ekinde yer alan 
Ek -10’da belirtilen denetim 
formuna göre üç ayda bir rutin 
olarak denetlenir.  

Denetim ekibi ilgili müdür 
yardımcısı başkanlığında aşağıda 
nitelikleri belirtilen heyetten oluşur. 

 
a) AÇSAP Genel 

Müdürlüğü’nün müdürlükteki ilgili 
şube görevlisi, 

 
b) Genel Müdürlüğün 

müdürlükteki ilgili şube görevlisi, 
 

 
 
c) Müdürlükçe görevlendirilen, 

il bünyesinde kamuda görev 
yapan, ÜYTE ünitesi sorumlusu 
olabilme niteliklerine sahip kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanı ve 
ilde varsa ÜYTE laboratuvarı 
sorumlusu olabilme niteliklerine 
sahip histoloji ve embriyoloji uzmanı. 

 
İhtiyaç duyulması halinde 

mimar ve makine mühendisi de bu 
heyete çağrılabilir. 
 

1.19. Yataklı tedavi kurumlarında 
bulunan yanık tedavi birimleri 
denetleniyor mu? (Yanık Tedavi 
Birimi Yönergesi Md.17) 

AÇIKLAMA: Yanık tedavi birimi; 
yanık odası, yanık ünitesi veya yanık 
tedavi merkezi için kullanılan genel 
tanımlamayı ifade eder. 

 Yanık Odası: Yanık tedavi 
merkezi veya ünitesi bulunmayan 
sağlık tesislerinde,  genel cerrahi, 
plastik ve rekonstürüktif cerrahisi 
veya çocuk cerrahisi kliniklerinden 
birinin bünyesinde en az iki hastaya 
aynı anda yanık tedavi hizmeti 
verebilecek nitelikte fizik, donanım 
ve personel şartlarını haiz yanık 
birimidir. 

Yanık Tedavi Merkezi: Eğitim 
ve araştırma hastanelerinin idari ve 
tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan, 
ancak diğer birimlerden izole 
edilmiş veya müstakil binası olan, 
tüm yanık vakalarının kabul edildiği, 
(çocuk sağlığı ve hastalıkları 
hastaneleri bünyesindeki yanık 
tedavi birimlerine sadece çocuk 
hastalar kabul edilir.) ilk şok 
tedavilerinden rehabilitasyonlarına 
kadar olan tüm tedavi süreçlerinin 
gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon 
koşullarının en yüksek seviyede 
sağlandığı, giriş ve çıkışlarının 
enfeksiyon kontrolü bakımından 
denetimli olduğu merkezdir.  
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Yanık ünitesi: Sağlık tesisi 
bünyesinde faaliyet gösteren, 
asgari sterilizasyon şartlarının 
oluşturulduğu, diğer birimlerden 
izole edilmiş, yatarak tedavisi 
gereken ancak nakil gerektirmeyen 
yanık hastalarının bakım ve 
tedavilerinin sağlandığı, en az 5 
yatak kapasitesi bulunan yanık 
birimidir. 

  Yanık tedavi birimlerinin işleyişi 
ve yanık hizmetlerinin bu Yönerge 
hükümlerine uygun olarak etkili bir 
şekilde yürütülmesinden 
müdürlükler, baştabipler ve yanık 
tedavisi birim sorumluları birinci 
derecede ve müteselsilen 
sorumludur. 

 Müdürlükler işleyiş ile alakalı 
yılda en az iki kez periyodik olarak 
denetim yapar, sonuçları 
değerlendirir ve tespit edilen sorun 
ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri 
alır. Lüzumu halinde denetim 
sonuçlarını raporlar ve Bakanlığa 
bildirir. 

1.20. Kamuda görevli sağlık meslek 
mensuplarının uyum, hizmet içi 

eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri 
eğitimler ile ilgili planlamalar 
yapılarak, Bakanlığa bildiriliyor mu?  
(Kadro Yönergesi Ek.1/1-10). 

AÇIKLAMA: Diyaliz tıbbi eğitimleri ile 
kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbi 
eğitimi, terapötik aferez tıbbi eğitim 
başvuruları alınarak, Bakanlığa 
iletilmelidir.  

1.21. Engelli sağlık kurulu raporlarına 
yapılan itirazlara ilişkin işlemler 
usulüne uygun yürütülüyor mu? 
(Engellilik Ölçütü Yönetmeliği Md. 
10) 

AÇIKLAMA: Engelli sağlık kurulu 
raporuna; engelli, velisi veya vasisi 
veyahut raporu isteyen kurum 
tarafından itiraz edilebilir. İlgililer 
itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık 
kurulu raporunun tasdikli bir örneği 
ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık 
müdürlüğüne başvurur. İl sağlık 
müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu 
raporu alacak kişi en yakın farklı bir 
engelli sağlık kurulu raporu vermeye 
yetkili hastaneye gönderilir.  

İtiraz edilen engelli sağlık 
kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen 
engelli sağlık kurulu raporundaki 
kararlar aynı yönde ise engelli sağlık 
kurulu raporu kesinleşir. 

Engelli sağlık kurulu raporla-
rının farklı olması durumunda, Sağlık 
Bakanlığınca belirlenmiş olan 
hakem hastanelerden, kişinin 
ikamet ettiği yere en yakın bir 
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hakem hastaneye, kişi yeniden 
muayene edilmesi ve engelli sağlık 
kurulu raporu tanzim edilmesi 
amacıyla yine il sağlık müdürlüğü 
kanalıyla gönderilir. Hakem 
hastanenin engelli sağlık kurulunca 
verilen kararı kesindir. 

 

Milli Savunma Bakanlığına 
bağlı asker hastanelerince; Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeline 
verilecek engelli sağlık kurulu 
raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeline verilecek 
özürlü sağlık kurulu raporlarına 
yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Eğitim Hastanesi ve 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile 
yetkilendirilecek hastanelerce kesin 
olarak karara bağlanır. 
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2. ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

2.1. Özel hukuk tüzel kişileri ile 
gerçek kişilere ait yataklı sağlık 
kurum ve kuruluşlarına izin 
verme/ruhsatlandırma çalışmaları 
zamanında ve eksiksiz olarak 
yürütülüyor mu?  (Kadro Yönergesi 
Ek.2/2-3; Özel Hastaneler 
Yönetmeliği Md.14). 

 

 
 
AÇIKLAMA: Özel hastaneler, 
Bakanlığın izni ile açılır ve 
ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak 
isteyenler, bu Yönetmeliğe göre 
hangi tür özel hastane açacaklarını 
da belirten bir dilekçe ile bizzat 
veya mesul müdürlerince ilgili 
valiliğe başvururlar. Yapılan 
başvuru, sağlık müdürlüğünce 
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 onbeş iş günü içerisinde 
Bakanlığa gönderilir. 

 
Aşağıdaki belgeler de 

Bakanlığa gönderilen evraka 
eklenir: 

 
a) İl Sağlık Müdürünce, özel 

hastanenin hasta kabul ve tedavi 
etmeyi istediği her uzmanlık 
dalından en az bir uzman tabip 
görevlendirilmek suretiyle 
oluşturulan bir ekip tarafından 
hazırlanan, özel hastanenin bütün 
tıbbî ünitelerinin yerinde 
incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik 
ile öngörülen tıbbî donanıma sahip 
olup olmadıklarını gösteren ilgili dal 
uzmanları raporu, 

 
b) İlgili mevzuata göre 

düzenlenmiş tıbbî atik raporu, 
 
c) (Değişik:RG-21/3/2014-

28948)* Müdürlükçe Yönetmelik EK-
9’a uygun olarak düzenlenen ve 
bina standartlarını gösteren 
müşterek teknik rapor. 
 

2.2. Özel hastanelerin Bakanlık 
politikalarına ve düzenlemelerine 
uyumu denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.2/2-5, Özel Hastaneler 
Yönetmeliği Md. 62; Özel Sağlık 
Kuruluşları Denetim Yönergesi 
Md.14-16). 

AÇIKLAMA: Özel hastaneler, 
şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça 
yapılacak olağan dışı denetimler 
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hariç olmak üzere, Özel Sağlık 
Kurum Ve Kuruluşlarının İl Sağlık 
Müdürlüklerince Denetimine İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge 
hükümleri gereğince Müdürlükçe 
oluşturulan bir ekip tarafından 
düzenli olarak denetlenir.  
 
Ruhsata Esas Denetim: Bakanlıkça 
ilgili mevzuatına göre 
ruhsatlandırılan özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarının, ruhsata esas şartları 
taşıyıp taşımadıklarına yönelik 
yapılan denetimdir. Ruhsatlan-
dırılmış özel hastaneler yılda en az 
bir defa, ruhsata esas yönden 
denetlenir.  
Hizmete Esas Denetim: Özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarının hizmet 
sunumlarının Bakanlık mevzuat ve 
düzenlemelerine uygunluğunun 
değerlendirildiği denetimdir. Ruhsat-
landırılmış özel hastaneler yılda en 
az iki defa, hizmete esas yönden 
denetlenir.  
 
2.3. Özel hastane denetimlerinde 
tespit edilen eksiklik ve 
usulsüzlüklerle ilgili yaptırım 
uygulanıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.2/2-5, Özel Hastaneler 
Yönetmeliği Md. 62; Özel Sağlık 
Kuruluşları Denetim Yönergesi 
Md.20) 

 
AÇIKLAMA:  Süre verilmesi; Denetim 

sonucunda ilgili mevzuatına göre 

süre verilmesi gereken hallerde, 

denetim tutanağı Müdürlüğün ilgili 

şubesine gönderilir. Denetim 

sonuçları ilgili şube tarafından 

değerlendirilerek Müdürlük onayına 

sunulur. Müdürlükçe denetlenen 

kurum/kuruluşa yazılı olarak süre 

verilir. Süre sağlık kuruluşuna tebliğ 

edildiği tarihten itibaren başlar.  

Uyarı; Denetim sonucunda ilgili 

mevzuatına göre uyarı verilmesi 

gereken hallerde, denetim tutanağı 

Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. 

Denetim sonuçları ilgili şube 

tarafından değerlendirilerek 

Müdürlük onayına sunulur. 

Müdürlükçe denetlenen 

kurum/kuruluş yazılı olarak uyarılır.  

İdari para cezası; Denetim 

sonucunda ilgili mevzuatına göre 

idari para cezası verilmesi gereken 

hallerde, denetim tutanağı 

Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. 

Denetim sonuçları ilgili şube 

tarafından değerlendirilerek idari 

para cezasının öngörülmesi halinde 

ilgili şube tarafından 

kurum/kuruluşun idari para 

cezasının tespiti için bir önceki aya 

ait brüt hizmet gelirini gösteren 

onaylı gelir tablosunu talep edilir. 

Müdürlükçe idari para cezası için 

Valilik onayına sunulur. Alınan Valilik 
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onayı sonrası uygulanacak idari 

para cezası ilgili kurum/kuruluşa 

tebliğ edilir. İdari para cezası genel 

hükümlere göre tahsili için yetkili 

tahsil (vergi) dairesine bildirilir.  

Faaliyet durdurma cezası; Denetim 

sonucunda ilgili mevzuatına göre 

faaliyet durdurma cezası verilmesi 

gereken hallerde, denetim sonucu 

Müdürlüğün ilgili şubesine gönderilir. 

İlgili şube tarafından faaliyet 

durdurma müeyyidesinin öngörül-

mesi halinde ilgili mevzuatına göre 

acil durumlarda Valilik onayı ile 

gerekli işlem tesis edilerek Bakanlığa 

bildirilir. Faaliyet durdurma cezasının 

Bakanlık tarafından uygulanacağı 

hallerde, durum Bakanlığa bildirilir.  

Ruhsat iptali/ruhsatın geri alınması; 

Denetim sonucunda ruhsat 

iptalini/geri alınmasını gerektiren 

hallerin tespitinde, sağlık kurum ve 

kuruluşunu ruhsatlandıran şubeye 

bildirir. İlgili şube tarafından gerekli 

işlemler yürütülür. Süre verilmesi 

dışındaki idari müeyyideler 

uygulanmadan önce ilgili şube 

tarafından kurum/ kuruluşun 

savunması alınır. İlgili şube 

tarafından, sağlık kurum ve 

kuruluşlarına uygulanacak/ 

uygulanan müeyyideler 

www.denetim.shgm.saglik.gov.tr 

web adresine kayıt edilerek takibi 

yapılır. 

 
2.4. Özel Sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarca verilen kan ve kan 
ürünleri hizmetleri denetleniyor mu?  
(Kadro Yönergesi Ek.1/2-2; Kan ve 
Kan Ürünleri Yönetmeliği Md.19). 

AÇIKLAMA: Olağanüstü denetimler 
hariç olmak üzere Kan ve Kan 
Ürünleriyle ilgili hizmet birimleri Ulusal 
Kan ve Kan Ürünleri Rehberinde yer 
alan  denetim formuna göre yılda 
en az iki kez Bakanlık tarafından 
denetlenir. 

2.5. Özel sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarınca verilen diyaliz 
hizmetleri denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/2-2; Diyaliz 
Yönetmeliği Md.26). 

 
2.6. Özel sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarınca verilen üremeye 
yardımcı tedavi hizmetleri 
denetleniyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/2-2; ÜYTE Yönetmelik Md. 20). 

AÇIKLAMA: Merkezler, şikâyet 
üzerine yapılan inceleme ve 
soruşturma ile Bakanlıkça teknik 
komisyona yaptırılan veya Bakanlık 
müfettişleri tarafından yapılan 
olağan ve olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri 
tarafından bu Yönetmeliğin ekinde 
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Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri 
 

yer alan Ek -10’da belirtilen denetim 
formuna göre üç ayda bir rutin 
olarak denetlenir. 

2.7. Özel sağlık kurumlarınca/ 
kuruluşlarınca verilen yoğun bakım 
hizmetleri denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/2-2,11; Yoğun Bakım 
Tebliği Md.23 ). 

 
2.8. Geleneksel, tamamlayıcı, alter-
natif tıp ve sağlık beyanıyla ilgili 
uygulamalar denetlenerek, izinlere 
aykırı faaliyet ve Bakanlığa 
bildiriliyor mu?  (Kadro Yönergesi 
Ek.1/2-6). 

 

2.9. Özel sağlık kuruluşlarında görevli 
sağlık meslek mensuplarının uyum, 
hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve 
benzeri eğitimler ile ilgili planlamalar 
yapılarak, Bakanlığa bildiriliyor mu?  
(Kadro Yönergesi Ek.1/1-10). 
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3. TIP MESLEKLERİ, ÖZEL TANI VE 
TEDAVİ HİZMETLERİ 

3.1. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan 
özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
hekim ve sağlık personeline verilen 
meslekten men cezalarının 
uygulanmasını sağlamak üzere, ilgili 
meslek odalarıyla işbirliği yapılıyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/3-1). 

 

 

3.2. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili 
yapılan şikayetler değerlendirilerek 
gerekli işlemler yapılıyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/3-3). 

 

 

3.3. Psiko-teknik merkezlerinin açılış 
kapanış ve denetim işleri yürütülüyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/3-5,  
Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek /4 
sayılı cetvel) 

AÇIKLAMA: Psiko-teknik değerlen-
dirme merkezi açmak isteyen kişi 
aşağıda belirtilen belgeler ile işyeri 
açmak istediği ilin il sağlık 
müdürlüğüne başvurur. 

a) Başvuru sahibinin psiko-
teknik değerlendirme merkezi 
açmak istediğine dair dilekçe, 

b) (Değişik:RG-25/5/2012-
28303) Merkezde çalışacak kişinin 
psikolog unvanını (Fakültelerin 4 yıllık 
psikoloji bölümü mezunları) taşıdığını 
belgeleyen diplomanın il sağlık 
müdürlüğünce tasdikli örneği 
(Merkezde çalışacak psikologların 
birden çok olması durumunda her 
biri için ayrı belge istenir.),  

c) Psiko-teknik değerlendirme 
merkezinin onaylı krokisi, 

d) Merkezde, psiko-teknik 
değerlendirme için kullanılacak ve 
bu Cetvelde genel esas ve usulleri 
belirtilen trafik alanda geliştirilmiş 
bilgisayar destekli testlerin Türkiye 
toplumu özelliklerine göre 
hazırlanmış norm çalışmasına sahip 
olduğunu gösterir belge örneği, 

e) Merkezde kullanılacak 
bilgisayar destekli testleri 
kullanabilmek için yetkilendirilmek 

21 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Tıp Meslekleri, Özel Tanı ve Tedavi Hizmetleri 
 

istenen psikoloğun bu Cetvelde 
tanımlanan özellikleri içeren eğitimi 
aldığına dair belge (Merkezde 
çalışacak psikologların birden çok 
olması durumunda her biri için ayrı 
belge istenir).   

Belgeleri tam ve geçerli olan 
başvuru sahibine ait merkez, il sağlık 
müdürlüğü elemanlarınca, başvuru 
tarihinden itibaren en geç 1 ay 
içerisinde bu Yönetmelikte 
tanımlanan usul ve esaslara uygun 
olup olmadığı yönünden yerinde 
denetlenir. Uygun bulunduğu 
takdirde işyerine (örnekleri bu 
Cetvelde yeralan) Psiko-teknik 
Değerlendirme Merkezi Çalışma 
Uygunluk Belgesi ve başvuruda 
beyan edilen psikoloğa (ya da 
psikologlara ayrı ayrı olmak üzere) 
Psiko-teknik Değerlendirme 
Uygulama Yetki Belgesi düzenlenir. 

3.4. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan 
özel sağlık kuruluşları ile varsa bu 
kuruluşlardaki “Cerrahi Müdahale 
Birimleri” denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/4-1,2; ATTYÖSKHY 
Md. 32; Özel Sağlık Kuruluşları 
Denetim Yönergesi Md.14-15).  
 

AÇIKLAMA: Sağlık kuruluşları, 
şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça 
yapılacak olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere, Müdürlükçe 
oluşturulan bir ekip tarafından 
düzenli olarak denetlenir.  

 
Ruhsatlandırılmış tıp merkezleri 

yılda en az bir defa, poliklinikler en 

az iki yılda bir defa, 
muayenehaneler ise en az yılda bir 
defa ruhsata esas yönden 
denetlenir.  

 
Ruhsatlandırılmış tıp merkezleri 

yılda en az iki defa, poliklinikler ve 
muayenehaneler ise yılda en az bir 
defa hizmete esas yönden 
denetlenir. 
 
3.5. Cerrahi Müdahale Birimi 
bulunan Özel Tıp Merkezlerinde/Dal 
Merkezlerinde bulunan “Transfüzyon 
Merkezleri” denetleniyor mu? (Kan 
ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Md. 
10/2; 19) 
 
AÇIKLAMA: 04.12.2008 tarih ve 
27074 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kan 
ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin 10. 
Madde 2. Fıkrasında "Tüm yataklı 
tedavi kurumları ile acil müdahale 
şartlarını taşıyan ve Bakanlığın 
transfüzyon uygulaması için gerekli 
gördüğü sağlık kuruluşları 
Transfüzyon Merkezi açar." 
hükümleri mevcut olup; Kan ve kan 
bileşeni kullanmakta olan tüm Özel 
ve Kamu Hastaneleri ile Cerrahi 
Müdahale Birimi bulunan Özel Tıp 
Merkezleri ve Özel Dal Merkezleri'nin 
de Transfüzyon Merkezi açması 
gerekmekte olup denetime 
tabidirler. 

Olağanüstü denetimler hariç 
olmak üzere Kan ve Kan Ürünleriyle 
ilgili hizmet birimleri Ulusal Kan ve 
Kan Ürünleri Rehberinde yer alan  
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denetim formuna göre yılda en az 
iki kez Bakanlık tarafından 
denetlenir. 
 
3.6. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan 
özel sağlık kuruluşlarının 
denetimlerinde tespit edilen eksiklik 
veya usulsüzlüklerle ilgili gerekli 
yaptırımlar uygulanıyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/4-1,2; ATTYÖSKHY 
Md. 32; Özel Sağlık Kuruluşları 
Denetim Yönergesi Md.20).  

 
AÇIKLAMA: Bkz. 2.3. Sorunun 
açıklaması. 
 
3.7. Eksimer Laser Cerrahisi 
Uygulanacak Cerrahi Müdahale 
Birimleri denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/4-1,2; ATTYÖSKHY 
Md. 32; Eksimer Laser Cerrahisi 
Tebliği) 
 

 
AÇIKLAMA: Bkz. 3.4. sorunun 
açıklaması. 
 
3.8. Akupunktur uygulayan sağlık 
kuruluşları denetleniyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/2-6; Akupunktur 
Yönetmeliği md.25) 

AÇIKLAMA: Akupunktur, İğne, lazer 
ışınları (lazer akupunktur) gibi 
bilimsel uyarı yöntemleri ile 
vücuttaki ve kulaktaki bulunmuş 
özel noktaların uyarılması suretiyle 
yapılan tedaviyi ifade eder. İlgili 
Yönetmelikte, akupunktur 
uygulanan sağlık kuruluşları üniteler, 
merkezler ve muayenehaneler 
olarak adlandırılmıştır. 

 Akupunktur Üniteleri; Özel 
hastaneler mevzuatına göre 
ruhsatlandırılmış özel hastaneler, 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik ile uygunluk belgesi 
verilmiş özel sağlık kuruluşları 
bünyesinde yapılan akupunktur 
tedavileri, sağlık kuruluşunun 
faaliyet gösterdiği ayrı bir dal ve bu 
sağlık kuruluşunun bir ünitesi olarak 
kabul edilir. 

  
Akupunktur Merkezleri; 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre 
akupunktur tedavisi özel bir dal 
olarak kabul edilerek özel dal 
merkezi şeklinde değerlendirilen 
yerler akupunktur merkezleridir. 
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Muayenehaneler; hekimlerin 
mesleklerini serbest olarak icra 
etmek üzere münferiden Kanun 
hükümlerine göre açtıkları özel 
sağlık kuruluşları olup, akupunktur 
tedavisinin bu sağlık kuruluşunda 
yapılması durumunda muayene-
hane kapsamında değerlendirilir. 

Sağlık kuruluşları Müdürlük 
tarafından oluşturulan ekipler 
tarafından düzenli olarak 
denetlenir. Şikayet, soruşturma ve 
Bakanlık merkez teşkilatının veya 
Müdürlüğün talebi üzerine 
yapılacak olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere, olağan 
denetimler en az dört ayda bir 
yapılır. Denetimlerde Ek- 3'de yer 
alan denetleme formu kullanılır. 
Denetim ile ilgili bulgular ve 
sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve 
denetim defterine yazılır 

3.9. Özel biyokimya, mikrobiyoloji ve 
patoloji laboratuarları denetleniyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/4-3; 992 
Sayılı Kanun Md. 6, Tıbbi 
Laboratuarlar Yönetmeliği Md. 25) 

AÇIKLAMA: Tıbbi laboratuvarlar, 
müdürlükçe 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 Tıbbi Laboratuarlar 
Yönetmeliği ekinde yer alan 
denetim formu kullanılır. Denetim ile 

ilgili tespitler ve sonuçlar, Bakanlığa 
bildirilir. 

 
Müdürlük görevlendireceği en 

az iki personel ve bir tıbbi 
laboratuvar uzmanından oluşan 
denetim ekibi oluşturur. 

 
Müdürlük, denetim raporlarını 

en geç beş iş günü içinde Genel 
Müdürlüğe gönderir. Tespit edilen 
eksiklikler müdürlük tarafından takip 
edilir. Tıbbi laboratuvarlar, yılda en az 
bir kez Tıbbi Laboratuarlar 
Yönetmeliği ekinde yer alan 
denetim formu kapsamında, öz 
denetim yapar ve sonuçlarını kayıt 
altında alır. Bakanlık gerektiğinde öz 
denetim kayıtlarının gönderilmesini 
isteyebilir.  

 

 
 

3.10. Özel radyoloji ve fizik tedavi 
laboratuarları denetleniyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/4-3, 3153 
Sayılı Kanun Md. 9; Radyoloji, 
Radyom ve Elektrikle Tedavi 
Müesseseleri Hakkında Tüzük) 
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AÇIKLAMA: Her türlü röntgen, 
radiyom ve elektroterapi 
kuruluşlarıyla, tabip bir diş tabipleri 
muayenehanelerindeki teşhise 
mahsus röntgen ve diğer elektrik 
tedavi cihaz ve aletleri ve 
fizyoterapi müesseseleri Sağlık 
Bakanlığınca denetlenir.  

3.11. Hiperbarik oksijen tedavisi 
uygulanan özel sağlık kuruluşları 
denetleniyor mu? (Hiperbarik 
Yönetmeliği Md. 34). 
 

AÇIKLAMA: Sağlık kuruluşu Müdürlük 
tarafından oluşturulan denetim 
ekiplerince düzenli olarak 
denetlenir. Şikayet, soruşturma ve 
Bakanlık Merkez Teşkilatı veya 
Müdürlüğün talebi üzerine 
yapılacak olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere, olağan 
denetimler en az 6 ayda bir yapılır. 
Denetimlerde EK-9 da gösterilen 
Denetleme Formu kullanılır. Denetim 
ile ilgili bulgular ve sonuçlar 
Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim 
Defterine yazılır. 

 

Denetimler, denetim işlemi için 
görevlendirilen bir hekim, varsa 
uzman hekim veya sertifikalı hekim 
olmak kaydıyla en az iki sağlık 
personeli tarafından gerçekleştirilir. 

 
Bu denetimlerde tespit edilen 

eksiklikler için, Denetleme 
Formunda eksikliğin giderilmesi için 
verilecek süre sütununda belirlenen 
süreler verilir. Bu süre içerisinde, 
belirlenen eksikliğini gidermediği 
tespit edilen sağlık kuruluşuna, 
Denetleme Formunda eksikliğin 
devamında verilecek faaliyet 
durdurma süresinde belirlenen süre 
boyunca faaliyet durdurması 
uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici 
olarak durdurulan sağlık 
kuruluşunun verilen süre sonunda; 
süresiz durdurulanın ise, üç ay 
içerisinde eksikliklerini gidermediği 
tespit edildiği takdirde sağlık 
kuruluşunun Uygunluk Belgesi 
geçersiz sayılarak iptal edilip geri 
alınır. 

 

 
 
Denetimlerde bir sağlık 

kuruluşunda Denetleme 
Formundaki birden çok eksikliğin 
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aynı anda tespit edildiği 
durumlarda, eksikliklerin giderilmesi 
için tanınacak süre veya eksiklikler 
giderilmediğinde uygulanacak 
faaliyeti durdurma süresi olarak, 
süresi en uzun olan hüküm için 
belirlenen süre uygulanır. 
 
3.12. Sağlık kabinleri denetleniyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/4-4, 
Sağlık Kabinlerinin Açılması ve İşleyişi 
konulu 1997/3 sayılı genelgesi) 
 
AÇIKLAMA: Sağlık kabinlerinin 
olağan denetimleri İl Sağlık 
Müdürlüğünce yılda en az üç kez 
yapılır. Denetim sonuçları denetim 
defterine denetimi yapan yetkili 
veya yetkililer tarafından düzenli 
olarak işlenir. Denetimde tespit 
edilen eksikliklerin tamamlanması 
için uygun bir süre tanınır. Tanınan 
süre sonunda eksikliklerin 
giderilmediğinin tespiti halinde, söz 
konusu sağlık kabini Valilik Onayı ile 
süreli veya süresiz olarak kapatılır. 
 
3.13. Gezici sağlık araçları ve 
ünitelerinin çalışmalarına yönelik izin 
işlemleri usulünce yürütülüyor mu? 
(THGM’nin 2010/81 Sayılı Genelgesi) 
 

AÇIKLAMA: Belediyeler, kamuya 
yararlı dernek ve vakıflar ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları tarafından özel mevzuatı 
gereğince sağlık taraması yapılmak 
istenmesi halinde taramanın özelliği, 
kapsamı, yer ve süresi belirtilerek, 

tarama yapılacak ilin sağlık 
müdürlüğü aracılığıyla öncelikle 
Bakanlığımızdan ön izin alınması 
gerekmektedir. 

Bakanlıktan ön izin alınmasını 
müteakiben başvuru sahibi;  

1) Taramaya katılacak sağlık 
personeline ilişkin belgeleri,  

2) Tarama uygulamasında 
kullanılacak gezici araç ve üniteye 
ilişkin belgeleri,  

3) Gezici araç ve ünitede 
bulundurulacak tıbbi cihaz ve 
malzeme listesini,  

içeren başvuru dosyasını tarama 
yapılacak ilin sağlık müdürlüğüne 
sunar. İl sağlık müdürlüğünce 
başvurunun uygun görülmesi 
halinde taramayı yapacak kuruluş 
yetkilisi adına  “Tarama Yetki 
Belgesi” düzenlenir. Bu belgede; 
taramayı yapacak kurum/kuruluşun 
adı ve adresi, yetkilendiren kişi 
bilgileri, taramanın kapsamı, 
yapılacağı yer ve süresi belirtilir ve 
belge il sağlık müdürünce imzalanır. 
Bu kapsamda yapılacak sağlık 
taramasında aşağıdaki hususlara 
riayet edilmesi gerekmektedir. 

1) Tarama başlangıcında ve 
bitiminde müdürlüğe bilgi verilir. 

2) Tarama kapsamı dışında 
herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz. 
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3) Taramada kullanılacak araç ve 
materyalde ticari isim ve logo 
kullanılamaz. 

4) Hasta hakları mevzuatına uygun 
hareket edilir.  

5) Tarama yapılan kişilerden 
herhangi bir ücret talep edilmez. Bu 
taramalar sonucu sağlık 
kurumlarına müracaatı gereken 
kişiler, ticari maksatlı istismarları 
önlemek için Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri ve devlet üniversitesi 
hastanelerine yönlendirilir.  

6) Tarama kapsamında yapılan 
işlemler ile tarama sonuçlarına dair 
tespit edilen tıbbi bulgular rapor 
halinde müdürlüğe sunulur. 

Belirtilen hususlara riayet etmeyen 
kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili 
mevzuata göre işlem yapılır. 
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4. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

4.1. Diş ve diş eti hastalıklarıyla ilgili 
epidemiyolojik araştırma çalışmaları 
yapılarak, ilgili kurumlarla işbirliği 
halinde uygulanması sağlanıyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/5-1). 

AÇIKLAMA: İl Sağlık Müdürlüğünce, 
diş ve diş eti hastalıklarını tanımlama 
ve görülme sıklığını ölçme, bu 
hastalıkların nedenlerini araştırma, 
uygulanan sağlık hizmetinin veya 
programların etkinliğini ölçme ve 
değerlendirme çalışmaları yapılması 
gereklidir. İl Sağlık Müdürlüğünün 
epidemiyolojik araştırma çalışması 
yapılması ve uygulanmasının 
sağlanması amacıyla Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastaneleri/Merkezleri, 
Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakül-
teleri ve Diş Hekimleri Odasıyla 
işbirliği yapılabileceği değerlen-
dirilmiştir.  

4.2. Tedavi edici diş hekimliği 
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 
ihtiyaçlar planlanarak Bakanlığa 
gönderiliyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/5-2). 

AÇIKLAMA: İl Sağlık Müdürlüğü Ağız 
ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğünce, 
tedavi edici diş hekimliği 
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla mevcut 
hizmet birimlerinin yönlendirilmesi, 
hizmetlerin izlenmesi, değerlendiril-

mesi, personel ve tıbbi cihazların 
kaydının tutulması, açılması 
planlanan hastane, merkez, ünite 
birimlerinin mahalli etütlerinin 
yapılarak, ihtiyaçların planlanması 
ve Bakanlığa gönderilmesi 
gerekmektedir.  

4.3. Koruyucu diş hekimliği 
hizmetleri, Bakanlık direktifleri 
doğrultusunda izlenip, 
değerlendiriliyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/5-3). 

 

4.4. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili 
koruyucu hekimlik amaçlı eğitim 
çalışmaları yürütülüyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/5-6). 

AÇIKLAMA: Ağız ve diş sağlığı ile 
ilgili koruyucu hekimlik amaçlı 
öğrencilere ve halka ağız ve diş 
sağlığı eğitim programları yapılması, 
uygulanması, onaylatılması, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ve özellikle kitle 
iletişim araçlarından da 
yararlanılarak uygulanması ve 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır.  

28 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 
 

4.5. Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve 
işyeri açan kişilerle mücadele 
edilmekte midir? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/5-7; 1219 Sayılı Kanun Md. 41) 

 

Sahte diş hekimliği faaliyetinde 
bulunduğu tespit edilen kişiler 
hakkında 1219 Sayılı Tababet ve 
Suabati San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair kanunun 41.Maddesi (Kişisel 
çıkar amacı olmasa bile diplomasız 
olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin 
herhangi bir muayene veya 
müdahale yapan, diş hekimliği klinik 
hizmetleri ile ilgili işyeri açanların 
meslek icraları durdurulur. 

Bu kimseler hakkında üç yıldan beş 
yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur) 
hükmü uyarınca Cumhuriyet 
Başsavcılığına Suç Duyurusunda 
bulunulması gerekmektedir. 

4.6. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 
özel sağlık kuruluşları müdürlük 
tarafından oluşturulan denetim 
ekiplerince düzenli olarak 

denetleniyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/5-5; Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Yönetmeliği Md. 29) 

AÇIKLAMA: Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe 
göre, ağız ve diş sağlığı sunan göre 
sağlık kuruluşları faaliyet alanları, 
hizmet alt yapı özellikleri ile 
bünyesinde bulunan diş ünitlerine 
göre merkez, poliklinik, müşterek 
muayenehane ve 
muayenehaneden oluşur. 

a) Merkez: Birden fazla diş hekiminin 
müştereken açtıkları, en az üç diş 
ünitinin ve genel anestezi ile 
müdahale biriminin bulunduğu, 
hastaların müşahede, muayene, 
teşhis ve tedavi edildikleri ağız ve 
diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık 
kuruluşudur.  

b) Poliklinik: Birden fazla diş 
hekiminin müştereken açtıkları ve 
en az iki diş ünitinin bulunduğu ağız 
ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık 
kuruluşudur.  

c) Müşterek muayenehane: Birden 
fazla diş hekiminin veya en az bir diş 
hekimi ve bir tabibin müştereken 
açtıkları ve mesleklerini serbest 
olarak icra ettikleri sağlık 
kuruluşudur. 

d) Muayenehane: Diş hekiminin 
mesleğini serbest olarak icra etmek 
üzere münferiden açtığı sağlık 
kuruluşudur. 
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Sağlık kuruluşları müdürlük 
tarafından oluşturulan denetim 
ekiplerince düzenli olarak 
denetlenir. Şikayet, soruşturma ve 
Bakanlık merkez teşkilatı veya 
müdürlüğün talebi üzerine 
yapılacak olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere, olağan 
denetimler muayenehane ve ortak 
muayenehanelerde gerekli 
görüldüğünde, merkez ve 
polikliniklerde en az 6 ayda bir 
yapılır. Denetimlerde bu 
Yönetmeliğin 7 numaralı ek’inde ye 
alan Denetleme Formu kullanılır. 
Denetim ile ilgili bulgular ve 
sonuçlar müdürlüğe ait Teftiş ve 
Denetim Defterine yazılır. 

 

Denetimler, denetim işlemi için 
görevlendirilen varsa biri diş hekimi 
olmak kaydıyla en az iki sağlık 
personeli ve oda tarafından 
görevlendirilen bir diş hekiminin 
oluşturduğu ekip tarafından 
gerçekleştirilir. Denetim ekibinin 
yönetimi müdürlük yetkilisindedir. 
Olağan denetimler mümkün olduğu 
kadar mesai saatleri içerisinde ve 
düzenli aralıklarla gerçekleştirilir. 

4.7. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 
özel sağlık kuruluşlarının 
denetimlerinde tespit edilen eksiklik 
ya da usulsüzlüklerle ilgili gerekli 
yaptırımlar uygulanıyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/5-5; Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmeti Yönetmeliği Md. 29) 

AÇIKLAMA: Denetimlerde tespit 
edilen eksiklikler için, Denetim 
Formu’nda eksikliğin giderilmesi için 
verilecek süre sütununda belirlenen 
süreler verilir. Bu süre içerisinde, 
belirlenen eksikliğini gidermediği 
tespit edilen sağlık kuruluşuna, 
Denetim Formu’nda eksikliğin 
devamında verilecek faaliyet 
durdurma süresinde belirlenen süre 
boyunca faaliyet durdurması 
uygulanır.  

Bu şekilde faaliyeti geçici olarak 
durdurulan sağlık kuruluşunun 
verilen süre sonunda; süresiz 
durdurulanın ise, üç ay içerisinde 
eksikliklerini gidermediği tespit 
edildiği takdirde sağlık kuruluşunun 
Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak 
iptal edilip geri alınır. 

Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda 
denetim formundaki birden çok 
eksikliğin aynı anda tespit edildiği 
durumlarda, eksikliklerin giderilmesi 
için tanınacak süre veya eksiklikler 
giderilmediğinde uygulanacak 
faaliyeti durdurma süresi olarak, 
süresi en uzun olan hüküm için 
belirlenen süre uygulanır. 
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4.8. Ağız diş sağlığı poliklinikleri,  
merkezleri ve diş hekimi 
muayenehaneleri için verilen 
Uygunluk Belgesi, Mesul Müdürlük 
Belgesi, Personel Çalışma İzin 
Belgesi için gerekli olan belgeler 
eksiksiz istenmiş midir? (Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmeti Yönetmeliği Madde 
7, 8 EK-1, EK-2, EK-3) 

AÇIKLAMA: Sağlık kuruluşu 
açacakların bizzat veya mesul 
müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir 
dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

 
Dilekçeye; 
a) Sağlık kuruluşunun faaliyet 

göstereceği adres, 
 
b) Sağlık kuruluşunun yerleşim 

planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi, 
c) (Mülga: RG 27/2/2001 -

24331) 
 
d) İlgili mevzuatına göre 

yangına karşı gereken tedbirlerin 
alındığına dair yetkili mercilerden 
alınan belge, 

 

e) (Değişik: RG 27/2/2001 -
24331) Sağlık kuruluşu bir ticaret 
şirketi tarafından açılacak ise; 
ticaret sicili gazetesinin ve 
ortaklarının tamamının tabip veya 
diş hekimi olduklarını gösteren 
belgenin, diplomalarının ve var ise 
uzmanlık belgelerinin müdürlükçe 
tasdikli suretleri, 

 
f) (Değişik:RG-3/4/2012-

28253) Sağlık kuruluşu, adi şirket 
tarafından açılacak ise; tabiplerin 
veya diş hekimlerinin diplomalarının 
ve var ise uzmanlık belgelerinin 
müdürlükçe tasdikli suretleri ve 
sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu 
vergi dairesi adı ve vergi kimlik 
numarası beyanı, 

 
h) (Değişik: RG 27/2/2001 -

24331) Sağlık kuruluşunda bulunan 
ünit ve diğer malzemelere ait 
faturaların, satış veya kullanım hakkı 
belgelerinin birer örneği, ancak 
daha önce açılmış sağlık kuruluşları 
için bir kez geçerli olmak üzere ünit 
ve malzemenin diş hekimine ait 
olduğunu bildirir beyanı, 

 
i) (Değişik: RG 27/2/2001 -

24331) Mes’ûl müdürün sağlık 
kuruluşunda çalıştığına dair mes’ûl 
müdürlük sözleşmesi, (Değişik 
ibare:R.G.:17/10/2008-27027) T.C. 
Kimlik Numarası ve iki adet vesikalık 
fotoğraf, 
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j) Sağlık kuruluşunda çalışan 
diş hekiminin odaya kayıtlı 
olduğuna dair oda kayıt belgesi, 

 
k) (Değişik: RG 27/2/2001 -

24331) Sağlık kuruluşunda çalışan 
diş hekimlerinin diplomalarının veya 
geçici mezuniyet belgelerinin 
müdürlükçe onaylı birer sûretleri, 
ikişer adet vesikalık fotoğrafları, 

 
l) Tabelalarının standartlara 

uygun olduğunu gösterir oda 
tarafından düzenlenmiş belge, 

 
m) Sağlık kuruluşunda çalışan 

diş hekimlerine ait varsa SDE 
sertifikasının bir fotokopisi, 

 
birer nüsha halinde eklenir. 

  

Yukarıda (d) ve (i) bendlerinde 
belirtilen belgeler, muayenehane 
ve ortak muayenehane için 
yapılacak  başvurularda istenmez. 
Askeri dişhekimleri için ise (j) bendi 
uygulanmaz. 

 

4.9. Diş protez laboratuarlarının 
denetimleri İl Denetim Ekibince 
yönetmelik hükümlerine göre 
yürütülmekte midir? (Diş Protez 
Laboratuarları Yönetmeliği Md. 12) 

AÇIKLAMA: Müdürlük, Ağız ve Diş 
Sağlığı Şube Müdürünün 
başkanlığında, Bakanlığa bağlı 
çalışan bir diş hekimi, bir diş protez 
teknisyeni ve bir sağlık memuru ile 
varsa o ilin diş protez teknisyenleri 
odasının veya derneğinin 
görevlendireceği bir diş protez 
teknisyeninin de bulunduğu il 
denetim ekibini oluşturur. 

 
İl denetim ekibinin görevleri 

şunlardır: 
 
a) Laboratuvar ruhsat 

başvuru aşamasında dosya 
üzerinden ve yerinde inceleme 
yapmak, 

32 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 
 

b) Laboratuvarları Yönetmelik 
hükümlerine uygunluğu yönünden 
en az yılda bir defa denetlemek, 

 
c) Rutin denetimler dışında 

şikayet, ihbar ve sair durumlarda 
laboratuvarı denetlemek, 

 
d) Her bir denetim için 

denetim defterine, denetimin 
yapıldığı gün ve saati, denetimin ne 
amaçla gerçekleştirildiğini, denetimi 
gerçekleştiren yetkililerin adı, 
soyadı, unvanı ve görev yaptıkları 
kuruluşu, denetimde saptanan 
eksiklikleri, denetim sonucu verilen 
kararı, denetimi gerçekleştiren 
yetkililer ile laboratuvarın mes’ul 
müdürünün imzalarını kaydetmek. 

 
e) (Ek:RG-31/12/2011-

28159) Ek-10’dakiDiş Protez  
Laboratuvarı Çalışanları Değerlendir
me Formunu doldurmak. 

f) (Ek:RG-31/12/2011-
28159) Laboratuvarlarda protez 
yapımında kullanılan metallerin 
insan sağlığına zararlı alaşımlar 
içermediğinin ve TS EN İSO 22674 
sayılı Standarda uygunluğunun 
tespiti amacıyla denetim yapılan 
laboratuvarlardan rastgele 
seçilecek protez metallerinin 
Bakanlıkça belirlenecek usul ve 
esaslar doğrultusunda metalürjik 
testlerinin yaptırılmasını sağlamak ile 
sonuçlarından Bakanlığa bilgi 
vermek. 

4.10. Diş protez laboratuarları için 
verilen Ruhsat Belgesi, Mes'ul 
Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma 
Belgesi için istenen belgeler 
dosyasında mevcut mudur? (Diş 
Protez Laboratuarları Yönetmeliği 
Madde 10- 11 Ek-2, Ek-3, Ek-4) 

 
 
AÇIKLAMA: Müstakil laboratuvar 
açacaklar; bizzat veya mes'ul 
müdürleri vasıtasıyla, bu 
Yönetmelikte belirtilen 
laboratuvarlardan hangi türü 
açacaklarını, çok amaçlı diş protez 
laboratuvarı başvurusunda ayrıca 
bu laboratuvarın hangi türleri 
kapsayacağını açıkça belirten bir 
dilekçe ile (Ek:1) Müdürlüğe 
başvururlar. 

 
Dilekçeye ekli başvuru 

dosyasında bulunması gereken bilgi 
ve belgeler şunlardır: 

 
a) Laboratuvarın açılması 

düşünülen bina ve laboratuvarın 
bölümlerini gösteren, metrekare 
cinsinden kullanım alanı belirtilmiş 
mes’ul müdür tarafından 
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onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim 
planı, 

 
b) (Değişik:RG-4/4/2012-

28254) Laboratuvar şirket tarafın-
dan açılacak ise; şirketin diş protez 
hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve 
faaliyet alanının yer aldığı, 
ortaklarının tamamının diş hekimi 
ve/veya diş protez teknisyeni 
olduğuna ilişkin beyan ve Ticaret 
unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil 
memurluğunun adı ve ticaret sicil 
numarası beyanı  (Şirketin 
kuruluş statüsünü ve son yönetimini 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
1/10/2003 tarihindenönce 
yayınlanmışsa Ticaret Sicil 
Gazetesinin aslı veya müdürlükçe 
onaylı örneği), 

 
c) Yangına karşı gereken 

tedbirlerin alındığına dair, ilgili 
mevzuata göre yetkili olan 
mercilerden alınan belge, 

 
d) Açılmak istenen 

laboratuvarın sahibi ile mes’ul 
müdürü olan diş hekimi veya diş 
protez teknisyeninin diplomasının 
veya Bakanlıkça verilen diş protez 
teknisyenliği meslek belgesinin 
Müdürlükçe aslının görüldüğüne 
dair onaylanmış örneği, 

 
e) Çalışacak diş hekimi ve diş 

protez teknisyenlerinin aslının 
görüldüğüne dair Müdürlükçe 
onaylanmış diploma veya meslek 
belgesi örneği, 

f) Laboratuvarda çalışan her 
bir kişinin, laboratuvar sahibi ile 
mes’ul müdürünün (Değişik ibare: 
R.G.31/7/2009-27305) T.C. Kimlik 
Numarası beyanı, Türk vatandaşı 
olmayan diş protez teknisyenlerinin 
Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli 
kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı 
gereği yetkili merciinden alınacak 
çalışma izin belgesi, 

 
g) Mes’ul müdürün mes’ul 

müdürlük belgesi için son 6 ay 
içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık 
fotoğrafı, 

 
h) (Değişik:RG-31/12/2011-

28159) Mesul müdür dahil tüm 
çalışanlar için 16/6/2004 tarihli ve 
25494 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-
II’deki Ağır ve Tehlikeli İşlerde 
Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik 
Muayene Formu, 

 
ı) Mes’ul müdür ve 

çalışanların 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli 
sağlık muayenelerinin yapılıp, 
bulaşıcı hastalığı olmadığı ve 
mesleğini icraya mani bir hal 
bulunmadığına dair sağlık 
kuruluşundan alınacak tek hekim 
imzalı sağlık raporu, 

 
i) Laboratuvarın türüne göre 

belirlenmiş mes’ul müdür imzalı 
asgari araç-gereç ve malzeme 
listesi, 
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j) Ruhsat kaybı nedeniyle 
yapılacak ruhsat yenileme işlemleri 
için ruhsatın kaybolduğuna dair 
gazete ilanı. 

 
k) (Ek:RG-31/12/2011-

28159) Mesul müdür dâhil tüm 
çalışanların, iki yılda bir, radyoloji 
uzmanı tarafından raporlanmış 
büyük boy akciğer filmleri. 

 
Bu belgeler iki nüsha halinde 

düzenlenir. 
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5. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ 
 

 

5.1. İl düzeyinde, halk sağlığı 
hizmetlerinin hedef ve stratejilerini 
de içeren bir Stratejik Plan 
hazırlanmış mıdır? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/8-1; Hukuk Müşavirliğinin 2013/3 
Sayılı Genelgesi). 

AÇIKLAMA: Bakanlık ve bağlı 
kuruluşların stratejik planlarında yer 
alan hedefler doğrultusunda, her ile 
ait il stratejik planı ile yatırım planı ve 
insan kaynakları planı, İl Sağlık 
Müdürünün başkanlığında 
kurulacak bir komisyon tarafından 
oluşturulur.  

Komisyon, İl Sağlık Müdürü, Genel 
Sekreter (ler) ve Halk Sağlığı Müdürü 
ile bu yöneticilerin katılımını uygun 
bulduğu birer personelden oluşur. İl 
Sağlık Müdürlüğü, söz konusu 
planların hazırlanmasını koordine 
eder ve bu çalışmalara yönelik 
sekretarya hizmetlerini yürütür 
Hazırlanan bu planlar, İl Sağlık 

Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ve 
bağlı kuruluşlara gönderilir. 

5.2. Bakanlıkça halk sağlığı 
alanında yapılan düzenlemelerin, il 
düzeyindeki uygulamaları takip ve 
kontrol ediliyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/8-2) 

 

 

5.3. İl genelindeki Kamu Hastane 
Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü 
arasında ortak görev ve hizmetler 
bakımından gerekli koordinasyon 
sağlanıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/8-3; Hukuk Müşavirliğinin 2013/3 
Sayılı Genelgesi) 

AÇIKLAMA: 663 Sayılı KHK’nin 25 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının “İl sağlık 
müdürlüğü, bağlı kuruluşların il 
teşkilatının koordinasyonunu yapar 
ve uyumlu çalışmasını gözetir, Sağlık 
hizmetleri yönünden ilin durumunu 
Bakanlıkça belirlenen aralıklarla 
Bakanlığa rapor eder ” hükmü ile 
ildeki sağlık hizmetlerinin 
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koordinasyonu ve bağlı kuruluşların 
taşra teşkilatlar inin uyumlu 
çalışmasını gözetme görevi İl Sağlık 
Müdürüne verilmiştir 
 

 
 

Diğer taraftan, hastane 
Öncesi acil sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesindeki sorumluluğunun 
yanında kamu sağlık kuruluşları gibi 
özel ve üniversiteler dâhil tüm sağlık 
kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin 
tamamının gerektirdiği 
koordinasyonu sağlamak İl Sağlık 
Müdürünün görevidir 
 

Sağlık hizmetlerinin etkin bir 
biçimde koordinasyonun 
sağlanması için İl Sağlık Müdürünün 
başkanlığında, ayda bir defadan az 
olmamak üzere taşra teşkilatı en üst 
yöneticilerinin bir araya gelmesiyle il 
koordinasyon toplantıları yapılır Bu 
toplantılara gerektiğinde üniversite 
ve özel sağlık kuruluşlarının 
yöneticileri de davet edilebilir, 
Geçerli ve kabul edilebilir mazeret 
halleri ve izinler haricinde, İl Sağlık 
Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterlerinin toplantıya iştiraki 
zorunludur Koordinasyon 
toplantılarının sekretarya işlemleri, İl 
Sağlık Müdürlüğünce yürütülür, 
Toplantı gündemi, İl Sağlık Müdürü 
tarafından istişare ile belirlenerek 

acil haller saklı kalmak kaydıyla 
toplantı gününden en az üç gün 
önce toplantıya katılacak 
yöneticilere yazılı olarak bildirilir 
Toplantı gündeme göre 
gerçekleştirilir ve alman kararlar 
yazılı hale getirilir. 

 

5.4. Halk Sağlığı Müdürlüğünün 
sunduğu hizmetlerin takibi yapılıyor 
mu? (Kadro Yönergesi Ek.1/8-4) 

 

5.5. Bakanlık aile hekimliği 
politikaları ile ilgili il düzeyinde 
hedeflerin belirlenmesi ve 
uygulamanın izlenmesi çalışmaları 
yürütülüyor  mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/8-5) 
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6. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 
 
6.1. Sağlık Müdürlüğünde bilgi 
güvenliği ve faaliyetlerini yürütmek 
ve koordine etmek üzere “Bilgi 
Güvenliği Yetkilisi” görevlendirilmiş 
midir? (BGPY Md. 8/1) 
 
AÇIKLAMA: Bilgi Güvenliği, bilgi ve 
bilginin işlem gördüğü bilgi 
sistemlerinin emniyetli ve güvenilir 
olarak kullanılabilmesi, 
bütünlüğünün ve gizliliğinin 
muhafazası ve yetkisiz kişilerin 
bilgiye ulaşmaları halinde tespit 
edilmelerine yönelik tedbirlerin 
tümüdür.  
 

Sağlık Müdürlüğü üst 
yönetimince hangi seviyede ve 
hangi alt kuruluşlarında “Bilgi 
Güvenliği Yetkilisi” görevlendire-
ceklerine kurum bilgi sistemleri 
kapsamı, etki alanı, personel sayısı 
gibi kriterleri göz önüne alarak, 
ölçek yaklaşımı çerçevesinde karar 
verirler ve görevlendirecekleri Bilgi 
Güvenliği Yetkilisinin sorumluluk 
alanını belirler.   

 
Bilgi Güvenliği Yetkilisinin ana 

işlevi, bulunduğu kurumdaki bilgi 
güvenliği faaliyetlerini Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü ile 
koordineli bir şekilde yürütmektir. 
 
6.2. Sağlık Müdürlüğünde “Bilgi 
Güvenliği Planı” yapılmış mıdır?  
(BGPY Md. 8/3; Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu). 

AÇIKLAMA: Bilgi Güvenliği Yetkilisi, 
Kurumu için Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu çerçevesinde 
“Bilgi Güvenliği Planı” yapar ve bu 
Plan kurum idaresince onaylanır. 
 
 

 
 
 
6.3. Bilgi güvenlik olayı raporlarının 
bildirilmesini, işlem yapılmasını ve 
işlemin sonlandırılmasını sağlayan 
idari uygulama planı oluşturulmuş 
mudur? (BGPY Md. 9/1-a; Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu). 
 
6.4. Güvenlik ihlaline neden olanlar 
hakkında, hukuki süreç başlatılıyor 
mu? (BGPY Md. 9/1-ç; Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu). 
 
AÇIKLAMA: Bilgi güvenlik olayı 
raporlarının bildirilmesini, işlem 
yapılmasını ve işlemin 
sonlandırılmasını sağlayan idari 
uygulama planı oluşturulur.  
 
Bilgi güvenliği ihlâli oluşması 
durumunda kişilerin tüm gerekli 
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faaliyetleri hatırlamasını sağlamak 
maksadıyla bilgi güvenliği olayı 
rapor formatı hazırlanır.  
 
Güvenlik ihlal olayının oluşması 
durumunda olay anında raporlanır.  
 
Güvenlik ihlaline neden olanlar 
hakkında, hukuki süreç başlatılır.  
 
Tüm çalışanlar, üçüncü taraf 
kullanıcıları ve sözleşme tarafları 
bilgi güvenliği olayını önlemek 
maksadıyla güvenlik zayıflıklarını 
doğrudan kendi yönetimlerine veya 
hizmet sağlayıcılarına mümkün olan 
en kısa sürede rapor ederler. 
 

 
 
6.5. Resmi ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarından doğrudan veya ilgili 
birimlerce derlenen istatistik bilgileri 
toplanarak, değerlendiriliyor mu? 
Veri akışının eksiksiz olarak 
Bakanlığa ulaşması/ulaştırılması 
sağlanıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/11-4) 

AÇIKLAMA: Konya ilinde yapılan 
pilot denetimde, uygulamada 
sadece “Form 018-C Gıda Ve 
Zehirlenme Cetveli”nin Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
2009/29 sayılı genelgesi 
doğrultusunda Temel Sağlık 
istatistikleri Modülüne (TSİM) girildiği 
görülmüştür.  Anılan form, 
zehirlenme veya şüphesi olan 
vakalar için düzenlenir. Vaka tespit 
eden tüm sağlık kurum ve kuruluşları 
(aile hekimleri, toplum sağlığı 
merkezleri, devlet, ilçe, eğitim 
araştırma, özel dal, üniversite 
hastaneleri ile her türlü özel sağlık 
kuruluşları) tarafından, İl Sağlık 
Müdürlüğüne 24 saat içinde (faks, 
kurye, elektronik ortam, vb. ile) 
bildirir. Telefon teyidi alınır.  
 
      Zehirlenme vakalarının takibi 
sırasında, ölüm olayı olduğunda 
vakanın kaydının bulunarak formun 
ilgili bölümüne ölüm, tarih ve saati 
kaydedilip, Sağlık Müdürlüğünün 
Sağlık Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğü irtibata geçilmesi 
gerekmektedir. 
 
6.6. Veri akışının eksiksiz olarak 
Bakanlığa ulaşması/ulaştırılması 
sağlanıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/11-4; Bakanlığımızın 2007/94, 
2008/18, 2008/56, ve 2010/61 Sayılı 
Genelgeleri; Bakanlığın 14.08.2012 
tarihli ve 2321 sayılı Yazısı) 
 
AÇIKLAMA: Konya İlinde yapılan 
denetimde, fiili olarak Sağlık Net, 
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Kds (Karar Destek Sistemi), Kimlik 
Paylaşım Sistemi (KPS) ve ÇKYS-TSİM 
İl Sistem Yöneticiliği görevlerinin 
yürütüldüğü, ayrıca Ölüm Bilgi 
Sistemi Kullanıcı Tanımlamalarının 
yapıldığı görülmüştür. 
  

Sağlık.NET; sağlık 
kurumlarında elektronik ortamda 
üretilen verileri, doğrudan 
üretildikleri yerden, standartlara 
uygun şekilde toplamayı, toplanan 
verilerden tüm paydaşlar için uygun 
bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde 
verim ve kaliteyi arttırmayı 
hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı, 
genişleyebilen bir bilgi ve iletişim 
platformudur.   

 
Sağlık.NET ile ilgili (şifre, veri 

gönderememe, KDS sayfasına 
erişim problemi vb.) sorun yaşayan 
kurum ve kuruluşların problemleri 
Sağlık Bilgi Sistemleri şube 
Müdürlüğünce çözülmektedir. 

 
663 Sayılı KHK sonrası, Sağlık 

Müdürlüğünün, Sağlık.NET’e veri 
girişlerinin yapılıp yapılmadığını 
kontrol etmekle yükümlü olduğu 
kurum ve kuruluşlar; Üniversite 
Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel 
Tıp/Dal Merkezleri, Özel Poliklinikler 
ve Muayenehanelerdir. 
 

 

Halihazırda, sayılan kurum ve 
kuruluşlardan muayenehaneler 
hariç veri girişleri gerçekleşmektedir. 
Esasen, Sağlık Müdürlüğü bu 
kurumların hangi verileri girdiğini, 
verilerin içeriğini ya da zamanında 
girilip girilmediğini sistem üzerinden 
görememektedir. Bu verilerde bir 
eksiklik olması halinde Bakanlığımız 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğünü 
bilgilendirmekte, Müdürlükçe de 
ilgili sağlık kurum ve kuruluşları 
uyarıların gerekli verilerin girilmesi 
sağlanmaktadır.   

 
Karar Destek Sistemi (KDS); 

KDS (Karar Destek Sistemi) 
yönetimin karar verme sürecinde 
kullanacağı verilerin toplanmasını, 
depolanmasını, analiz edilmesini, 
kolay erişilebilmesini, planlamalar-
da, stratejilerin belirlenmesinde ve 
kritik yönetim kararlarının 
alınmasında kullanılmasını sağlamak 
amacıyla oluşturulan sistematik bir 
yapılanmadır. KDS’nin kullanıcı 
atamaları ve Kullanıcı Grup 
eşleştirmeleri Sağlık Bilgi Sitemleri 
Şube Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. 
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Zaman zaman İl ve İlçe Sağlık 

Müdürlüklerinin her kademesindeki 
yöneticiler için, Sağlık.NET’ten bazı 
raporların alınması gerekebilmek-
tedir. Bunu sağlamak için de Sağlık 
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce 
ilgili kişilere kullanıcı adı ve şifre 
tahsis edilmektedir.  
  

Kimlik Paylaşım Sistemi ile ilgili 
Bakanlık Taşra teşkilatı kurumlarının 
(Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği ve bağlı kuruluşlar, Halk 
Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı 
kuruluşlar) Kullanıcı tanımlamaları 
şifre işlemleri ve Ip eşleştirmeleri bu 
bağlamda Sağlık Bilgi Sistemleri 
Şubesi tarafından yürütülmektedir.  

 ÇKYS ve TSİM için kullanıcı 
tanımlamaları veya iptalleri, şifre 
işlemleri, form tanımlama veya iptal 
işlemleri Sağlık Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

İlde bulunan Özel Hastane ve 
Üniversite Hastanelerinde görevli 
Hekimlerin Ölüm Bilgi Sistemi erişim 
sorunları ve kullanıcı işlemleri de 

Sağlık Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
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7. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI-
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 
 
7.1. Belirlenen sağlık politikalarının 
izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin 
sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine 
yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda 
araştırmalar yapılıyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/12-1). 
 
 

 
 
 
7.2. Sağlık hizmetlerinde çalışan 
personelin mesleki eğitimi ve 
gelişimine yönelik faaliyetler 
yürütülüyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/12-2). 
 
AÇIKLAMA: Sağlık hizmetlerinde 
çalışan personelin mesleki eğitimi ve 
gelişimi için eğitim materyalleri 
hazırlanır. Eğitim verilir, seminer, 
sempozyum, konferans, araştırma 
ve benzeri etkinlikler düzenlenir.  
 
7.3. Teşhis ve tedavi metotlarının 
etkililiği, verimliliği, etkileri vs. 
konularında değerlendirmeler 

yapılıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/12-3).   
 
AÇIKLAMA:  Koruyucu, rehabilite 
edici hizmetler, teşhis ve tedavi 
metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, 
etik, sosyal, hukuki, organizasyonel 
ve ekonomik etkileri konularında 
değerlendirmeler yapılır ya da 
yaptırılır.  
 
7.4. Kanıta dayalı tıp uygulamaları 
ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması 
faaliyetleri yürütülüyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/12-3). 
 
 

7.5. Toplum ve Birey sağlığının 
korunması ve farkındalık 
çalışmalarıyla, sağlık düzeyinin 
yükseltilmesine yönelik davranış 
değişikliği oluşturma ve sürdürme 
çalışmaları yürütülüyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/13-1,2) 
 
7.6. Halk sağlığının korunması, 
geliştirilmesi, hastalık risklerinin 
azaltılması ve önlenmesine yönelik 
olarak, eğitim kurumları ve basın 
yayın organları aracılığıyla toplumu 
bilgilendirici ve eğitici program ve 
kampanyalar yapılıyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/13-3,4) 
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8. DİSİPLİN ve HUKUK  İŞLERİ 
 
8.1. Disiplin cezasını gerektiren bir fiil 
veya durumun öğrenilmesi üzerine 
gerekli disiplin soruşturması 
zamanaşımı süreleri de dikkate 
alınarak başlatılmakta mıdır? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/15-1; 657 s. DMK Md. 
124, 125, 126, 127). 
 

AÇIKLAMA: Uyarma, kınama ve 
aylıktan kesme cezaları disiplin 
amirleri tarafından; kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası, 
memurun bağlı olduğu kurumdaki 
disiplin kurulunun kararı alındıktan 
sonra, atamaya yetkili amirler, il 
disiplin kurullarının kararlarına 
dayanan hallerde Valiler tarafından 
verilir. 

 

Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki 
isteği üzerine, memurun bağlı 
bulunduğu kurumun yüksek disiplin 
kurulu kararı ile verilir. 

a)Uyarma, kınama, aylıktan 
kesme ve kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezalarında bir ay 
içinde disiplin soruşturmasına,  

b) Memurluktan çıkarma 
cezasında altı ay içinde disiplin 
kovuşturmasına başlanmadığı 
takdirde disiplin cezası verme yetkisi 
zamanaşımına uğrar. 

Disiplin cezasını gerektiren fiil 
ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 
nihayet iki yıl içinde disiplin cezası 
verilmediği takdirde ceza verme 
yetkisi zamanaşımına uğrar. 
 
8.2. Disiplin Soruşturması netice-
sinde kendisine disiplin cezası 
verilmesi öngörülen personelin 
cezası, disiplin cezası vermeye 
yetkili amirler tarafından verilmekte 
midir? (Kadro Yönergesi Ek.1/15-1; 
Sağ. Bak. Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği Ekinde yer alan “Disiplin 
Cezası Vermeye Yetkili Amirler” 
Cetveli) 
 
AÇIKLAMA: Sağlık Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği kapsamına 
giren memurların, memuriyet 
unvanlarına göre disiplin amiri ve 
üst disiplin amirleri Yönetmelik Ek-1 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Disiplin 
cezalarının anılan cetvelde göste-
rilen amirler dışında verilmesine 
imkan bulunmamaktadır. 

 
Geçici olarak asli görev yerinin 

dışında çalışan personelin disiplin 
amirleri Yönetmelik ekinde tespit 
olunan geçici olarak çalıştığı 
birimdeki disiplin amirleridir. 
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8.3. Disiplin amirleri; uyarma, kınama 
ve aylıktan kesme cezalarını 
soruşturmanın tamamlandığı 
günden itibaren 15 günlük süre 
içinde veriyorlar mı? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/15-1; 657 sayılı DMK 
Md. 128). 

 

 

8.4. Hakkında disiplin soruşturması 
yürütülen memura yasa uyarınca 
Savunma Hakkı tanınmakta mıdır? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/15-1; 657 s. 
DMK Md. 130). 

AÇIKLAMA: Devlet memuru 
hakkında savunması alınmadan 
disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili 
disiplin kurulunun 7 günden az 
olmamak üzere verdiği süre içinde 
veya belirtilen bir tarihte 
savunmasını yapmayan memur, 
savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır. 

8.5. Yapılan ön incelemelerde süre 
sınırlamalarına uyuluyor mu? (Kadro 
Yönergesi Ek.1/15-5; 4483 Sayılı 
Kanun Md. 7, 9) 

AÇIKLAMA: Yetkili merci, soruşturma 
izni konusundaki kararını suçun 5 
inci maddenin birinci fıkrasına göre 
öğrenilmesinden itibaren ön 
inceleme dahil en geç otuz gün 
içinde verir. Bu süre, zorunlu 
hallerde onbeş günü geçmemek 
üzere bir defa uzatılabilir. 

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki 
fıkrada belirtilen süreler içinde 
memur veya diğer kamu görevlisi 
hakkında soruşturma izni verilmesi 
veya verilmemesi konusunda karar 
vermek zorundadır. 

Yetkili merci, soruşturma izni 
verilmesine veya verilmemesine 
ilişkin kararını Cumhuriyet 
başsavcılığına, hakkında inceleme 
yapılan memur veya diğer kamu 
görevlisine ve varsa şikayetçiye 
bildirir. 

Soruşturma izni verilmesine ilişkin 
karara karşı hakkında inceleme 
yapılan memur veya diğer kamu 
görevlisi; soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin karara karşı ise 
Cumhuriyet başsavcılığı veya 
şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz 
süresi, yetkili merciin kararının 
tebliğinden itibaren on gündür. 

8.6. Davalara ve icra takiplerine 
ilişkin bilgi ve belge temin edilerek, 
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gerekli savunma ve yazışmalar 
yapılıyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/15-3). 

 

8.7. Sağlık Müdürlüğüne iletilen 
konularda inceleme ve soruşturma 
yapılarak, sonucundan ilgililere bilgi 
veriliyor mu? (Kadro Yönergesi 
Ek.1/15-8). 

 

8.8. Gerekli durumlarda personele 
hukuki yardımda bulunuluyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/15-10; Hukuki 
Yardım Yönetmeliği Md.5). 

AÇIKLAMA: Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarda görev yapan personele 
veya bunların vefatı halinde kanuni 
mirasçılarına bu Yönetmelik 
kapsamında hukuki yardımda 
bulunulabilmesi için aşağıda 
belirtilen hallerin gerçekleşmiş 
olması gerekir. 

a) Sağlık hizmeti sunumu 
sırasında veya bu görevlerinden 
dolayı personele karşı kanunlarda 
suç olarak tanımlanan bir fiilin 
gerçekleştirilmiş olması. 

b) İlgilinin veya kanuni 
mirasçılarının talepte bulunması. 

c) İlgili personelin soruşturma 
safhasında şüpheli, kovuşturma 
safhasında ise sanık durumunda 
bulunmaması. 

Personelin, bir olayda hem 
mağdur hem de şüpheli veya sanık 
durumunda olması halinde mağdur 
sıfatıyla hukuki yardım yapılır. 
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9. HASTA HAKLARI, BİMER VE BİLGİ 
EDİNME 
 

9.1. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş 
mudur? (Hasta Hakları Yönetmeliği 
Md.42/B) 
 
AÇIKLAMA: Hasta hakları 
uygulamalarının yürütülmesi 
amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları 
bünyesinde hasta iletişim birimleri, İl 
sağlık müdürlüğü bünyesinde ise 
Hasta Hakları Kurulu oluşturulur. 
Hasta Hakları Kurulu, üniversite 
hastaneleri, askeri hastaneler ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşları, 
kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı 
merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve 
toplum sağlığı merkezlerinden 
gelen başvuruları değerlendirir, 
karara bağlar, öneri sunar ve 
düzeltici işlemleri belirler. 
 

 
 
İl sağlık müdürü veya müdürlük 

temsilcisi Kurulun başkanıdır. Diğer 
üyeler şunlardır: şikayet edilen 
personelin varsa bir işyeri sendika 
temsilcisi, şikayet edilen personelin 

görev yaptığı kurumun ildeki üst 
yöneticisi tarafından görevlendirilen 
bir kurum temsilcisi (üniversite 
rektörlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği), özel sağlık 
kuruluşlarında ise kuruluşun üst 
yöneticisi tarafından belirlenen bir 
temsilci, hasta hakları 
derneklerinden yoksa tüketici 
derneklerinden bir temsilci, valilikçe 
görevlendirilen bir vatandaş. Birden 
fazla hasta hakları derneğinin veya 
tüketici derneğinin başvurması 
durumunda, dernek temsilcisi il 
sağlık müdürlüğünce kura yoluyla 
belirlenir. Kurulun Sekretarya 
hizmetleri il sağlık müdürlüğü hasta 
hakları koordinatörlüğünce 
yürütülür. 

 
NOT: GEÇİÇİ MADDE 1 – 

(Ek:RG-8/5/2014-28994) Sağlık 
kurum ve kuruluşları bünyesinde 
bulunan hasta hakları birimleri, en 
geç üç ay içerisinde hasta iletişim 
birimine dönüştürülür. Bünyesinde 
hasta iletişim birimi bulunmayan 
sağlık kurum ve kuruluşları en geç 
altı ay içerisinde bu birimi kurar. 

 
İl sağlık müdürlüğü bünyesinde 

hasta hakları kurulu oluşturuluncaya 
kadar mevcut hasta hakları kurulları 
görevine devam eder. Bu 
maddenin yayımı tarihinden 
itibaren en geç altı ay içerisinde il 
sağlık müdürlüğünce kurul 
oluşturulur. İl sağlık müdürlüğü 
bünyesinde kurul oluşturulduğu 
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tarihte mevcut hasta hakları kurulu 
ve üyelerinin görevi sona erer. 

 
9.2. Hasta Hakları kurulu toplantıları 
zamanında yapılıyor mu? (Hasta 
Hakları Yönetmeliği Md.42/C-ç) 

 
AÇIKLAMA: Kurul en geç on beş 
günde bir toplanır.  
 

 
 

9.3. Hasta Hakları Kurulu kararları 
usulüne uygun alınıyor mu? (Hasta 
Hakları Yönetmeliği Md.42/C-e,f). 
 
AÇIKLAMA: Kurul, üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve 
toplantıya katılan üyelerin salt 
çoğunluğu ile karar alır. Karara 
itirazı olan üyelerin karşı oy 
gerekçeleri, kararın altına özet 
olarak yazılır. Kararlar, üyeler 
tarafından imzalanarak dosyalanır.  

 
9.4. Hasta Hakları Kurulu, kendisine 
ulaşan başvurularla ilgili zamanında 
karar veriyor mu? (Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md.42/c-d). 

 
AÇIKLAMA: Kurul, başvurunun 
kurula ulaştığı tarihten itibaren otuz 

gün içerisinde başvuru hakkında 
karar verir. 
 
9.5. Kurul kararları ilgili sağlık kurum 
ve kuruluş ile başvuru sahibine 
bildiriliyor mu? (Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md.42/c-b,f). 
 
AÇIKLAMA: Kurul kararları ilgili sağlık 
kurum ve kuruluş ile başvuru 
sahibine bildirilir. Hasta hakları 
uygulamalarına veya etik ilkelere 
aykırı davranış sebebiyle kurul 
tarafından verilen ihlal kararları, ilgili 
sağlık kurum ve kuruluşuna ve ilgili 
personele yazılı olarak tebliğ edilir. 
 
9.6. Hasta Hakları Kurulunda 
görüşülen dosyalarda gizliliğe riayet 
ediliyor mu? (Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md.42/c-g). 

 
AÇIKLAMA: Kurulda görüşülen 
dosyalar gizlidir, hiçbir şekilde 
üçüncü kişilere bilgi verilemez. Bilgi 
ve dosyalar resmi olarak talep 
edilmesi kaydıyla idari soruşturma 
yapan incelemeciye ya da adli 
mercilere gizliliğe riayet edilerek 
verilir. Kurul üyeleri gizliliğe riayet 
etmekle yükümlüdür. 

 
9.7.  İl Müdürlüğünden Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu kapsamında istenen 
bilgiler süresinde veriliyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/13-5; Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu Md. 5,11; Bilgi 
Edinme Yönetmeliği) 
 
9.8. BİMER (Başbakanlık İletişim 
Merkezi) başvurularıyla ilgili gerekli 
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inceleme ve araştırma yapılarak, 
başvuru sahibine bilgi verilmekte 
midir? (Başbakanlığın 2006/3 sayılı 
genelgesi). 
 
AÇIKLAMA: Kurum ve kuruluşlar, bu 
Kanunda yer alan istisnalar dışındaki 
her türlü bilgi veya belgeyi 
başvuranların yararlanmasına 
sunmak ve bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru 
sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî 
ve teknik tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. 
 

 

Kurum ve kuruluşlar, başvuru 
üzerine istenen bilgi veya belgeye 
erişimi onbeş iş günü içinde 
sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya 
belgenin, başvurulan kurum ve 
kuruluş içindeki başka bir birimden 
sağlanması; başvuru ile ilgili olarak 
bir başka kurum ve kuruluşun 
görüşünün alınmasının gerekmesi 
veya başvuru içeriğinin birden fazla 
kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi 

durumlarında bilgi veya belgeye 
erişim otuz iş günü içinde sağlanır. 
Bu durumda, sürenin uzatılması ve 
bunun gerekçesi başvuru sahibine 
yazılı olarak ve onbeş iş günlük 
sürenin bitiminden önce bildirilir. 
Kanunun 10 uncu maddesinde 
belirtilen bilgi veya belgelere erişim 
için gereken maliyet tutarının idare 
tarafından başvuru sahibine 
bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre 
kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü 
içinde ücreti ödemezse talebinden 
vazgeçmiş sayılır. 
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10. İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK 

10.1. Yapılan geçici görevlendir-
melerde,  mevzuatta öngörülen 
sürelere riayet edilmekte midir? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/14-2; Atama 
Nakil Yönetmeliği Md. 11). 

AÇIKLAMA: Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlar önceden duyurmak 
suretiyle talepte bulunan personeli 
geçici olarak görevlendirebileceği 
gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de 
görevlendirebilir.  

Re’sen görevlendirilen 
personel için süre bir mali yılda iki 
ayı geçemez. Bakanlık ve bağlı 
kuruluşların taşra teşkilatları, kendi 
birimleri içinde ihtiyaç hâlinde 
görevlendirme yapabilir. Bu şekilde 
görevlendirilme bir mali yılda her 
seferinde üç ayı ve toplamda altı 
ayı geçemez. 

 

10.2.  Personel özlük dosyalarının 
düzen ve muhafazasına önem 

verilmekte midir? (657 s. DMK Md. 
109; 2 no’lu Kamu Personeli Genel 
Tebliği) 

AÇIKLAMA: Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası esas alınarak 
kurumlarınca tutulacak personel 
bilgi sistemine kaydolunurlar. 
Burada memurun adı, soyadı, 
cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, 
öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, 
memuriyete başlama tarihi, 
memuriyetten ayrılma tarihi ve 
sebebi, sendika üyeliğine ilişkin 
bilgiler ile gerekli görülecek diğer 
mesleki bilgiler kaydedilir. 

Kurumlarca her memura üzerinde 
memurun kurumu, adı, soyadı, 
unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, fotoğrafı ve gerekli 
görülen diğer bilgilerin yer aldığı bir 
kurum kimlik belgesi verilir. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 
4/C maddelerine göre istihdam 
edilenler, personel bilgi sistemine 
kaydolunur ve bunlara kurum kimlik 
belgesi verilir. Söz konusu personel 
için personel bilgi dosyası tutulur. 

Her memur için bir özlük dosyası 
tutulur. Özlük dosyalarının itina ile 
doğru ve tarafsız bir şekilde 
tutulmasından personel birimleri 
sorumludur. Özlük dosyaları 
memurların başarı, yeterlik ve 
ehliyetlerinin tespitinde, kademe 
ilerlemelerinde, derece yüksel-
melerinde, emekliye ayrılmalarında 
veya hizmetle ilişkilerinin 
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kesilmesinde göz önünde 
bulundurulur. 

Özlük dosyası sekiz bölümden 
oluşur: 

Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen 
atamaya ilişkin belgeler,  

İkinci bölümde; öğrenim durumu, 
bildiği yabancı diller ve derecesi, 
yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve 
incelemeleri ile ilgili belgeler, 
katıldığı her türlü eğitim faaliyetine 
ilişkin belgeler, kendisi tarafından 
verilen yayın ve eserlerine ilişkin 
bilgiler, 

Üçüncü bölümde; memurun 
kullandığı izinlere ilişkin belgeler, 

Dördüncü bölümde; memur 
hakkında yapılan disiplin 
soruşturmalarına ilişkin evraklar ile 
verilen disiplin cezaları, yargı 
organlarınca memur hakkında 
verilmiş karar örnekleri, görevden 
uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile 
varsa inceleme, soruşturma ve 
denetim raporları,  

Beşinci bölümde; kurumlarca 
gerekli görülmesi halinde memurun 
maaş, ücret, harcırah ve sair 
parasal haklarına ilişkin belgeler, 
emeklilik durumuna ilişkin belgeler, 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere 
ilişkin bildirimler, mal beyannameleri 
ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler, 

Altıncı bölümde; memurun adaylık 
ve asli memurluğa atanmasına 

ilişkin belgeler, derece ve kademe 
ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev 
değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici 
görevlendirilmesine ilişkin belgeler,  

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve 
üstün başarı belgesi verilmesine 
ilişkin bilgi ve belgeler, 

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, 
mecburi hizmet yükümlülüğü ve 
özürlülük durumuna ilişkin belgeler 
ile yukarıdaki bölümler kapsamına 
girmeyen memurun hizmet 
durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi 
ve belgeler saklanır.  

 

Belgeler özlük dosyasının ilgili 
bölümüne, eski tarihli olan altta 
olacak şekilde, kronolojik sıraya 
göre yerleştirilir. Bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, özlük 
dosyasında yer alan bilgilerden 
istihdam politikalarının tespiti ve 
uygulanmasında gerekli gördüklerini 
merkezde elektronik ortamda 
tutarlar. Görevi herhangi bir şekilde 
sona eren memurların özlük 
dosyaları kurumlarınca saklanır. 
Özlük dosyalarının tutulması ve 
muhafazasında özel hayatın gizliliği 
ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası 
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içeriği hakkında soruşturma ve 
kovuşturmaya yetkili merciler 
dışındakilere açıklama yapılamaz, 
bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası 
olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler 
ve kayıtlar esas alınarak kişi 
hakkında yayında bulunulamaz.  

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/B ve 4/C 
maddelerine göre istihdam edilen 
personelin personel bilgi 
dosyasında; kronolojik sıraya göre 
sözleşmeler, öğrenim durumuna 
ilişkin belgeler, kurum içi yer ve 
unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, 
izinler, sendika üyeliğine ilişkin 
bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete 
yönelik diğer belgeler tutulur. 

10.3. Personele kullandırılan izinlerde 
mevzuat hükümlerine uyulmakta 
mıdır? (657 sayılı DMK Md. 102, 104, 
105, 108; 2 no’lu Kamu Personeli 
Genel Tebliği) 

AÇIKLAMA: Devlet memurları, 
duruma göre 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen 
“Yıllık İzin”, “Mazeret İzni”, “Hastalık 
İzni” ve “Aylıksız İzin” türlerinden 
birini kullanabilirler. Hangi 
durumlarda hangi iznin 
kullanılabileceği ve bu izinlerin 
süreleriyle ilgili açıklamalar, Devlet 
Memurları Kanununun 102, 104, 105 
ve108. Maddelerinde detaylı bir 
şekilde belirtilmiştir. 

10.4. Atamaları Valilikçe yapılan 
memurların kademe ve derece 
terfisi ile ilgili işlemler takip edilerek, 
zamanında yapılıyor mu? (657 Sayılı 
DMK Md. 65, 67,68,161) 

AÇIKLAMA:  Ataması Bakanlıkça 
yapılan hekim, diş hekimi, eczacı ve 
diğer sağlık personel dışındaki 
memurların, kademe ve derece 
terfileriyle ilgili işlemler ve yazışmalar 
yapılarak ilgili personele bilgi 
verilmelidir.   

10.5. Personelin asalet onaylarının 
alınmasına ilişkin işlemler zamanında 
yürütülüyor mu? (657 Sayılı DMK Md. 
54-58, 159). 

AÇIKLAMA: Sınavlarda başarılı 
olanlardan Devlet memurluğuna 
girmek isteyenler başarı listesindeki 
sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan 
edilen kadro sayısı kadar, 
kurumlarınca memur adayı olarak 
atanırlar. Aday olarak atanmış 
Devlet memurunun adaylık süresi bir 
yıldan az iki yıldan çok olamaz ve 
bu süre içinde aday memurun 
başka kurumlara nakli yapılamaz. 
Adaylık devresi içinde eğitimde 
başarılı olan adaylar disiplin 
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile onay tarihinden 
geçerli olmak üzere asli memurluğa 
atanırlar. Asli memurluğa geçme 
tarihi adaylık süresinin sonunu 
geçemez. Adaylık süresi sonunda 
bu Kanun hükümlerine göre asıl 
memurluğa atananların adaylıkta 
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geçirdikleri süreler, kademe 
ilerlemelerinde ve derece 
yükselmelerinde değerlendirilir. 

 

10.6. Personelin mal beyanı, ilgili 
mevzuata belirtilen sürelerde 
alınıyor mu? (3628 Sayılı Kanun Md. 
6,7; Mal Bildiriminde Bulunulması 
Hakkında Yönetmelik) 

 
AÇIKLAMA: Mal Bildirimlerinin;  
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve 
atanmada, göreve giriş için gerekli 
belgelerle,  
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine 
atanmalarda, atamayı izleyen bir 
ay içinde,  
c) Seçimle gelinen görevlerde 
seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 
iki ay içinde,  
d) Mal varlığında önemli bir 
değişiklik olduğunda bir ay içinde,  
e) Yönetim ve denetim kurulu 
üyelikleri ile komisyon üyeliklerine 
seçim ve atamalarda göreve 
başlama tarihini izleyen bir ay 
içinde,  
f) Görevin sona ermesi halinde, 
ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,  

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, 
gazete sahibi şirketlerin yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri faaliyete 
geçme tarihini, sorumlu müdürleri, 
başyazarları ve fıkra yazarları bu işe 
veya görevlerine başlama tarihini 
izleyen bir ay içinde,  
Verilmesi zorunludur.  
(a) Bendinde yazılı bildirim 
verilmedikçe göreve atama 
yapılamaz.  
Bu Kanun kapsamındaki görevlere 
devam edenler, sonu (0) ve (5) ile 
biten yılların en geç şubat ayı 
sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. 
Yeni bildirimler yetkili merci 
tarafından daha önceki bildirimler 
ile karşılaştırılırlar. 
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11. İDARİ – MALİ İŞLER, YATIRIM VE 
TAHAKKUK 

11.1. İç ve dış yazışmaların kayıt, 
tasnif ve takibi (genel evrak hizmeti) 
düzenli olarak yürütülüyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/17-3). 

 

11.2. Arşiv biriminin arşiv malzemesi 
ile arşivlik malzemenin korunması 
için uygun şartların sağlanması için 
gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/17-3; Devlet 
Arşiv Hiz. Hk. Yönet. Md. 4). 

AÇIKLAMA: 

a)Yangın, hırsızlık, rutubet, su 
baskını, toza ve her türlü hayvan ve 
haşaratın tahriplerine karşı gerekli 
tedbirlerin alınması,  

b)Yangına karşı, yangın 
söndürme cihazlarının yangın 
talimatı çerçevesinde daimî çalışır 
durumda bulundurulması,  

c)Arşivin her bölümünde 
uygun yerlerde higrometre 
bulundurmak suretiyle, rutubetin 
%50-60 arasında tutulması,  

d)Fazla rutubeti önlemek için, 
rutubet emici cihaz veya kimyevî 
maddelerin kullanılması,  

e)Yılda en az bir defa 
mikroorganizmalara karşı koruyucu 
tedbir olarak arşiv depolarının 
dezenfekte edilmesi,  

f)Işık ve havalandırma 
tertibatının elverişli bir şekilde 
düzenlenmesi,  

g)Isının mümkün olduğu 
kadar sabit (kâğıt malzeme 12-15 
derece arasında) tutulması 
gerekmektedir. 

11.3. Sendika üye tespit işlemleri 
zamanında yapılarak Bakanlığa 
bildiriliyor mu? (Sendikalar Kanunu 
Md. 30; SHGM 22/04/2014 tarihli ve 
7927 sayılı yazısı) 

 
 
AÇIKLAMA: Sendika ve 
konfederasyonların üye sayılarının 
belirlenmesinde aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 
 

Tespite ilişkin toplantıya 
kurumun işveren vekili ile tahakkuk 
memuru veya mali hizmetler birimi 
yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda 
faaliyette bulunan sendikalardan 
birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 
15 mayıs tarihinden sonra beş iş 
günü içerisinde kurumca 
belirlenerek sendikalara bildirilen 
yer ve günde yapılır. Bu Kanuna 
tâbi olarak kurumda çalışan kamu 
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görevlilerinin, 15 mayıs tarihi 
itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat 
kesintisi yapılan sendikaların 
üyelerini gösterir liste, toplantıya 
katılanlarca değerlendirilir. Bu 
değerlendirmeden sonra, toplam 
kamu görevlisi sayısı ile sendika 
üyesi kamu görevlilerinin 
sendikalara göre toplam sayılarını 
belirten tutanak toplantıya katılan 
taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, 
kamu işvereni ve sendikalarca 
mayıs ayının son iş gününe kadar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına gönderilir.  

 
Kurumların taşra teşkilatları, 

yukarıdaki esaslara göre tarafların 
katılımı ile yapılacak toplantı 
neticesinde düzenlenecek 
tutanakları kurum merkezinde 
yapılacak tespitte değerlendirilmek 
üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki 
iş günü içerisinde kurum merkezine 
gönderirler. Bu tutanaklar kurum 
merkezinde tarafların katılımı ile tek 
tutanak haline getirilir. 
 

11.4. İldeki kuruluşlara ait araç, 
gereç ve motorlu taşıtlar ile 
Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin 
envanter kayıtları tutuluyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/17-6). 

 

11.5. Kurum kapasitesi 
doğrultusunda gerekli birimlerde 
yeterli sayıda Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Yetkilileri görevlendirilmiş midir? 
(Taşınır Mal Yönetmeliği Md. 5, 6). 

AÇIKLAMA: Taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilisi: Harcama yetkilisi adına 
taşınırları teslim alan, koruyan, 
kullanım yerlerine teslim eden, bu 
Yönetmelikte belirtilen esas ve 
usullere göre kayıtları tutan ve 
bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 
düzenleyen ve bu hususlarda hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde 
harcama yetkilisine karşı sorumlu 
olan görevlileri ifade eder. 
Harcama yetkilileri taşınırların etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak edinilmesinden, 
kullanılmasından, kontrolünden, 
kayıtlarının bu Yönetmelikte 
belirtilen esas ve usullere göre 
saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasını sağlamaktan ve taşınır 
yönetim hesabını ilgili mercilere 
göndermekten sorumludur. 
Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının 
bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak tutulması ve taşınır yönetim 
hesabının ilgili mercilere 
gönderilmesi sorumluluğunu taşınır 
kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla 
yerine getirir. 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, 
harcama yetkililerince, memuriyet 
veya çalışma unvanına bağlı 
kalmaksızın, taşınır kayıt ve 
işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen 
usule uygun şekilde yapabilecek 
bilgi ve niteliklere sahip personel 
arasından görevlendirilir. Taşınır 
işlemleri yoğun olan harcama 
birimlerinde birden fazla taşınır kayıt 
ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. 
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri 

54 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



İdari – Mali İşler, Yatırım ve Tahakkuk  
 

mevzuat bilgisi, kişisel beceri ve iş 
deneyimlerine dikkat edilerek 
görevlendirilmeli ve zorunlu 
olmadıkça bu görevliler 
değiştirilmemelidirler. 

11.6. Dayanıklı taşınırlar, ortak 
kullanım alanının sorumlusu veya 
yöneticisine imzası alınmak suretiyle 
teslim edilmiş midir? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 23/5). 
 

AÇIKLAMA: Oda, büro, bölüm, 
geçit, salon, atölye, garaj ve servis 
gibi ortak kullanım alanlarında 
kullanılmak üzere verilen taşınırlar 
için Dayanıklı Taşınırlar Listesi 
düzenlenir ve taşınırlar ortak 
kullanım alanının sorumlusu veya 
yöneticisine imzası alınarak teslim 
edilir. 
 

11.7. Taşınır İşlem Fişleri gerekli 
muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi 
için Muhasebe birimine zamanında 
gönderilmekte midir? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 30/1). 

AÇIKLAMA: Taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri tarafından, kamu 
idarelerinin muhasebe kayıtlarında 
ilgili stok ve maddî duran varlık 
hesaplarında izlenen taşınırlardan; 
satın alma suretiyle edinilenlerin giriş 
işlemleri ile değer artırıcı 
harcamalar için düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme 
emri belgesi ekinde, muhasebe 
birimine gönderilir. Diğer şekillerde 
edinilen taşınırların girişleri ve maddî 

duran varlık hesaplarında izlenen 
taşınırların çıkışları için düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişlerinin birer 
nüshasının, düzenleme tarihini takip 
eden en geç on gün içinde ve her 
durumda malî yıl sona ermeden 
önce muhasebe birimine 
gönderilmesi zorunludur. Ancak, 
aynı muhasebe biriminden hizmet 
alan harcama birimleri arasında 
yapılan taşınır devirlerinde, 
devreden harcama birimince 
düzenlenen Taşınır İşlem Fişi 
muhasebe birimine gönderilmez. 
 
11.8. Taşınır yönetim hesabı 
düzenlenerek, Bakanlığa 
gönderiliyor mu? (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Md. 34; SGB’nın 
09/12/2013 tarihli ve 4921 Sayılı 
yazısı)  
 
AÇIKLAMA: Taşınır yönetim hesabı, 
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 
tarafından harcama birimleri 
itibarıyla hazırlanır. Taşınır yönetim 
hesabında; önceki yıldan 
devredilen, yılı içinde giren, çıkan 
ve ertesi yıla devredilen taşınırlar ile 
yıl sonu sayımında bulunan fazla ve 
noksanlar gösterilir. 
 
Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki 
cetvellerden oluşur: 
a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım 
Tutanağı, 
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim 
Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane 
Yönetim Hesabı Cetveli, 
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ç) Yıl sonu itibarıyla en son 
düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra 
numarasını gösterir tutanak. 
Taşınır yönetim hesabı; yetkili 
mercilerce istenildiğinde ibraz 
edilmek veya gönderilmek üzere 
harcama biriminde, yurt dışı 
teşkilatının taşınır yönetim hesabı ise 
merkez teşkilatında muhafaza edilir. 
 
İl Sağlık Müdürlüklerinin Taşınır 
Yönetim Hesabını Şubat ayı sonuna 
kadar Bakanlığımıza göndermesi 
gerekmektedir.  
 
11.9. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 
hizmetlerinde kullanılacak binalar 
için mühendislik, kontrolörlük, 
kamulaştırma, projelendirme ve 
ihale işlemleri yürütülüyor mu? 
(Kadro Yönergesi Ek.1/16). 
 
AÇIKLAMA: 663 Sayılı KHK sonrası, 
ildeki mevcut binaların/ 
taşınmazların bakım onarım işlemleri 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Genel 
Sekreterliklerce, yeni hastane, TSM, 
ADSM vs. binalarının yapımına ilişkin 
işlemler (kamulaştırma, 
projelendirme, ihale, kontrolörlük) 
ise İl Sağlık Müdürlüğünce 
gerçekleştirilmektedir. Denetim 
sırasında, yürütülen yatırımlarda/ 
projelerde herhangi bir 
gecikmenin/sorunun yaşanıp 
yaşanmadığı sorgulanmalıdır. 
 
11.10. Binadaki Yangın söndürme 
cihazları TSE’li ve yeterli mi? 

(Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik Md. 99) 
 
AÇIKLAMA: Düşük tehlike sınıfında 
her 500 m2 , orta tehlike ve yüksek 
tehlike sınıfında her 250 m² yapı 
inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, 
uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî 
tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın 
söndürme cihazları bulundurulması 
gerekir. 

 
Söndürme cihazları dışarıya 

doğru, geçiş boşluklarının yakınına 
ve dengeli dağıtılarak, 
görülebilecek şekilde işaretlenir ve 
her durumda kolayca girilebilir 
yerlere, yangın dolaplarının içine 
veya yakınına yerleştirilir. Söndürme 
cihazlarına ulaşma mesafesi en 
fazla 25 m olur. Söndürme 
cihazlarının, kapı arkasında, yangın 
dolapları hariç kapalı dolaplarda 
ve derin duvar girintilerinde 
bulundurulmaması ve ısıtma 
cihazlarının üstüne veya yakınına 
konulmaması gerekir. Ancak, 
herhangi bir sebeple söndürme 
cihazlarının doğrudan görünmesini 
engelleyen yerlere konulması 
halinde, yerlerinin uygun fosforlu 
işaretler ile gösterilmesi şarttır. 
  

Yangın söndürme cihazlarının 
periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 
11602-2 standardına göre yapılır. 
Söndürme cihazlarının bakımını 
yapan üreticinin veya servis 
firmalarının dolum ve servis yeterlilik 
belgesine sahip olması gerekir. 
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Servis veren firmalar, istenildiğinde 
müşterilerine belgelerini göstermek 
zorundadır.  

 
Söndürme cihazlarının 

standartlarda belirtilen hususlar 
doğrultusunda yılda bir kez yerinde 
genel kontrolleri yapılır ve dördüncü 
yılın sonunda içindeki söndürme 
maddeleri yenilenerek hidrostatik 
testleri yapılır. Cihazlar dolum için 
alındığında, söndürme cihazlarının 
bulundukları yerleri tehlike altında 
bırakmamak için, servisi yapan 
firmalar, bakıma aldıkları yangın 
söndürme cihazlarının yerine, 
aldıkları söndürücü cihazın 
özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma 
hazır yangın söndürme cihazlarını 
geçici olarak bırakmak zorundadır 
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12. MUTEMETLİK İŞLERİ  
 

Bu bölüm Sağlık Başdenetçisi 
Beyazıt GÖNDER’in katkılarıyla 
hazırlanmıştır. 

Genel Bilgiler: 
  
a) 5018 sayılı Kamu Maliyesi 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. 
Maddesine dayanılarak Maliye 
Bakanlığı’nca hazırlanıp 31.12.2005 
tarihli ve 26040 3.mükerrer sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 
“Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerin 
Görevlendirilmeleri, Yetkileri, 
Denetimi ve Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 5. 
maddesinde;  

 
Muhasebe yetkilisi Mutemedi; 

“Veznedar, tahsildar, icra memuru 
gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi 
adına ve hesabına para ve parayla 
ifade edilebilen değerleri geçici 
olarak almak, vermek ve 
göndermek üzere görevlendirilenler 
muhasebe yetkilisi mutemedidir.” 
şeklinde tanımlanmakta, müteakip 
maddelerde ise görev, yetki ve 
sorumluluklarından 
bahsedilmektedir. 

 
Aynı şekilde 01.05.2007 tarihli 

ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan, Döner Sermaye 
İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliği’nin 19. ve 67/g-ğ 
maddelerinde de Muhasebe 

yetkilisi mutemetlerin tanım ve 
görevleri yer almaktadır. 

 
b) 5018 sayılı Kanunun 33. 

Maddesine dayanılarak hazırlanan 
31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 
(Değişiklik 22/07/2009 tarihli ve 
27296 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır)  Resmi Gazetede 
yayınlanan “Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin” 
Ödemelerin kimlere yapılacağı, 
başlığı altındaki 8. maddesinin (ı) 
bendinde; 

 
“Kamu personelinin aylık, ücret 

ve düzenli olarak yapılan benzeri 
alacaklarının, harcama 
yetkililerince yazılı olarak 
görevlendirilen mutemetlere 
ödenmesinde Mutemet 
Görevlendirme Yazısı (Örnek:5)”, 

 
(J) bendinde ise, Kamu 

personelinin yolluk, tedavi gideri ve 
benzeri münferit alacakları ile kamu 
personeli olmayan kişilerin hizmetleri 
karşılığı gerçekleştirilen yolluk, ders 
ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti 
v.b. alacakların mutemetlerine 
ödenmesinde şahsi mutemet 
dilekçesi (örnek 6)  aranacağı 
belirtilmektedir. 

 
Diğer yandan 08.03.2007 

tarihli ve 26456 sayılı Yönetmeliğin 
uygulanmasında kamu idarelerinde 
oluşan tereddütlerin giderilmesi ve 
uygulama birliğinin sağlanması 
amacıyla hazırlanan,  Merkezi 
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Yönetim Harcama Belgeleri 
Hakkında Genel Tebliğ’in 
(Sayı:2007/1), Ortak veri tabanı 
bilgilerine dayanılarak yapılacak 
ödemeler” başlıklı 5. maddesinde; 

 
“(1) 5018 sayılı Kanunun 33 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 
“Elektronik ortamda oluşturulan 
ortak bir veri tabanından 
yararlanmak suretiyle yapılacak 
harcamalarda, veri giriş işlemleri 
gerçekleştirme görevi sayılır. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Maliye Bakanlığınca 
belirlenir” hükümlerine yer verilmiştir. 
Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında 
“Elektronik ortamda oluşturulan 
ortak bir veri tabanından 
yararlanmak suretiyle yapılacak 
harcamalarda, veri giriş işlemleri 
gerçekleştirme görevi sayıldığından, 
ödeme belgesine ayrıca bu verileri 
kanıtlayan belge bağlanmaz.” 
denilmiş olup, madde hükmünün 
uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların Bakanlıkça belirleneceği 
öngörülmüştür. 

 
(2) Yukarıda belirtilen Kanun 

ve Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, ödemeleri 
Bakanlığımız Muhasebat Genel 
Müdürlüğüne bağlı muhasebe 
birimlerince yapılan harcama 
birimlerinde istihdam edilen 
memurların aylıklarının say2000i 
sisteminde oluşturulan merkezi veri 
tabanındaki bilgilerden 

yararlanmak suretiyle ödenmesinde 
Bakanlığımızca (Muhasebat Genel 
Müdürlüğü) düzenlenen usul ve 
esaslara uyulacaktır.” 

 
Hususlarına yer verilmiştir. 
 
Yukarıda (a) ve (b) 

bentlerinde izah edildiği üzere; 
 
 Bakanlığımız merkez ve taşra 

teşkilatında, 5018 sayılı yasanın 33. 
Maddesinde belirtilen maaş 
mutemedi (b bendi), diğeri aynı 
kanunun 61. maddesinde yer alan 
muhasebe yetkilisi mutemedi (a 
bendi) olmak üzere iki ayrı 
mutemetlik olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunlardan maaş mutemedi 
kurumlarımızın tahakkuk biriminde, 
muhasebe yetkilisi mutemedi ise 
Döner Sermaye Saymanlığı 
bünyesinde görev yapmaktadır. 
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Maaş Mutemetleri Denetim 
Kriterleri: 
 
12.1. Maaş mutemedi, mevzuata 
uygun bir şekilde görevlendirilmiş 
midir? (Merkezi Yönetim Harcama 
Belgeleri Yönetmeliği-Md. 8/ı) 
 
AÇIKLAMA: Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği 
ekinde yer alan Örnek No:5 formu 
kullanılmak suretiyle harcama 
yetkilisi tarafından usulüne uygun 
olarak mutemet görevlendirmesi 
yapıldığının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Görevlendirme 
onayında yer alan isim ve imzanın 
doğruluğu ile görevlendirilen 
personelin devlet memuru (şirket 
elemanı olmamalı) olduğunun teyit 
edilmesi gerekir. 

 
12.2. Kurum tarafından saymanlıkta 
tanımlanacak olan kullanıcılar 
(maaş mutemedi) için yazılı talepte 
bulunulmuş mu? (Muhasebat Genel 
Müdürlüğü-say2000i Duyurusu) 

 
AÇIKLAMA: Talep yazısında 
tanımlanacak olan kullanıcıların 
adı, soyadı ve hangi birimler için 
yetkili olacakları belirtilecek ve en 
az gerçekleştirme görevlileri 
tarafından imzalanacaktır. 

 
12.3. Sabit ve sabit dışı (Performans) 
ek ödeme bordrolarındaki, personel 
ismi/ödeme tutarı ile elektronik 
ortamda ödemenin yapılacağı 

bankanın havuz hesabına 
gönderilen listedeki personel 
ismi/ödeme tutarı birbirini teyit 
ediyor mu? Banka havuz 
hesabından, personelin maaş 
hesaplarına aktarılan tutarlar 
uyumlu mu? Herhangi bir haksız ya 
da eksik ödeme var mı?  
 
AÇIKLAMA: Bordro ile elektronik 
ortamda bankaya gönderilen 
listelerin uyumlu olup/olmadığı 
kontrol edilmeli,  Ayrıca bankanın 
havuz hesabına gönderilen paranın 
tamamının personellerin maaş 
hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı 
teyit edilmeli, şayet bakiye tutar 
kaldıysa nedeni ve akıbeti 
araştırılmalıdır. 
 
12.4. Aylık olarak sabit ve sabit dışı 
(Performans) ek ödeme bordroları 
tanzim edilirken, ek ödeme hakkı 
olmayan personele, ödeme 
yapılmaması hususuna dikkat 
edilmekte midir? 
 
AÇIKLAMA: Kurumdan naklen/ 
istifaen ayrılan, geçici görevli, 
ücretsiz/doğum izinli olan, askere 
giden veya emekli personelin, ek 
ödeme hakları olmadığından 
bordrolara dahil edilmemesi 
gerekmektedir. Bu durumdaki 
personel ile ilgili bildirimlerin 
zamanında ve doğru şekilde yapılıp 
yapılmadığı, şayet bordroya dahil 
edilmişlerse, oluşturulan fazlalık/ 
haksız ödemelerin kime, ne şekilde 
yapıldığı ve akıbeti araştırılmalıdır. 
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12.5. Kurumda muhafaza edilmekte 
olan sabit ve sabit dışı (Performans) 
ek ödeme bordrolarıyla ilgili 
dosyada, elektronik ortamda 
bankaya gönderilen listelerin 
çıktıları bulunmakta mı? Islak imzalı 
ek ödeme bordrolarının fotokopileri 
aylık olarak bankaya intikal 
ettirilmekte mi? 
 
AÇIKLAMA: Bu suretle, Kurum ve 
Banka kayıtları arasında uyum 
sağlanmalı, aksaklıklar giderilmelidir.  

 
12.6. Aylık Maaş vs. ödemelerine 
ilişkin listeler, Bankaya elektronik 
ortamda Kuruma ait resmi 
elektronik posta adresi ile 
gönderilmekte mi? 
 
AÇIKLAMA: Personele ödenmek 
üzere bankaya gönderilen ek 
ödeme listelerinin Kuruma ait 
elektronik posta adresi ile gönderilip 
gönderilmediği kontrol edilmelidir. 
Bazı kurumlarda mutemetler 
kendisine ait değişik elektronik 
posta adresleri ile bu işlemleri 
gerçekleştirdiğinden bazı olumsuz 
durumların ortaya çıkmasına 
sebebiyet verilmektedir. 

 
12.7. Kurum ile maaş ödemesini 
gerçekleştiren banka arasında 
protokol yapılmış mı? Yapılan 
protokol şartlarına uyuluyor mu? 
İşten ayrılan ve işe yeni başlayan 
personel bankaya bildiriliyor mu? 

 
AÇIKLAMA: Kurum ile maaş 
ödemesini gerçekleştiren banka 
arasında protokol yapılmalı, bu 
protokolde belirtilen yükümlülükler 
yerine getirilmelidir. Yeni atanan 
veya kurumdan ayrılan personelin 
isimleri, zamanında Bankaya 
bildirilmelidir. Bu suretle Bankada, 
personel adına hesap açılması 
veya hesapların kapatılması, 
kurumların yazılı bildirimlerine 
istinaden yapılmalıdır. Yapılan 
protokollere bu hususun eklenmesi 
sağlanmalıdır. 

 
12.8. Maaş ve ek ödemelerin 
yapıldığı banka tarafından verilen 
promosyonun dağıtımında mev-
zuata uyuluyor mu? (2007/21 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi, Ek ve 
değişiklikler 05.08.2008/26958 R.G. 
ve 10.08.2010/27668 R.G.) 
 
AÇIKLAMA: Personele maaş 
ödemesinde aracılık eden banka 
şubesi ile yapılan protokol 
çerçevesinde ödenmesi gereken 
promosyon bedelleri ile ilgili olarak 
yapılan işlemlerde 2007/21 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi hükümlerine 
uyulup uyulmadığı incelenmelidir. 

 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığının anılan 
genelgeye istinaden yayımlanan 
genel yazısında “…Söz konusu  
Genelge  kapsamında  oluşturulan  
komisyonun  idare  ile  banka  
arasında promosyon sözleşmesi  
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imzalanmasından sonra idarelerine  
açıktan veya naklen atanacak  
yada geçici görevle   
görevlendirilecek   personellerinde   
olabileceğini   göz   önünde   
bulundurarak yapılacak  yeni 
maaş promosyon sözleşmelerine 
bununla  ilgili hüküm konulması ve 
elde edilen promosyonlarında     
ilgili    bankalar    vasıtasıyla    
personellerin    hesaplarına   
aktarılmasının sağlanması;  bu 
yönde bir hüküm tesis edilmesi 
imkanının bulunmadığı durumlarda  
ise sonradan gelecek personelin 
promosyon hükümlerinden 
yararlandırılabilmesi için alınan  
nakdi yardımın idarece 
belirlenecek bir kısmının 
dağıtılmayarak tutulması 
gerekmektedir.” hususlarına yer 
verilmiştir. 
 
12.9. Maaş bordrolarında yer alan 
kalemlerle ilgili olarak, tahakkuk 
evrakı ekinde kanıtlayıcı belgeler 
bulunmakta mıdır? 
 
AÇIKLAMA: Bordroda yer alan 
kalemlerin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı, özellikle bazı 
personele fazla ödeme yapmak 
amacıyla bordroya kişi alacağı 
şeklinde kanıtlayıcı evrakı olmayan 
yersiz kalemler eklenip eklenmediği 
kontrol edilmelidir. Ayrıca 
mevzuatta belirtilen kesintiler 
dışında(özellikle mutemetlik ücreti 
vb) kesinti yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilmelidir. 

 
12.10. Aylık Maaş bordrosu 
düzenlenirken, ek gösterge, özel 
hizmet tazminatı, yan ödemeler, 
aile yardımı ödeneği, asgari geçim 
indirimi vb. bilgiler doğru yazılmış 
mı? 
 
AÇIKLAMA: Bordro kalemleri 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
43. ve ilgili maddeleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmalıdır. 
Özellikle maaş mutemetleri 
tarafından her ay güncellenmesi 
gereken parametrelerin doğru olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. 

 
12.11. 4/B statüsünde çalışan 
personelden istirahat raporu 
alanlara SGK tarafından “Geçici İş 
Göremezlik Ücreti” ödenenlerin 
maaşlarından, bu tutarlar 
zamanında kesiliyor mu? 
 
AÇIKLAMA: İstirahat raporu alan 
personelin maaşından SGK 
tarafından ödenen Geçici İş 
Göremezlik tutarının düşülmesi 
gerekir. Mükerrer ödemeye 
sebebiyet verilmemesi için bu husus 
kontrol edilmelidir. 

 
12.12. Nöbet ücreti ödemelerinde 
mevzuat hükümlerine uyuluyor mu? 
(657 Sayılı DMK Md.33) 
 
AÇIKLAMA: Mesai ve nöbet listeleri, 
vb. evrakın fiili duruma ve mevzuata 
uygunluğu kontrol edilmelidir.  
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12.13. Harcama birimlerince 
personele fazla ve yersiz ödenen 
tutarların geri alınması usulüne 
uygun olarak yapılmış mı? 
 
AÇIKLAMA: Genel olarak; ilgili 
personele ay içinde yapılan 
ödemeler, kurum idaresi tarafından 
kişinin bu ödemeyi görüp banka 
hesabına yatan para ile 
karşılaştırma yapmak suretiyle 
kontrol mekanizmasının kurulmasına 
imkan verecek şekilde (personelin 
göreceği şekilde ya da herkesin 
göreceği şekilde) yayınlanmalıdır. 
Toplu olarak yayım yapılırsa 
personel döner sermaye ödemesi 
almaması gereken kişileri rahatlıkla 
yönetime bildirebilir.) 
 
Personele fazla ve yersiz ödeme 
yapıldığının anlaşılması halinde, 
haksız ödenen tutarların makbuz 
karşılığı ilgili birim olan Muhasebe 
Müdürlüğü/Döner Sermaye 
Saymanlığına yatırılması 
sağlanmalıdır. Ayrıca personele 
yapılan yersiz ödemede kasıt 
olup/olmadığı araştırılmalı, kasıt 
varsa gerekli işlemlerin başlatılması 
sağlanmalıdır. 

 
 
12.14. Personele verilen geçici ve 
sürekli görev yollukları mevzuata 
uygun olarak yapılıyor mu? 
(18.02.1954/8737 R.G. yayınlanan 
6245 sayılı Harcırah Kanunu) 
 

AÇIKLAMA: Personele ödenen 
geçici ve sürekli görev yolluklarının 
mevzuata uygunluğu incelen-
melidir. Geçici ve sürekli olarak 
görevlendirilen personelin 
yolluklarında mükerrer ödeme olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Geçici 
ve sürekli görev yaptığı kurumca mı 
yoksa kadrosunun bulunduğu 
kurumca mı ödediği incelenmeli, 
mükerrer ödeme yapılmadığı teyit 
edilmelidir.  
 
Hazırlanan geçici ve sürekli görev 
yolluklarının ilgili personele ödenip 
ödenmediği kontrol edilmelidir. 
 
Geçici görev yolluklarının eklerinin 
irdelenmesi, özellikle de konaklama 
faturalarının olup olmadığına ve 
konaklama faturalarındaki ad 
soyad kısmına dikkat edilmesi 
gerekmektedir.  
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13. SATIN ALMA İŞLEMLERİ 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 
gerçekleştirilen satın almalar (Açık 
ihale usulü, belli istekliler arasında 
ihale usulü, pazarlık usulü ve 
doğrudan temin yöntemi) 
örnekleme yoluyla incelenerek, 
denetim sorusunda istenen 
hususlara göre bir değerlendirme 
yapılacaktır. Örneklemin sayısı ve 
niteliği,  satın almalar hakkında 
genel bir fikir edinilmesine yetecek 
düzeyde olmalıdır.  

13.1. İhalelerin gizliliği ve güvenliği 
bakımından, kamu görevlisi 
olmadığı halde satın alma biriminde 
istihdam edilen eleman var mıdır? 
(Kamu İhale Kanunu Madde: 5, 61) 

 

 

 

AÇIKLAMA: Satın alma birimi işlerinin 
gizliliği ve güvenliği açısından, kamu 
görevlisi olmayanların, satın alma  

 

biriminin fiili işleyişinde görev 
almaması gerekmektedir. İhale 
sürecindeki görevliler, ihale süreci ile 
ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve 
işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî 
yönlerine ilişkin olarak gizli kalması 
gereken bilgi ve belgelerle işin 
yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, 
kendilerinin veya üçüncü şahısların 
yararına kullanamazlar. Aksine 
hareket edenler hakkında ilgisine 
göre 58 ve 60 ıncı maddelerde 
belirtilen müeyyideler uygulanır. 

13.2. Yapılacak inceleme ve 
denetimlerde ibraz edilmek üzere, 
ihale işlem dosyalarının belge ve 
imza eksiksiz bir sureti, dizi pusulasına 
bağlanarak kurumda muhafaza 
edilmekte midir? (Kamu İhale 
Kanunu Madde: 7) 

AÇIKLAMA: İhalesi yapılacak her iş 
için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu 
dosyada ihale yetkilisinden alınan 
onay belgesi ve eki yaklaşık 
maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale 
dokümanı, ilân metinleri, adaylar 
veya istekliler tarafından sunulan 
başvurular veya teklifler ve diğer 
belgeler, ihale komisyonu tutanak 
ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili 
bütün belgeler bulunur. 

13.3. İhtiyaçlar zamanında ve 
gerçekçi belirlenmekte midir? 
(Kamu İhale Kanunu Md. 5). 

 
AÇIKLAMA: İstemi yapılan ihtiyacın, 
ilgili birim yetkilisi tarafından talep 
edilmesi gerekmektedir.  
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Mal alımlarında, istemin 
değerlendirilmesi esnasında, stok 
durumu ve önceki yılların tüketim 
miktarlarının göz önünde 
bulundurulması suretiyle, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve kaynakların verimli 
kullanılması sağlanmalıdır.  

13.4. Satın almalarda “Pazarlık” 
yönteminin benimsenmesine 
dayanak gösterilen gerekçeler 
yerinde midir? (Kamu İhale Kanunu 
Md. 5, 21). 

AÇIKLAMA: Pazarlık usulü; 4734 
Sayılı Kanunda belirtilen hallerde 
kullanılabilen, ihale sürecinin iki 
aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve 
idarenin ihale konusu işin teknik 
detayları ile gerçekleştirme 
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı 
isteklilerle görüştüğü usuldür. 

Kamu İhale Kanunu’na göre 
yapılacak ihalelerde, açık ihale 
usulü ve belli istekliler arasında ihale 
usulü temel usullerdir. Pazarlık 
usulüne ve doğrudan temine, 
Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir. 

 

 Aşağıda belirtilen hallerde 
pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

  a) Açık ihale usulü veya belli 
istekliler arasında ihale usulü ile 
yapılan ihale sonucunda teklif 
çıkmaması. 

  b) Doğal afetler, salgın 
hastalıklar, can veya mal kaybı 
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen 
veya idare tarafından önceden 
öngörülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması. 

  c) Savunma ve güvenlikle ilgili 
özel durumların ortaya çıkması 
üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması. 

  d) İhalenin, araştırma ve 
geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren 
ve seri üretime konu olmayan 
nitelikte olması. 

  e) İhale konusu mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerinin 
özgün nitelikte ve karmaşık olması 
nedeniyle teknik ve malî 
özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenememesi.  

  f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 
md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti 
ellimilyar Türk Lirasına kadar olan 
mamul mal, malzeme veya hizmet 
alımları.    

  (Değişik ikinci fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve 
(f) bentlerinde belirtilen hallerde 
ilan yapılması zorunlu değildir. İlan 
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yapılmayan hallerde en az üç istekli 
davet edilerek, yeterlik belgelerini 
ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri 
istenir. 

  (Mülga üçüncü fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.) 

  (Değişik dördüncü fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve 
(e) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde, ihale dokümanında 
belirtilen değerlendirme kriterlerine 
göre yeterliği tespit edilen istekliler, 
öncelikle ihale konusu işin teknik 
detayları ve gerçekleştirme 
yöntemleri gibi hususlarda fiyatı 
içermeyen ilk tekliflerini sunar. 
İdarenin ihtiyaçlarını en uygun 
şekilde karşılayacak yöntem ve 
çözümler üzerinde ihale komisyonu 
her bir istekli ile görüşür. Teknik 
görüşmeler sonucunda şartların 
netleşmesi üzerine bu şartları 
karşılayabilecek isteklilerden, 
gözden geçirilerek şartları 
netleştirilmiş teknik şartnameye 
dayalı olarak fiyat tekliflerini de 
içerecek şekilde tekliflerini vermeleri 
istenir. 

 (Değişik beşinci fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde 
kapsamında yapılacak ihalelerde, 
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere 
isteklilerden ihale kararına esas 
olacak son yazılı fiyat teklifleri 
alınarak ihale sonuçlandırılır.  

 (Mülga altıncı fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.)  

 (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 
md.; Değişik yedinci fıkra: 
20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve 
(f) bendi kapsamında yapılan mal 
alımlarında, malın sözleşme yapma 
süresi içinde teslim edilmesi ve 
bunun idarece uygun bulunması 
halinde, sözleşme yapılması ve kesin 
teminat alınması zorunlu değildir. 

13.5. Satın almalarda “Doğrudan 
Temin” yönteminin benimsenmesine 
dayanak gösterilen gerekçeler 
yerinde midir? (Kamu İhale Kanunu 
Md. 5, 22). 

AÇIKLAMA: Doğrudan temin; 4734 
Sayılı Kanunda belirtilen hallerde 
ihtiyaçların, idare tarafından davet 
edilen isteklilerle teknik şartların ve 
fiyatın görüşülerek doğrudan temin 
edilebildiği usuldür. 

  Aşağıda belirtilen hallerde 
ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve 
teminat alınmaksızın doğrudan 
temini usulüne başvurulabilir: 

 a) İhtiyacın sadece gerçek 
veya tüzel tek kişi tarafından 
karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 

 b) Sadece gerçek veya tüzel 
tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir 
hakka sahip olması.   

 c) Mevcut mal, ekipman, 
teknoloji veya hizmetlerle uyumun 
ve standardizasyonun sağlanması 
için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, 
asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç 
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yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk 
alım yapılan gerçek veya tüzel 
kişiden alınması. 

 d) Büyükşehir belediyesi sınırları 
dahilinde bulunan idarelerin onbeş 
milyar, diğer idarelerin beşmilyar 
Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile 
temsil ağırlama faaliyetleri 
kapsamında yapılacak konaklama, 
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.   

 e) İdarelerin ihtiyacına uygun 
taşınmaz mal alımı veya 
kiralanması. 

 f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 
md.) Özelliğinden ve belli süre 
içinde kullanılma zorunluluğundan 
dolayı stoklanması ekonomik 
olmayan veya acil durumlarda 
kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, 
anti-serum, kan ve kan ürünleri ile 
ortez, protez gibi uygulama 
esnasında hastaya göre 
belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî 
sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf 
malzemeleri alımları. 

 g) Milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla 
ilgili davalarda, Kanun 
kapsamındaki idareleri temsil ve 
savunmak üzere Türk veya yabancı 
uyruklu avukatlardan ya da 
avukatlık ortaklıklarından yapılacak 
hizmet alımları. 

 h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 
md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 
md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı 
Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri 

uyarınca Türk veya yabancı uyruklu 
avukatlardan hizmet alımları ile fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar nezdinde 
tescilini sağlamak için 
gerçekleştirilen hizmet alımları. 

 ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) 
Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 
tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (b) ve (c) bentlerinde 
sayılan görevlerine ilişkin  hizmet 
alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 
inci maddesinin yedinci fıkrasında 
sayılan görevlerine ilişkin hizmet 
alımları, 

 i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; 
Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) 
Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi, Anayasa değişikliklerine 
ilişkin kanunların halkoyuna 
sunulması, milletvekili genel ve ara 
seçimleri, mahalli idareler ile 
mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar 
heyetleri genel ve ara seçimi 
dönemlerinde Yüksek Seçim 
Kurulunun ihtiyacı için yapılacak 
filigranlı oy pusulası kâğıdı ile 
filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy 
pusulası basımı, oy zarfı yapımı 
hizmetleri ile bu seçimlere yönelik 
her türlü seçim malzemelerinin alımı 
ile yurt dışı seçim harcamaları, il 
seçim kurulu başkanlıkları 
tarafından alınacak oy pusulası 
basım hizmeti alımı. 

 Bu maddeye göre yapılacak 
alımlarda, ihale komisyonu kurma 
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ve 10 uncu maddede sayılan 
yeterlik kurallarını arama 
zorunluluğu bulunmaksızın, ihale 
yetkilisince görevlendirilecek kişi 
veya kişiler tarafından piyasada 
fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar 
temin edilir. 

13.6. Parasal limite dayalı alımlarda, 
% 10’luk limit aşımı var mıdır? (Kamu 
İhale Kanunu Md. 62). 

 

 

 

AÇIKLAMA: Kamu İhale 
Kanunu’nun 21 ve 22 nci 
maddelerindeki parasal limitler 
dahilinde yapılacak harcamaların 
yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine 
bu amaçla konulacak ödeneklerin 
%10’unu Kamu İhale Kurulunun 
uygun görüşü olmadıkça aşamaz. 

Kamu ihale genel tebliğinde ise,  

“21.6. Kamu kurum ve kuruluşların 
bütçelerinde öngörülen ödenek 
tutarının, mal ve hizmet alımları için 
Kanunun 21 inci maddesinin (f) 
bendi ile 22 nci maddesinin (d) 
bendinde yer alan parasal limitlerin 
toplamını, yapım işlerinde ise 22 nci 

maddesinin (d) bendinde yer alan 
parasal limiti geçmemesi halinde % 
10 oranının aşılması için Kamu İhale 
Kurulundan uygun görüş alınması 
şartı aranmayacaktır.  

21.7. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
bütçelerinde mal ve hizmet alımları 
için öngörülen ödenek tutarının % 
10’unun, Kanunun 21 nci 
maddesinin (f) bendi ve 22 nci 
maddesinin (d) bentlerinde yer alan 
parasal limitlerin toplamının altında 
kalması halinde bu maddelerde 
belirtilen parasal limitlerin toplamı 
kadar, yapım işleri için bütçelerinde 
öngörülen ödenek tutarının % 
10’unun 22 nci maddenin (d) 
bendinde yer alan parasal limitin 
altında kalması halinde ise bu 
parasal limite kadar olan 
harcamalar için de Kamu İhale 
Kurulundan uygun görüş alma şartı 
aranmayacaktır. 

21.8. Kanunun 21 inci maddesinin (f) 
bendi ile 22 nci maddesinin (d) 
bendinde yer alan parasal limitlerin 
toplamı dikkate alınırken mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri için 
ayrılan ödenek tutarları ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. 

21.9. Kamu İhale Kurulu tarafından 
verilen uygun görüş, verildiği yıl için 
geçerli ve talepte bulunulan 
hususlar ile sınırlı olacaktır. 

21.10. Yukarıda öngörülen esaslara 
ve ekteki forma (Ek-O.2) uygun 
olarak yapılmayan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır.” 
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Örnek hesaplama: 
1/2/2013 – 31/1/2014 DÖNEMİNDE 
%10 LİMİTİ ŞU ŞEKİLDE 
HESAPLANACAKTIR.  
Konya il Sağlık Müdürlüğünün;  
Mal alım bütçesi toplamı: 1.167.840 
TL’dir,  %10’u 116.784 TL’dir.  
Mal alımı 21/f ve 22/d toplam 
harcaması:  75.145,75 TL’dir. 
Hizmet alım bütçesi toplamı: 
1.003.991 TL’dir,  %10’u 100.399 
TL’dir.  
Hizmet alımı 21/f ve 22/d toplam 
harcaması:  182.831,82 TL’dir. 
Kanun maddesine göre, parasal 
limitlerde, mal alımı %10 limitinin 
altında olmasına karşın, Hizmet 
alımında %10 limitinin üstünde 
olduğu görüldüğünden, Kamu İhale 
Kurumundan izin alınmasını 
gerektiren bir durum olduğu 
düşünülse dahi, Kamu İhale Genel 
Tebliğine göre yapılan 
hesaplamada 191.920 TL’nin altında 
olan harcama dolayısıyla izin 
alınmasına ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Şöyle ki; Parasal 
limit hesabında 116.784 TL’nin değil, 
2013 limitlerini gösteren Kamu İhale 
Tebliğinde yer alan 21/f (147.633)ve 
22/d (44.287) limitleri toplamı olan 
191.920 TL’nin dikkate alınması 
gereklidir. Sözkonusu olan il, 
büyükşehir dışında bir il olursa, 22/d 
limiti 14.755 TL alınması 
gerekmektedir.  
 

13.7. Mal alımına ilişkin yaklaşık 
maliyetler, 4734 Sayılı Kanun ve 

Yönetmelik hükümlerine uygun 
hazırlanmakta mıdır? (Kamu İhale 
Kanunu Md. 9; Mal Alımları 
Uygulama Yönetmeliği Md. 8) 

 

AÇIKLAMA: İdare yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasında; alım konusu 
malın niteliğini, miktarını, teslim 
süresini, nakliyesini, sigortasını ve 
diğer özel şartlarını belirterek KDV 
hariç fiyat bildirilmesini ister. Ancak, 
idare, gerçek piyasa fiyatlarını 
yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasında hatalara sebep 
olabilecek fiyat bildirimlerini ve 
proforma faturaları 
değerlendirmeye almaz. 

Yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasında kullanılan her tür 
bilgi ve belgeye hesap cetveli 
ekinde yer verilir. Değerlendirmeye 
alınmayan fiyat bildirimleri ile 
proforma faturaların 
değerlendirmeye alınmama 
gerekçeleri de hesap cetvelinde 
belirtilir. 

 
İdare, alımın niteliğini ve piyasa 

koşullarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle, aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) 
ve (d) bentleri çerçevesinde elde 
ettiği fiyatların birini, birkaçını veya 
tamamını kullanmak suretiyle 
yaklaşık maliyeti hesaplar: 

 
a) İdare, alım konusu malın 

özelliğine göre kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
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fiyat isteyerek yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. 

 
b) İdare, piyasada alım konusu 

malı üreten veya pazarlayan 
gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat 
bildirimi veya proforma fatura 
isteyerek yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. 

 
c) İdare, alım konusu mala 

ilişkin olarak Bütçe Uygulama 
Talimatlarında ve/veya Sağlık 
Uygulama Tebliğlerinde yer alan 
fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV 
veya farklı nitelikte giderler 
bulunması durumunda bu giderler 
fiyatlardan indirilerek yaklaşık 
maliyet hesaplanır. 

ç)  (Değişik cümle:RG-
7/6/2014-29023) İdare, alım konusu 
mal ile ilgili daha önceki 
dönemlerde alım yapmış ise bu 
alımlarda ortaya çıkan sözleşme 
bedelleri, endeks veya Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından 
yayımlanan ilgili endekslerden 
uygun olanı kullanmak suretiyle 
güncelleyerek yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış 
olan alımlarda ise Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz 
alış kuru veya çapraz kur üzerinden 
fiyatlar güncellenerek yaklaşık 
maliyet hesaplanabilir. 

 
d) İdare, kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

internet sayfalarında yayımlanan 
fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti 
hesaplayabilir. 

13.8. Hizmet alımlarında, yaklaşık 
maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, 
4734 Sayılı Kanun ve Yönetmelik 
hükümlerine uygun hareket 
edilmekte midir? (Kamu İhale 
Kanunu Md. 9; Hizmet Alımları 
Uygulama Yönetmeliği Md. 8) 
  

AÇIKLAMA: Yaklaşık maliyete ilişkin 
fiyatların tespitinde; 

 
a) Kamu kurum ve 

kuruluşlarınca işin niteliğine göre 
belirlenmiş fiyatlar, 

 
b) İhaleyi yapan idare veya 

diğer idarelerce gerçekleştirilmiş 
aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, 

 
c) İlgili odalarca belirlenmiş 

fiyatlar, 
 
ç) İhale konusu işi oluşturan iş 

kalemlerine veya gruplarına ilişkin 
olarak piyasadan yapılacak fiyat 
araştırması kapsamında elde 
edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle ya da 
konusunda uzman bilirkişi ve 
ekspertizlerden soruşturularak 
oluşturulan fiyatlar, 

 
d) İhale konusu işe ilişkin olarak 

Bütçe Uygulama Talimatlarında 
ve/veya Sağlık Uygulama 
Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV 
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veya farklı nitelikteki diğer giderler 
indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, 

 
Esas alınır. 
 
İdareler yaklaşık maliyete ilişkin 

fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) 
ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların 
birini, birkaçını veya tamamını 
herhangi bir öncelik sırası olmaksızın 
kullanabilirler. 

 
Fiyat araştırması için yapılan 

çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve 
kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı 
tespit edilecek iş grubu veya iş 
kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer 
verilir. Fiyat istenecek kişi ve 
kuruluşlara aynı koşulları taşıyan 
yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV 
hariç istenir. İstenen özellikleri 
taşımayan veya gerçek piyasa 
rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen 
fiyat bildirimleri ve proforma 
faturalar değerlendirmeye alınmaz 
ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık 
maliyet hesap cetvelinde gösterilir. 

 
Özelliği bulunan hizmet 

alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş 
benzer nitelikteki işlerde oluşan 
fiyatların piyasa fiyatları ile 
karşılaştırılması suretiyle bulunan 
fiyatlar veya benzer nitelikteki 
hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini 
kanıtlamış kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile gerçek kişilerden 
soruşturularak oluşturulan fiyatlar 
kullanılabilir. Yapılan her türlü 
araştırmaya rağmen fiyatın tespit 

edilemediği veya tespit edilen 
fiyatların rayiçleri yansıtmadığının 
anlaşıldığı durumlarda; idarece 
re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi 
yaklaşık maliyet hesap cetvelinde 
gösterilir. 

 
13.9.  Kesinleşmiş sosyal güvenlik ve 
vergi borcu olmadığına ilişkin 
yazılar, ihale tarihi itibariyle olan 
durumu göstermekte midir? (Kamu 
İhale Genel Tebliği) 
 

 
AÇIKLAMA: İsteklilerin sosyal 
güvenlik prim borcu olmadığına 
ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı 
bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğünden alması, bu 
belgenin; ilgili müdürlükçe aynı 
işverene ait Türkiye genelini 
kapsayacak şekilde yapılacak 
araştırma neticesinde düzenlenmesi 
ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu 
göstermesi gerekmektedir. 

İsteklilerin vergi borcu 
olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir 
vergisi veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı bulunulan vergi 
dairesinden almaları, bu belgenin; 
ihale tarihi itibarıyla olan durumu 
göstermesi ve ilgili vergi dairesince, 
gelir stopaj vergisi ile banka ve 
sigorta muameleleri vergisi 
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açısından diğer vergi dairelerinden 
temin edilen bilgiler de dikkate 
alınarak düzenlenmesi gerek-
mektedir. 

13.10. İhale ilan sürelerine 
uyulmakta mıdır? (Kamu İhale 
Kanunu Md. 13) 

AÇIKLAMA: Bütün isteklilere 
tekliflerini hazırlayabilmeleri için 
yeterli süre tanımak suretiyle; 

 a) Yaklaşık maliyeti 8 inci 
maddede yer alan eşik değerlere 
eşit veya bu değerleri aşan 
ihalelerden;    

 1) Açık ihale usulü ile yapılacak 
olanların ilânları, ihale tarihinden en 
az kırk gün önce, 

 2) Belli istekliler arasında ihale 
usulü ile yapılacak olanların ön 
yeterlik ilânları, son başvuru 
tarihinden en az ondört gün önce, 

 3) Pazarlık usulü ile yapılacak 
olanların ilânları, ihale tarihinden en 
az yirmibeş gün önce, 

 Kamu İhale Bülteninde en az 
bir defa yayımlanmak suretiyle 
yapılır. 

 Yaklaşık maliyeti eşik değerlere 
eşit veya bu değerleri aşan belli 
istekliler arasında yapılacak 
ihalelerde ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucunda 
yeterliği belirlenen adaylara ihale 
gününden en az kırk gün önce 
davet mektubu gönderilmesi 

zorunludur. 

 b) Yaklaşık maliyeti 8 inci 
maddede belirtilen eşik değerlerin 
altında kalan ihalelerden; 

 1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar 
Türk Lirasına kadar olan mal veya 
hizmet alımları ile altmışmilyar Türk 
Lirasına kadar olan yapım işlerinin 
ihalesi, ihale tarihinden en az yedi 
gün önce ihalenin ve işin yapılacağı 
yerde çıkan gazetelerin en az 
ikisinde, 

 2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar 
ile altmışmilyar Türk Lirası arasında 
olan mal veya hizmet alımları ile 
altmışmilyar ile beşyüzmilyar Türk 
Lirası arasında olan yapım işlerinin 
ihalesi, ihale tarihinden en az 
ondört gün önce Kamu İhale 
Bülteninde ve işin yapılacağı yerde 
çıkan gazetelerin birinde, 

 3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar 
Türk Lirasının üzerinde ve eşik 
değerin altında olan mal veya 
hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk 
Lirasının üzerinde ve eşik değerin 
altında olan yapım işlerinin ihalesi, 
ihale tarihinden en az yirmibir gün 
önce Kamu İhale Bülteninde ve işin 
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 
birinde,   

 En az birer defa yayımlanmak 
suretiyle ilân edilerek duyurulur. 

Yaklaşık maliyeti 8 inci 
maddede yer alan eşik değerlerin 
altında kalan belli istekliler arasında 
yapılacak ihalelerde ön yeterlik 
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ilânlarının son başvuru tarihinden en 
az yedi gün önce (b) bendindeki 
süre hariç diğer usullere göre 
yapılması ve ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucunda 
yeterliği belirlenen adaylara ihale 
gününden önce (b) bendindeki 
sürelere göre davet mektubu 
gönderilmesi zorunludur. 

            İlanların, elektronik araçlar ile 
hazırlanması ve gönderilmesi 
halinde, birinci fıkranın (a) bendinin 
(1) numaralı alt bendindeki ilan 
süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile 
ihale ve ön yeterlik dokümanına 
Elektronik Kamu Alımları Platformu 
üzerinden doğrudan erişimin temin 
edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) 
bendinin (1) numaralı alt 
bendindeki ilan süresi ile belli 
istekliler arasında ihale usulü ile 
yapılacak ihalelerde ön yeterliği 
belirlenen adaylara yapılacak kırk 
günlük davet süresi beş gün 
kısaltılabilir. 

           Not: Kamu İhale Kanunu’nun 
8. Maddesinde belirtilen eşik 
değerler her yıl güncellenerek, 
Kamu İhale Tebliği’yle 
duyurulmaktadır. 2014 yılı eşik 
değerleri 30/01/2014 tarihli ve 28898 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2014/1 sayılı Kamu İhale Tebliği’nde 
belirtilmiştir. 

13.11. Tekliflerin alınması, 
değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif 
hususlarında, 4734 Sayılı Kanun’un 
36, 37 ve 38. Madde hükümlerine 

uyuluyor mu? (Kamu İhale Kanunu 
Md. 36, 37, 38) 

        
AÇIKLAMA:  

a) Teklifler ihale 
dokümanında belirtilen ihale 
saatine kadar idareye verilir. İhale 
komisyonunca ihale dokümanında 
belirtilen saatte kaç teklif verilmiş 
olduğu bir tutanakla tespit edilerek, 
hazır bulunanlara duyurulur ve 
hemen ihaleye başlanır. İhale 
komisyonu teklif zarflarını alınış 
sırasına göre inceler. 30 uncu 
maddenin birinci fıkrasına uygun 
olmayan zarflar bir tutanak ile 
belirlenerek değerlendirmeye 
alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte 
hazır bulunanlar önünde alınış 
sırasına göre açılır. 

            İsteklilerin belgelerinin eksik 
olup olmadığı ve teklif mektubu ile 
geçici teminatlarının usulüne uygun 
olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri 
eksik veya teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olmayan 
istekliler tutanakla tespit edilir. 
İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık 
maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere 
ilişkin hazırlanan tutanak ihale 
komisyonunca imzalanır. Bu 
aşamada; hiçbir teklifin reddine 
veya kabulüne karar verilmez, teklifi 
oluşturan belgeler düzeltilemez ve 
tamamlanamaz. Teklifler ihale 
komisyonunca hemen 
değerlendirilmek üzere oturum 
kapatılır. 
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          b) İhale komisyonunun talebi 
üzerine idare tekliflerin incelenmesi, 
karşılaştırılması ve  değerlendirilme-
sinde yararlanmak üzere net 
olmayan hususlarla ilgili isteklilerden 
yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını 
isteyebilir. Ancak bu açıklama, 
hiçbir şekilde teklif fiyatında 
değişiklik yapılması veya ihale 
dokümanında yer alan şartlara 
uygun olmayan tekliflerin uygun 
hale getirilmesi amacıyla istenilmez 
ve yapılmaz. 

  Tekliflerin değerlendirilme-
sinde, öncelikle belgeleri eksik 
olduğu veya teklif mektubu ile 
geçici teminatı usulüne uygun 
olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk 
oturumda tespit edilen isteklilerin 
tekliflerinin değerlendirme dışı 
bırakılmasına karar verilir. Ancak, 
teklifin esasını değiştirecek nitelikte 
olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi 
eksikliği bulunması halinde idarece 
belirlenen sürede isteklilerden bu 
eksik bilgilerin tamamlanması yazılı 
olarak istenir. Belirlenen sürede 
bilgileri tamamlamayan istekliler 
değerlendirme dışı bırakılır ve geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk 
değerlendirme ve işlemler 
sonucunda belgeleri eksiksiz ve 
teklif mektubu ile geçici teminatı 
usulüne uygun olan isteklilerin 
tekliflerinin ayrıntılı 
değerlendirilmesine geçilir. Bu 
aşamada, isteklilerin ihale konusu işi 
yapabilme kapasitelerini belirleyen 
yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale 
dokümanında belirtilen şartlara 

uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat 
teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  
bulunup  bulunmadığı incelenir. 
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin 
teklifleri ile birim fiyat teklif 
cetvellerinde aritmetik hata 
bulunan teklifler değerlendirme dışı 
bırakılır. 

            c) İhale komisyonu verilen 
teklifleri 37 nci maddeye göre 
değerlendirdikten sonra, diğer 
tekliflere veya idarenin tespit ettiği 
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı 
aşırı düşük olanları tespit eder. Bu 
teklifleri reddetmeden önce, 
belirlediği süre içinde teklif 
sahiplerinden teklifte önemli 
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile 
ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.  

            İhale komisyonu;  

            1) İmalat sürecinin, verilen 
hizmetin ve yapım yönteminin 
ekonomik olması, 

            2)  Seçilen teknik çözümler 
ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin 
temini veya yapım işinin yerine 
getirilmesinde kullanacağı avantajlı 
koşullar, 

            3) Teklif edilen mal, hizmet 
veya yapım işinin özgünlüğü, 

           Hususlarında belgelendirilmek 
suretiyle yapılan yazılı açıklamaları 
dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri 
değerlendirir. Bu değerlendirme 
sonucunda, açıklamaları yeterli 
görülmeyen veya yazılı açıklamada 
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bulunmayan isteklilerin teklifleri 
reddedilir.  

  İhale komisyonu, aşırı düşük 
tekliflerin tespiti ve 
değerlendirilmesinde Kurum 
tarafından belirlenen kriterleri esas 
alır. Kurum bu maddenin 
uygulanmasında; aşırı düşük 
tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi 
ve ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifin belirlenmesi amacıyla sınır 
değer veya sorgulama kriterleri ya 
da ortalamalar belirlemeye 
yetkilidir. 

13.12. İhaleler, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren istekliler 
üzerinde bırakılmakta mıdır? (Kamu 
İhale Kanunu Md. 40). 

 
AÇIKLAMA: 37 ve 38 inci 
maddelere göre yapılan 
değerlendirme sonucunda ihale, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 
veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

            Ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif, sadece fiyat esasına 
göre veya fiyat ile birlikte işletme ve 
bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi 
fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 
alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan 
en avantajlı teklifin fiyat dışındaki 
unsurlar da dikkate alınarak 
belirleneceği ihalelerde, ihale 
dokümanında bu unsurların parasal 
değerleri veya nispi ağırlıkları 
belirlenir. 

            Bu Kanunun 63 üncü 
maddesine göre ihale 
dokümanında yerli istekliler lehine 
fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen 
ihalelerde, bu fiyat avantajı da 
uygulanmak suretiyle ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif 
belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

            En düşük fiyatın ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif olarak 
değerlendirildiği ihalelerde, birden 
fazla istekli tarafından aynı fiyatın 
teklif edildiği ve bunların da 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci 
fıkrada belirtilen fiyat dışındaki 
unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

            İhale komisyonu gerekçeli 
kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin 
onayına sunar. Kararlarda isteklilerin 
adları veya ticaret unvanları, teklif 
edilen bedeller, ihalenin tarihi ve 
hangi istekli üzerine hangi 
gerekçelerle yapıldığı, ihale 
yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

            İhale yetkilisi, karar tarihini 
izleyen en geç beş iş günü içinde 
ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek 
suretiyle iptal eder.  

            İhale; kararın onaylanması 
halinde geçerli, iptal edilmesi 
halinde ise hükümsüz sayılır. 

İhale kararları ihale 
yetkilisince onaylanmadan önce 

75 
 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Rehberi 
 



Satın Alma İşleri 
 

idareler, ihale üzerinde kalan istekli 
ile varsa ekonomik açıdan en 
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 
ihalelere katılmaktan yasaklı olup 
olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin 
belgeyi ihale kararına eklemek 
zorundadır. İki isteklinin de yasaklı 
çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

13.13. İhalelerden yasaklanma 
kararı alınmasını gerektirir 
durumlarda, gereken işlemler 
yapılmakta mıdır? (Kamu İhale 
Kanunu Md. 58; Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu Md. 26) 
 

AÇIKLAMA:  

a) Kamu İhale Kanunu’nun 17 
nci maddesinde belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler hakkında fiil veya 
davranışlarının özelliğine göre, bir 
yıldan az olmamak üzere iki yıla 
kadar, üzerine ihale yapıldığı halde 
mücbir sebep halleri dışında 
usulüne göre sözleşme 
yapmayanlar hakkında ise altı 
aydan az olmamak üzere bir yıla 
kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 üncü maddeler ile istisna edilenler 
dahil bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 
yasaklama kararı verilir. Katılma 
yasakları, ihaleyi yapan bakanlık 
veya ilgili veya bağlı bulunulan 
bakanlık, herhangi bir bakanlığın 
ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan 
idarelerde bu idarelerin ihale 
yetkilileri, il özel idareleri ve 

belediyeler ile bunlara bağlı birlik, 
müessese ve işletmelerde ise İçişleri 
Bakanlığı tarafından verilir. 

b) Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’nun 25 inci maddede 
belirtilen fiil veya davranışlarda 
bulundukları tespit edilenler 
hakkında fiil veya davranışlarının 
özelliğine göre, bir yıldan az 
olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 
sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü 
maddeleri ile istisna edilenler dahil 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihalelerine katılmaktan yasaklama 
kararı verilir. Katılma yasakları, 
sözleşmeyi uygulayan bakanlık 
veya ilgili veya bağlı bulunulan 
bakanlık, herhangi bir bakanlığın 
ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan 
idarelerde bu idarelerin ihale 
yetkilileri, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı birlik, 
müessese ve işletmelerde ise İçişleri 
Bakanlığı tarafından verilir. 

c) İhaleyi yapan idareler, 
ihalelere katılmaktan yasaklamayı 
gerektirir bir durumla karşılaştıkları 
takdirde, gereğinin yapılması için 
bu durumu ilgili veya bağlı 
bulunulan bakanlığa bildirmekle 
yükümlüdür. 

13.13. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
muayene ve kabul komisyonları 
usulüne uygun olarak oluşturulmuş 
mudur?  (Muayene ve Kabul 
Yönetmelikleri) 
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AÇIKLAMA: Mal alımlarıyla ilgili 
olarak, yetkili makam tarafından biri 
başkan, biri işin uzmanı olmak üzere 
en az üç veya daha fazla tek 
sayıda kişi ile yedek üyelerden 
oluşan muayene ve kabul 
komisyonları kurulur. Ancak, ilgili 
idarede yeterli sayıda veya işin 
özelliğine uygun nitelikte uzman 
personel bulunmaması durumunda, 
4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden 
uzman personel görevlendirilebilir. 

 
Ara denetim; imalat veya 

üretim süreci gerektiren alımlarda 
geri dönüşü olmayan hataların 
ortaya çıkmasını önlemek, imalat 
veya üretim tamamlandıktan sonra 
teslim süresinde gecikmelere yol 
açmamak ve hataların zamanında 
giderilmesini sağlamak amacıyla, 
imalat veya üretim 
tamamlandıktan sonra kontrol 
imkanı olmayan hususlar için mal 
veya işin, ihale dokümanında 
belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve 
özelliklere uygun olarak üretilip 
üretilmediğinin denetlenmesidir. Ara 
denetimi gerçekleştiren personel 
muayene kabul komisyonlarında 
görevlendirilebilir. Ancak, muayene 
ve kabul komisyonlarında 
görevlendirilen personelin tamamı 
ara denetimi gerçekleştiren 
personelden oluşturulamaz. 

 
Özellikleri dolayısıyla kısa 

sürede nitelikleri değişebilen veya 
günlük teslime konu olan malların 
muayene ve kabul işlemlerinin etkin 

bir şekilde yürütülebilmesi için 
idareler,  muayene ve kabul 
komisyonunu öncelikle bu malı 
kullanacak  birimlerde çalışan 
görevlilerden kurarlar. 

 
Hizmet alımlarında da 

Muayene ve kabul komisyonları, 
yetkili makam tarafından, biri 
başkan olmak üzere en az üç (3) 
kişiden oluşturulur. Ancak bu 
komisyonlarda görevlendirilecek 
olanların tamamının işin uzmanı 
olması zorunludur. İlgili idarede 
yeterli sayıda veya işin özelliğine 
uygun nitelikte uzman personel 
bulunmaması durumunda, 4734 
sayılı Kanuna tabi idarelerden 
uzman personel görevlendirilebilir. 

 
Kontrol Teşkilatı (Kontrollük); 

idare tarafından, işlerin denetimi 
için idare içinden görevlendirilmiş 
bir kişi veya bir komisyonu ve/veya 
idare dışından bu işleri yapmak 
üzere görevlendirilen gerçek veya 
tüzel kişi veya kişilerdir. 

 
İşin denetiminde bulunan 

kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve 
kabul komisyonlarında üye olarak 
görev alamaz. Ancak, kontrol 
teşkilatı üyelerinin muayene ve 
kabul komisyonu ile birlikte 
işyerinde, işyeri öngörülmeyen 
işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü 
için belirlenen yerde hazır 
bulunması zorunludur. 
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13.14. Hizmet alım yoluyla 
çalıştırılmakta olan işçilerin; maaş ve 
SSK prim ödemeleri, yemek, yol ve 
giyim gibi özlük haklarının, yüklenici 
tarafından şartname hükümlerine 
uygun olarak, yerine getirilip 
getirilmediği, idare tarafından 
kontrol edilmekte midir? (Hizmet 
Alımları Genel Şartnamesi; 
İncelenen ihaleye ilişkin idari ve 
teknik şartname) 
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