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1. Hafta

Tanışma, dersten beklentilerin ve önerilerin alınması

40 dk

2. Hafta

Normlar Hiyerarşisi

40 dk

3. Hafta

6343 sayılı Yasa

40 dk

4. Hafta

TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

40 dk

5. Hafta

TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

40 dk

6. Hafta

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği

40 dk

7. Hafta

Ara Sınav

8. Hafta

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

40 dk

9. Hafta

Hayvan Hakları

40 dk

10. Hafta

Etik Kavramı

40 dk

11. Hafta

Etik Kavramı

40 dk

12. Hafta

Temel Etik İlkeler ve Etik Karar Verme Süreci

40 dk

13. Hafta

Temel Etik İlkeler ve Etik Karar Verme Süreci

40 dk

14. Hafta

Veteriner Hekimliğinde Etik Vakaların Değerlendirilmesi

40 dk

-

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE
POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

◦ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011

◦ Resmi Gazete Sayısı : 28085

Tanımlar
◦ Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili
uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler tarafından açılmış iş
yeri

◦ Poliklinik: En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek
açmış oldukları muayenehaneler bütünü

◦ Resmi Veteriner Hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına

yapan Bakanlık personeli veteriner hekim
◦ Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek
resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekim
◦ Sorumlu Veteriner Hekim: Muayenehane veya polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve denetimi ile
ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner hekim
◦ Serbest Veteriner Hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme
yetkisine sahip veteriner hekim

Muayenehane-Poliklinik Açabilmek İçin
Veteriner Hekimlerin Taşımaları Gereken
Ortak Şartlar
a)TC vatandaşı olmak ya da 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak

b) Türkiye sınırları içindeki Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı
ülke Veteriner Fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak
c) 6343 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına
engel bir hali bulunmamak

Muayenehane
Bir veteriner hekim tarafından açabileceği gibi, aşağıdaki şartları yerine getirmek şartıyla
en fazla üç veteriner hekim tarafından da açılabilir.
◦ a) Muayenehane ruhsatı almış bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim

olmak şartıyla iki veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan veteriner
hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner
hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
◦ b) Bir araya gelmiş en fazla üç veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının
tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı alabilirler. Bir
veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her
veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

Poliklinik
• Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner
hekimle iş akdi yapabilir. Polikliniği açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim
belgesi, her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
• Bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı
veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir
veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her
veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
• Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner
hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin sorumlu
yöneticisi görevini üstlenebilir.

Başvuru İşlemleri
Muayenehane-poliklinik açmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan veteriner hekim veya veteriner hekimler
aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki idari amirliğe müracaat eder.

◦ Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti
◦ Varsa uzmanlık belgesini gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti
◦ T.C. kimlik numarası beyanı.
◦ İkametgah adresi beyanı
◦ 2 adet fotoğraf
◦ Muayenehaneye - polikliniğe ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre

hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi

◦ Bağlı bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından alınan, bulundukları yıla ait oda kayıt
belgesi.
Poliklinik için ek olarak:

◦ Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış iş akdi
sözleşmesi
◦ Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi
◦ Poliklinik, şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren ticaret sicil
gazetesinin aslı ya da onaylı sureti
◦ Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak
çalışacağına dair sözleşme

◦ Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube açabilirler.

Belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki
ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine
uygun bulunan muayenehane-polikliniğe Valilik oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir.

Bölümler, Asgari ve Teknik Şartlar
Muayenehane

Poliklinik

Veteriner Hekim Odası (6m2)

Sorumlu Veteriner Hekim Odası (6m2)

Muayene Odası (6m2)

Veteriner Hekim Odası (6m2)

Malzeme Odası (4m2)

2 X Muayene Odası (6m2)

Malzeme Odası (4m2)
Laboratuvar + Röntgen Odası (4m2)

Ürün Bulundurma ve Satma
◦ Muayenehane veya poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimler; muayenehane ve poliklinikte
istenilen asgari teknik, hijyen ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla veteriner sağlık ürünü,
veteriner biyolojik ürünler ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünler için
Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapabilir.

◦ Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, muayenehane veya polikliniklerin 7 nci ve
10 uncu maddelerde belirtilen bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm,

muayenehane veya polikliniğin tüm alanının %25’inden fazla alana sahip olamaz. Bu
bölümlere hasta giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin muayenehane veya
polikliniğin bölümlerinde teşhiri yapılamaz.

Sorumluluk ve Bildirim
Muayenehane ve poliklinikte çalışan tüm veteriner hekimler meslekleriyle ilgili olarak
aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

a) İhbarı mecburi hastalıkları resmi makamlara bildirmek,
b) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz olarak
İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,
c) Gerekli kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.

Denetim
Muayenehane ve poliklinikler yılda en az bir defa denetlenir. Denetim, İl Müdürlüğü Hayvan
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından
yapılır. Şikâyet, soruşturma, Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün talebi üzerine yapılacak
olağan dışı denetimler bunun haricindedir.
◦ İl müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki muayenehane ve poliklinik denetim yetkisini ilçe
müdürlüğüne devredebilir. İlçe müdürlüğünde bu denetimler veteriner hekimler tarafından
yapılır. Denetimler sırasında tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir.
◦ Muayenehane ve poliklinikler, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner
hekimleri odası tarafından, 6343 sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetime tabi tutulur.

Yasaklar

◦ Muayenehane ve poliklinikler İl Müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.
◦ İl Müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim çalıştırılamaz.
◦ Muayenehane ve polikliniklerde İl Müdürlüğünce Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin
Belgesi verilmemiş veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri gibi personel
çalıştırılamaz.

◦ Muayenehane ve Poliklinikte görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli
başka bir poliklinikte çalışamaz.
◦ Muayenehanesi olan veteriner hekim aynı zamanda başka bir poliklinikte çalışamaz veya
poliklinikte çalışan veteriner hekim ayrıca başka bir yerde muayenehane açamaz.
◦ Muayenehane ve polikliniklerde, veteriner hekim dışında şirket ortağı olamaz.
◦ Muayenehane ve polikliniklerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler poliklinik
bünyesinde yapılamaz.

o Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan
başka bir tabela ve ibareler kullanılamaz.
o Muayenehane ve poliklinikler dışında, ilgili mevzuatta olmayan her nevi isim altında iş yeri
açılamaz.
o Muayenehane ve poliklinik geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla

hayvan barındırılamaz.
o Muayenehane ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri dışında başka bir faaliyette

bulunulamaz.
o Muayenehane ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.
o Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.
o Veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik açılamaz.

◦ Bu sunum, Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri web sitesinde (https://acikders.ankara.edu.tr/) yayımlanmak üzere
hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan bilgilerin kaynaklarına ulaşmak ve daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen
aytacunsal@ankara.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

