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-
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Müracaat ve İzin İşlemleri
Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar gerekli belgelerle birlikte bir
dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.

Belgeler İl Müdürlüğü tarafından incelenerek Bakanlığa gönderilir Bakanlıkça yapılan

incelemeden sonra uygun bulunanlara hastane kurma izni verir. Kuruluş izni verildiği
tarihten itibaren altı ay için geçerlidir.

Ruhsat Verilebilmesi için Gerekli Belgeler
◦ Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı
noter tasdikli sözleşme,
◦ Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış
oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,

◦ Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden
alınan belge,
◦ İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,

◦ Hizmet içi eğitim belgesi,
◦ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
◦ Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için
kurum içi görevlendirme onayı.

Personel
◦ Hastanenin veteriner hekim kadrosu, biri sorumlu yönetici, birisi uzman veteriner hekim
olmak üzere en az beş veteriner hekimden oluşur.
◦ Uzman veteriner hekimin anabilim dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış
olması esastır.
◦ Hastaneler, yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilir.
◦ Hastanelerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise, hastane
sahibi tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin
nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek valiliğe müracaat edilir.
◦ Hastanelerde, başka bir kuruluşta çalışan personel çalıştırılamaz.

◦ Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak personel için kurum içi
görevlendirme onayı yeterlidir.

Ürün Bulundurma ve Satma
◦ Hastaneler, istenilen asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla veteriner
sağlık ürünü ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünlerin Bakanlıkça
belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını yapabilir.

◦ Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, 7nci maddede belirtilen bina
bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, hastanenin tüm alanının %25
inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta hayvan giriş ve çıkışına izin
verilmez. Satışı yapılan ürünlerin teşhiri başka bölümlerde yapılamaz.

Çalışma Saatleri
◦ Hastaneler 24 saat hizmet verir.
◦ En az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar.
◦ Nöbetçi hekime yardımcı sağlık hizmetleri personeli ile yardımcı personel eşlik eder.

Denetim
Hastaneler, denetim elemanlarınca denetlenir. Denetimde tespit edilen hususlar
denetim defterine kaydedilir.

Kısıtlamalar
◦ Hastaneler Bakanlıktan ruhsat almadan faaliyete geçemezler.
◦ Hastaneler çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli
çalıştıramaz.
◦ Hastanelerde görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli başka bir hastane,
muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.

◦ Hastanelerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler yapılamaz.
◦ Hastanelerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler
kullanılamaz.

◦ Hastanelerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.
◦ Hastanelerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.
◦ Hastanelerde hayvan sağlığı hizmeti dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.

◦ Hastaneler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.
◦ Hastaneler, yalnız tedavileri altında bulunan hastalar için laboratuvar hizmeti verebilir. Ancak, tedavileri
dışında olan hayvanlar için laboratuvar hizmeti verilmesi durumunda Veteriner Teşhis ve Analiz
Laboratuvarları Yönetmeliğine göre izin alınması gerekir.

◦ 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.

