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Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner
hekimler tarafından açılmış ve açılacak olan
muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken
asgari, teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu
yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, veteriner hekimler
tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane
ve poliklinikleri kapsar.

Hukuki Dayanak

(Madde 3)
 6343

sayılı Yasa
 5996 sayılı Yasa (Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu)
 639 sayılı KHK (Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
KHK)

TANIMLAR




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

Tanımlar
 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

TANIMLAR
Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve
sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belge
 Yardımcı Personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan
personel
 Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli: Veteriner hekime,
hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve
veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan
sağlık teknisyeni veya teknikeri, veteriner sağlık
teknisyeni veya teknikeri, laborant


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.

POLİKLİNİK






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 İŞLEMLERİ

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.
Hizmet içi eğitim 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.
Ruhsat verilmiş muayenehane-poliklinik için İl Müdürlüğünce
düzenlenen diğer belgeler
Sorumlu Veteriner Hekime
Veteriner Hekimlere
Yrd. Sağ. Personeline

Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi
Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi
Yrd. Sağ. Personeli Çalışma İzin Belgesi

