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BÖLÜMLER, ASGARİ
Muayenehane
Veteriner Hekim Odası (6m2)
Muayene Odası (6m2)
Malzeme Odası (4m2)

VE

TEKNİK ŞARTLAR
Poliklinik
Sorumlu Veteriner Hekim Odası (6m2)
Veteriner Hekim Odası (6m2)
2 X Muayene Odası (6m2)
Malzeme Odası (4m2)
Laboratuvar + Röntgen Odası (4m2)

Veteriner Hekim Odasında

Hasta Kabul Bölümünde

Veteriner Hekim Diploması
Veteriner Hekimlerin Çal. İzn. Bel
Varsa Uzmanlık Belgesi
Muayenehane Ruhsatı
Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi
Ücret Tarifesi
Suni Tohumlama Belgesi
İlaç Bulundurma ve Satma Ruhsatı

Poliklinik Ruhsatı
Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi
Veteriner Hekimlerin Çal. İzn. Bel.
Ücret Tarifesi

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.

KAYIT SİSTEMİ
Muayenehane-Poliklinikte Bulunması Gerekli Doküman
ve Defterler

 Reçete

 Hayvan

Muayene Kayıt Defteri
 Denetim Defteri

DENETİM

Muayenehane ve poliklinikler yılda en az bir defa denetlenir. Denetim, il
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.
.

EĞİTİM




Muayenehane ve poliklinik açacak veteriner hekimler,
konuları Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık
tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği
tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitim programına
katılıp, belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma
aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Daha önce ruhsat
almış veteriner hekimler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge almak
zorundadırlar.
Ruhsatlı muayenehane ve polikliniği olan veteriner hekimler
Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası tarafından
düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmakla yükümlüdürler.
Daha önce aynı eğitime katılmış olanlar, belgelemek kaydı
ile bu eğitime katılmayabilirler.

YASAKLAR



Muayenehane ve poliklinikler
almadan faaliyete geçemezler.



İl Müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner
hekim çalıştırılamaz.







İl

Müdürlüğünden

ruhsat

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.



Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu
Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve
ibareler kullanılamaz.



Muayenehane ve poliklinikler dışında, ilgili mevzuatta olmayan
her nevi isim altında iş yeri açılamaz.



Muayenehane ve poliklinik geçici veya sürekli olarak satış,
barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.



Muayenehane ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri
dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.



Muayenehane ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim
dışında başka bir isim kullanılamaz.



Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde
kurulamaz.



Veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından,
muayenehane veya poliklinik açılamaz.

CEZALAR


5996 sayılı Kanunun ve 6343 sayılı Kanunun maddelerine göre işlem
yapılır.

 Mevcut


muayenehane ve poliklinikler

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında
ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup bu Yönetmelik
hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe
girdiği
tarihten
itibaren
iki
yıl
içerisinde
muayenehanelerini
veya
polikliniklerini
bu
Yönetmelikteki
muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hâle getirerek, mülki
idari amire müracaat edip muayenehane veya poliklinik ruhsatı
almak zorundadırlar.

