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Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından
kurulan hayvan hastanelerinin sahip olması gereken asgari
teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan
hayvan hastanelerini kapsar.

Hukuki Dayanak
Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Denetim defteri: Denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunun yazıldığı,
hastanede muhafaza edilen sayfaları il müdürlüğünce mühürlü ve onaylı defteri,
Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya yetkili veteriner

hekimi,
Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,
Hastane: Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya
yatarak yapıldığı hayvan hastanesini,
Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve
omurgasız canlıları,
Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran, maddi ve manevi sorumluluğa

sahip gerçek veya tüzel kişiyi
Hizmet içi eğitim belgesi: Hayvan hastanelerinde görev alacak olan veteriner
hekimlerin, bölge veteriner hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme

eğitimine katılması suretiyle aldıkları belgeyi,

Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri
içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,
Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip
kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını,
hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler
ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren tarihli ve imzalı belgeyi,

Resmi veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık
adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
Ruhsat: Hastanenin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen hayvan hastanesi

ruhsatını,
Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra
etme yetkisine sahip veteriner hekimi,
Sorumlu yönetici: Hastanenin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet
göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,

Tıbbî olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak
amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde
olmayan ürünleri,
Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak,
bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı ve serum gibi ürünler ile
teşhis kitlerini,

Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ve tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,
Veteriner tıbbî ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm
üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri
ve veteriner biyolojik ürünlerini,

Yardımcı personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,
Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında
yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık
teknisyeni/teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri, sağlık teknikeri ve laborantı,
Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek
resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

Müracaat ve İzin İşlemleri
Hastane kurma izni için gerekli belgeler
Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle
birlikte bir dilekçe ile valiliğe müracaat eder.

a)hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,
b)Hastane yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren, ilgili imar
müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,

c)Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre
hazırlanmış bir adet proje,
ç)Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su kullanma belgesi,
d)Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, değilse tapu senedinin aslı veya
onaylı sureti,
e)Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.

Hastane Kurma İzni - Hastane Ruhsatı

Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2'deki
örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu ile birlikte Bakanlığa
gönderilir. Bakanlık uygun bulunanlara hastane kurma izni verir.

Kuruluş izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Bu süre içinde
hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde altı ayı
geçmemek üzere ilave süre verilir.

Ruhsat verilebilmesi için gerekli belgeler
Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan ruhsat alabilmek için,
aşağıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.
a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler
odası onaylı noter tasdikli sözleşme,

b) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından
almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,
c)

Yangın

ve

patlamalar

için

gerekli

önlemlerin

alındığına

dair

itfaiye

müdürlüğünden alınan belge,
ç) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,
d) Hizmet içi eğitim belgesi,
e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner
hekimler için kurum içi görevlendirme onayı.

Ruhsat verilebilmesi için gerekli belgeler
İl müdürlüğü Birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Uygun bulması halinde
Ek-3'teki açılma raporu ile birlikte belgeleri Bakanlığa gönderir. Bakanlık yetkilileri,
belge ve mahallinde yaptığı inceleme sonucu bu Yönetmelik hükümlerine uygun
bulunan hastaneye ruhsat verir.

Hayvan Hastanesi olarak kullanılacak binanın bölümleri
a) Sorumlu yönetici odası,
b) Veteriner hekim odası,
c) Personel ve bakıcı odası,
ç) Duş ve tuvalet,
d) Hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri
genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu,
e) Acil müdahale odası,
f) İki adet muayene odası,
g) Operasyon hazırlık odası,
ğ) Operasyon salonu,
h) Temizlik ve sterilizasyon odası,
ı) Yoğun bakım odası,
i) Görüntüleme odası,
j) Laboratuvar odası,
k) Postoperatif bakım odası,
l) Tecrit odası,
m) Alet ve malzeme odaları.

Hastanelerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir
a) Büyükbaş hayvanların muayenesi yapılacak ise travay,
b) Küçükbaş hayvanların muayenesi için en az 95x110x60 santimetre ebadında
paslanmaz krom nikel muayene masası,
c) Acil müdahale ve muayene odasında kullanılacak ilaç ve aletler için yeterli
sayıda dolap,
ç) Aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için buzdolabı,
d) Operasyon odasında, kolay hareket edebilen standartlara uygun bir operasyon
lambası,
e) Hidrolik ayarlı, 75 derece eğilebilir, en az 95x110x60 santimetre ebadında
operasyon masası,
f) Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca
yapılabilmesine uygun özellikte kafesler,
g) Büyükbaş hayvanlar için 4x3 metrekareden küçük olmamak şartıyla yoğun
bakım padokları,
ğ) Yeterli miktarda çöp kutusu,

Hastanelerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir
h) Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini
engelleyecek tarzda tel veya tertibat,
ı) Operasyon salonunda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde
musluk,
i) Basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği,
j) Uygun güçte jeneratör,
k) Hastanede yangın ve iş güvenliği ile ilgili alet ve malzeme,
l) Hastanenin havasını temizleyecek ventilasyon sistemi,
m) Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için
rampa,
n) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 santimetre ebadında
kullanım amacını belirtir tabela,
o) Hastanede oluşan tıbbi atıklar için, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK”
ibaresi bulunan hastane içinde muhafaza edilen kırmızı renkli torbalar.

Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, hastane ruhsatı, sorumlu
yönetici belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları
veteriner hekimler odasından alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak
kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere
asılır.

Hastane olarak kullanılacak binanın başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi
olamaz.
Hastane odalarının veya bölümlerinin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir,
dezenfekte edilebilir açık renkli malzemeden yapılması esastır.

