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Personel
Hastanenin veteriner hekim kadrosu
biri sorumlu yönetici
Birisi

uzman olmak üzere en az beş veteriner hekim
anabilim dallarında uzmanlık ya da doktora

Sorumlu yönetici, hastanenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet
göstermesinden, hastane sahibi ile birlikte sorumludur
Hastane sahibi, sorumlu yönetici ve hastanede görevli tüm personelin görevlerini
yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkânı sağlamak
zorundadır

Hastaneler, yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilir. Bunun için, bir
dilekçe ekinde personele ait diploma veya mezuniyet belgesi, aralarında yaptıkları
noter tasdikli iş akdi ve iki resimle birlikte Valiliğe müracaat ederler. Şube
müdürlüğünce incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık
hizmetleri personeli adına çalışma izin belgesi düzenlenir
Hastanelerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak görev yapacak olan

personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütür
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

Personel bildirimi
Hastanede çalışan personel, işten ayrılmak veya çıkartılmak istenmesi
durumunda, bir hafta önceden valiliğe yazılı olarak bildirilir.
Sorumlu yönetici veya uzman veteriner hekimin işten ayrılmak veya çıkartılmak
istenmesi halinde, yerine iş yeri sahibi tarafından ivedilikle yeni bir sorumlu yönetici
veya uzman veteriner hekim görevlendirilir. Bu durum valiliğe yazı ile bildirilir.
İşten ayrılan veya işe başlatılan yeni personel bir yazı ile valiliğe bildirilir. İl
müdürlüğü tarafından işten ayrılan personelin belgeleri alıkonulur, işe başlayan
personele yeni belgeler düzenlenir.

Düzenlenecek belgeler
İl müdürlüğü, hastanede görevli sorumlu yöneticiler için yönetici belgesi; sorumlu
yönetici, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, yardımcı sağlık hizmetleri
personeli için çalışma izin belgesi düzenler

Eğitim
Hastanede görev alacak 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
zorundadırlar
Hastanede çalışan veteriner hekimler, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve
teknik bilgilerinin artırılması amacıyla Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası
tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime katılmakla yükümlüdür. Verilecek konularla
ilgili daha önce eğitim almış olanlar, belgelemek kaydı ile bu eğitimlere
katılmayabilirler
Her türlü görüntüleme ve anestezi cihazı gibi özel bilgi ve birikim gerektiren
cihazları kullanacak personel, bu cihazların kullanıldığı dallarda uzmanlık veya
yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır

Alet-Malzeme, Ürün Bulundurma ve Satma
Alet-malzeme
Hastanelerde bulunması gerekli alet ve malzemeler Bakanlık tarafından
belirlenir.

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, 7 nci 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.
Dosyalama
Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, sayfaları il
müdürlüğü tarafından mühürlü ve onaylı Ek-5'teki örneğe uygun klinik protokol
defteri tutulması zorunludur. İtilaflarda bu defter kayıtları esas alınır.

Muayene bildirimi
Bakanlık yapılan muayene ve tedavilerle ilgili bildirim talep edebilir

Bulaşıcı hastalıkları bildirim yükümlülüğü
Hastaneye getirilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalığın tespiti veya şüphesi
halinde durum derhal il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

Denetim
Hastaneler, denetim elemanlarınca denetlenir. Denetimde tespit edilen hususlar
denetim defterine kaydedilir, ayrıca Ek-4’teki “Denetim Tutanağı” düzenlenerek
hastane sahibine tebliğ edilir.

İdari yaptırımlar
Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanun ve 6343 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Kapatma
Hastanenin kapatılmak istenmesi durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir
dilekçe ile valiliğe bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.

Değişiklik ve ilaveler
Hastanelerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave
yapılamaz. Hastanesinin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres
değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir.
Düzenlenen evraklar ruhsatla birlikte dilekçe ekine konularak yeniden ruhsat
düzenlenmesi için valiliğe başvurulur.

Ruhsatın kaybolması ya da yıpranması halinde durum valiliğe bir dilekçe ile
bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan incelemede durumun uygun görülmesi halinde
Bakanlıkça yeni ruhsat düzenlenir.

Tabela
Hastanenin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir
Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun
dışında yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler
kullanılamaz

Hastane dışındaki tabelaya, hastanenin adı, telefon numarası, veteriner
hekimlerin adı, unvanı, varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir

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.

Kısıtlamalar
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 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğine göre izin
alınması gerekir.

