
Kamu Hizmet Standartları Tablosu: 

 

Gerçek Ve Tüzel Kişilerin 
İhbar, Şikâyet Ve Öneri 
Dilekçelerinin 
Değerlendirilmesi 

Dilekçe 15 Gün 

Dilekçeli Başvurular Ve 
Diğer Resmi Kurumlar 
Tarafından Mail Yada Yazı 
İle İstenen Bilgi Ve Belge 
Taleplerinin Karşılanması 

T.C. Kimlik Numarası, Açık Adres Ve İletişim 
Bilgileri 

5 - 
15 Gün 

Sağlık Bakanlığı İletişim 
Hattına Yapılan 
Başvuruların 
Değerlendirilmesi 

T.C. Kimlik Numarası, Açık Adres Ve İletişim 
Bilgileri 

5- 15 
Gün 

Başbakanlık İletişim 
Merkezine Yapılan 
Başvuruların 
Değerlendirilmesi 

T.C. Kimlik Numarası, Açık Adres Ve İletişim 
Bilgileri 

5- 15 
Gün 

Özel hekim 
Muayenehanelerin açılış 
belgelerini toplama ve 
serbest çalışan sağlık 
mensupları kayıt defterine 
kaydının yapılması ve 
denetim işlemleri 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
hakkında Yönetmelik Ek 1/d 

3 Gün 

Tıp Merkezleri 
Polikliniklerin 
ruhsat/çalışma uygunluk 
belgesi/faaliyet izin belgesi 
gibi belgelerle 
belgelendirilmesi 
sonucunda kuruma tebliğ 
edilmesi yada eksik evrak 
olması halinde dosyanın 
iadesi, 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
hakkında Yönetmelik (23.07.2008 tarih ve 
26945 sayılı değişiklik + 03.07.2008 tarihli 
Danıştay 10. Dairesi kararı + 11.03.2009 tarih 
ve 27166 sayılı değişiklik + 31.12.2009 tarih ve 
27449 5.MÜkerrer 10.03.2010 tarih ve 27517 
sayılı değişiklik+ 03.08.2010 tarih ve 27661 
sayılı değişiklik+ 25.09.2010 tarih ve 27710 
sayılı değişiklik+ 06.01.2011 tarih ve 27807 
sayılı değişiklik+ 07.04.2011 tarih ve 27898 
sayılı değişiklik+ 03.08.2011 tarih ve 28014 
sayılı değişiklik+ 28.09.2011 tarih ve 28068 
sayılı değişiklik+ 14.02.2012 tarih ve 28204 
sayılı değişiklik+ 03.04.2012 tarih ve 28253 
sayılı değişiklik+ 27.05.2012 tarih ve 28305 
sayılı değişiklik+ 11.07.2013 tarih ve 28704 
sayılı değişiklik+ 06.05.2009 tarih ve 18290 
sayılı Talimat+ 15.06.2009 tarih ve 23971 
sayılı Planlama İstihdam ve Komisyon kararı) 
Açılışlarda mevzuatta ayrı ayrı tanımlanan 

3 Gün 



açılacak olan kuruluşun açılacağı yer ile ilgili, 
sahibi olan kişi veya tüzel kişilik ile ilgili, 
kuruluşun donanımı ile ilgili , ayrıca kuruluşta 
çalışacak kişiler ile ilgili çalışan belgeleri 
(Öğrenim durumu,dilekçesi, kimlik 
fotokopisi,İlçe Sağlık Müdürlüğü serbest 
çalışan sağlık personeli defterine kayıt 
formu,Tabip Odası Belgesi,İş Sözleşmesi) 
istenmektedir. 

992 sayılı kanuna tabii 
laboratuvarların açılış ve 
ruhsatlandırma işlemleri 
için gerekli belgelerin 
toplanması ve çalışacak 
personelin serbest çalışan 
sağlık mensupları kayıt 
defterine kayıtlarının 
yapılması ve denetimi 

992 sayılı Tahariyat Ve Tahlilat yapılan ve 
Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus 
Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu 
Açılışlarda mevzuatta ayrı ayrı tanımlanan 
açılacak olan kuruluşun açılacağı yer ile ilgili, 
sahibi olan kişi veya tüzel kişilik ile ilgili, 
kuruluşun donanımı ile ilgili , ayrıca kuruluşta 
çalışacak kişiler ile ilgili çalışan belgeleri 
(Öğrenim durumu,dilekçesi, kimlik 
fotokopisi,İlçe Sağlık Müdürlüğü serbest 
çalışan sağlık personeli defterine kayıt 
formu,Tabip Odası Belgesi,İş Sözleşmesi) 
istenmektedir. 

3 Gün 

3153 ve 992 sayılı kanuna 
tabii laboratuvarların açılış 
ve ruhsatlandırma 
işlemleri için gerekli 
belgelerin toplanması ve 
çalışacak personelin 
serbest çalışan sağlık 
mensupları kayıt defterine 
kayıtlarının yapılması ve 
denetimi 

3153 Sayılı Radyoloji,Radiom ve elektirikle 
Tedavi ve Diğer Fizyoteraği Müeseseleri 
hakkında Kanun, Açılışlarda mevzuatta ayrı 
ayrı tanımlanan açılacak olan kuruluşun 
açılacağı yer ile ilgili, sahibi olan kişi veya tüzel 
kişilik ile ilgili, kuruluşun donanımı ile ilgili , 
ayrıca kuruluşta çalışacak kişiler ile ilgili 
çalışan belgeleri (Öğrenim durumu,dilekçesi, 
kimlik fotokopisi,İlçe Sağlık Müdürlüğü serbest 
çalışan sağlık personeli defterine kayıt 
formu,Tabip Odası Belgesi,İş Sözleşmesi) 
istenmektedir. 

3 Gün 

Akupunktur Merkezleri ve 
muayenehanelerinin açılış 
evraklarının toplanması 
müdürlüğe gönderilmesi, 
ilgili muayenehanelerin 
denetim işlemleri 

17.09.2002 tarih ve 24879 sayılı 
Yönetmelik.kapsamında başvuru dosyası 
düzenlenir istenmektedir. 

3 Gün 

Sağlık Kabinlerinin açılış ve 
Belgelendirilmesi işlemleri 

1997/3 Sayılı Genelge. Açılışlarda mevzuatta 
ayrı ayrı tanımlanan açılacak olan kuruluşun 
açılacağı yer ile ilgili, sahibi olan kişi veya tüzel 
kişilik ile ilgili, kuruluşun donanımı ile ilgili , 
ayrıca kuruluşta çalışacak kişiler ile ilgili 
çalışan belgeleri (Öğrenim durumu,dilekçesi, 
kimlik fotokopisi,Sözleşme) istenmektedir. 

10 Gün 



Psikoteknik merkezlerinin 
ruhsatlandırılması için 
gereken belgelerin 
toplanması ve İl sağlık 
müdürlüğüne 
gönderilmesi, çalışacak 
personelin serbest çalışan 
sağlık mensupları kayıt 
defterine kayıtlarının 
yapılması 

Karayolları Trafik Yönetmeliği 79. Madde ve 
Ek-4 sayılı cetvel 

3 Gün 

Ayakta teşhis ve tedavi 
yapan müesseselerinde 
çalışacak personelin 
serbest çalışan sağlık 
mensupları kayıt defterine 
kayıtlarının yapılması ve 
gerekli belgelerin 
toplanması 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
hakkında Yönetmelik (23.07.2008 tarih ve 
26945 sayılı değişiklik + 03.07.2008 tarihli 
Danıştay 10. Dairesi kararı + 11.03.2009 tarih 
ve 27166 sayılı değişiklik + 06.05.2009 tarih ve 
18290 sayılı Talimat+ 15.06.2009 tarih ve 
23971 sayılı Pilanlama İstihdam ve Komisyon 
kararı) Açılışlarda mevzuatta ayrı ayrı 
tanımlanan açılacak olan kuruluşun açılacağı 
yer ile ilgili, sahibi olan kişi veya tüzel kişilik ile 
ilgili, kuruluşun donanımı ile ilgili , ayrıca 
kuruluşta çalışacak kişiler ile ilgili çalışan 
belgeleri (Öğrenim durumu,dilekçesi, kimlik 
fotokopisi,toplum sağlığı merkezi serbest 
çalışan sağlık personeli defterine kayıt 
formu,Tabip Odası Belgesi,İş Sözleşmesi) 
istenmektedir. 

5 Gün 

Bakanlığımızca yayımlanan 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik gereği özel 
ağız ve diş sağlığı 
kuruluşlarının da gerekli 
evrakların toplanarak İl 
sağlık Müdürlüğüne 
gönderilmesi Çalışacak 
Sağlık personelinin serbest 
çalışan sağlık mensupları 
kayıt defterine kayıtlarının 
yapılması. 

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 3. 
bölümünde yer alan başvuru için gerekli 
belgeler 

5 Gün 

Optikçi ruhsatlandırılması 1)Optisyenlik diplomasının aslı görülmek kaydı 
ile İlçe sağlık müdürlüğünce aslı gibidir 
yapılmış sureti , gözlükçü ruhsatnamesini 

5 Gün  



İmhası gelen ilaçlar ile 
Psikotrop, Uyuşturucu 
ilaçların sayımı yapılarak 
tutanakla tespiti ve ilgili 
defterlerin bitiminde 
onaylanması 

İmhası gelen ilaçlar ile Uyuşturucu ve 
Psikotrop ilaç ve bunların defterleri 

1 Gün  

Eczane uygunluk raporu 
düzenlenmesi ve rutin 
denetim işlemleri 

 3 Gün  

Uyuşturucu ve psikotrop 
reçetelerin aylık 
kontrolleri 

 10 Gün  

Eczane kapanış işlemleri 1-Dilekçe 2-Eczane ruhsatnamesinin aslı 3-
Psikotrop ve uyuşturucu ilaçlara ait tutanak 4-
Eczane kapanış tutanağı formu 

3 Gün  

İl Sağlık Müdürlüğünden 
gelen yazıların eczanelere 
dağıtımlarının yapılması 

 7 Gün  

Özel Diş hekim 
Muayenehanelerinin 
Ruhsat işlemleri ve 
denetim işlemleri 

Açılış evraklarının düzenlenerek müdürlüğe 
gönderilmesi (1-Diş hekiminin dilekçesi, 2-
inceleme raporu, 3 -1/100 ölçekli kroki, 4-
zorunlu asgari ilaç listesi,tıbbi donanım listesi, 
5-Sağlık kuruluşundaki ünit ve diğer 
malzemelere ait faturalar, 6-Diş hekimine ait 
onaylı diploma örneği(önlü arkalı), 7sağlık 
kuruluşunda çalışan sağlık personelinin: onaylı 
diploma örnekleri, İlçe sağlık müdürlüğü 
serbest çalışanlar defterine kaydı, Diş 
hekiminin başka bir yerde çalışıp 
çalışmadığına dair beyanı, Diş hekimleri odası 
belgesi , 8-Oda tarafından düzenlenen tabela 
uygunluk belgesi , 9-Belediye ile yapılmış tıbbi 
atık sözleşmesi, 10-vergi levhası fotokopisi , 
11-reçete örneği, 12-2 adet yeni çekilmiş 
vesikalık fotoğraf, 13-Adli sicil 
beyanı)Müdürlükten gelen Ruhsat 
Belgelerinin Hekime tebliğ edilmesi, denetim 
işlerinin yapılması. 

5 Gün  

Özel Sağlık Kurum ve 
Kuruluşları defter onayı 

Onaylanacak Defter 1 Gün  



Özel Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlarınca düzenlenen 
rapor onayları 

Onaylanacak Rapor Belgesi 1 Gün  

Eğitim Kurumları Uygunluk 
Raporları 

Dilekçe 7 Gün  

Aile Hekimliği değişikliği ve 
Kayıt İşlemleri 

T.C Kimlik İle Başvuru 15 
Dak. 

 


