3.2.1 Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Komisyonu Teşkili alt süreci

Sağlık tesislerinin ruhsat başvuruları ve değişiklik talepleri, Müdürlükçe
oluşturulacak komisyon tarafından dosya üzerinde ve yerinde inceleme
yapılmak suretiyle değerlendirilmesi

Komisyon sağlık tesisinin türüne göre, il sağlık müdürü veya
görevlendireceği ilgili başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında;

1. BASAMAK Sağlık Tesisi

Sağlık Tesisi
Değerlendirilmes
i

3. Basamak Sağlık Tesisi

2.Basamak Sağlık Tesisi

sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlarda en
az bir tabip veya diş tabibi, diğer sağlık
personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mimar
veya inşaat mühendisi ile ihtiyaç duyulması
halinde makine veya elektrik alanlarında
mühendis veya diğer teknik personel İlgili
personel
olmak üzere en az beş kişiden oluşturulması

sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar
dikkate alınarak en az bir tabip veya diş
tabibi, kalite konusunda deneyimli bir
sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği
uzmanı ile bir mimar veya inşaat
mühendisi, bir makine mühendisi ve bir
elektrik mühendisi veya bu alanlardaki
diğer teknik personel olmak üzere en az
yedi kişiden oluşturulması

sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate
alınarak en az biri tıp veya diş hekimliği fakültesi
öğretim üyesi veya eğitim ve araştırma hastanelerinin
eğitim görevlisi olmak üzere üç tabip veya diş tabibi,
kalite konusunda deneyimli bir sağlık personeli, iş
sağlığı ve güvenliği uzmanı ile bir mimar veya inşaat
mühendisi, bir makine mühendisi ve bir elektrik
mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel
olmak üzere en az dokuz kişiden oluşturulması

Yerinde inceleme ve değerlendirme sırasında ilgili kurumun başhekimi veya görevlendireceği bir personeli komisyon
üyelerine refakat etmesi ve komisyon tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sağlanması

3.2.2 Bakanlığa Bağlı 1.Basamak Sağlık Tesisleri İle Türk Silah Kuvvetlerine Bağlı Sağlık Teşkillerinin Ön İzin İş Akışı

EBYS

Sağlık teşkili açmak isteyen kurum ya da KuruluşlarınKamu Sağlık Tesisleri
Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3 te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği başvuru
dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi

EVET

Tam olan dosya içeriği ile başvurunun Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğüne iletilmesi

Uygun görülen başvurular için Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü tarafından ön izin verilmesi

Alınan ön iznin İl Sağlık Müdürlüğüne ve diğer ilgili
kurumlara duyurulması

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başvuru yapan
kuruma bilgi verilmesi

Başvuru
Olumlumu

EBYS

EBYS

EBYS

HAYIR

İl sağlık müdürlüğü tarafından başvuru
olumsuz ise başvuru yapan kuruma
bildirilmesi

EBYS

3.2.3 Bakanlığa Bağlı 2. ve 3. Basamak Sağlık Tesislerinin Ön İzin İş Akışı

EBYS

Sağlık teşkili açmak isteyen kurum ya da Kuruluşların
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3
te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği başvuru
dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne
başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi

Eksiklik Var Mı?

İl sağlık müdürlüğü tarafından başvuru
olumsuz ise başvuru yapan kuruma
bildirilmesi

Tam olan dosyanın Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne iletilmesi.

Bakanlık ilde Sağlık Teşkili açılıp
açılmayacağına karar verilmesi KHGM
doğrudan yatırım izni teklifinde
bulunabilir. Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü ile koordinasyon toplantısı
yapılması
(SHGM+HSGM+KHGM+SYGM planlama
komisyonu)

Talep
Uygunmudur?

SHGM komisyon marifeti ile
doğrudan yatırım kararı
verebilmesi

Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden alınan ön izin
onayı Kamu Hastaneler Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi

Kamu Hastaneler Genel
Müdürlüğünü alınan ön izin
kararını İl sağlık müdürlüğüne
ve ilgili kurumlara bildirilmesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
başvuru yapan kuruma bilgi
verilmesi

Komisyonun uygun görmediği
yatırım talepleri başvuru
yapan birime bildirilmesi

EBYS

EBYS

EBYS

EBYS

EBYS

EBYS

3.2.4 Devlet Üniversiteleri, Belediyeler, OSB ler ve Diğer Kamu Kuruluşlarına Bağlı Sağlık Tesisleri vb. Ön İzin İş Akışı

EBYS

Sağlık teşkili açmak isteyen kurum ya da Kuruluşların
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3
te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği başvuru
dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne
başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi

Eksiklik Var Mı?

Tam olan dosyanın Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne iletilmesi.

EBYS

Bakanlık ilde Sağlık Teşkili açılıp
açılmayacağına karar verilmesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başvuru
yapan kuruma bilgi verilmesi

EBYS

İl sağlık müdürlüğü tarafından başvuru
olumsuz ise başvuru yapan kuruma
bildirilmesi

EBYS

3.2.5 Bakanlığa Bağlı 1.Basamak Sağlık Tesisleri İle Türk Silah Kuvvetlerine Bağlı Sağlık Teşkillerinin Ruhsat ve/veya Faaliyet izin belgesi İş Akışı

EBYS

Sağlık Teşkili açmak isteyen kurum ya da Kuruluşlar Kamu Sağlık Tesisleri
Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3 te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği
başvuru dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi,

HAYIR

İl değerlendirme komisyonu tarafından
yerinde (ilgisine göre EK 2-A, 2-B, 2-C, 2-D,
2-E, 2F değerlendirme kriterlerine göre)
değerlendirme yapılması ve sonucun bir
rapor halinde müdürlüğe sunulması

Eksiklik Var mı?

eksiklik varsa geri dönüş yapılması ve
sonrasında komisyona sevk edilmesi
EBYS

Tam olan Komisyon raporunun ve başvuru
dosyasınınHalk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
iletilmesi

EBYS

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde yapılan
değerlendirme olumlu ise açılış onayı
verilmesi

EBYS

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından
açılış onayı verilen rapor Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne iletilir. SHGM
tarafından Ruhsat ve/veya Faaliyet izin
belgesi düzenlenmesi

EBYS

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Halk
sağlığı genel müdürlüğüne , il sağlık
müdürlüğüne ve ilgili birimlere kararı
duyurulması

Düzenlenen Ruhsat ve/veya Faaliyet izin
belgesi İl sağlık müdürlüğü tarafından
başvuru yapan kuruma iletilmesi

EVET

EBYS

EBYS

Eksiklikler nedeniyle müdürlüğe sunulan
komisyon raporunun ilgili sağlık kurumuna
gönderilmesi ilgili eksikliklerin giderilerek
tekrar müracaat etmelerinin bildirilmesi

EBYS

3.2.6 Bakanlığa Bağlı 2. ve 3. Basamak Sağlık Tesislerinin Ruhsat ve/veya Faaliyet izinbelgesi İş Akışı

EBYS

Sağlık Teşkili açmak isteyen kurum ya da Kuruluşlar Kamu Sağlık Tesisleri
Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3 te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği
başvuru dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi,

HAYIR

İl değerlendirme komisyonu tarafından
yerinde (ilgisine göre EK 2-A, 2-B, 2-C, 2-D,
2-E, 2F değerlendirme kriterlerine göre)
değerlendirme yapılması ve sonucun bir
rapor halinde müdürlüğe sunulması

Eksiklik Var mı?

EVET

eksiklik varsa geri dönüş yapılması ve
sonrasında komisyona sevk edilmesi
EBYS

Tam olan Komisyon raporunun ve başvuru
dosyasınınHalk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
iletilmesi

EBYS

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde
yapılan değerlendirme olumlu ise açılış
onayı verilir. Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü ile koordinasyon toplantısı
yapılması

EBYS

Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğüntarafındanyapılan
değerlendirme sonucunda açılış onayı
verilen rapor Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne iletilir. Ruhsat ve/veya
Faaliyet izin belgesi düzenlenmesi

EBYS

Kamu Hastaneleri Müdürlüğüne, il sağlık
müdürlüğüne ve ilgili birimlere kararı
duyurulması

EBYS

Düzenlenen Ruhsat ve/veya Faaliyet izin
belgesi İl sağlık müdürlüğü tarafından
başvuru yapan kuruma iletilmesi

EBYS

Eksiklikler nedeniyle müdürlüğe sunulan
komisyon raporunun ilgili sağlık kurumuna
gönderilmesi ilgili eksikliklerin giderilerek
tekrar müracaat etmelerinin bildirilmesi

EBYS

3.2.7 Devlet Üniversiteleri, Belediyeler, OSB ler ve Diğer Kamu Kuruluşlarına Bağlı Sağlık Tesisleri vb. Ruhsat ve/veya Faaliyet izin belgesi İş Akışı

EBYS

Sağlık Teşkili açmak isteyen kurum ya da Kuruluşlar Kamu Sağlık Tesisleri
Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek/3 te belirtilen başvuru belgelerin eklendiği
başvuru dosyası yer alan dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması

Birimimizce başvuru dosyasının incelenmesi,

HAYIR

İl değerlendirme komisyonu tarafından
yerinde (ilgisine göre EK 2-A, 2-B, 2-C, 2-D,
2-E, 2F değerlendirme kriterlerine göre)
değerlendirme yapılması ve sonucun bir
rapor halinde müdürlüğe sunulması

Eksiklik Var mı?

eksiklik varsa geri dönüş yapılması ve
sonrasında komisyona sevk edilmesi
EBYS

Tam olan Komisyon raporunun ve başvuru
dosyasınınHalk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
iletilmesi

EBYS

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde
yapılan değerlendirme olumlu ise açılış
onayı verilir.Ruhsat ve/veya Faaliyet izin
belgesi düzenlenmesi

EBYS

İl sağlık müdürlüğüne ve ilgili birimlere
kararı duyurulması

EBYS

Düzenlenen Ruhsat ve/veya Faaliyet izin
belgesi İl sağlık müdürlüğü tarafından
başvuru yapan kuruma iletilmesi

EVET

EBYS

Eksiklikler nedeniyle müdürlüğe sunulan
komisyon raporunun ilgili sağlık kurumuna
gönderilmesi ilgili eksikliklerin giderilerek
tekrar müracaat etmelerinin bildirilmesi

EBYS

3.2.8 Ruhsat Denetimi işlemi alt süreci

Her senenin başında denetim ekibi oluşturulması

Oluşturulan denetim ekibi için valilik onayı alınması

EBYS

İlimiz merkezinde bulunan Kamu sağlık tesislerinin denetim
formu veya tutanaklar kullanılarak yerinde denetim yapılması

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler mevzuat
çerçevesinde süre verilerek ilgililere bildirilmesi

EBYS

Süre sonunda tekrardan yerinde tekrar değerlendirilmesi

Denetim tutanaklarının bir nüshası denetim yapılan yere
teslim edilmesi

Denetim tutanakları Asılları Müdürlüğümüzce dosyalanarak
saklanması

Her senenin başında bir önceki senede yapılan denetimler
Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Formu üzerine işlenerek
Bakanlığa gönderilmesi

EBYS

