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Steril koridorda en az bir ameliyat salonu var mı? (ATTY 12/A Maddesi)

Steril koridorda uyandırma( postperatif) var mı? (ATTY 12/A Maddesi)

HASTA MUAYENE ODASI

ACİL ÜNİTESİ

Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? (ATTY 11. 

Maddesi)

Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı? (ATTY Ek-1/a)

Merdiven sahanlığı uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/B ve Ç Maddesi)

Sedye ile hasta dolanımı koridorların genişliği uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/B ve Ç 

Maddesi)

Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde 

tutunma yerleri var mı? (ATTY 12/B ve Ç Maddesi)

Özel sağlık kuruluşunda uygun güç ve nitelikte jeneratör var mı?( Yeterli ve çalışır durumda 

olduğunu gösterir yetkili firmadan alınan belge sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B Maddesi)

Sağlık kuruluşu asansörü ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak 

bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanmalıdır.) (ATTY 

12/B Maddesi)

Sedye asaönsörü ilgili mevzuat uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve 

kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B 

Maddesi)

Hasta bekleme salonlarına bağlantılı Bay-Bayan tuveleti mevcut mu? (ATTY 12/A ve Ç 

Maddesi)

Birden fazla katı olan özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuata uygun olarak yangın 

merdiveni mevcut mudur?  (İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge sorgulanmalıdır.) (ATTY 

12/B Maddesi)

Özel sağlık kuruluşu girişinde uygun eğimli rampa var mı? (ATTY 12/B Maddesi)

Hasta muayene odalarının; hekim çalışma alanı ve hasta muayene alanı uygun ölçülerde mi? 

(ATTY 12/A ve Ç Maddesi)

Hasta muayene odalarında soyunma bölümü ve lavabo bulunuyor mu?  (ATTY 12/A ve Ç 

Maddesi)

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde tuvalet bulunuyor mu?  (ATTY 12/A 

ve Ç Maddesi)

Hasta bekleme salonları uygun ölçüde mi? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)

Acil ünitesi; ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli midir?  (ATTY 12/A 

Maddesi)

CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ

Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene/müdahale odası, bir adet enjeksiyon/pansuman 

odası ile bir adet gözlem odası bulunuyor mu?  (ATTY 12/A Maddesi)

Steril koridorda hazırlama(preopreatif) odası var mı? (ATTY 12/A Maddesi)

Acil ünitesinin girişinde, uygun eğimli sedye rampası bulunmakta mıdır?  (ATTY 12/A 

Maddesi)

EK-3 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

Sağlık Kuruluşunun Denetimin

Adı                    Tarihi             

İDARİ İŞLER

Denetim Soruları Açıklama

MERDİVEN-KORİDOR-ASANSÖR ve JENERATÖR

Saat          

Mesul Müdürü

Adresi               

Türü                  

Türü              

Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair  yetkili  merciilerden  belge alınmış mı? 

(ATTY Ek-1)

Acil ünitesi zemin katta olmalıdır. Arazi şartları nedeni ile farklı katta olması durumunda 

yoldan yukarıdaki şartlara uygun giriş alabilmelidir. (ATTY 12/A Maddesi)
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Denetleyici Denetleyici

Merkezi sterilizasyon ünitesi ameliyathane ile bağlantılı mıdır? Ameliyathaneden bağlantısız 

ise steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması yapılmış mı? 

(ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar var mı? (ATTY 12/A 

Maddesi)

Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş 

giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunuyor mu?  (ATTY 12/A Maddesi)

Gözlem ünitesinde lavabo var mıdır?  (ATTY 12/A Maddesi)

Gözlem ünitesinin metrekaresi mevzuata uygun mu?  (ATTY 12/A Maddesi)

NOT: ATTY'e göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

GÖZLEM ODASI

Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun 

antibakteriyel malzemeler ile kaplanmış mı?  (ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyat salonunun kullanım alanı uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyat salonunun kullanım alanı içerisinde hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma 

var mı? (ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyat salonlarında sabit dolaplar; üzerinde toz barındrımayacak şekilde gömme veya 

tavana kadar birleştirilmiş mi? (ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliği (havalandırma kanalları, asma 

tavan, hepafiltreler hariç) ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre midir?  (ATTY 

Ameliyathane kısmında  bulunan koridor genişliği uygun ölçülülerde mi? (ATTY 12/A 

Maddesi)

Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarda, dış mekana açılan 

pencere veya kapı var  mı? (ATTY 12/A Maddesi)

Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında tuvalet var mı? (ATTY 

12/A Maddesi)

DİĞER TESPİTLER(*)

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ATTY:Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Denetleyici Mesul Müdür


