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EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

Özel Hastanenin Denetimin

Adı                    Tarihi          

Mesul Müdürü Türü         

Adresi               

Türü                  Saat  

Acil ünitesi; özel hastanenin ana girişinden ayrı ve kolay ulaşılabilir yerde mi? (ÖHY 26. 

Madde )

Acil ünitesi; ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli mi?  (ÖHY 26. Madde )

Acil ünitesinin girişinde, uygun eğimli sedye rampası bulunmakta mı?  (ÖHY 26. Madde )

Denetim Soruları

ACİL ÜNİTESİ

Gözlem ünitesinde "yatak başına en az altı metrekare alan" mevcut mu? (ÖHY 25/A Madde)

Güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar 

için birer tuvalet ve lavabo bulunuyor mu? (ÖHY 26. Madde )

 Erişkin yoğun bakım servisi gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / YOGUN 

BAKIM TEBLİĞİ)

POLİKLİNİK

SERVİS

GÖZLEM ÜNİTESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunuyor 

mu? (ÖHY 23. Madde)

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde tuvalet bulunuyor mu?  (ÖHY 23. 

Madde)

Poliklinik odaları yeterli şekilde aydınlatılır ve havalandırılır şekilde mi? (ÖHY 23. Madde)

Hasta odalarının taban ve duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve 

dezenfeksiyona elverişli mi? (ÖHY 20. Madde)

Hasta odalarının kapı genişliğinin "en az bir metre on santimetre" olması kriteri karşılanıyor 

mu? (ÖHY 20. Madde)

Hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmiş mi? (ÖHY 20. 

Madde)

Hasta odaları doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda mı?(ÖHY 20. 

Madde)

Koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve 

koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde bir hemşire istasyonu kurulmuş mu? (ÖHY 21. 

Madde)

Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunuyor mu? 

(Ö.H.Y. 25/A Madde )

Hasta odalarında hasta yatağı başına ayırılması gereken asgarî ölçüler de alanlar ayrılmış mı?  

(ÖHY 22. Madde)

Gözlem ünitesinde lavabo var mı? (ÖHY 25/A Madde)

Çocuk yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / 

YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)

Yenidoğan yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / 

YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatı kesilmiş 

mi? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta 

mı?(ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)

Yoğun bakım servisi giriş ve çıkışları uygun mu? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM 

TEBLİĞİ)

Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet 

bulunuyor mu?(ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)

Açıklama

Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahede odası 

bulunmakta mı?  (ÖHY 26. Madde )
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Denetleyici Denetleyici Mesul Müdür/Yrd.

MORG, ÇAMAŞIRHANE, MUTFAK

DİĞER ALANLAR

Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni 

mevcut mu? (ÖHY 31. Madde)

Hastanede jeneratör mevcut mu? (Yeterli ve çalışır durumda olduğunu gösterir yetkili 

firmadan alınan belge sorgulanmalıdır.) (ÖHY 31. Madde)

Hastanede, TSE standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunmakta mıdır? 

(Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını belge üzerinden 

sorgulanmalıdır.) (ÖHY 31. Madde)

Depreme dayanıklılık raporu var mı? (ÖHY 10. Madde) 

Merdivenler ve koridorlar mevzuat hükümlerine uygun mu? (ÖHY 31. Madde)

Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde mi? morg çıkışı, özel 

hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı mı?  (ÖHY 35. Madde)

Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? (ÖHY 9, 10 ve 15. 

Madde)

Ameliyathane kısmında  bulunan koridor genişliği en az iki metre mi? (ÖHY 24. Madde)

AMELİYATHANE/STERİLİZASYON ÜNİTESİ

Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril  alanlarında “tuvalet 

bulunmaması” kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)

Ameliyathanede uyandırma bölümü mevcut mu? (ÖHY 24. Madde)

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

tavan, hepafiltreler hariç) ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre mi?  (ÖHY 24. 

Madde)

LABORATUVAR

Eczanenin fiziki koşulları uygun mu? (EEHY)

Hastane bünyesindeki laboratuarlar  ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış mı? (TLY)

ECZANE

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

ÖHY: Özel Hastaneler Yönetmeliği

TLY: Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Denetleyici

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

Personel için yeterli soyunma-giyinme ve  dinlenme odaları var mı?(ÖHY 37. Madde)

Isıtma, havalandırma ve aydınlatma  mevzuat hükümlerine uygun  mu? (ÖHY 32. Madde) 

DİĞER TESPİTLER(*)

YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ:Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

EEHY:  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik


