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                                                                                                                                            Meclis Kabul Tarihi   : 02/01/2018 
     Karar Sayısı              : 2018-09 

                                   

T.C. 

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Kepez Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri 

Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.   

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönetmelik, Antalya Kepez Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 

bağlı birimlerinde görevli personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını kapsar.   

 

Dayanak  

Madde 3 - (1)  Bu yönetmelik;  Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 

Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetleme 

Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde  4 –               (1) Bu Yönetmelikte adı geçen; 

Belediye              : Antalya Kepez Belediyesini, 

Başkanlık               : Kepez Belediye Başkanlığını, 

Başkan               : Kepez Belediye Başkanını, 

Başkan Yardımcısı :Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 

                                    Başkan Yardımcısını,  

Meclis               : Kepez Belediye Meclisini, 

Encümen              : Kepez Belediye Encümenini, 

Müdürlük              : Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü, 

Müdür              : Sağlık İşleri Müdürünü, 

Personel                : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, 

 Memur                        : 657  Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin  “a” bendine  

                                       Konu Devlet ve diğer kamu kişiliklerince yürütülen, asli ve sürekli   

                                       Kamu tüzel kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerini yerine getiren  

                                       Personeli,                 

İşçi                               : Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş                       

                                                Kanununa tabi sürekli olarak çalışan daimi işciler ile belirli sürelerde   

                                        çalıştırılan geçici işçileri,    
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 Sözleşmeli Personel    :5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre boş memur    

                                         kadrosu karşılığı ve aynı kanun gereği, belirli sürelerde   

                                         çalıştırılacak kariyerli personeli, 

Şirket Elemenları         : Hizmet satın alma usulü ile istihdam edilen kişiler ile Belediye                 

                                         İktisadi teşebbüsü bünyesinde istihdam  edilen personeli,                           

Yönetmelik      : Antalya Kepez Belediye Başkanlığı Sağlık işleri Müdürlüğü ÇÇaallıışşmmaa  

UUssuull  vvee  EEssaassllaarrıı  HHaakkkkıınnddaa  YYöönneettmmeelliikk,,  AAnnttaallyyaa  KKeeppeezz  BBeelleeddiiyyeessii  SSaağğllııkk  İİşşlleerrii  MMüüddüürrllüüğğüü  

AAğğıızz  vvee  DDiişş  SSaağğllıığğıı  PPoolliikklliinniiğğii  ÇÇaallıışşmmaa  UUssuull  vvee  EEssaassllaarrıı  HHaakkkkıınnddaa  YYöönneettmmeelliikk  iillee  AAnnttaallyyaa  

KKeeppeezz  BBeelleeddiiyyeessii  SSaağğllııkk  İİşşlleerrii  MMüüddüürrllüüğğüü  ŞŞeeffkkaatt  vvee  HHuuzzuurreevvii  ÇÇaallıışşmmaa  UUssuull  vvee  EEssaassllaarrıı  

HHaakkkkıınnddaa  YYöönneettmmeelliiğğii  iiffaaddee  eeddeerr.. 
 

 

İİKKİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM  

TTeeşşkkiillaatt,,  YYöönneettiimm  vvee  BBaağğllııllııkk    

  

 

Teşkilat   

Madde 5 - (1) Sağlık İşleri Müdürlüğün personel ve İdari Teşkilat yapısı aşağıda belirtildiği 

gibidir; 

a) Müdür 

b) Doktorlar 

c) Veteriner Hekimler  

ç) Hemşire 

d)Diyetisyen  

e) Biyolog  

f) Psikolog 

g) Sosyal Hizmet Uzmanı 

ğ) Sağlık Teknisyeni  

h) Memur 

ı) İşçi 

i) Sözleşmeli Personel  

j) Sağlık Personeli  

j) Şirket Elemanları 
Teşkilat Yapısı 

a) Müdür  

b) Sağlık Merkezi Yöneticisi  

c) Huzurevi Sorumlusu   

ç) Veterinerlik Sorumlusu 

 

Yönetim 

Madde 6- (1). Sağlık İşleri Müdürlüğünde sunulan hizmetler: 

 1)-Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında  Yönetmelik 

 2)-Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik 

 3)-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür. 
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Bağlılık 

Madde 7- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan 

Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

  

  

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ  BBÖÖLLÜÜMM  

MMüüddüürrllüüğğüünn  TTaannıımmıı  vvee  GGöörreevvlleerrii  

  

  

Müdürlüğün Tanımı  

Madde 8- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ve 

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Kepez Belediye Meclisi kararı ile kurulan ve Belediye 

Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak 

çalışan bir müdürlüktür.  

 

Müdürlüğün Görevleri 

Madde 9-  (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır; 

a) Sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi  

çalışmalarının ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak, 

b) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak koruyucu hekimlik 

çalışmalarında bulunmak, 

c) Belediye sınırları içinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli 

bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, defin 

ve nakil için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

ç) Cenaze hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan 

yürütülmesini sağlamak, 

d) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik şekilde, 

istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere 

bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak, 

e) Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, 

bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin 

ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını 

sağlamak, 

f) Belediye personellerinin kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları  yakınlarına  muayene ve 

tedavi hizmeti vermek, 

g) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, 

ğ) 65 Yaş üstü yaşlı, engelli ve yatalak durumdaki vatandaşlarımıza evde doktor muayenesi, 

pansuman ve nakil hizmeti verilmesi, 

h) İlçe sınırları içerisinde gıda üreten ve satan iş yerlerini toplum sağlığı açısından denetlemek, 

gıda ve iş yeri hijyeni alanında eğitim vermek, 

ı) Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak veya işletmek, 

i) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek, 

j) Meskenlerin sağlık şartlarını denetlemek.  

k) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, 

l) İlk yardım eğitimi vererek gerekirse mücadele teşkilatı kurmak, 

m) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeler yapmak, 
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n) Gıda işi ile uğraşanların sağlık muayenesini yapmak, 

o)Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki tüm hizmetlerin istenen kalite ve memnuniyette 

yürütülmesini sağlamak, 

ö) Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş listelerinin tutulmasını sağlamak. 

p) Görev alımı ile ilgili yürürlükteki ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm 

çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

r) Görev ile ilgili her türlü iç dış yazışmaları yapmak, Başkan'a, Encümen'e, Meclis'e teklifler 

sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak, 

s) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen diğer görevlerin 

icra edilmesini sağlamak.  

ş) Huzurevi hizmeti vermek. 

t) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti vermek. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Müdürün Görevleri 

Madde 10- (1) Müdürün görevi şunlardır; 

a) Müdürlüğü Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder. 

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

d) Personelleri arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 

e) Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 

f) Müdürlükte çalışan personelin birinci derece disiplin amiridir.  

g) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük 

ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için 

gerekli işbirliğini sağlar.  

ğ) Müdürlüğündeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,  

h)Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını 

sağlar. 

ı) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün 

personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. 

i) Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 

j) Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol 

eder, 

k) Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.  

l) Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını 

hazırlatır, 

m) Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri 

yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm 

tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir, 

n) Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar, 

o) Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır, 

ö) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 
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Müdürün Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11 - (1) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.  

b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.  

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.  

ç) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.  

d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.  

e) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.  

f) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.  

g)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme 

yetkisi. 

ğ)Müdürlüğün bütçesini yapma yetkisi. 

h) Müdürlüğün işleriyle ilgili başkanlık makamının isteyeceği raporların hazırlanmasını 

sağlayarak başkanlık makamına sunmak. 

ı) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren konularda mevzuatı takip etmek. 
 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sağlık İşleri Personelinin Görev ve Sorumlulukları 

 

Madde 12- (1) Doktorun Görevleri 

a) Hastanın kapsamlı olarak tıbbi değerlendirmesini yapmak. 

b) Hastaları belli aralıklarla ziyaret ederek, hastaların durumuna ve bakımına ilişkin bilgi 

toplar, gereksinimlerini ve bakım sonuçlarını sürekli değerlendirerek gerektiğinde yeni 

gereksinim ve sorunlara yönelik hastanın tanısını koyup, tedavisini planlayan hekimi ile 

görüşerek yeni  tedavi planı düzenlemek. 

c) Hastaya evde bakım hizmeti veren sağlık personeli ile bağlantı kurarak hastanın durumuna 

göre bakım planındaki değişikliklere yönelik rapor hazırlama ve gerektiğinde hastanın tanısını 

koyup, tedavisini planlayan diğer hekimlere bildirmek.  

ç) Hasta bakım planları, hasta dosyası ve diğer kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında 

tutulmasını sağlamak. 

d) Bakım hizmeti veren personele bilgi ve eğitim vermek, danışmanlık sağlamak, hizmetleri 

geliştirmeye yönelik kararlar almak ve sorunları tartışmak üzere toplantılar düzenlemek.  

e) Tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallara uyularak, hasta hakları doğrultusunda yapılmasını 

sağlamak.  

f)Tedavi sırasında kullanılacak ilaçların, tıbbi malzeme ve cihazların sağlanması, uygun 

koşullarda saklanması, yanlış kullanımının önlenmesi, tıbbi atıkların toplanması ve imhası, 

bulaşıcı hastalıklardan korunma, bildirimi zorunlu hastalıklar ile adli vakaların bildirimi 

konularında evde bakım ekibi üyeleri ile hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek. 

g) Evde bakım hizmeti verdikleri kişilere uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yapılan işlemlerin 

hasta dosyalarına işlenmesinden, sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili 

aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördüğü bütün aksaklıkları mesul müdüre/birim sorumlusuna 

bildirmekten sorumludur. 

 

(2)-Psikoloğun Görevleri 

 a)Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne müracaat eden vatandaşların psikolojik 

 sorunlarını tespit eder, sorunların çözüm yollarını araştırmak 
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   b)Psikolojik sorunların giderilmesine yönelik danışmanlık yapmak, tedavisi için çalışmalarda 

bulunmak 

   c)Gerekli durumlarda zekâ, kişilik, nöropsikolojik, vb. testleri kullanarak sorunların tespitine 

yönelik araştırma yapmak 

  d)Belediyemiz bünyesinde hizmet veren huzur ve şefkat evindeki yaşlılar ile kreşler ve etüt    

merkezlerindeki öğrencilere psikolojik destek vermek. 

 

(3) Diyetisyenin Görevleri 

a) Hizmet bölgesinde obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite gibi diyabetin risk 

faktörlerine ve erken teşhisine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. 

b) Aile hekimliği birimleri tarafından yönlendirilen obezite ve diyabet tanısı alan kişilere 

sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi vermek. 

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde obezitenin önlenmesine yönelik bilgi, eğitim ve 

danışmanlık hizmeti vermek. 

ç) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

d) Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. 

e)Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda 

programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak. 

f) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak. 

 

(4) Hemşirenin Görevleri 

a) Poliklinik, hasta kabul kayıt IM (Intra Musculer) ve IV (Intra Venös) enjeksiyonlar, aşı, 

ilkyardım ve diğer tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek.  

b) Doktorlara, sağlıkla ilgili işlemlerde yardımcı olmak.  

c) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken 

ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp tamamlatmak için 

gerekli çalışmaları yapmak,  

ç) Aşı, poliklinik, laboratuar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve 

temizliğini kontrol etmek, gerekirse yapmak ve yaptırmak.  

d) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek. 

 

(5) ATT nin Görevleri 

a) Hekimin tedavi için yazılı ve imzalı istemini almak. 

b) Hemşire formlarına kaydetmek ve uygulamak, uygulama sonuçlarını kaydetmek. 

c) Hasta için gerekli özel işlemlerin uygulanmasında hekime ve diğer ekip üyelerine destek 

sağlamak.  

ç) Hizmetlerde gerekli olacak araç-gereç, malzemeler için  istek yapmak, bunların yeterli ve 

çalışır şekilde bakımı için  görüş bildirmek, Araç-gereçleri kullandıktan sonra temizlemek 

dezenfekte etmek ve gerektiğinde sterilizasyon için hazırlamak,  

d) Hasta ve ailesine, hastalık ile tedavi ve bakımına ilişkin, sınırları önceden hekimi ile birlikte 

belirlenmiş olan bilgileri vermek.  

e) Hasta ve ailesine, gereksinimlerine göre, hastalığa özel, kendi kendine bakım ya da yardımla 

bakım teknikleri gibi konularda ve genel sağlık konularında eğitim vermek,   

f) Tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallarına uyarak, hasta hakları doğrultusunda 

uygulamaktır. 
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 (6) Biyolog ve Laboratuar Teknikerinin Görevleri 

a) Doktorlar tarafından kendisine verilen, mesleği ile ilgili görevleri (tahlil, tetkik)yerine 

getirmek, 

b) Yapmış olduğu görevleri ve işlemleri kayıt altına almak ve dosyalamak, 

c) Laboratuarın ve kullandığı malzemelerin muhafazasından, temizliğinden ve amaca en uygun 

ve en verimli şekilde kullanılmasından birinci derece sorumlu olmak, 

ç) Gerekli malzemelerin listesini en az on gün öncesinden yapmak ve temini için birim 

müdürüne bildirmek. 

 

(7) Büro Görevlisinin Görevleri  

a) Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine 

sunmak.  

b) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, 

resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.  

c) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar 

ve gerekli, süre içerisinde arşivde saklamak.  

ç) Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin belgesi ve istirahat raporlarını kayıt altına almak.  

d) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak.  

e) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için 

gerekli tedbirleri almak 

f) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek. 

 

(8) Şoförün Görevleri  

a) Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları, hizmet amaçları dahilinde ve 

verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak. 

b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde 

bulundurmak. 

c) Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 

ç) Amirince verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

(9) Çağrı Merkezinin Görevleri  

a) Telefon ile doğrudan yapılan başvuruları kayda almak. 

b) Evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyip, yönlendirmesini sağlamak.  

c) Özel telefon hattı ile İldeki tüm evde sağlık hizmeti birimleri ve vatandaş ile gerekli irtibatın 

kurulmasını sağlamak. 

 
 

ALTINCI BÖLÜM 

Veterinerlik Servisinin Görevleri 

 

Veterinerlik Servisinin Görevleri 

Madde 13 - (1) Veteriner Servisinin Görevleri Şunlardır; 

Çalışma alanlarına ilişkin detaylar belediyece tespit edilmek şartı ile; 

a) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve 

Denetleme Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Gayri Sıhhi Müesseseler 

Yönetmeliği, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair 

Kanun ile Belediye Veterinerlik  İşleri Servisini ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek, 

b) İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak belediye içi birimler (Zabıta Müdürlüğü) ve 

resmi kuruluşlarla (Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Çevre Orman İl Müdürlüğü, 
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Hayvanları Koruma Kurulu vs.) Veterinerlik Servisini ilgilendiren konularda gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak. 

c) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılamaları 

yapmak, aşısı yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak,  

ç) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, gerekli 

tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak, 

d) Başıboş Sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak 

ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya 

işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak, 

e) Kuduz hastalığı ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri 

yapmak, rapor tanzimi yaparak sağlık kuruluşlarına göndermek, 

f) Kurban bayramında kesilen kurbanların, yasa ve yönetmeliklere göre teknik ve hijyenik 

yönden uygun şekilde kesilmesini kontrol etmek, 

g) Kaçak et kesimlerine mani olmak için Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmak, 

ğ) Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile yapmak, 

h) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak, 

ı) Vatandaşlardan gelecek hayvan yetiştirme ve sağlığı ile ilgili bilgilendirme taleplerini 

karşılamak, 

i) Kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını, her türlü bulaşıcı ve 

salgın hastalıkların koruyucu ve kontrol önlemlerini almak, hayvansal ürünlerin, tüketim 

safhalarının çevre sağlığı ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak, 

j) Başıboş hayvanların koruma, kontrol ve rehabilitasyonu için geçici hayvan bakım evi 

yapmak, yaptırmak ve işletilmesini sağlamak, 

k) Sahipli evcil hayvanların kayıt ve aşılamalarının temini ile ısırma ve tırmalama olaylarında 

gerekli müşahede, tecrit ve dezenfeksiyon işlerini yapmak, 

l) Sahipli evcil hayvanların muayene ve tedavilerini yapmak, koruyucu aşılama ve paraziter 

mücadele ilaçlarını planlamak ve uygulamak, aşıları yapılan hayvanlara karne düzenleyerek 

ücret karşılığı bir numara vererek kayıt altına almak,  

m) Belediye mezbahaları ya da özel mezbahalar dışında kesilen damgasız etlere, Zabıta 

Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kaçak et işlemi yapmak ve satışının engellenmesini sağlamak, 

n) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilçe halkına hizmet veren hayvansal ve 

hayvansal orijinli gıdaların satıldığı ve toplu tüketime arz edildiği iş yerlerinin, uygunluğunu 

ilgili birimlerle tespit etmek,  denetimini yapmak, 

o)Yapılacak olan özel, rutin ve acil denetimlerde, denetim heyetine katılmak, 

ö) Kanun gereği üyesi olduğu İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına katılmak, alınan 

kararların bölgemizde uygulanmasını sağlamak, 

p) İlçe Kurban Komisyon Toplantılarına katılarak hayvan kesim yerleri ve satış yerlerinin 

tespiti ve burada alınacak önlemlerle ilgili veterinerlik hizmetlerini yürütmek. 

r) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Veterinerlik Servisi Personellerinin Görevleri 

 

Veterinerlik Servisi Sorumlusunun Görevleri 

Madde 14 - (1) Veterinerlik servis sorumlusunun görevleri şunlardır; 

a) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanların aşı, muayene ve tedavi 

işlemlerini yapmak, 

b) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

c) Isırma vakalarında servise getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan 

hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek, sağlık kuruluşlarına sevk etmek, 
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ç) Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak, 

d) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak, 

e) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, 

f) Servis sorumlusu direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre ve Başkan Yardımcısına 

karşı sorumludur. 

 

Veteriner Hekimin Görevleri 

Madde 15 - (1) Veteriner Hekimin görevleri şunlardır; 

a) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak Hayvan sağlığı ile ilgili görevleri 

yerine getirmek.  

b) Kuduzla Mücadele ekibinin kontrol ve denetimini yapmak.  

c) Hayvanlarla ilgili şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak.  

ç) Hayvan sağlığı ile ilgili toplantılara katılmak.  

d) Birim Müdürü tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yerine getirmek. 

 

Veterinerlik Büro Görevlisinin Görevleri 

Madde 16 - (1) Veterinerlik büro görevlisinin görevleri şunlardır; 

a) Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin 

bilgisine sunmak, 

b) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, 

resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak, 

c) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar 

ve gerekli süre içerisinde arşivde saklar, 

ç) Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin belgesi ve istirahat raporlarını kayıt altına almak, 

d) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak,  

e) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için 

gerekli tedbirleri almak, 

f) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek, 

 

Veterinerlik Köpek Toplama Ekibinin Görevleri 

Madde 17 - (1) Veterinerlik köpek toplama ekibinin görevleri şunlardır; 

a) İlçe sınırları içerisinde başıboş köpekleri barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve 

sahiplendirme çalışmalarının yapılmasını organize etmek, 

b) Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak. 

c) Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak. 

ç) Görevde kullandıkları araçların temizlik ve bakımlarını yapmak. 

d) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek. 

 

Veterinerlik Barınak Temizlik Görevlisinin Görevleri 

Madde 18 - (1) Veterinerlik barınak temizlik görevlisinin görevleri şunlardır; 

a) Barınaktaki hayvanların yiyecek ve içeceğini hazırlamak ve hayvanlara vermek, 

b) Barınaktaki hayvanların bakım, beslenme ve barınağın temizlik işlerini yapmak, 

c) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek. 

 

Veterinerlik Şoförünün Görevleri 

Madde 19 - (1) Veterinerlik şoförünün görevleri şunlardır; 

a) Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde 

verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak, 
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b)Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde 

bulundurmak, 

c) Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek, 

ç) Amirince verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

Veterinerlik Barınak, Muayenehane ve Ameliyathane Görevlisinin Görevleri 

Madde 20 - (1) Veterinerlik barınak, muayenehane ve ameliyathane Görevlisinin görevleri 

şunlardır; 

a) Ameliyathanede veteriner hekime yardımcı olmak. 

b) Ameliyathanenin temizliğini yapmak ve ameliyathanede kullanılan malzemelerin hazır 

durumda bulunmalarını sağlamak. 

c) Muayenehane de veteriner hekime yardımcı olmak. 

ç) Muayenehanenin temizliğini yapmak ve muayenehanede kullanılan malzemelerin hazır 

durumda bulunmalarını sağlamak. 

d) Büro görevlisi izindeyken büro görevi yapmak. 

e) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek. 
 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 
 

Madde 21-( 1) 

a) Tüm personel; denetim, tetkik, araştırma, soruşturma iş ve işlemlerini, gidilecek yerleri ve 

yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına 

açıklamada bulunamazlar.  

b) Tüm personel, düşünce, inanç, siyasi görüş ve mevkii farkı gözetmeden vatandaşlara eşit 

muamele ederler. 

c) Tüm personel, mesai bitiminde masa üzerindeki evrakları kendilerine ait dolap ve masa 

gözlerine koyar ve kilitler. 

ç) Tüm personel mesai saatlerine riayet etmek zorundadır.  

d) Tüm personel Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uymak zorundadır.   

e) Herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılan personel, muhafaza ettiği evrakı kendisinden 

sonra göreve başlayan veya başlayacak olan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. 

Devir teslim tutanakları Müdürlükte muhafaza edilir. 

f) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 

personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.  

g) Müdürlük ve bağlı birimlerde görev yapan her kademedeki personel, yürürlükteki Kanunlar 

çerçevesinde iş ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür.   

    

 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 22- (1) Bu yönetmeliğin yayımı ile birlikte, Antalya Kepez Belediye Meclisinin 

01.06.2016 tarih ve 202 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Antalya Kepez 

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıştır. 



11 
 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 23- (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

      

Yürürlük  

Madde 24- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Antalya Kepez Belediye Meclisinin onaylamasını 

takiben 3011 sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.                                                                                                                   

 

Yürütme 

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümleri, Antalya Kepez Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 
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                                                                                                 Meclis Kabul Tarihi   : 02/01/2018                                                                                               
                                                          Karar Sayısı                : 2018-10 
 

 
T.C. 

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞEFKAT VE HUZUREVİ 
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- Bu yönetmelik Kepez Belediyesi Sağlık İşleri bünyesinde faaliyet gösteren Şefkat ve 
Huzurevin deki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esasları,  huzurevi personelinin görev, yetki ve 
sorumluluklarını, personel niteliklerini, fiziki şartlarını, teftiş ve denetim işlemlerini, disiplin hükümlerini 
ve cezaları ile diğer hususları mevcut mevzuata uygun, bir şekilde belirleyerek, çağdaş anlayış ve 
şartlara uygun düzeyde hizmet verebilmeyi sağlamaktır. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik, Huzurevinde kalan 60  yaş ve  üzeri  vatandaşlarımızın   kendilerini rahat 
hissedebilecekleri   bir ortamda, sürekli konaklamalı veya  günübirlik (konaklamalı veya  konaklamasız )  
bakım  ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren Şefkat ve Huzurevini kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik;  
a)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a, 14/b, 15/a maddelerinde belirtilen görevleri, 
b)- Sağlıkla ilgili diğer kanunların Belediyeye verdiği görevleri yapmak üzere,Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Bünyesinde  Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve  İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile Sağlık İşleri 
Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmeliğin  6/2 ve 9/ş  maddelerine dayanılarak  5393 
sayılı Kanunun  15 /b maddesine göre düzenlenmiştir.     
 
Bağlılık  
Madde 4- Huzurevi birimi, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü  bünyesinde Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümeni kararları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür. 
 
Tanımlar 
Madde 5- Bu yönetmelikte geçen 
a)- Belediye:   Antalya Kepez Belediyesi'ni 
b)- Başkan:   Kepez Belediye Başkanı'nı 
c)- Belediye Başkanlığı: Kepez Belediye Başkanlığını 
d)- Meclis:   Kepez Belediye Meclis'ni 
e)- Encümen:   Kepez Belediyesi Encümenini 
f) - Müdürlük:   Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü 
g)- Genel Müdürlük:  Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğünü 
h)-Bakanlık :   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını 
ı) -İl Müdürlüğü:  ASP İl Müdürlüğünü 
i)-  Kuruluş:   Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevini 
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j) - Huzurevi:   Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç olan (ruh sağlığı yerinde, 
bulaşıcı hastalığı olmayan, fiziksel gerileme nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektirmeyen, 
yatağa bağımlı olmayan) yaşlı kişilerin, huzurlu bir ortamda korunması, sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçlarının karşılanması için konaklamalı ve konaklamasız olarak hizmet vermek amacıyla kurulan 
Kepez Belediyesi birimini, 
 k)-Yaşlı:   60 yaş ve üzeri sosyal yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve 
yardıma muhtaç kişiyi, 
l)- Sosyal Yoksunluk: Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiyi, 
m)-Sosyal Servis:             Mesleki çalışmaların ve uygulanacak programların koordineli ve etkin bir 
şekilde yürütülmesi amacı ile sosyal hizmet uzmanı ve psikolog gibi meslek elemanlarından oluşan 
huzurevi bölümünü, 
n)-Meslek Elemanı:  Sosyal Hizmet Uzmanı, psikolog, doktor, diyetisyen, hemşire, sağlık 
memuru vb meslek niteliğindeki kişileri ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Huzurevi Personelinin Nitelik, Görev ve Sorumlulukları 
Madde 6- Huzurevi kapasite ve gereksinimine göre Kepez Belediye Başkanlığınca birimin ihtiyacına 
göre norm kadro cetvellerinde belirtilen sayı ve niteliklerine uygun olarak, sorumlu müdür, sosyal 
çalışmacı, psikolog, doktor, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, yaşlı bakıcısı, aşçı, aşçı yardımcısı, 
güvenlik elemanı, genel idari ve diğer yardımcı hizmetler sınıfında çeşitli personel çalıştırılır. 
a)- Sorumlu Müdür: Huzurevi amacına uygun olarak idari ve teknik işleri yürütmek, yaşlıların bakım 
(barınma) ve korunması ile psiko-sosyal ihtiyaçlarının sağlanmasından birinci derecede sorumludur. 
Sorumlu Müdür olacaklarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olma şartı aranır. Bir kişi birden 
fazla huzurevinde sorumlu müdür olamaz ve çalışma saatleri içerisinde bir başka işte çalışamaz, görev 
yapamaz. 
b)-  Sosyal Çalışmacı: Huzurevinde her 100 (yüz) kişilik kapasiteye kadar 1 (bir)  sosyal çalışmacı 
görevlendirilir. Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların incelemelerini yapmak, yaşlıların huzurevine 
alışması ve uyumunu gözlemek ve sağlamak, yakınları ve toplumla olan ilişkilerini sürdürmek ve 
ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur. 
c)- Psikolog: Huzurevinde her 100 (yüz) kişilik kapasiteye kadar 1 (bir) psikolog görevlendirilir. Psikolog 
Huzurevindeki yaşlıların, psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarını mesleki ilişkiler kurarak çözmeye 
çalışmak, zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur.          d)-
 Doktor: Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, yaşlıların sağlık kontrollerini, tedavi ve takiplerini 
yapmaktan sorumludur. İç Hastalıkları Uzmanları tercih edilmelidir. Bu mümkün olmadığı zamanlarda 
Pratisyen Hekimlerde bu görevi yapabilir. Her huzurevi için bir tabip sürekli görevlendirilebileceği gibi, 
her gün belirli saatlerde yada haftanın belirli gün ve saatlerinde de görevlendirilerek istihdam edilir. 
e)- Diyetisyen: Yaşlıların beslenmelerine ilişkin hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Her Huzurevi 
için bir diyetisyen görevlendirilir. 
f)-  Hemşire: Tabibin yardımcısı ve en az sağlık lisesi ve dengi okul mezunu olup, yaşlıları muayene ve 
tedaviye hazırlamak, ilaçlarının takibi ve kullanımını sağlamak,  enjeksiyonlarını yapmak, yaşlıların her 
türlü temizlik ve bakımı ile huzurevinin genel temizliğini sağlamaktan sorumludur. Huzurevinde her 50 
(elli) yaşlı için 1 (bir) hemşire görevlendirilir. Bu görevlendirme-   de hizmetin sürekliliği göz önünde 
bulundurulur. 24 saat esasına göre hizmet yürütülür. 
g)- Fizyoterapist: Fizyoterapist, yaşlıların tabip tarafından tespit edilen fizyoterapiye ait tedavilerini 
yapmak ve izlemekten sorumludur. Her kuruluş için 1 (bir) Fizyoterapist görevlendirilir. 
 
h)- Yaşlı Bakıcısı: Bakıcılar, yaşlıların ve huzurevinin bakım ve temizlik hizmetlerini yürütmekten 
sorumludur. En az ilköğretim mezunu olması şartı aranır. Bakıcıların görevlendirilmesinde hizmetin 
sürekliliği göz önünde bulundurularak her 15 (on beş) yaşlı için 1 (bir) yaşlı bakıcısı çalıştırılır. 
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 i)- Diğer Personel: Huzurevinde iş hacmine göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için büro 
elemanları, şoför, teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, terzi, berber, aşçı, bekçi ve diğer 
hizmetliler istihdam edilir. Bu personel huzurevi müdürlüğünce verilecek işleri yapmakla görevli ve 
sorumludur. 
 
Huzurevi Müdürünün Görev ve Sorumlulukları 
Madde 7- Huzurevi Müdürü; 
a) - Huzurevinin idari ve teknik tüm işlerini; ilgili mevzuata göre yürütmek, 
b) -  Huzurevinden yararlanacak yaşlılarla ilgili resmi işlemleri (kayıt, kabul, çıkarma, nüfus müdürlüğü 
ve emniyet müdürlüğü gibi) yürütür, 
c)- Huzurevindeki yaşlıların en iyi şekilde korunması, barınması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümü sağlamak ve denetlemek, 
d)- Huzurevinin çalışma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, 
e)- Huzurevinin yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne sunmak, 
f)-  Huzurevi personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin her türlü işlemlerin günü 
gününe yürütülmesini sağlamak, 
g)- Huzurevinin amacına uygun olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
geliştirilen kayıt ve standart formlarının uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin 
istatistik bilgileri belli zaman ve aralıklar ile ilgili mercilere göndermek, 
h)- Her yılsonunda Huzurevinin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan bir rapor 
hazırlayarak Belediye Başkanlığı'na sunmak, 
i)- Yasa, tüzük ve genelgeler uyarınca Huzurevi personelinin tutum, davranış, kılık, kıyafet vb. 
özelliklerini izleyerek gerekli denetimlerini yapmaktır. 
 
Sosyal Servis Görev ve Sorumlulukları 
Madde 8- Huzurevlerindeki mesleki çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmek üzere sosyal 
çalışmacılardan ve psikologlardan oluşan bir Sosyal Servis kurulur. Huzurevine girmek için başvuran 
yaşlının, kabul işlemlerinin başlangıcı ile yaşlının huzurevinden ayrılış sürecine kadar uyumuna ilişkin 
psiko-sosyal programlar hazırlamak, yaşlılara yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek, yaşlının 
çevre ve yakınlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamaya yönelik yapılacak Sosyal Servis hizmetlerini 
Huzurevi yönetimine bağlı olarak yürütür. 
Görevleri: 
a)- Yaşlının huzurevine kabulü için gerekli inceleme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 
b)- Huzurevi ve çevre koşulları göz önüne alınarak yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programlar hazırlamak, 
uygulamak ve değerlendirmek, 
c)-Yaşlının yakınları ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamak, 
d)-Yaşlılara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri düzenlemek, 
e)-Yaşlıların resmi daireler ile ilgili sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak, 
f)-Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak, hazırlamak, dosyalamak, saklamak, 
hizmetin gerektirdiği tüm yazışmaları ve raporlama işlemlerini sürdürmek, 
g)-Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesine yardım amacı ile Sosyal-Kişisel 
Çalışma ve Sosyal Grup Çalışması yöntemleri ile meslek uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili 
raporları düzenlemek, 
h)-Yaşlıların ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici eğlence programları, geziler, elişleri, bahçe işleri 
vb. faaliyetler düzenlemek, 
 
i)-Sosyal sorumluluk çerçevesinde, huzurevinde verilen hizmetlere halkın gönüllü katkı ve katılımını 
sağlayıcı etkinlik programları düzenlemek, düzenlenen programların gerçekleştirilmesi amacıyla 
gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak, ayrıca kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği 
yapmak, 
j)-Huzurevinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu ve gönüllü kuruluşlarla 
işbirliği oluşturup gönüllü çalışma programlarını izlemek, 
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k)-Huzurevinin amacına uygun konularda mesleki araştırma ve incelemeler yapmak istatistikî bilgileri 
toplamak ve değerlendirmek, 
l)-Sosyal amaçlı yapılan tüm çalışma, program ve değerlendirmelerini diğer meslek elemanları ve 
Sorumlu Müdür ile ekip çalışması halinde Sağlık İşleri Müdürü’nün bilgisi ve Başkan Yardımcısının 
onayından sonra uygulamak ve yönetimce verilen diğer görevleri yapmaktır. 
 
Sosyal Çalışmacının Görev ve Yetkileri 
Madde 9- Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
a)-Başvuran yaşlıların başvuru belgelerini düzenlemek, sosyal incelemelerini yapmak ve raporlaştırmak, 
başvuruları sıraya koymak, dosyalamak, gerekli yazışmaları yapmak, 
b)-Kabulü yapılan yaşlının kuruluşa uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların sorunlarını 
saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalarda görev almak, 
c)-Sosyal Servis işleyişine ilişkin olarak mevzuattaki standart formları doldurmak, 
d)-Sosyal Servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programlar hazırlamak, 
e)-Yaşlıların psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal durumlarını sürekli izlemek, sosyal, kişisel, grup ve toplumla 
çalışma yöntemleri aracılığıyla sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, ilgili raporları düzenlemek, 
f)-Yaşlıların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak, 
g)-Yaşlıların yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaşlıların 
katılımını sağlamak, 
h)-Sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaşlıların 
katılımını sağlamak, 
i)-Kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak, 
j)-Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği 
yapılmasında ve gönüllü çalışmalarının programlanmasında görev almak, 
k)-Sosyal Servisin işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını 
değerlendirmek, raporlamak ve müdüre sunmak, 
l)-Hizmetin amacına uygun konularda mesleki araştırma ve incelemeler yapmak, sayısal verileri 
toplamak ve bunları değerlendirmek, 
m)-Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında görev almak, 
n)-Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak. 
 
Psikolog’ un Görev ve Yetkileri 
Madde 10-Psikologun görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
a)-Huzurevine kabul edilecek yaşlıların gerektiğinde psikolojik incelemelerini yapmak, 
b)-Huzurevine kabul edilen yaşlıları uyum aşamasında izlemek, ilgili raporları düzenlemek, 
c)-Sosyal servis işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından geliştirilen standart formların doldurulmasını 
sağlamak, 
d)-Yaşlının ruhsal özelliklerini ve huzurevi yaşantısından doğan sorunlarını saptamak ve bu sorunların 
çözümüne yardımcı olmak. Gerektiğinde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla iletişime 
geçerek  vaka takibi yapmak, 
e)-Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, boş zamanlarını 
değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 
katılımlarını sağlamak, 
f)-Kendi ya da yakınlarının isteği ile huzurevi ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak, 
g)-Huzurevinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla 
işbirliği yapılmasında ve gönüllü çalışmalarının programlanmasında görev almak, 
h)-Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında görev almak, 
i)-Hizmetin amacına uygun konularda mesleki araştırma ve incelemeler yapmak, sayısal verileri 
toplamak ve bunları değerlendirmek, 
j)-Sosyal Servis işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını 
değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak, 
k)-Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak. 
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Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde 
Sosyal Servis bünyesinde yürütür. 
 
Sağlık Servisinin Görev ve Sorumlulukları  
Madde 11- Sağlık Servisi; tabip, diş tabibi, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşireden oluşur. Servis 
sorumlusu tabip olup, müdüre karşı sorumludur. Sağlık Servisi görevlileri; yaşlılarla doğrudan ilgili 
yardımcı hizmetli personeli görevlendirir. 
Sağlık Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir: 
a)-Genel Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak, 
b)-Yaşlıların genel muayenesini yapmak, hastalanmaları halinde teşhis ve tedavilerini sağlamak, 
gerektiğinde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek, 
c)-Yaşlıların yılda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptırmak, 
d)-Huzurevinin olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini sağlamak, 
e)-Huzurevinin revir sarf malzemelerini sağlamak, korumak, gerekli kayıtları tutmak. 
 
Tabibin Görev ve Yetkileri 
Madde 12-Tabibin görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
a)-Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık servisi çalışanlarının görevlerini yapmasını sağlamak 
ve denetlemek, 
b)-Kabulü yapılan yaşlının muayene ve değerlendirmesini yapmak, 
c)-Düzenli aralıklarla yaşlıların sağlık kontrolünü yapmak, her yaşlı için sağlık dosyasını düzenlemek, 
Genel Müdürlükçe gönderilen standart formların doldurulmasını sağlamak, 
d)-Hasta yaşlılar ve personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayenelerini yapmak, 
gerekenlerin hastaneye sevkini sağlamak ve izlemek, 
e)-Bulaşıcı hastalık durumunda ilgili kurumlara ihbarda bulunmak, koruyucu, önleyici ve tedavi edici 
önlemleri almak, 
f)-Huzurevi personelinin hijyen kurallarına uymasını sağlamak ve denetlemek, 
g)-Hizmet esnasında gereksinim duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle diğer araç ve gereçlerin 
sağlanması için teklifte bulunmak, var olanları korumak, her an hizmete hazır hale getirmek, gerekli 
kayıtları tutmak, 
h)-Yaşlının rehabilitasyonu, beslenmesi, sosyal ve psikolojik sorunlarıyla ilgili olarak diğer servis 
görevlileri ile işbirliği yapmak, 
i)-Diyetisyenin bulunmadığı kuruluşlarda yaşlıların beslenmesiyle ilgili çalışmaları yönlendirmek, 
j)-Sağlık alanında hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak, 
k)-Hizmet içi eğitim programlarında verilen görevleri yerine getirmek, 
l)-Sağlık servisinin işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını 
değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak, 
m)-Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak. 
Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır. 
 
Fizyoterapistin Görev ve Yetkileri 
Madde 13- Fizyoterapistin görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
a)-Uzman tabip tarafından konulan teşhise göre fizik tedavi ve rehabilitasyona gereksinim duyan yaşlıyı 
değerlendirmek, bu doğrultuda tedavi programı oluşturmak, 
b)-Çeşitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak yaşlının fiziki gücünü geliştirmek, günlük 
aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı olmak, 
c)-Fizik tedavi biriminin işleyişinden sorumlu olmak, 
d)-Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan yaşlıdaki gelişimleri izleyerek,kayıt tutmak, 
e)-Yaşlıların boş zamanlarını değerlendirici ve fiziki aktivitelerini arttırıcı uygun egzersiz programlarını 
düzenlemek, 
f)-Göreviyle ilgili sarf malzemelerinin, araç ve gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut 
araçları korumak, hizmete hazır hale getirmek, 
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g)-Mesleği ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, 
h)-Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak. 
Fizyoterapist, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. 
 
Diyetisyenin Görev ve Yetkileri 
Madde 14- Diyetisyenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
a)-Yaşlıların beslenmesine ilişkin program ve cetvelleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
b)-Hasta yaşlıların beslenmesine ilişkin program ve cetvelleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
c)-Yemeklerin kalite ve ısısının bozulmadan servise gelmesini ve yaşlılara dağıtılmasını sağlamak, 
d)-Tabelaya göre çıkan ya da bağış olarak gelen yemek ve gıda maddesi numunelerinin hijyen 
koşullarına uygun bir yerde, yirmi dört saat korunmasını sağlamak, 
e)-Mutfak ve yemek servis bölümünün genel hijyen koşullarına uygunluğunu sağlamak, görevlileri 
konuyla ilgili olarak eğitmek, altı ayda bir portör muayenesi ve genel sağlık kontrolü yaptırılmasını 
sağlamak, 
f)-Alınacak gıda maddelerinin cins ve miktarlarını belirlemek, alınanların ise şartnamelerine 
uygunluğunu sağlamak, yiyeceklerin saklanmasını ve korunmasında uygulanacak kuralları diğer 
görevlilerle birlikte yerine getirmek, 
g)-Hizmet esnasında gereken malzeme araç ve gereçlerin sağlanması hususunda teklifte bulunmak, var 
olanları korumak, her an hizmete hazır hale getirmek ve kullanılmasını sağlamak, 
h)-Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri yürütmek, 
i)-Mutfak ve yemek servis bölümü görevlilerinin çalışma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde 
yönetime yardımcı olmak, 
j)-Sağlık servisi çalışanları, döner sermaye ve ayniyat saymanlığı ile işbirliği halinde çalışmak. 
Diyetisyen diğer sağlık çalışanları ile işbirliği halinde çalışır. 
 
Hemşirenin Görev ve Yetkileri 
Madde 15- Hemşirenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
a)-Yaşlılardan hastalıklarıyla ilgili bilgi almak, hastayı muayeneye hazırlamak, tedavinin 
gerçekleştirilmesinde tabip, diş tabibi ve fizyoterapist’e yardımcı olmak, 
b)-Yaşlılara verilen ilaçların kullanılmasını sağlamak, miktar ve zaman belirterek kaydetmek, enjeksiyon 
ve pansuman yapmak, tansiyon ölçmek, 
c)-Acil durumlarda mesleğinin gerektirdiği ilk yardımı yaparak, tabibi bilgilendirmek, 
d)-Bulaşıcı hastalık durumunda gerekli önlemleri almak, 
e)-Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara gerektiğinde eşlik etmek, taburcu durumunda gereğini 
yapmak, 
f) -Revir ve tecrit odası ile ilgili işleri yürütmek, 
g)-Kuruluşun genel hijyen koşullarına uygun olması yönünde çalışmaları yapmak, 
h)-Yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliği ile düzeninden sorumlu olmak, saptadığı eksiklikleri 
gidermek, 
i)-Sorumlu olduğu bölümde yemek dağıtımı ve yaşlıların yemek yemeleri ilgilenmek, yemeğini yemekte 
zorluk çeken yaşlılara yardımcı olmak, 
j)-Diyetisyen bulunmayan kuruluşlarda mutfak ve yemek servis bölümünün hijyen koşullarına 
uygunluğunu sağlamak, mutfak görevlilerinin gerekli temizlik kurallarına uymalarını denetlemek ve 
onları eğitmek. Hemşire diğer servis çalışanları ile işbirliği halinde çalışır.  
 
Diğer Hizmet Görevlileri 
Madde 16-Huzurevinde görevli teknisyen, teknisyen yardımcısı, şoför, aşçı, bahçıvan, yaşlı bakıcısı, 
çamaşırcı, ütücü, odacı ve diğer personel huzurevi idaresinin verdiği her çeşit işi görür ve 
sorumluluğunu taşır. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Huzurevi Bölümleri 
 

Bölümler 
Madde 17-Huzurevinde binanın fiziksel şartlarına uygun olarak; yatak odaları, oturma salonu ve sosyal 
amaçlı salonlar, yemekhane, mutfak, revir, çamaşırhane, tuvalet ve depo ile diğer bölümler bulunur. 
1)-Yatak Odaları: 
a)-Yatak odaları, binanın fiziki şartlarına uygun, ev ortamının sıcak havasını yansıtacak şekilde 
döşenmesine özen gösterilerek, tek veya çok kişilik odalar halinde düzenlenir. 
b)-Her yaşlıya tek kişilik karyola, bir etajer, gardrop, bir koltuk ve sandalye verilmesi esastır. 
c)-Her odada banyo-tuvalet bulunmalı, yaşlıların tutunmalarına oturup kalkmalarına destek sağlayacak 
tutunma gereçleri monte edilmelidir. 
d)-Her odada bir televizyon, bir masa ve yeteri sayıda sandalye, mini buzdolabı bulunması 
sağlanmalıdır. 
e)-Her odada telefon bulunmalıdır. 
f)-Odada bulunacak malzemeler de ahşap ve plastik tercih edilmelidir. 
 
2)-Oturma Salonları 
a)-Bu salonlar yaşlıların oturup sohbet edebilecekleri, gazete, dergi okuyabilecekleri televizyon 
izleyebilecekleri, satranç, dama vb oyunları oynayabilecekleri şekilde düzenlenir. 
b)-Huzurevinin antre, merdiven başları vb. uygun yerlerinde küçük gruplar halinde oturup 
dinlenebilecekleri oturma köşeleri düzenlenir. 
c)-Oturma salon ve dinlenme köşeleri ev ortamını yansıtan şekilde döşenir ve binanın fiziki şartlarının 
da uygun olması halinde oturma ve dinlenme köşeleri manzarayı pencere önlerinden izleyebilmelerine 
olanak sağlayacak şekilde düzenlenir. 
 
3)-Yemekhane 
a)-Yemekhane yaşlıların toplu olarak yemeklerini yiyebilecekleri ve yorulmadan ulaşabilecekleri 
merkezi bir yerde düzenlendir. 
b)-Sürekli olarak havalandırılması için tedbir alınmalıdır. 
c)-Tabak, kaşık, çatal ve diğer yemek malzemeleri yemekhanede bulunan kapalı dolaplar- da temiz ve 
düzenli şekilde korunur. 
d)-Masaların temiz ve düzenli olmasına özen gösterilir. 
e)-Yaşlıların yemekhaneye temiz, düzgün giyimli gelmeleri ve yemek sonrası temizliklerini 
yapabilmeleri için gerekli imkânlar sağlanır. 
 
4)-Mutfak 
a)-Mutfak sürekli temiz, düzenli tutulabilecek nitelikte, aydınlık, yemek yapılmaya uygun koşul ve 
şartlarda olmalıdır. 
b)-Yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde dolaplarda bulunması sağlanır. 
c)-Yemek yapımında, sebze, meyve yıkama ve bulaşık yıkamak için ayrı işlem yerleri düzenlenir. 
d)-Yemek pişirmede ve serviste kullanılan araç gereçler standartta uygun malzemeler olmalıdır. 
e)-Her öğün çıkan yemek numuneleri ayrı bir buzdolabı içinde üç gün süre ile muhafaza edilir. 
f)-Mutfakta günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi vb. malzemelerin 
korunması için malzeme cinslerine uygun nitelikte ayrı dolap ve depolar bulunmalıdır. 
g)-Mutfak her gün belirli aralıklarla yıkanır, sürekli temiz ve düzenli tutulur. 
h)-Haşerelere karşı belirli aralıklarla ilaçlama yapılır. 
i)-Yemek kokularının bina içine dağılmamasını önlemek için gerekli havalandırma sistemi kurulur. 
j)-Mutfak personelinin altı ayda bir portör muayenesi ve genel sağlık kontrolü yapılır. 
k)-Mutfak personelinin görevlerine uygun, her zaman temiz, düzenli ve yemek pişirme koşullarına 
uygun giyinmeleri sağlanmalıdır. 
l)-Soğukta korunması gerekli olan yiyeceklerin korunması için soğuk hava deposu bulundurulur. 
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5)-Revir 
a)-Huzurevinde bir revir ve burada gerekli tıbbi araç ve gereçler bulunur. 
b)-Günlük sağlık takibi gereken ve ani oluşan sağlık sorunları nedeni ile yaşlılar revir kısmına alınır ve 
takipleri yapılır, gerekli durumlarda hastaneye sevkleri yapılır. 
c)-Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri tabibin direktifleri, tabip yoksa gereği gibi hemşire tarafından 
yürütülür. 
d)-Tabip olduğu taktirde, revir protokol ve hasta kayıt defteri ve hasta tedavi defteri tutulur. Tabip 
olmadığı durumlarda yalnız ilaç kullanımı hemşire tarafından kaydedilir. 
e)-Huzurevinde tabibin sorumluluğu altında kullanılmak üzere revir yada gerekli görülen yerlerde ilaç 
ve ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. 
f)-İlaç ve ilk yardım dolabında acil durumlar dikkate alınarak tabip tarafından veya ihtiyaca göre 
kullanılacak ilaçlar ve malzemeler(sıyrıklar, yara bere, ufak türde kazalar, böcek sokması vb. için) 
bulundurulur ve korunur. 
 
6)-Çamaşırhane ve Çamaşır Yıkama Odası 
a)-Çamaşırhane; çamaşırların yıkanma, kurutma, ütüleme ve tasnifi ile ilgili işlemlerin yapılabileceği 
bölümleri ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir. 
b)-Yaşlılar kirlenen çamaşırlarını torba içerisinde çamaşırhane görevlisine teslim eder. Görevli almış 
olduğu çamaşırları eksiksiz olarak yıkanmış ve ütülenmiş olarak yaşlıya teslim eder. 
 
7)-Emanet ve Eşya Dolabı 
a)-Yaşlıların odalarında saklayamadıkları fazla eşyaları, binanın fiziksel durumuna göre uygun bir yer 
belirlenerek emanet eşya deposu olarak kullanılabilir. 
b)-Yaşlılara ait fazla eşyaların cins ve miktarı belirlenerek, depo şartları göz önünde bulundurularak 
yaşlının bilgisinde emanet tutanak karşılığı teslim alınır, depoya düzenli bir şekilde konur. 
c)-Eşyaların muhafazası için raf ya da uygun dolaplar bulundurulur. 
d)-Yaşlılara ait kıymetli eşyalar tutanakla emanet eşya kasasında saklanır. 
 
8)-Diğer Bölümler 
a)-Temizlik işleri için gerekli malzemeler, gereçler için malzeme deposu bulunmalı. 
b)-Yaşlıların güzel havalarda çıkıp dolaşabilmeleri, oturup hava alabilmeleri için huzurevinin 
düzenlenmiş bir bahçesi olmalıdır. 
c)-İhtiyaca göre yaşlıların zamanlarını değerlendirebilecekleri, özel ilgilerini geliştirebilecekleri, hobi 
odaları düzenlenmelidir. 
d)-Merdivenler, sahanlık ve holler iyi aydınlatılmış olmalıdır. 
e)-Kuruluşlarda, özel yaşlı alanlarından ayrı bir bölümde gerekli şekilde düzenlenmiş ibadet yeri, 
f)-Kolay taşınabilir ve silinebilir koltuk, masa ve sandalyelerin yer aldığı kafeterya 
g)-Açık raf sistemine uygun, bol ışık alan yeterli masa, sandalye ve koltuğun bulunduğu bir kütüphane, 
h)-Ayrıca, kuruluşlarda blok ve katlara eşya, insan ve sedye taşımaya uygun asansör ve yaşlıların fiziki 
özelliklerine uygun yangın merdiveni bulunması esastır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet ve İzleyiş 

 
Huzurevine Kabul Şartları 
Madde 18 – Huzurevine kabul edilecek yaşlılarda aranacak nitelikler şunlardır: 
a)-En az  60 (altmış) ve üzeri yaşlarda olmak, 
b)-Günlük yaşama faaliyetlerini ( yeme, içme, tuvalet vb. gibi ) ve ihtiyaçlarını bağımsız olarak kendi 
kendine yapabilecek nitelikte olmak, 
c)-Yatalak yada devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak, 
d)-Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak, 
e)-Ruhsal sağlığı yerinde olmak, 
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f)-Bulaşıcı ya da sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalığı bulunmamak, 
g)-Uyuşturucu madde, alkol bağımlısı olmamak ve kullanmamak, 
h)-Huzurevi şartlarına uygun koşulları sağladığı Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak. 
 
Yaşlı Kabulü 
Madde 19- Huzurevine yaşlı kabulü aşağıdaki şartları sağladığı takdirde yapılır: 
a)-Huzurevine kabul edilecek her yaşlı için sosyal çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme 
raporunda yaşlının sosyal ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra, Huzurevine girmek için geçerli nedenleri, 
Huzurevi bakımına uygun olup olmadığı, öncelikle alınmasının gerekip gerekmediği ve nedenleri 
belirtilir.  
b)-Sosyal İnceleme Raporu ve düzenlenen diğer belgelerle birlikte  Huzurevi Müdürüne sunulur. 
Huzurevi Müdürü Sosyal Çalışmacı ile birlikte müracaatı eden kişinin gerekli şartları sağlayıp 
sağlamadığını değerlendirerek uygun gördüğü takdirde Sağlık İşleri Müdürüne  sunar. Sağlık İşleri 
Müdürünce ilgili Başkan Yardımcısının onayı alındıktan sonra yaşlı huzurevine yerleştirilir. 
c)-Huzurevine günübirlik olarak konaklamalı veya konaklamasız yaşlı kabulü yapılabilir. Bu durumdaki 
taleplerde 18. maddenin e-f-g bendindeki şartları sağlayanlar Sosyal İnceleme Raporu düzenlendikten 
sonra huzurevine kabul edilir.   
d)- İki ay içerisinde kabule gelmeyen başvuru işlemden kaldırılır ve arşivlenir. 
e)-Huzurevine kabul edilecekler arasında ırk, renk, cinsiyet,,din, siyasi düşünce, felsefi inanç, sosyal 
köken ve servet yönünden hiçbir ayrımcılık söz konusu yapılamaz.  
 
Huzurevine Girmek İçin Başvurulacak Yerler 
Madde 20- Huzurevine girmek isteyen yaşlılar Huzurevi Müdürlüğüne veya Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
bizzat müracaat edebilirler.   Ön görüşme ile gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı belirlendikten sonra, 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından müracaat uygun bulunduğu takdirde, ilgili başkan yardımcısına 
dilekçe ve ekinde istenilen belgelerle birlikte sunulur. 
 
Huzurevine Kabulde İstenecek Belgeler 
Madde 21- Huzurevine kabul edilecek yaşlıların başvurularına ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler 
şunlardır: 
a)-Başvuru dilekçesi, 
b)-Vukuatlı nüfus kayıt belgesi aslı 
c)-“Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu ( Yaşlının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım 
isteyen bir hastalığı bulunmadığını ruhsal dengesinin yerinde olduğunu, alkol ve uyuşturucu madde 
bağımlısı olmadığını kanıtlayan belge) 
d)-Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. kimlik numaralı) 
e)-Gelir durumunu gösterir belge (varsa birinci derece veya yakının tarafından maddi veya manevi 
kefilliğini ibraz eden kimlik fotokopi imza tasdiki kefalet senedi veya taahhütname) 
f)-Bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair rapor. 
g)-Verem savaş Dispanseri raporu 
h)-Sosyal İnceleme Raporu 
i) -Altı adet vesikalık fotoğraf 
j)-Cumhuriyet savcılığından alınmış bilgi amaçlı Sabıka kaydı. 
 
Ücret 
Madde 22-  Huzurevi için alınacak aylık bakım ücreti;  yaşlının huzurevinde kaldığı sürece yatak,  yemek 
ve bakım giderlerini kapsar. Bunun dışında kalan harcamalar yaşlıya aittir. Kepez Belediyesi Şefkat ve 
Huzurevinin Aylık ve Günübirlik Bakım Ücretleri;  her mali yıl için Kepez Belediye Meclisince belirlenir 
ve makbuz karşılığı tahsil edilir. Makbuzun bir örneği yaşlı dosyasında bulundurulur. 
Huzurevi ücretlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtildiği gibidir; 
a)-Huzurevi kabul şartlarını sağlayan yaşlılar,  Belediye Meclisinin belirlediği ücreti ödeyerek huzurevi 
hizmetlerinden yararlanırlar.             
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b)-Huzurevinde kalan yaşlılar her ayın ilk 7  gün içerisinde  aylık bakım ücretini ödemek zorundadırlar. 
Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin ücret yatırmayan yaşlı veya yaşlı yakınlarına 7’ inci günü 
takiben 3 gün içerisinde yazılı uyarı yapılarak tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme 
yapılması istenir ve tahsili sağlanır. Yıl içerisinde farklı tarihlerde 3 (üç) kez yazılı uyarı yapılan yaşlı ilgili 
Başkan Yardımcısının onayı ile huzurevinden çıkartılır. 
c)-Yaşlının Huzurevine alındığı gün ay ortasında bir gün olması halinde o ay ödeyeceği aylık bakım 
ücreti; o odanın aylık ücretinin 30'a bölümü sonucu bulunan günlük ücretin ay sonuna kadar kalacağı 
gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar kadardır. Sonraki ayların bakım ücreti tam olarak tahsil 
edilir. 
d)-Günlük bakımlar için kalınacak gün sayısına karşılık gelen  (gelir tarifesinde belirtilen) miktar peşin 
olarak ödenmek suretiyle huzurevinde kalınabilir. 
e)-Aylık ücret peşin ödendikten sonra herhangi bir sebeple isteğe bağlı olarak huzurevin-den 
ayrılınması durumunda kalınmayan günlere isabet eden bedel, yazılı talebi halinde ilgisine ödenir.  
  
Yaşlıların Beslenmesi 
Madde 23-  Huzurevinde bulunan yaşlılara sabah kahvaltısı ile öğlen ve akşam yemekleri verilir. 
a)-Yaşlıların gıda ve beslenme oranları, sağlıklı yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek günlük kalori ve 
besin istihkakları hakkında teklifleri kapsayan Huzurevlerinde Uygulanan  Gıda Oranları’ n da belirtilen 
esaslardan yararlanılarak düzenlenir. 
b)-Huzurevlerinde hastalıkları sebebi ile kendilerine özel rejim hazırlanması gerekenlere tabibin 
tavsiyelerine göre diyet hazırlanır. 
c)-Kuruluşun 3 öğün (sabah, öğle, akşam ve ara öğünler)  yemek ihtiyacı Kepez belediyesi tarafından 
karşılanır. 
 
İzin 
Madde 24 – Huzurevi personelinin çalışma gün ve saatleri Sorumlu Müdür tarafından aylık olarak 
düzenlenir ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce onaylanır. Hizmet sürekliliği göz önünde bulundurularak, 
hafta sonu, resmi tatil, özel günler ile sosyal etkinliklerin düzenlendiği günlerde personel Huzurevi 
Müdürü tarafından görev çizelgesine göre görevlendirilir. Mesai ve Nöbet çizelgeleri görünen bir yere 
panoya asılır. Bu personelin mesai ve izin hakları kurum uygulamalarına göre düzenlenir. 
 
Nöbet Hizmetleri 
Madde 25 – Nöbet hizmetleri şu şekilde düzenlenir. 
a)-Nöbet tutmakla yükümlü personelin sayısı ve nöbetle ilgili talepleri olan personelin sınıf ve sayıları 
Huzurevi Müdürü ve  Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün onayı ile düzenlenir. 
b)-Nöbetçi huzurevi disiplin, temizlik ve düzeni ile ilgilenecek, görev esnasında tuttuğu her türlü işin 
sorumluluğunu imza altına alacak, odasında işin haricinde durmayacak, huzurevi işlerine hakim olarak 
ilk müdahaleyi yapacaktır. Mesai saati bitmeden nöbet terk edilmeyecek, devredilmeyecektir (ölüm, 
acil sağlık sorunları hariç). Nöbet raporu hariç her gün saati saatine Nöbet Defterine yazılacak ve 
imzalanacaktır. 
c)-Huzurevine saat 24.00 ten sonra gelen yaşlı da içeriye alınacak, ancak durum nöbetçi tarafından 
deftere yazılacaktır. 
 
Ziyaretçiler ve Refakatçiler 
Madde 26- Huzurevinde ziyaretlere ilişkin olarak yapılacak işler aşağıdaki gibidir, 
a)-Yaşlıların aileleri ve arkadaşları ve personelin ziyaretçileri; Sorumlu Müdürün misafirler için 
belirlediği bölümlere kabul edilir. 
b)-Sorumlu Müdürün ve yaşlıların izni olmaksızın yaşlıların yaşadıkları bölümlere ve odalara ziyaretçi 
kabul edilemez. 
c)-Huzurevi Yönetiminin belirlediği ilaçlama günleri kat temizliği ve yaşlıların kişisel bakım saatlerinde 
ziyaretçi kabul edilmez. 
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d)-Huzurevi genel ziyaret saatleri her gün 10.00 – 11.30 ve 14.00 – 16.30 arasıdır. Sorumlu Müdür 
gerekli gördüğü takdirde bu saatleri değiştirme hakkına sahiptir. 
e)-Yaşlı yakınları saat 23.00 den sonra yaşlıların bulundukları odalara kabul edilmez, bu saatten sonra 
olası acil durumlarda personelin gözetiminde görüşme yapılabilir. 
f)-Huzurevinde yapılacak toplu ziyaretler için Huzurevi Sorumlu Müdüründen randevu alınacaktır. 
g)-Genel ve toplu ziyaretler azami iki saattir. 
h)-Huzurevi yönetimi tarafından belirlenen talimat ve düzenlemeye uygun olarak ziyarette bulunulması 
esastır. 
i)-Yaşlı ziyaretçisinin ziyaret sebebi ve kimlik bilgileri Huzurevi yönetimine bildirilir, ziyaretçi defterine 
bilgiler işlenir. 
j)-Yaşlı ziyaretçisi şehir dışından geldiyse yaşlının odasında bir senede en fazla üç defa üçer günü 
geçmemek üzere kalabilirler. 
k)-Sorumlu Müdür tarafından uygun görülmesi halinde, geçici hastalık durumlarında yaşlının yanında 
refakatçi bulunmasına izin verilir. Refakatçi yedek yatak ve yemekten yararlandırılır. Refakatçi 
huzurevinde kaldığı süre boyunca günlük oda ücretini öder. Refakatçilik süresini Sorumlu müdür 
belirler. 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Kurulu 

Disiplin Kurulu ve Hükümleri 
Madde 27 – Huzurevi yönetmelik ve kurallarını ihlal edici hal ve davranışların ortaya çıkması halinde, 
disiplin işlemlerini yürütmek üzere; Huzurevi Müdürü başkanlığında; Sosyal Çalışmacı,    Hemşire ve 
Hasta Bakım Teknikerleri arasından seçilen dört kişilik Disiplin Kurulu oluşturulur. Yeterli meslek 
personeli bulunmadığı takdirde Disiplin Kurulu ilgili Başkan Yardımcısının uygun gördüğü en az dört 
personelden oluşturulur. Sorumlu Müdür kurulun doğal başkanıdır. Bulunmadığı toplantılarda 
müdürün görevlendireceği kurul üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder. Kurul raporlu ve izinli 
olanların dışındaki tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Gerekli hallerde Sorumlu Müdür Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. 
a)-Kurul yaşlılardan alınan savunmanın da yer aldığı olay dosyasını değerlendirir; gerektiğinde olayla 
ilgili personel ve/veya yaşlıların görüşüne başvurulur. 
b)-Kurul oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde Başkanının katıldığı karar kabul edilir. Karara 
katılmayan üye, muhalefet şerhi düşebilir. 
c)-Huzurevi hizmetleri gereğince, yürütmeyi güçleştiren, çalışma düzenini, huzur ve sükuneti  bozan 
fiilleri işleyen ve bu yönetmelik gereği ve yönetimce konulan kurallara uymayan yaşlılara ceza verilir. 
 Disiplin kurulu; fiilin niteliğine göre; 
1) Uyarma 
2) Oda, kat veya bölüm değiştirme 
3) Huzurevinden çıkarma cezalarından birini verir. 
 
Uyarma 
Madde 28 – Yaşlıya davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
Uyarma gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir. 
a)-Kişisel ve çevresi ile ilgili temizlik kurallarına uymamak, 
b)-Gerçeğe dayanmayan şikayet ve başvuruda bulunmak, 
c)-Kuruluşu izinsiz terk etmek, 
d)-Ahlak dışı davranışta bulunmak, 
e)-Kuruluş içinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmak yada alkollü olarak huzurevine              gelmek 
f)-Görevli personelin işine müdahalede bulunmak 
g)-Yaşlılar ve personelle iyi  geçinmemek  ve sözlü tacizde bulunmak, 
h)-Dilencilik ve hırsızlık yapmak, 
i)-Kuruluşa  ait  araç, gereç ve eşyalarına  zarar vermek, 
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j)-Yönetim hakkında kasıtlı yayın yaptırmak, resmi makamları gereksiz taciz etmek,   görevliler ve 
yaşlılar hakkında asılsız ve onur kırıcı haber yapmak, 
k)- Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin zararını hedef 
tutan davranışlarda bulunmak, 
l)-Huzurevini izinsiz terk etmek, 
m)-Ateşli silah ve tehlikeli sayılan alet bulundurmak, 
n)-Odasında ocak veya soba bulundurmak. 
 
Oda, Kat Değiştirme 
Madde 29 -  Yaşlının kendi isteği dışında oda, kat, ya da bulunduğu bölümün değiştirilmesidir. Bu 
durum kendisine Müdürlük tarafından yazı ile bildirilir. Oda veya kat değiştirmeyi gerektiren tutum ve 
davranışlar aşağıdaki sıralanmıştır.  
a)- Bulunduğu oda ve katlardaki diğer yaşlılar ile huzurevi personeline fiziksel tacizde bulunmak, 
b)- Diğer yaşlılarla ve personelle geçimsizlikte ve sözlü tacizlerde bulunmaya devam etmek, 
c)- Diğer yaşlılara ve personele haksız, kötü tutum ve davranışlarda bulunmak, 
d)-Ahlak dışı davranışlarda bulunması nedeniyle iki kez uyarı cezası uygulandığı halde aynı davranışlara 
devam etmek, 
e)- Huzurevi araç, gereç ve eşyalarına kasıtlı olarak zarar vermek, 
f)-Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle daha önce iki kez uyarı cezası uygulandığı halde 
devam etmek, 
g)-Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin zararını hedef 
alan davranışlarda bulunmak nedeniyle daha önce iki kez uyarı cezası uygulanması halinde. 
 Uyarma cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde de bu madde hükmü uygulanır. 
 
Huzurevinden Çıkarılma 
Madde 30 – Yaşlının bir daha huzurevine alınmamak üzere huzurevinden çıkarılmasıdır. Huzurevinden 
çıkarılmayı gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır. 
a)-İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak ve işi engellemek 
ve bu amaçla toplu harekette bulunmak ya da başkalarını tahrik ve teşvik etmek, ya da yardımda 
bulunmak, 
b)-Devletin itibarını küçük düşürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda 
bulunmak 
c)-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek ve fiilleri işlediği 
mahkemelerce hüküm altına alınmak, 
d)-Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeni ile uyarma ve oda kat değiştirme cezası uygulandığı 
halde davranışlarına devam etmek, 
e)-Ateşli silah ve tehlikeli sayılan alet bulundurması nedeniyle uyarma ve oda, kat değiştirme cezası 
uygulandığı halde silah ve alet bulundurmaya devam etmek, 
f)-Huzurevi ve yönetim hakkında kasıtlı yayın yaptırmak, resmi makamları gereksiz taciz etmek, 
görevliler ve yaşlılar hakkında asılsız ve onur kırıcı haber yaymak nedeniyle iki kez uyarı cezası 
uygulandığı halde aynı tutum ve davranışlarda ısrar etmek, 
g)-Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin zararını hedef 
alan davranışlarda bulunmak nedeni ile oda, kat değiştirme cezası uygulandığı halde davranışlarına 
devam etmek, 
h)-Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, diğer huzurevi sakinlerine ve 
personele karşı sözlü hakarette bulunmak, fiziksel taciz ve şiddet eyleminde bulunmak 
i)-Akıl hastalığına yakalandığı doktor raporu ile tespit edilmiş olmak, 
j)-Tedavisi mümkün olmayan bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı doktor raporu ile tespit edilmiş olmak, 
k)-Üç kez uyarı cezası olmak, 
l)-Üç kez oda, kat değiştirme cezası almış olmak. 
 
Disiplin Hükümlerinin Uygulanması 
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Madde 31 – Disiplin kurulunca uygun görülen uyarma ile oda ve kat değiştirme cezaları Huzurevi 
yönetimince yerine getirilir. Disiplin Kuruluca Huzurevinden çıkarma kararının alınması halinde karar 
bir hafta içerisinde olay dosyası ile birlikte ilgili başkan yardımcısına gönderilir. Başkan yardımcısının 
onayı ile yaşlı Huzurevinden çıkarılır. Çıkarılma yazısında; yaşlıya tebliğden itibaren 7 (yedi) gün süre 
verilir. Çıkarma yazısı tebliğ edilen yaşlıya izin kullandırılmaz. Bu sürede oda ücreti tarifesine göre 
tahakkuk ettirilir. Huzurevinde çıkarılma cezası alan yaşlı huzurevine tekrar alınmaz. 
 
 
                                                        ALTINCI BÖLÜM 
                                                         Çeşitli Hükümler 
 
Madde 32 – Huzurevinde kalan yaşlılar bu yönetmelikte geçen hükümlere uymak zorundadır.  Bu 
yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda emir ve talimat yayınlanmaya Huzurevi Müdürü yetkilidir. 
Kurallara uymayan yaşlılar disiplin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 
Huzurevinin özelliklerine göre düzenlenen yaşlı odaları ve diğer bölümlerden yararlanması konusunda 
uyulması gereken müşterek hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
a)-Yaşlılardan arzu edenler Huzurevi Müdürünün onayını alarak odalarını kendi eşyaları ile döşeyebilir. 
Evli yaşlılar için ayrıca daire ya da odalar düzenlenebilir. 
b)-Huzurevinde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı bölüm veya katlara yerleştirilir. Oturma dinlenme ve hobi 
salonları, yemekhaneler, kitaplık ve bahçelerden ortaklaşa yararlanırlar. 
c)-Yaşlılar, huzurevi binası içi, bahçesi ve çevre sınırları  dahilinde kedi, köpek vb. hayvanları 
besleyemezler. 
d)-Yaşlılar, yemek ve dinlenme salonu, televizyon, hobi odaları, lobi ve bahçe gibi ortak kullanım 
alanlarında pijama ve sabahlık gibi giysilerle dolaşamazlar. 
e)-Yıkanacak çamaşırlar torbalar içerisinde teslim edilir. Yıkama kurutma işlemleri tamamlandıktan 
sonra, ütülenip katlanarak kişi adlarına göre çamaşır raflarına veya dolaplarına istiflenir. 
f)-Yaşlılar; odalarında tüplü ve elektrikli ocak ve soba bulunduramazlar. Huzurevi Müdürünün onayı ile 
elektronik/elektrikli cihazları kullanabilirler. 
g)-Yaşlıların Huzurevi eşyalarına zarar vermeleri halinde zarar kendilerinden tazmin edilir. 
h)-Gerek görülmesi halinde özel güvenlik hizmeti alımı yapılabilir veya kolluk kuvvetlerinden yardım 
istenebilir. 
 
 
 
 
 
Huzurevini Terk Etme 
Madde 33 – Huzurevini izinsiz terk eden yaşlının yakınlarına bilgi verilir. Kaldığı yer belirlenen yaşlı 
yazılı veya sözlü bildirimlere rağmen 15  (onbeş)  gün içerisinde Huzurevine dönmediği takdirde, ilişiği 
Başkan Yardımcısının onayı ile kesilir. Yaşlının yerinin belirlenmemesi durumunda Huzurevini terk ettiği 
tarihi takip eden birinci ayın sonunda Başkan Yardımcısının onayı ile ilişiği kesilir. 
 
Araç Temini – Yol Yardımı 
Madde 34– Huzurevinde kalmakta olan yaşlıların; Kepez Belediyesi sınırları içinde tedavi edilmeleri ve 
refakatçi bulunması zorunluluklarında araç ve personel görevlendirilir. 
 
Bağışlar 
Madde 35 – Huzurevine yapılacak bağışlar Kepez Belediyesine yapılır.   
 
Ölüm Halinde Yapılacak İşler 
Madde 36 – Huzurevinde veya dışında yada hastanede ölen yaşlıların aileleri yada yakınları durumdan 
haberdar edilir ve Başkan Yardımcısına yazı ile bildirilir. Cenazeyi yakınları veya ailesi alır. Kimsesi 
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bulunmayanların veya yakınlarına ulaşılamayanlar ile yakınları tarafından talep edilmesi durumunda 
cenazenin kaldırılması ve defin işlemleri Kepez Belediyesince yapılır. 
 
Ölen Yaşlının Eşyaları 
Madde 37 – Ölen yaşlının eşyaları, dosyasına konulmak üzere tutanakla tespit edilerek yasal 
mirasçılarına teslim edilir. Huzurevinden çıkan, çıkarılan veya ölen yaşlının eşyaları teslim alınmadığı 
takdirde en az iki Huzurevi görevlisi ve bir yaşlının gözetimi altında odaya girilip eşyalar sayılarak bir 
tutanakla tespit edilir. Huzurevi deposuna konur, talep halinde kendisine veya yakınlarına tutanakla 
teslim edilir.  
 
Yürürlük 
Madde 38 – Bu yönetmelik hükümleri, Kepez Belediye Meclisinin onaylamasını takiben 3011 Sayılı 
Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer ve ‘’Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri ile birlikte uygulanır. 
 
Yürütme 
Madde 39 – Bu yönetmelik hükümleri Kepez Belediye Başkanlığınca yürütülür. 
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                                                                                                                                            Meclis Kabul Tarihi     : 02/01/2018 
 Karar Sayısı                   : 2018-11 

 
                                   

T.C. 

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar 

           

Amaç 

Madde 1)- Bu Yönetmelik; Antalya Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş 

Sağlığı Polikliniğinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler. 

 

Kapsam 

Madde 2)- Bu Yönetmelik; Antalya Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını kapsar. 

 

Hukukî dayanak 

Madde 3)- Bu Yönetmelik; 

a)-5393 sayılı belediye kanunun 14/b maddesine, 

b)-Sağlık Bakanlığının Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkındaki Yönetmeliğe, 

c)-Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/3 ve 9/t 

maddesine, bağlı kalarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince 

düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

Madde 4)- Bu yönetmelikte geçen; 

a)- Belediye:  Antalya Kepez Belediyesini, 

b)- Müdürlük:  Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü, 

c)-Faydalanıcı: Kepez Belediyesi sınırları içinde ikamet eden vatandaşlar ile Kepez   

                                    Belediyesi çalışanları ve çalışan yakınlarını, 

d)-Merkez:  Belediye Sağlık Merkezini, 

e)-Poliklinik:  Kepez Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini İfade eder.  

 

İşleyiş  

Madde 5)- Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kepez Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle 

öncelikli olarak Kepez Belediyesi personeli ve yakınları (ikametgah şartı aranmaksızın) ile 

Kepez Belediyesi sınırları içinde ikamet eden (herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına 

bakılmaksızın) tüm yaş grubu bireylere, ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmetleri, koruyucu 

hekimlik hizmetleri Kepez Belediye Meclisince kararlaştırılan ve gelir tarifesinde belirtilen 

ücret karşılığında sunulacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Personel Alt Yapı Standartları ve Personelin Görevleri 

                                

Personel Alt Yapı Standartları 

Madde 6)-(1)-Poliklinikte Sağlık İsleri Müdürlüğünün belirlediği ve günün şartlarına ve 

yönetmeliklere uygun olarak değişiklik yapabileceği nitelik ve sayıda personel görev yapar. 

(2)-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla merkezde 

bir sorumlu ve yeterli sayıda diş hekimi,  diş asistanı, büro personeli, memur,sterilizasyon 

görevlisi, hizmetli  görevlendirilir.  

a)- Merkez Sorumluları: Belediye çalışanlarından Sağlık İşleri Müdürlüğü  tarafından atanır. 

b)- Diş Hekimleri: Üniversitelerin Diş Hekimliği bölümlerinden mezun olmalıdır.  

c)-Diş Hekimi Asistanı: En az lise mezunu, Diş Hekimlerini asiste edebilecek yeterliliğe sahip 

olmalıdır  

d)-Büro Personeli: En az lise mezunu, Ms Offıce programlarını iyi derecede kullanabilen, 

iletişim yeteneği yüksek bireylerden olmalıdır. 

e)-Sterilizasyon görevlisi: En az lise mezunu sterilizasyon eğitimi almış sterilizasyon 

cihazlarını kullanmayı bilen bir kişi olmalıdır. 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlularının Görevleri  

Madde 7)- (1)-İdari işlerden sorumludurlar. 

(2)-Poliklinik sorumlularının görevleri;   

a)-Polikliniğin gerekli alt yapı ve hizmet standartlarının korunması ve sürdürülmesini 

sağlamak, 

b)-Polikliniğin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek, sarf çıkışı ve kayıtların düzenli olarak 

tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek,  

c)-Polikliniğin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yerine 

getirilmesini sağlamak, 

ç)-Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,  

d)- Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları 

yapmak,  

e)-Polikliniğin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, personelin eğitim hizmetlerinin 

yeterli olup olmadığını kontrol etmek 

f)-Mesai giriş ve çıkışlarını kontrol etmek,   

g)-Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç 

denetimleri yapmak, 

ğ)-Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı 

olmak, 

h)-Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını 

sağlamak, mevzuat değişikliklerini takip ederek merkezde güncellemeler yapmak, 

i)-Poliklinikte hizmet verilecek kişilerle ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili geri dönüşleri 

almak, 

j)-Sağlık işleri müdürlüğü tarafından istenilen her türlü bilgiyi ve belgeyi vermek, merkez 

faaliyetleri ile ilgili haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla rapor ve istatistikleri 

hazırlamak ve sunmak,   

k)-Tıbbi cihazların bakım-kontrolünün ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını sağlamak. 
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l)-Yönetimin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 Diş Hekimlerinin görevleri  

 Madde 8)-(1)- Polikliniğe başvuran kişilere uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve hasta 

kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın 

dosyasına işlenmesinden ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundan sorumlu olmak,  

(2)-Tıbbi cihazların bakım-kontrolünü ve  kalibrasyonlarını zamanında yapmak ya da yeterliliği 

olan kuruluşa yaptırmak.   

(3)-Uygulanacak tedavi protokollerini eksiksiz ve herhangi bir ihmal olmaksızın uygulamak,  

(4)-Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler vermek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak 

(5)-Yönetimin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Diş Asistanlarının görevleri  

Madde 9)- (1)- Poliklinikte sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine getirmek, 

muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde diş hekimine yardım etmek, ,polikliniğe 

başvuran kişilerin dişleri ile ilgili bilgileri hasta kayıtlarına işlemek,  

(2)-Polikliniğe başvuran kişilere uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve hasta kayıtlarının düzenli 

tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın dosyasına işlenmesinden, 

arşivlenmesinden ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundan sorumlu olmak,  

(3)- Polikliniğe başvuran kişi ve yakınlarına gerekli konularda bilgilendirme yapmak,  

(4)-Yönetimin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Sterilizasyon sorumlusunun görevleri 

Madde 10)-(1)-Kullanılan alet ve tıbbi cihazların diş ünitelerinden gün içinde en az iki defa 

alınarak temizlenip dezenfekte edildikten sonra paketlenip kullanılabilir hale getirilmesini 

sağlamak, 

(2)-Yönetimin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Diğer personellerin görevleri 

Madde 11)- (1)-Büro, ulaştırma mutfak, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere 

yeteri kadar personel istihdam edilir.  

(2)-İlgili personel polikliniğin genel işleyişi ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulması için 

gerekli görevleri yerine getirirler. 

(3)-Yönetimin verdiği diğer görevleri yerine getirirler. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Fiziki Alt Yapı Standartları ile 

Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları 

 

Bina 

Madde 12)-(1)-Poliklinik, kiralık veya mülkiyeti belediyeye ait olan betonarme binada veya 

müstakil binada kurulur. Merkezin hasta dolaşımının bulunduğu her birimi, ısısını uygun 

sıcaklıkta tutacak merkezî ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Sıcak mevsimlerde uygun bir 

sistem ile soğutma sağlanır. Usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanır.  

(2)-Polikliniğin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplı 

olmalıdır.  

(3)-Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır. 

(4)-Panoramik röntgen odası TAEK standartlarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. 
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Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlar 

Madde 13)- Poliklinikte bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçların birimlere 

göre asgari nitelik ve miktarı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

a)-  Ünit 

b)- Hasta koltuğu  

c)- Röntgen cihazı, koruyucu önlük, boyunluk  

ç)-Sterilizasyon aleti, (kuru hava sterilizatörü veya otoklav)  

d)-Tek kullanımlık enjektör 

e)- Eldiven 

f)- Koruyucu maske 

g)- Acil müdahale ilaç ve gereçleri 

ğ)- El aletleri 

h)-Tansiyon aleti  

ı)- Hasta önlüğü  

i)-Tek kullanımlık bardak  

j)- Diş hekimliğinde kullanılan sarf malzemeleri 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları 

 

Ağız ve diş sağlığı polikliniği 

Madde 14)- Poliklinik, hafta içi mesai saatleri dahilinde ağız ve diş sağlığı hizmeti 

vermektedir. 

 Sağlık İşleri Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde poliklinik hafta sonu ve hafta içi mesai 

saatleri dışında hizmet verebilir. 

 

Teftiş ve denetim defteri  

Madde 15)-(1)- Poliklinikte, Bakanlık veya ilgili kurumlar  tarafından yapılacak olağan veya 

olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için altta özellikleri belirtilen,  iki adet 

Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.  

a) Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili boş bir defterden oluşur. 

b) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır. 

c) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren bölüm yer alır;  

    1) Defterin hangi sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, 

    2) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,  

    3) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, 

    4) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü. 

    5) Defterin numaralandırılmış her sayfası mühürlenmiş olmalı  

(2)-Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen poliklinikte Bakanlık veya  yetkililerince  

gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için 

ortak olarak kullanılır.  

(3)-Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki 

bilgiler yazılır;  

 a) Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,  

 b) Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikayet üzerine, vs.), 

 c) Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluş,  

 ç) Denetimde saptanan eksiklikler,  

 d) Denetim sonucunda verilen karar, 

 e) Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile poliklinikte yetkili diş hekiminin adı, soyadı ve 

imzaları.  
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Kıyafet  

Madde 16)- (1)- Poliklinikte görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya 

üniforma giymek zorundadırlar. Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma 

söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz. 

(2)-Diğer personelin ise; Bakanlar Kurulu’nun 16/7/1982-82/2105 Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak kıyafetler 

giymesi zorunludur. 

 

Tıbbi Atıklar 

Madde 17)- Poliklinikte, kullanılan sarf malzemelerinin, çevre kirliliğine yol açmayacak ve hiç 

bir sağlık mahzuru meydana getirmeyecek şekilde poliklinikten uzaklaştırılması için tıbbi 

atıkların toplandığı Tıbbi Atık Toplama Kutusu bulundurulması zorunludur. Tıbbi Atık 

Toplama Kutuları ilgili kurum tarafından teslim alınır.  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Kayıt ve Bildirim Sistemi 

 

Başvuru 

Madde 18)-Polikliniğin hizmetlerinden Antalya Kepez Belediyesi personeli, personel yakınları  

(ikamet şartı aranmaksızın) ve Kepez Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden her yaş 

grubundan bireyler yararlanabilecektir.  

Kayıt 

Madde 19)-Polikliniğe başvuran her hasta için, Hasta Onam Formu doldurulur. Her Diş 

Hekimi, polikliniğin ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını atar ve 

kaşesini basar. Bilgiler polikliniğini veri tabanına kaydedilir. 

 

Arşiv  

Madde 20)- Polikliniğe başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler hastalara ait formlar, 

dosya, kartlara ve merkezi veri tabanına işlenir. Bu kayıtlar sağlık kuruluşunun arşivinde iki yıl 

süre ile saklanır. 

  

ALTINCI BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları 

 

Madde 21) (1)-Poliklinik Kepez Belediyesi sınırları içerisinde hizmet verecektir. 

(2)-Polikliniğin hizmetlerinden, Kepez Belediyesi personeli ve personel yakınları (ikamet şartı 

aranmaksızın) ile Kepez Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden tüm bireyler 

yararlanabilecektir 

(3)-Poliklinikte verilen hizmetler karşılığında yapılan işlemler belediye meclisince kabul edilen 

ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilir. 

(4)-Poliklinikten yararlanmak için gelen kişiler bireysel veya grup olarak poliklinik hakkında 

bilgilendirilecektir,  

(5)-18 yaşından küçük kişiler velisi tarafından önceden veya poliklinikte doldurulan 

Bilgilendirme Hasta Onam Formu merkezi kayıt sistemine yapılan kayıt sonrasında tedavilerini 

yaptırabileceklerdir. 

(6)- 18 yaşından küçük bireyler yanlarında velileri olmak şartı ile işlem yaptırabileceklerdir. 

(7)-Muayeneleri yapılan kişilerin konulan tanıya göre hemen veya randevulu olarak tedavi 

işlemlerine başlanır. 

(8)-Elde edilen bulgular Hasta Anamnez ve Tedavi Kartına işlenir. 
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(9)-İleri tedavi gerektiren sağlık sorunları olan bireyler ilgili merkezlere, polikliniklere 

hastanelere yönlendirilir.  

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

Madde 22)- Bu yönetmelik hükümleri Kepez Belediye Meclisinin onaylamasını takiben 3011 

Sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Bu yönetmelik hükümleri Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır. 

 

Yürütme 

Madde 23) – Bu yönetmelik hükümleri,  Antalya Kepez Belediye Başkanı tarafından yürütülür.  

 

             
 

 


