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................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIÖINA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/10/2013 tarih ve 5363-35298
sayılı yazısıyla, ilgili mevzuatı uyarınca faaliyette bulunan özel sağlık kuruluşlarının çalışma usul
ve esaslan kapsamında sahiplik ve şirket değişikliğine dayanan faaliyet izin belgesi, özel hastane
açılış ruhsatı, mesul müdür ve müdür yardımcısı belgelerinin tanzimi, il dışına taşınarak başka bir
kuruluşla birleşme işlemlerinin yerine getirmesi ile bu kuruluşların dosyalarını muhafaza görevinin
ve güncel kayıtlarının takibinin Sağlık Bakanlığının yetki devri nedeniyle il sağlık müdürlükleri
tarafından yerine getirilmekte olmasına rağmen, icra ve iflas dairelerinin özel sağlık kuruluşlarının
ruhsatı üzerine konulacak haciz ve bu haciz kararlarının kaldırılması kararlarını Sağlık Bakanlığına
gönderildiği, sürecin kısaltılması, zaman israfının önüne geçilmesi böylece usul ekonomisi
sağlanması için kararların özel sağlık kuruluşunun bulunduğu il sağlık müdürlüklerine
gönderilmesi hususunun icra ve iflas dairelerine duyurulması istenmiştir.
07/03/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin "Yetki devri" başlıklı ek 3 üncü maddesi "Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve
faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilir. " hükmünü, 15/02/2008 tarihli ve 26788
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin "Ruhsat başvurusu ve ruhsatname" başlıklı 13 üncü maddesi ise
''.Bakanlık, sağlık kı!ruluşlarznın ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere
devredebilir. " hükmünü amirdir.
Bu hükümlere ve Sağlık Bakanlığının yetki devri yapıldığına yönelik yazısına göre, zaman
israfının önüne geçilmesi ve usul ekonomisi sağlanması için özel hastane, tıp merkezi, poliklinik,
fizik tedavi ve radyoloji müesseseleri, özel tıbbi laboratuvarlar, üremeye yardımcı tedavi
merkezleri ve özel diyaliz merkezleri gibi özel sağlık kuruluşlarının ruhsatları üzerine konulacak
haciz ve bu haciz kararlarının kaldırılmasına ilişkin yazıların Sağlık Bakanlığı yerine doğrudan
ilgili sağlık kuruluşunun bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne gönderilmesinin daha uygun
olacağı değerlendirilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve keyfiyetin merkez ve mülhakatınızdaki icra ve iflas müdürlüğü
çalışanlarına tebliğini, bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

*Bu evrak eloktronik imza ile imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Fiziki olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
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ile erişebilirsiniz.

