
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ,GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMENLİK 

 

                                                                     BİRİNCİ BÖLÜM  
                                                 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar  
Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını,  
sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında  
başvurulacak yöntemleri belirlemektir.  
Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Batman Belediye Başkanlığı, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nün  
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve 
ilkelerini  
düzenler.  
Hukuki dayanak  
MADDE 3 – (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ( Tarih: 
13/07/2005 sayı:25874), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (tarih : 
30/06/2012 sayı: 28339), 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Tarih: 06/05/1930 
sayı:1489), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu(Tarih:23/07/1965 Sayı:12056), 
4857 sayılı İş Kanunu (Tarih: 10/06/2003 Sayı:25134), 1219 sayılı Tababet ve 
Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun(Tarih:10/04/1928 sayı:863), 2872 
sayılı Çevre Kanunu (Tarih: 11/08/1983 sayı: 18132) , 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Kanunu(Tarih:15/05/1987 sayı:19461), 6023 sayılı Türk Tabibler Birliği Kanunu 
(31/01/1953 Sayı: 8323), 5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu(Tarih:16/06/2006 Sayı:26200), 10.03.2005 tarihli Evde Sağlık Hizmetleri 
Sunumu Hakkında Yönetmelik, 01.02.2010 tarihli Sağlık Bakanlığınca  Sunulan Evde 
Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve ilgili  
diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.  
Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;   
 a) Başkan : Batman  Belediye Başkanını  
 b) Belediye : Batman Belediyesini,  
 c) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,   
ç) Müdürlük : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,   
d) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,  
e) Yönetmelik : Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin  
Yönetmeliğini ifade eder.  
                                                               
 
 
 
 
                                                               



                                                               İKİNCİ BÖLÜM  
                                                            Kuruluş ve Teşkilat  
Kuruluş  
MADDE 5 - (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 
22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak kurulmuştur.  
Teşkilat  
MADDE 6 – (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü Norm Kadro Esaslarına göre bir Müdür, İşyeri 
Hekimi,Diş Tabibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sağlık Personeli, işçiler ve 
diğer personellerden oluşur. 
  
                                                               
                                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
                                     Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları  
  
Sağlık işleri müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları  
MADDE 7 – (1) Sağlık işleri müdürünün görev ve sorumlulukları;   
a)Müdürlüğü Başkanlık huzurunda 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) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar,  
e) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu  
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,  
f) Müdürlük personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün 
personelin  
görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,   
g) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak  
müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve  
etkinliği için gerekli işbirliği sağlar,  
ğ) Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını 
kontrol eder,  
 h) Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır,  
 ı) İl içi ve il dışı hasta nakil hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev  
yapar. Bu hizmetleri yürütmekle görevli personeli denetler, işlerin düzenli olarak 
yürütülmesi  
için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir,  
 i) Arşiv ve yazışma işlemlerini denetler, kontrol ve takibini yapar,   
j) Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin  
aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır,  
k) Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü 
tedbirlerin  
alınmasını sağlar,   
l) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,  
(2) Sağlık işleri müdürünün yetkileri;   
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 Birinci 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.  
Diğer personelin görev ve sorumlulukları  
MADDE 8 – (1) Müdürlük emrinde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri  
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat  
çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak 
yapmakla  
yükümlüdürler.   
(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
bağlı  
yönetmelikler gereği yapılması gereken işlemleri uygulamak, Başkanlık Makamından 
ve  
Müdürlük tarafından havaleli işleri yürütmek, ilgili kanun ve yönetmeliklerde yapılan  
değişiklikleri titizlikle takip ederek Müdürlüğü bilgilendirmek, belediyemizce 
uygulanması  
gerekli konuları Müdürlük Makamınca paylaşarak yürütmekle yükümlüdür.   
(3) Diğer Sağlık Personeli bu yönetmeliğin uygulamasında;   
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen görevleri 
yapmak,   
b) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç ve gereçlerin muhafazasını sağlamak, 
gereken  
ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp 
tamamlatmak  
için çalışmak,   
c) Aşı, enjeksiyon, küçük tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 
yaptığı  
işlerin kaydını tutmak,  
 ç) Aşı, poliklinik, laboratuar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve  
temizliğini kontrol etmek, gerekirse yapmak ve yaptırmak,  
 d) Ambulans ile hasta taşıma hizmetinde sağlık personeli olarak görev yapmak,   
e) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve  
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.  
 (4) Evrak ve Arşiv İşlerinden Sorumlu Memur Personeli bu yönetmeliğin 
uygulamasında;   
a) Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak,  
 b) Taşıma işlemi yapılan Hasta kayıtlarını tutmak,   
c) Talep halinde arşiv kayıtlarını inceleyerek ilgililerine bilgi vermek ve yardımcı 
olmak,   



d) Sağlık İşleri Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.   
(5) İşçi Personel bu yönetmeliğin uygulamasında;   
a) Araç sürücüleri hasta ve yakınlarına karşı davranışlarına özen göstererek azami 
memnuniyet sağlama gayreti içerisinde görev yapmakla,   
b) Sürücüler araçların günlük bakım ve temizliklerini titizlikle yapmak veya 
yaptırmakla,  
 c) Müdürlüğe tahsis edilen oda ve eşyalarının temizliğini yapmakla,   
ç) Birimler arasında evrak intikalini sağlamakla,  
 d) Kanun, tamim ve yönetmelikler çerçevesinde kendilerine verilen diğer görevleri de 
yapmakla yükümlüdür.  
                                                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
                              Müdürlüğünün Görevleri ve Çalışma Şekli  
MADDE 9 – Poliklinik Hizmeti  
a)Batman Belediyesi çalışanlarının muayenelerini yapmak, tedavileri için reçetelerini 
düzenlemek, sağlık raporu düzenlemek, gerekli görülenleri bir üst sağlık kurumuna 
sevk işlemlerini yapmak.  
b) Başvuruda bulunan ve ilimizde ikamet eden başta sosyal sağlık sigortası 
kapsamında olmayan, engelli, yaşlı, fakir ve yardıma muhtaç hastalar ile sağlık 
hizmetlerine erişim konususunda sorun yaşayan her türlü dezavantajlı grupların 
ücretsiz muayenelerini yapmak  
c)Poliklinik hizmetleri kapsamında gerekli durumlarda laboratuar hizmeti vermek, 
ihtiyaç halinde ilaç desteği sunmak  
ç) 6331 sayılı yasa kapsamında tüm çalışanların işe giriş ve yıllık periyodik 
muayenelerini yapmak,meslek hastalıkları konusunda gerekli takipleri yapmak  
a)Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği  

1. Batman Belediyesi çalışanlarının ağız ve diş muayenelerini yapmak, diş 
çekimi, ağız ve diş temizliği, dolgu, kanal tedavisi gibi hizmetleri vermek, tedavileri 
için reçetelerini düzenlemek, gerekli görülenleri üst sağlık kurumlarına sevk 
etmek  
2. Başvuruda bulunan ve ilimizde ikamet eden sosyal sağlık sigortası 
kapsamında olmayan engelli,yaşlı,fakir ve yardıma muhtaç hastalar ile sağlık 
hizmetlerine erişim konusunda sorun yaşayan her türlü dezavantajlı grupların diş 
muayenesi, çekim, dolgu ve kanal tedavisi gibi hizmetleri ücretsiz yapmak, gerkli 
hallerde ilaç desteği sunmak  
3. Ağız ve diş sağlığı kapsamında başta kurum çalışanlarına yönelik eğitim 
hizmetleri planlamak,yine bu çerçevede okul öncesi ve okul çağında ki çocuklara 
yönelik olarak ağız ve diş sağlığı eğitimleri,doğru fırçalama yöntemleri,flor gibi 
koruyucu uygulamalar planlamak  

b)Diyet Polikliniği  
1. Başta Batman Belediyesi çalışanları olmak üzere sağlık merkezi diyet 
polikliniğine başvuran, engelli, yaşlı, sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorun 
yaşayan her türlü dezavantajlı kesimlere ücretsiz olarak dengeli ve yeterli 
besleme yöntemleri, kişiye özgü beslenme programları oluşturmak, çocukluk, 
ergen, gebe  ve benzeri durumlarda özel diyet programları oluşturmak, 
hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi düzenlemek, obezite ile mücadele 
konusunda ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak, koruyucu sağlık hizmetleri 
kapsamında okul çağı öğrenciler ve diğer toplum kesimlerine yönelik olarak eğitim 
programları düzenlemek  

  
 



c)Psikolog Polikliniği 
1. Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak yetişkinlere, çocuk ve 

ergenlere, engelli birey ve ailelerine, aile danışmanlığı, bağımlılık 
danışmanlığı gibi psikolojik destek faaliyetleri yürütülmesi. Çalışma alanların 
içeriğinde bireysel terapi, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, okula hazırlık 
süreci ve uyum sorunları, okul fobisi, arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, alt 
ıslatma-alt kaçırma ve tuvalet eğitimi, davranış sorunları, travma, cinsel, 
fiziksel ve duygusal istismar, boşanma dönemi ve sonrasında sorunlar, 
disiplin, sınır ve kural koyma, teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi bir 
çok problemle ilgili çalışmaların yürütülmesi hizmeti 

 
d)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 

1. Başvuruda bulunan ve ilimizde ikamet eden engel raporu bulunan engelli, 
yaşlı ve yardıma muhtaç hastalar ile sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
sorun yaşayan her türlü dezavantajlı grupların fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetini sağlık merkezi binasında ücretsiz yapmak 
2. Batman Belediyesi çalışanlarının fizik tedavi ihtiyacı durumunda kas iskelet 
sistemi ağrılarının tedavisine destek sunmak 
3. Değişik nedenlerle yatalak, engelli, yaşlı ve evde tek başına 
yaşayan vatandaşlarımızın evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi 
rehabilitasyon hizmeti sunmak.  

 
  
  
  
Koruyucu halk sağlığı hizmetleri  
MADDE 10 – Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında her türlü koruyucu sağlık 
hizmetleri vermek, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, kadın ve 
çocuklar başta olmak üzere 
Halk sağlığına yönelik olarak sağlık eğitimleri düzenlemek, Bu amaç doğrultusunda; 
(1) Okullarda öğrencilere yönelik olarak sağlık taramaları düzenlemek, hijyen, 
bulaşıcı hastalıklar ve çocuk gelişimi gibi konularda eğitimler vermek 
(2)Kadınlara yönelik olarak Aile planlaması, anne sütünün önemi, hijyen ve kadın 
sağlığı hakkında eğitimler düzenlemek 
 (3) Sosyal güvencesi olmayan çocukların sünnet işlemlerini gerçekleştirmek  
(4) Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların nakil hizmetlerini gerçekleştirmek  
(5) Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
sunmak,  
(6) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve 
tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak, 
 (7) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek, gerekli 
tedbirlerin  
alınmasına yardımcı olmak..  
(8)İl hıfzı sıhha,Obesite,KOAH ile mücadele gibi sağlık alanında kurulan 
komisyonlara katılım sağlamak,alınan kararların takip ve gereğini yapmak 
Nakil ve Ambulans işlemleri  
MADDE 11 – (1) İl Sağlık müdürlüğü 112 komuta kontrol ile koordineli bir şekilde Acil 
ve ilk yardım hizmetleri vermek  



(2) Bir sağlık kurum veya kuruluşuna muayene ve tedavi için gidecek olan  
vatandaşlarımızdan genel sağlık durumu anlamında ambulans ile gidip gelmesi 
gerekli  
olanların nakil işlemlerini yapmak  
(3)Doğum hizmetleri kapsamında doğum öncesi ve sonrası anne-bebek için nakil 
hizmetleri vermek  
(4)Yaşlı, engelli, yatalak, tek başına yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahısların il içi 
ve il dışı nakil hizmetlerini sağlamak  
(5)Belediyemizin düzenlediği her türlü sosyal, spor ve kültürel organizasyonlarda 
gerekli sağlık tedbirlerini almak, acil ve ilk yardım hizmetlerini vermek   
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  
MADDE 12 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı 
yönetmelikler kapsamında Batman Belediyesi birimlerinde hizmetin ifası esnasında  
personelin iş sağlığı ve güvenliğinin, bu işle görevlendirilen personel veya kişiler 
tarafından temin edilmesi hizmetidir.  
Evde sağlık hizmetleri  
MADDE 13 – (1) Değişik nedenlerle yatalak, engelli, yaşlı ve evde tek başına 
yaşayan vatandaşlarımızın  
tıbbi bakımlarına yardımcı olmak, engel raporlu hastalara fizik tedavi rehabilitasyon 
hizmeti sunmak ve sağlık kuruluşlarına ulaşmalarının sağlanması hizmetidir.  
 
 
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon  
Hizmet ve görevlerin icrası  
MADDE 14 – (1) Sağlık işleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrasında;  
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine 
kaydedilerek ilgililerine verilmesi.  
b) Görevin planlanması: Müdürlükteki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan  
içerisinde yürütülmesi.  
c) Görevin İcrası: Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken 
özen ve  
süratle yapılmasıdır.  
İşbirliği ve koordinasyon  
MADDE 15 – (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliğinde;  
a) Müdürlük ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından 
sağlanır,  
 b) Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre 
dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir,  
c) Müdür dosyadaki evrakları ilgili memura havale eder,   
ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,   
(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyonda Müdürlük diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  
gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve 
Müdürün parafı  
ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.  
  
ALTINCI BÖLÜM  



Denetim ve Disiplin  
Müdürlük içi denetim  
MADDE 16– (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. (2) 
Müdür gerek gördüğünde, Müdürlüğün tüm personelini denetlemek ve ilgililere  
yönlendirmek yetkisine sahiptir.  
Disiplin cezaları  
MADDE 17 – (1) Müdürlükte çalışan personelle ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı 
Devlet  
Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması  
Hakkında Kanun hükümleri ile Batman Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve  
yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.  
YEDİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Yönetmelikte yer almayan hususlar  
MADDE 18 – (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel 
hükümler çerçevesinde hareket edilir.  
Yürürlük  
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik Batman Belediye Meclisince kabul edilip 
yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 20 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Batman Belediye Başkanı ve Sağlık işleri 
Müdürü yürütür.  
  
  


