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..........VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
21/07/2017 tarihli ve 99858683-010.07.01-1828 sayılı, "Aile Hekimliği Birimlerinin
Gruplandırma İşlemleri" konulu
genel yazımızın ekinde yer alan "Gruplandırma
Değerlendirme Formu"ndaki 13 . "Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak
bulunmaktadır." kriterinin denetlenmesi sırasında yapılacak işlemler arasında yer alan "a)
Mevcut tuvaletlere ilave olarak en az bir adet engelli tuvaleti bulunmalı ya da mevcut olan bay
ve bayan tuvaletlerinden her ikisi de engelliler için yeniden düzenlenmiş olmalıdır." hükmü
ile ilgili olarak; yapılan denetimlerde teknik açıdan söz konusu kriterin "(Bay WC + Bayan
WC + Engelli WC veya Engelli Bayan WC + Engelli Bay WC)" sağlanmasının mümkün
olmadığının tespit edilmesi halinde " aile sağlığı merkezindeki mevcut tuvaletlerden herhangi
birinin aynı zaman da engelliler için düzenlenmiş olmasının grup kriterinin sağlanması
bakımından yeterli olacağı,
15/05/2017 tarihli ve 30068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Aile Sağlığı Merkezinde faal
olarak bulundurulması gereken asgari tıbbi cihaz ve malzemelerin yer aldığı Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesine eklenen “(7) Üç ve üzeri aile hekimliği birimi
bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme
alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur.” fıkrasında yer
alan "güvenlik kamera sisteminin;
a) Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerini görüntülüyor
olması,
b) Kameraların hasta mahremiyetini dikkate alacak şekilde yerleştirilmiş olması,
c) Kameraların tümünün aktif olarak kayıt yapıyor olması (Arıza durumunda yapılan
işleme ilişkin belge ibraz edilmelidir.)
ç) Kameraların asgari ASM’nin açık olduğu saatler süresince görüntülü kayıt yapması,
yapılan kayıtların 1 ay süreyle müdürlük veya adli makamlarca talep edildiğinde ibraz
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edilmek üzere uygun bir yerde muhafaza edilerek saklanması,
d) Kayıtların CD, DVD, Flash Disk veya buna benzer depolama aygıtları ile alınabilmesi,
e) Bekleme alanlarına ve ASM girişine binanın güvenlik kamerası ile görüntülü kayıt altına
alındığını belirtir tabela asılmasının gerektiği hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı
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Daire Başkanı

: M.AĞIRTAŞ
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