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HEKİM EL REHBERİ 

ÖNEMLİ: Ülkemizde kamuda  ve/veya özelde çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın 
çalışma hayatında karşılaşabileceği sorunlar için kaynak teşkil edecek mevzuat bilgileri 
T.T.B. resmi web sitesinde ( www. ttb.org.tr ) güncellenmiş olarak yer almaktadır ( bakınız: 
ana sayfa ……………………….. hukuk…………………….. mevzuat ). Okuyucunun özellikle 
aşağıdaki yasa, yönetmelil, yönerge,tüzük ve belgeleri incelemesi ve yukarıda adı 
zikredilen siteden güncelliğini takip etmesi yararlı olacaktır ( Anayasa dışında harf sırasına 
ve yasa, yönetmelik…vb.  üstünlük sırasına göre verilmiştir ): 

• ANAYASA - 2709 
• AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 
• BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK 

BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 
• BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 
• HUSUSİ HASTANELER KANUNU  
• İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
• MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI 

HAKKINDA KANUN - 5525  
• MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  
• SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK)  
•  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6354)  

• SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME 

• SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU (3359) 
• SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA 

ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI 
SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

•  SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN  
• SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN  
• SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE 

ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE 
HAKKINDA KANUN 

• TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1219) 
• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU -6023 
• TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=3:anayasa-2709&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=4:ae-heklpot-uygulamasi-hakkinda-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=214:bazi-kamu-kurum-ve-kuruluarina-a-saik-bler-saik-bakanlina-devredmese-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=214:bazi-kamu-kurum-ve-kuruluarina-a-saik-bler-saik-bakanlina-devredmese-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=10:bgedme-hakki-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=39:husushastaneler-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=258:aryargilama-usulkanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=923:-salii-ve-guevenl-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=418:memurlar-e-der-kamu-gevler-bazi-dl-cezalarinin-affi-hakkinda-kanun-5525&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=418:memurlar-e-der-kamu-gevler-bazi-dl-cezalarinin-affi-hakkinda-kanun-5525&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=32:memurlar-ve-der-kamu-gevler-yargilanmasi-hakkinda-kanun-&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=896:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularinin-teklat-ve-goerevler-hakkinda-kanun-huekmuende-kararname&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=896:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularinin-teklat-ve-goerevler-hakkinda-kanun-huekmuende-kararname&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=927:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularinin-teklat-ve-goerevler-hakkinda-kanun-huekmuende-kararname-le-bazi-kanun-ve-kanun-huekmuende-kararnamelerde-deklk-yapilmasina-dar-kanun-6354&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=927:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularinin-teklat-ve-goerevler-hakkinda-kanun-huekmuende-kararname-le-bazi-kanun-ve-kanun-huekmuende-kararnamelerde-deklk-yapilmasina-dar-kanun-6354&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=927:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularinin-teklat-ve-goerevler-hakkinda-kanun-huekmuende-kararname-le-bazi-kanun-ve-kanun-huekmuende-kararnamelerde-deklk-yapilmasina-dar-kanun-6354&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=26:saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararname&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=26:saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararname&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=303:saik-hmetlertemel-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=316:saik-hmetlertemel-kanunu-saik-personel-tazmat-ve-lia-esaslarina-da-kanun-devlet-memurlari-kanunu-ve-tababet-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-da-kanun-e-saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararnamede-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=316:saik-hmetlertemel-kanunu-saik-personel-tazmat-ve-lia-esaslarina-da-kanun-devlet-memurlari-kanunu-ve-tababet-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-da-kanun-e-saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararnamede-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=316:saik-hmetlertemel-kanunu-saik-personel-tazmat-ve-lia-esaslarina-da-kanun-devlet-memurlari-kanunu-ve-tababet-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-da-kanun-e-saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararnamede-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=316:saik-hmetlertemel-kanunu-saik-personel-tazmat-ve-lia-esaslarina-da-kanun-devlet-memurlari-kanunu-ve-tababet-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-da-kanun-e-saik-bakanlinin-teat-ve-gevlerhakkinda-kanun-hmde-kararnamede-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=24:saik-hmetler-sosyallemeshakkinda-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=23:saik-personel-tazmat-ve-lia-esaslarina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=46:saik-ve-sosyal-yardim-bakanlina-bai-saik-kurumlari-e-esenlendme-rehabasyon-teslere-verecek-der-sermaye-hakkinda-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=46:saik-ve-sosyal-yardim-bakanlina-bai-saik-kurumlari-e-esenlendme-rehabasyon-teslere-verecek-der-sermaye-hakkinda-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=46:saik-ve-sosyal-yardim-bakanlina-bai-saik-kurumlari-e-esenlendme-rehabasyon-teslere-verecek-der-sermaye-hakkinda-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=20:tababet-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-da-kanun-1219&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=14:tk-tablerblkanunu-6023-&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=43:tke-cumhuretemeklsandi-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
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• UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 
• ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 5947 
• YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547)  
• YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 
• ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
• AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
• AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN 

PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

• AMBULANSLAR İLE ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ VE AMBULANS HİZMETLERİ 
YÖNETMELİĞİ  

• AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  
• ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
• AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK (2008) 
• ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
• CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK 

KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
• DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 
• DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ 
• DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 
• DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT 

İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
• DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK  
• DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
• DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ  
• DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 
• DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
•  DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
• DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ  
• DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE 

MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ 
BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
YÖNETMELİĞİ  

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=13:umumhifzissihha-kanunu&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=731:erse-ve-saik-personel-tam-g-liasina-ve-bazi-kanunlarda-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=731:erse-ve-saik-personel-tam-g-liasina-ve-bazi-kanunlarda-dekl-yapilmasina-da-kanun&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=12:ysek-ret-kanunu-2547&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=11:ysekret-personel-kanunu-2914&catid=1:yasa&Itemid=28
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=209:acil-sa-hizmetleri-ymeli&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=773:ae-hekluygulama-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=832:ale-hekml-uygulamasi-kapsaminda-salik-bakanliinca-calitirilan-personele-yapilacak-oedemeler-le-soezleme-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=832:ale-hekml-uygulamasi-kapsaminda-salik-bakanliinca-calitirilan-personele-yapilacak-oedemeler-le-soezleme-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=832:ale-hekml-uygulamasi-kapsaminda-salik-bakanliinca-calitirilan-personele-yapilacak-oedemeler-le-soezleme-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=205:ambulanslar-e-el-ambulans-servlerve-ambulans-hmetleryetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=205:ambulanslar-e-el-ambulans-servlerve-ambulans-hmetleryetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=461:ambulanslar-ve-ac-saik-araari-e-ambulans-hmetleryetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=204:ana-cuk-sai-ae-planlamasi-merkezlerhakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=893:ayakta-tehs-ve-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmelk-2008&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=893:ayakta-tehs-ve-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmelk-2008&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=195:linlarin--sai-ve-genletler-usul-ve-esaslari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=195:linlarin--sai-ve-genletler-usul-ve-esaslari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=320:ceza-muhakemesde-beden-muayenes-genet-celemeler-ve-f-kl-tesphakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=320:ceza-muhakemesde-beden-muayenes-genet-celemeler-ve-f-kl-tesphakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=194:devlet-memurlari-gecselgevlendme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=230:devlet-memurlari-s-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=879:devlet-memurlari-yyecek-yardimi-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=901:devlet-memurlarina-verlecek-hastalik-raporlari-le-hastalik-ve-refakat-znne-lkn-usul-ve-esaslar-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=901:devlet-memurlarina-verlecek-hastalik-raporlari-le-hastalik-ve-refakat-znne-lkn-usul-ve-esaslar-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=212:devlet-memurlarinin-kmelerde-dev-ve-tesl-selerhakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=212:devlet-memurlarinin-kmelerde-dev-ve-tesl-selerhakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=193:devlet-memurlarinin-kayet-ve-macaatlari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=234:devlet-memurlarinin-tedavyardimi-ve-cenaze-gerleryetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=589:devlet-memurlarinin-yer-deme-suretle-atanmalarina-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=589:devlet-memurlarinin-yer-deme-suretle-atanmalarina-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=235:dl-kurullari-ve-dl-amlerhakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=788:dal-merkezlerhakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=211:dontl-sinav-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=563:doktorluk-hemrel-ebel-d-hekl-vetererl-eczacilik-ve-marlik-et-programlarinin-asgaret-kollarinin-bellenmese-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=563:doktorluk-hemrel-ebel-d-hekl-vetererl-eczacilik-ve-marlik-et-programlarinin-asgaret-kollarinin-bellenmese-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=563:doktorluk-hemrel-ebel-d-hekl-vetererl-eczacilik-ve-marlik-et-programlarinin-asgaret-kollarinin-bellenmese-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=563:doktorluk-hemrel-ebel-d-hekl-vetererl-eczacilik-ve-marlik-et-programlarinin-asgaret-kollarinin-bellenmese-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-sai-ve-genlkurullari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=174:-sai-ve-genlyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
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• İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

• KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

• KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK  

• KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK BAZI SAĞLIK 
PERSONELİNİN ATAMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

• KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
• ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ 
• ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ 
• SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
• SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BAŞASİSTANLIK 

KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK  

• SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ  

• SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)  

• SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK 
HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

• SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 
• SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO 

STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ 

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 2012 ) 
•  SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ 

PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK  

• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ 
BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

• SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ 
ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

• TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=825:yer-hekmlernn-goerev-yetk-sorumluluk-ve-etmler-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=825:yer-hekmlernn-goerev-yetk-sorumluluk-ve-etmler-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=305:kamu-gevleret-davranikelere-bauru-usul-ve-esaslari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=305:kamu-gevleret-davranikelere-bauru-usul-ve-esaslari-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=692:kamu-hmetler-sunumunda-uyulacak-usul-ve-esaslara-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=692:kamu-hmetler-sunumunda-uyulacak-usul-ve-esaslara-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=166:kamu-kurum-ve-kuruluarina-aktan-kura-e-atanacak-bazi-saik-personel-atama-esas-ve-usullere-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=166:kamu-kurum-ve-kuruluarina-aktan-kura-e-atanacak-bazi-saik-personel-atama-esas-ve-usullere-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=877:klnk-aratirmalar-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=402:ret-ele-yseltme-ve-atanma-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=842:oezel-hastaneler-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=142:saik-bakanli-atama-ve-nak-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=916:salik-bakanlii-bali-kurululari-hzmet-brmlernn-goerevler-le-calima-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=916:salik-bakanlii-bali-kurululari-hzmet-brmlernn-goerevler-le-calima-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=112:saik-bakanli-dl-amler-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=919:salik-bakanlii-etm-ve-aratirma-hastanelernde-baasstanlik-kadrolarina-yapilacak-atamalarda-uygulanacak-sinavlara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=919:salik-bakanlii-etm-ve-aratirma-hastanelernde-baasstanlik-kadrolarina-yapilacak-atamalarda-uygulanacak-sinavlara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=919:salik-bakanlii-etm-ve-aratirma-hastanelernde-baasstanlik-kadrolarina-yapilacak-atamalarda-uygulanacak-sinavlara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=858:salik-bakanlii-personel-goerevde-yuekselme-ve-unvan-dekl-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=858:salik-bakanlii-personel-goerevde-yuekselme-ve-unvan-dekl-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=430:saik-bakanli-personelgevde-yselme-ve-unvan-deklyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=430:saik-bakanli-personelgevde-yselme-ve-unvan-deklyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=920:salik-bakanlii-personelne-kari-lenen-suclar-nedenyle-yapilacak-hukuk-yardimin-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=920:salik-bakanlii-personelne-kari-lenen-suclar-nedenyle-yapilacak-hukuk-yardimin-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=804:saik-bakanli-sertali-et-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=241:saik-bakanli-s-amleryetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=902:salik-bakanlii-tara-teklati-dar-ve-hzmet-brmler-kadro-standartlari-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=902:salik-bakanlii-tara-teklati-dar-ve-hzmet-brmler-kadro-standartlari-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=584:mustafanew&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=929:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularin-tara-teklatinda-goerevl-personele-ek-oedeme-yapilmasina-dar-yoenetmelk--2012-&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=929:salik-bakanlii-ve-bali-kurulularin-tara-teklatinda-goerevl-personele-ek-oedeme-yapilmasina-dar-yoenetmelk--2012-&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=532:saik-bakanlina-bai-saik-kurum-ve-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=532:saik-bakanlina-bai-saik-kurum-ve-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=532:saik-bakanlina-bai-saik-kurum-ve-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=843:salik-bakanliina-bali-salik-tessler-ve-uenverstelere-at-lgl-brmlern-brlkte-kullanimi-ve-brl-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=843:salik-bakanliina-bali-salik-tessler-ve-uenverstelere-at-lgl-brmlern-brlkte-kullanimi-ve-brl-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=843:salik-bakanliina-bali-salik-tessler-ve-uenverstelere-at-lgl-brmlern-brlkte-kullanimi-ve-brl-usul-ve-esaslari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=298:saik-kurallari-bakimindan-gde-ancak-yeduk-saat-veya-daha-az-lilmasi-gereken-ler-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=298:saik-kurallari-bakimindan-gde-ancak-yeduk-saat-veya-daha-az-lilmasi-gereken-ler-hakkinda-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=133:tababet-uzmanlik-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
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• TABİP ODALARINDA HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
• TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 
• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ 
• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ 
• TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
• YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 
• YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 
• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
•  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ  
• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK 

ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK 

• AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ 
KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE 

• ENTEGRE İLÇE HASTANESİNİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERİLECEK 
SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE 

• HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ  
• İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
• İLÇE/BELDE GÜN HASTANELERİNİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA 

VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE (SAĞLIK BAKANLIĞI) 
• SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ 

PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR 
YÖNERGE  

• SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KURUMSAL KALİTEYİ GELİŞTİRME VE 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ  
• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ 

PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR 
YÖNERGE 

•  SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ 
PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR 
YÖNERGE 

• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ 
PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR 
YÖNERGE  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=132:tab-odalarinda-hmetler-ymese-k-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=690:tipta-ve-d-heklde-uzmanlik-etyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=125:tk-tablerbldl-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=171:tk-tablerblyerheklia-onayi-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=123:tk-tablerblel-ayakta-te-ve-tedavkuruluari-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=933:tuerkye-kamu-hastaneler-kurumu-dspln-yoenetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=278:yillik-retl-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=247:ysekret-kurumlari-yet-ret-elemani-ve-memurlari-dl-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=247:ysekret-kurumlari-yet-ret-elemani-ve-memurlari-dl-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=344:ysekret-kurumlarinda-akadem-derlendme-ve-kale-geltme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=344:ysekret-kurumlarinda-akadem-derlendme-ve-kale-geltme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=845:yueksekoeretm-kurumlarinda-doener-sermaye-gelrlernden-yapilacak-ek-oedemenn-daitilmasinda-uygulanacak-usul-ve-esaslara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=845:yueksekoeretm-kurumlarinda-doener-sermaye-gelrlernden-yapilacak-ek-oedemenn-daitilmasinda-uygulanacak-usul-ve-esaslara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=845:yueksekoeretm-kurumlarinda-doener-sermaye-gelrlernden-yapilacak-ek-oedemenn-daitilmasinda-uygulanacak-usul-ve-esaslara-lkn-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=882:ale-hekmlnn-plot-uygulandii-llerde-toplum-salii-merkezler-kurulmasi-ve-calitirilmasina-dar-yoenerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=882:ale-hekmlnn-plot-uygulandii-llerde-toplum-salii-merkezler-kurulmasi-ve-calitirilmasina-dar-yoenerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=453:entegre--hastanes-almasi-kapanmasi-ve-buralarda-verecek-saik-hmetlerhakkinda-y&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=453:entegre--hastanes-almasi-kapanmasi-ve-buralarda-verecek-saik-hmetlerhakkinda-y&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=119:hasta-haklari-uygulama-yerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=216:-ambulans-servlia-yerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=367:belde-g-hastaneler-almasi-kapanmasi-ve-buralarda-verecek-saik-hmetlerhakkinda-yerge-saik-bakanli&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=367:belde-g-hastaneler-almasi-kapanmasi-ve-buralarda-verecek-saik-hmetlerhakkinda-yerge-saik-bakanli&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=252:saik-bakanli-der-sermaye-merkez-saymanlina-aktarilan-merkez-payindan-sleeluzman-tab-ve-tablere-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=252:saik-bakanli-der-sermaye-merkez-saymanlina-aktarilan-merkez-payindan-sleeluzman-tab-ve-tablere-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=252:saik-bakanli-der-sermaye-merkez-saymanlina-aktarilan-merkez-payindan-sleeluzman-tab-ve-tablere-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=855:salik-bakanlii-zn-yoenerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=265:saik-bakanli-yatakli-tedavkurumlari-kurumsal-kaleygeltme-ve-performans-derlendme-yerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=265:saik-bakanli-yatakli-tedavkurumlari-kurumsal-kaleygeltme-ve-performans-derlendme-yerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=369:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gel&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=369:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gel&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=369:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gel&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=362:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=362:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=362:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=330:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=330:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=330:saik-bakanlina-bai-bcbasamak-saik-kuruluarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
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• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA 
GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA 
DAİR YÖNERGE  

• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA 
GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA 
DAİR YÖNERGE  

• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA 
GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA 
DAİR YÖNERGE 

• SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ 
SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ 
HAKKINDA YÖNERGE  

• SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNERGESİ 
• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÜYELİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 
• TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ 
• ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ 
• İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 
• HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARIACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU KONULU 

BAŞBAKANLIK GENELGESİ  
• ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK ESASLAR  
• AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
• AİLE HEKİMLERİNİN VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ HASTANE NÖBETLERİ 

HAKKINDA GENELGE  
• AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ 
•  AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTİ MUVAFAKAT İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI 

GENELGESİ 
• ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ GENELGESİ (Sağlık Bakanlığı) 
• ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (Devlet 

hizmeti yükümlülerinin) 
• AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK 

BAKANLIĞI) 
• DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 
• DEVLET MEMURLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2004/3) 
•  DİYALİZ SERTİFİKALARININ RESERTİFİKASYONU HAKKINDA TEBLİĞ  
• DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ  
• DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN YAPILACAK İHALELERDE UYULMASI GEREKEN 

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
• DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=370:saik-bakanlina-bai-cve-cbasamak-saik-kurumlarinda-gevlpersonele-der-serma&catid=8:ygeler&Itemid=34
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http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=360:saik-bakanlina-bai-cve-cbasamak-saik-kurumlarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=348:saik-bakanlina-bai-cve-cbasamak-saik-kurumlarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=348:saik-bakanlina-bai-cve-cbasamak-saik-kurumlarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=348:saik-bakanlina-bai-cve-cbasamak-saik-kurumlarinda-gevlpersonele-der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=548:saik-hmetsunumunda-poll-hmetler-hastalarin-hekseese-ve-demese-k-verecek-kde-denlenmeshakkinda-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=548:saik-hmetsunumunda-poll-hmetler-hastalarin-hekseese-ve-demese-k-verecek-kde-denlenmeshakkinda-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=548:saik-hmetsunumunda-poll-hmetler-hastalarin-hekseese-ve-demese-k-verecek-kde-denlenmeshakkinda-yerge&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=240:saik-hmetler-ymeshakkinda-saik-bakanli-yerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=908:tuerk-tabpler-brl-ueyelk-lemler-yoenerges&catid=8:ygeler&Itemid=34
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=52:tibbdeontolojt&catid=4:t&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=60:el-hastaneler-t&catid=4:t&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=63:-sai-ve--genlt&catid=4:t&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=65:hekl-meslek-etkurallari&catid=4:t&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=65:hekl-meslek-etkurallari&catid=4:t&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=95:adltabl-hmetler-ymesde-uyulacak-esaslar&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=294:afetlerde-saik-hmetlerbhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=931:ale-hekmlernn-ve-ale-salii-elemanlarinin-hastane-noebetler-hakkinda-genelge&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=931:ale-hekmlernn-ve-ale-salii-elemanlarinin-hastane-noebetler-hakkinda-genelge&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=806:ae-heklerle-ggel-vergtebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=782:ae-hekle-gemuvafakat-lemlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=782:ae-hekle-gemuvafakat-lemlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=351:askerl-sevk-teh-lemlergenelges-sa-bakanl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=423:askerl-sevk-teh-lemlerhakkinda-saik-bakanli-genelgesdevlet-hizmeti-ylinin&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=423:askerl-sevk-teh-lemlerhakkinda-saik-bakanli-genelgesdevlet-hizmeti-ylinin&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=730:ayakta-te-ve-tedavyapilan-el-saik-kuruluari-genelgessaik-bakanli&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=730:ayakta-te-ve-tedavyapilan-el-saik-kuruluari-genelgessaik-bakanli&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=339:devlet-hmetyle-gbaakanlik-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=92:devlet-memurlarina-dom-sebeble-verecek-ler-hakkinda-tebl-tebl-no-20043&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=92:devlet-memurlarina-dom-sebeble-verecek-ler-hakkinda-tebl-tebl-no-20043&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=666:dal-sertalarinin-resertasyonu-hakkinda-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=541:der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yetmel-dekl-uygulanmasi-hakkinda&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=541:der-sermaye-gellerden-ek-eme-yapilmasina-da-yetmel-dekl-uygulanmasi-hakkinda&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=257:der-sermaye-kaynaklarindan-yapilacak-alelerde-uyulmasi-gereken-usul-ve-esaslara-k-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=257:der-sermaye-kaynaklarindan-yapilacak-alelerde-uyulmasi-gereken-usul-ve-esaslara-k-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=91:der-sermaye-yerges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
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•  DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
•  DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDAKİ GENELGE 
• GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ -Sağlık Bakanlığı - Ocak 2006 
• HASTA HAKLARI GENELGESİ 
• HASTA YATIŞI YAPILMAKSIZIN YAPILACAK CERRAHİ VE TEDAVİ İŞLEMLERİ HAKKINDA 

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
• HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (SGK) 2009  
• HEKİM YETKİSİ GENELGESİ - 2007 (SGK) 
• KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 
• KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  
• KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA 

TEBLİĞ  
• KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA 

DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
• KURUM TABİPLİKLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ  
• KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ 
• MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ  
• MESAİ SAATLERİ DIŞINDA KAMU DIŞINDA ÇALIŞANLARA DÖNER SERMAYE EK 

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞI GENELGESİ 
• NÖBET HİZMETLERİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI 

GENELGESİ 
• PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 

(25.08.2005)  
• Personel Atama İşlemleri Genelgesi - Kasım 2005  
• PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ – Eylül 2005  
• PRATİSYEN HEKİMLER TARAFINDAN HASTA YATIRILMASI HAKKINDA SAĞLIK 

BAKANLIĞI GENELGESİ (Temmuz 2005)  
• PRATİSYEN HEKİMLERİN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKİM OLMAYAN 

HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
• SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ 
• SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 
• SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE 
• SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 
• SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN 

BAŞBAKANLIK GENELGESİ 
• TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ 
• YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SAĞLIK 

BAKANLIĞI GENELGESİ 
• 'TAM GÜN' YASASININ UYGULAMASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ 

KURULU KARARI  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=395:der-sermayeden-yapilan-ek-eme-hakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=400:der-sermayeden-yapilan-ek-eme-hakkindakgenelge&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=341:gecgevlendme-genelges-sa-bakanl-ocak-2006&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=219:hasta-haklari-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=291:hasta-yati-yapilmaksizin-yapilacak-cerrahve-tedavlemlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=291:hasta-yati-yapilmaksizin-yapilacak-cerrahve-tedavlemlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=679:hek-yetkgenelgessgk-2009&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=486:hek-yetkgenelges-2007-sgk&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=626:kamu-gevler-malulet-lemlerhakkinda-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=627:kamu-gevler-tahs-yardimlarina-k-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=715:kamu-personel-genel-saik-sortasi-kapsamina-alinmasi-hakkinda-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=715:kamu-personel-genel-saik-sortasi-kapsamina-alinmasi-hakkinda-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=721:kamu-personel-saik-hmetler-sosyal-genlkurumuna-devre-k-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=721:kamu-personel-saik-hmetler-sosyal-genlkurumuna-devre-k-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=255:kurum-tabllerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=239:kurum-tabller-standardina-da-saik-bakanli-tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=736:mesadi-poll-uygulamasina-k-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=859:mesa-saatler-diinda-kamu-diinda-calianlara-doener-sermaye-ek-oedemes-yapilmayacai-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=859:mesa-saatler-diinda-kamu-diinda-calianlara-doener-sermaye-ek-oedemes-yapilmayacai-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=353:net-hmetlerve-ac-saik-hmetlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=353:net-hmetlerve-ac-saik-hmetlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=337:performansa-dayali-ek-eme-hakkinda-saik-bakanli-genelges25082005&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=337:performansa-dayali-ek-eme-hakkinda-saik-bakanli-genelges25082005&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=321:personel-atama-lemleri-genelgesi-kas005&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=345:personel-atama-lemlergenelges-eyl005-&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=334:pratyen-hekler-tarafindan-hasta-yatirilmasi-hakkinda-saik-bakanli-genelgestemmuz-2005&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=334:pratyen-hekler-tarafindan-hasta-yatirilmasi-hakkinda-saik-bakanli-genelgestemmuz-2005&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=292:pratyen-hekler-hasta-yatirmalari-ve-uzman-hek-olmayan-hastanelerde-yemek-karilmasi-hakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=292:pratyen-hekler-hasta-yatirmalari-ve-uzman-hek-olmayan-hastanelerde-yemek-karilmasi-hakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=217:saik-bakanli-hmet-kusuru-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=268:saik-hmetler-sunumu-e-gbaakanlik-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=220:saik-personellia-denhakkinda-genelge&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=799:saik-personellia-saatlerhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=735:sendal-gelmeler-doultusunda-alinacak-lemlere-k-baakanlik-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=735:sendal-gelmeler-doultusunda-alinacak-lemlere-k-baakanlik-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=775:tam-g-yasasina-ge-ek-eme-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=116:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmeldeklhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=116:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmeldeklhakkinda-saik-bakanli-genelges&catid=3:tebligenelge&Itemid=35
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=852:tam-guen-yasasinin-uygulamasiyla-lgl-danitay-dar-dava-dareler-kurulu-karari-&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=852:tam-guen-yasasinin-uygulamasiyla-lgl-danitay-dar-dava-dareler-kurulu-karari-&catid=24:belgeler&Itemid=41


9 
 

• 5947 SAYILI YASA (TAM GÜN) ILE ILGILI ANAYASA MAHKEMESI KARARI  
• AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ ANAYASA 

MAHKEMESİ KARARI  
• ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 4924 SAYILI YASA İLE İLGİLİ  
• ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 5614 SAYILI TORBA YASA İLE 1219, 2368 VE 3359 

SAYILI YASALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ  
• ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ 2007 DEĞİŞİKLİKLERİ DANIŞTAY İPTAL KARARI 
• AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİĞİN MUAYENEHANE STANDARTLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 
ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDA DANIŞTAY YD KARARI - 10. DAİRE 2011-
7101 

• DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA 
MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARI  

• DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA 
MAHKEMESİ KARARI (Y.D.) 

• DÖNER SERMAYE YASASININ BÜTÇE YASASI İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI -5 ŞUBAT 2011  

• EĞİTİM HASTANELERİNE KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCISI ATANMASI İLE İLGİLİ YASA 
DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  

• EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
• HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) DANIŞTAY KARARI 
• KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
• MECBURİ HİZMETE TABİ OLANLARIN DİPLOMALARINA EL KONULMASI İLE İLGİLİ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  
• MECBURİ HİZMETTE CEZALI SÜRE İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  
• MESKENLERDE MUAYENEHANE AÇILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA 

MAHKEMESİ KARARI  
• MUAYENEHANEDE YARDIMCI PERSONEL ZORUNLULUĞUNA VE HASTA BİLGİLERİNİN 

BAKANLIĞA VERİLMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
KARARI  

• MUAYENEHANELERLE İLGİLİ BELİRLENEN STANDARTLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARIÖZEL SAĞLIK 
KURUMLARININ REKLAMLARI NEDENİYLE CEZALANDIRILMALARI GEREKTİĞİNE 
İLİŞKİN BAZI DANIŞTAY KARARLARI  

• SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİNE ŞEF ATAMALARI İLE İLGİLİ ANAYASA 
MAHKEMESİ KARARI 

• TABİPLİK YAPMAYA ENGEL SUÇ VE CEZALARI BELİRTEN HÜKME İLİŞKİN ANAYASA 
MAHKEMESİ KARARI  

• TAM GÜN YASASI (5947) İLE İLGİLİ DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS KARARI  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=830:5947-sayili-yasa-tam-guen-ile-ilgili-anayasa-mahkemesi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=635:ae-heklpot-uygulamasi-hakkinda-kanun-e-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=635:ae-heklpot-uygulamasi-hakkinda-kanun-e-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=760:anayasa-mahkemeskarari-4924-sayili-yasa-e-g&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=899:anayasa-mahkemes-karari-5614-sayili-torba-yasa-le-1219-2368-ve-3359-sayili-yasalarda-yapilan-deklklerle-lgl-&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=899:anayasa-mahkemes-karari-5614-sayili-torba-yasa-le-1219-2368-ve-3359-sayili-yasalarda-yapilan-deklklerle-lgl-&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=670:atama-nak-yetmel2007-dekllerdaniay-tal-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=875:ayakta-tehs-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmeln-muayenehane-standartlari-le-oeretm-ueyelernn-calimasi-le-lgl-huekuemler-hakkinda-danitay-yd-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=875:ayakta-tehs-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmeln-muayenehane-standartlari-le-oeretm-ueyelernn-calimasi-le-lgl-huekuemler-hakkinda-danitay-yd-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=875:ayakta-tehs-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmeln-muayenehane-standartlari-le-oeretm-ueyelernn-calimasi-le-lgl-huekuemler-hakkinda-danitay-yd-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=875:ayakta-tehs-tedav-yapilan-oezel-salik-kurululari-hakkinda-yoenetmeln-muayenehane-standartlari-le-oeretm-ueyelernn-calimasi-le-lgl-huekuemler-hakkinda-danitay-yd-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=612:devlet-hmetyle-k-5371-sayili-yasa-hakkindakanayasa-mahkemesgereklkarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=612:devlet-hmetyle-k-5371-sayili-yasa-hakkindakanayasa-mahkemesgereklkarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=534:devlet-hmetyle-k-5371-sayili-yasa-hakkindakanayasa-mahkemeskarari-yd&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=534:devlet-hmetyle-k-5371-sayili-yasa-hakkindakanayasa-mahkemeskarari-yd&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=840:doener-sermaye-yasasinin-buetce-yasasi-le-detrlemeyecene-lkn-anayasa-mahkemes-karari-5-ubat-2011&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=840:doener-sermaye-yasasinin-buetce-yasasi-le-detrlemeyecene-lkn-anayasa-mahkemes-karari-5-ubat-2011&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=613:et-hastanelere-kl-fve-f-yardimcisi-atanmasi-e-gyasa-deklhakkinda-anayasa-mahkemeskarari-yd&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=613:et-hastanelere-kl-fve-f-yardimcisi-atanmasi-e-gyasa-deklhakkinda-anayasa-mahkemeskarari-yd&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=748:emeklramesemese-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=661:hek-yetkgenelges3-255-daniay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=763:kamu-gevleret-kurulu-kanunu-e-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=849:mecbur-hzmete-tab-olanlarin-dplomalarina-el-konulmasi-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=849:mecbur-hzmete-tab-olanlarin-dplomalarina-el-konulmasi-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=911:mecbur-hzmette-cezali-suere-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=764:meskenlerde-muayenehane-alabmese--vermese-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=764:meskenlerde-muayenehane-alabmese--vermese-ganayasa-mahkemeskarari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=862:muayenehanede-yardimci-personel-zorunluluuna-lkn-yueruetmenn-durdurulmasi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=862:muayenehanede-yardimci-personel-zorunluluuna-lkn-yueruetmenn-durdurulmasi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=862:muayenehanede-yardimci-personel-zorunluluuna-lkn-yueruetmenn-durdurulmasi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=848:muayenehanelerle-lgl-belrlenen-standartlar-hakkindak-yoenetmeln-yueruetmesnn-durdurulmasina-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=848:muayenehanelerle-lgl-belrlenen-standartlar-hakkindak-yoenetmeln-yueruetmesnn-durdurulmasina-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=848:muayenehanelerle-lgl-belrlenen-standartlar-hakkindak-yoenetmeln-yueruetmesnn-durdurulmasina-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=895:salik-bakanlii-etm-hastanelerne-ef-atamalari-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=895:salik-bakanlii-etm-hastanelerne-ef-atamalari-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=828:tabplk-yapmaya-engel-suc-ve-cezalari-belrten-maddeye-lkn-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=828:tabplk-yapmaya-engel-suc-ve-cezalari-belrten-maddeye-lkn-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=874:tam-guen-yasasi-5947-le-lgl-danitay-5-dare-esas-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
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• TAM GÜN YASASI (5947) - ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI 
KARARI 

• TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI  
• TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ (TSM) YÖNERGESİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY YD KARARI  
• TORBA YASA VE İADE GEREKÇESİ 
• ÜÇLÜ PROTOKOL (19.8.2011 Tarihli)  
• ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN EK ÖDEMESİNİN MESAİ SONRASI ÇALIŞMASINA BAĞLI 

OLARAK KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI 
 

T.T.B ( TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ) 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence 

altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin 

%80’inin üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları ( diğerleri; işyeri hekimliği 

onay ücreti, resmi evrak düzenlenmesine ait ücretler, protokol defteri, diğer basılı evrak, 

rozet, araba çıkartması, üyelik giriş ücretidir ) olup hükümetten hiçbir yardım almaz.  

İletişim bilgileri: 

Adres:   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- 

ANKARA/TÜRKİYE  

Telefon:   (0 312) 231 31 79 (pbx)  

Faks:    (0 312) 231 19 52–53  

e-posta:    ttb@ttb.org.tr 

Web sitesi adresi:    http://www.ttb.org.tr 

 

 

Türk Tabipleri Birliği; 

• Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli 

ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,  

• Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,  

• Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,  

• Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=795:tam-g-yasasi-5947-anayasa-mahkemesyl-durdurulmasi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=795:tam-g-yasasi-5947-anayasa-mahkemesyl-durdurulmasi-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=876:tek-hekmn-suerekl-cap-noebetcs-olamayacaina-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=837:toplum-salii-merkezler-tsm-yoenerges-le-lgl-danitay-yd-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=481:torba-yasa-ve-de-gereks&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=891:ueclue-protokol-1982011-tarihli&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=873:uenverste-personelnn-ek-oedemesnn-mesa-sonrasi-calimasina-bali-olarak-keslemeyecene-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=873:uenverste-personelnn-ek-oedemesnn-mesa-sonrasi-calimasina-bali-olarak-keslemeyecene-lkn-danitay-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
mailto:ttb@ttb.org.tr
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• Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.  

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 1’inci 

maddesinde yer alan “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” 

ibaresi çıkarılmıştır. 

 

Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, 

hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır.  

 

 

1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya 

taşınmıştır.  

 

Hekim sayısının 100’ü aştığı illerde (2012 yılı Aralık ayı itibari ile 65 il) yerel 

örgütlenmesi (tabip odası) vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine 

başvurmak ile olanaklıdır. Tabip odalarının yönetim kurulları oda üyeleri tarafından 

doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları 

belirlenmektedir. Yönetim Kurulu yanı sıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle 

mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen "delegeler" yerel 

örgütlenmenin parçalarıdır.  

 

İki yılda bir nisan-mayıs ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen tabip odası 

delegeleri; yine iki yılda bir haziran-temmuz aylarında yapılan T.T.B. Genel kurulunun 2. 

gününde 11 kişilik Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini 

seçerler. Merkez Konseyi’nin temel görevi; Büyük Kongre’nin belirlediği örgüt politikalarına 

işlerlik kazandırmak, örgüt çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar 

çıkarmak, kurslar düzenlemek, mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler 
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yapmaktır. Merkez Konseyi’nin teknik çalışmaları kollar, komisyonlar ve hukuk bürosu 

tarafından yapılmaktadır.  

 

Yerel örgütlenmeler olan tabip odaları, üyelerle doğrudan ilişki içindedirler. Odaların 

teknik çalışmaları da komisyon ve kollar tarafından yürütülürken, özellikle hekimlerin yoğun 

olduğu birimlerde "birim temsilciliği" gibi uç birimleri vardır. Yerel tabip odalarının inisiyatifi 

ile ilçe temsilcileri seçilebilmekte veya atanabilmektedir. Türk Tabipleri Birliği, tabip 

odalarının T.T.B. yönetim mekanizmasına daha çok katılabilmesi amacıyla Genel Yönetim 

Kurulu ( daha çok başkan ve genel sekreter olmak üzere tabip odası temsilcileri 3 ayda bir 

yapılan toplantıya katılırlar ) ve GYK’dan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu ( MYK ) 

modelini   uygulamaktadır. Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK’da her ay toplanmaktadır.  

 

 

Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, 

halen üyelerinin yarısı  ( 2012 yılı Aralık ayı itibari ile ), kamuda çalışan, üyeliği zorunlu 

olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongre’ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından onaylanır.  

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde dokuzu teknik 10 eleman ile üç hukukçu, bir 

mali müşavir ve bir basın danışmanı profesyonel olarak çalışmaktadır. Bunun dışındaki tüm 

kol ve komisyon çalışmaları ise gönüllü hekimlerce yürütülmektedir.  

 

Seçilmiş kurullardan Merkez Konseyi her hafta, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme 

Kurulu yılda en az iki kez olağan toplantı yapmaktadır.   
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Türk Tabipleri Birliği, ulusal düzeyde Sağlık Meslek Birlikleri Grubu’nun, (Türk Diş 

Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birlikte) kurucu 

üyesidir. Ayrıca, sendikalar ile de iletişim ve işbirliği gerçekleştirilmektedir.  

 

Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık 

Örgütü ile Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forumun üyesi olup, toplantılarına aktif 

üye olarak katılmaktadır. Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS)’nin "assosiye", Pratisyenler 

Birliği’nin de "gözlemci" üyesidir. 

  

Üyelik işlemleri:  

T.T.B’ne üye olmak için yerel tabip odasına başvurmak gerekmektedir. İlk kez üye 
olanlar için gerekli belgeler ile başka bir tabip odasından bulunduğu ilin yerel tabip odasına 
naklini talep edenler için istenen bilgiler aynıdır ancak yerel tabip odasına verilecek üye 
olmak istendiğini belirten dilekçede nakil talebi veya ilk kez üye olmak talebi açıkça 
belirtilmelidir. İstenen belgeler; 

1. Kimlik fotokopisi ( T.C. kimlik no’lu ) 
2. Diploma ve varsa uzmanlık belgesi ( Sağlık Müdürlüğü, Başhekimlik veya İlçe Sağlık 

Müdürlüklerince aslı görülüp onaylanmış olmalıdır ) 
3. Bir kamu kurumunda çalışıyor ise mutemetlikten alınacak çalışma belgesi 
4. Bir kamu kurumunda çalışmıyor ise ikametgah belgesi 
5. Üye olma isteğini belirten ve yerel tabip odasına hitaben yazılmış dilekçe ( ilk kez 

üyelik veya başka odadan nakil isteği belirtilmelidir ) 
6. Üye giriş bilgi formu ( yerel tabip odasından temin edilecek ) 
7. Bir adet ( 1 ) fotoğraf 

 

Nakil olacak üyelerin bir önce üye olduğu yerel tabip odasına tüm borçlarını ödemiş 
olması gerekmektedir ve üyelik giriş ücreti alınmaz, o yıla ait üyelik yıllık aidatı tahsil edilir. 
İlk kez üye olacaklardan her yıl T.T.B. tarafından belirlenen miktarda üyelik giriş ücreti ve o 
yıla ait üyelik yıllık aidatı istenir. 

İsteyen üyelere T.T.B. kimlik kartı ( T.C. kimlik no’lu ) fotokopisi ve 2 fotoğraf karşılığında 
temin edilir. Eğer daha önce kart varsa ve yenilemek istiyorsa yukarıda belirtilenler dışında 
her yıl T.T.B. tarafından belirlenen bir ücret ayrıca talep edilmektedir. 
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Üyelere her yıl T.T.B. tarafından belirlenen bir ücret karşılığında rozet, taşıt hekim pulu, 
protokol defteri, asgari ücret kitapçığı temin edilmektedir. Üyelere veya isteyen özel, tüzel 
kişi ve kurumlara hekim listesi, yerel tabip odası tarafından belirlenen ücret karşılığı 
verilmektedir. Üyeler üye olduklarına dair belgeyi ücretsiz olarak yerel tabip odasından 
alabilirler. 

 

Hekimlik uygulamalarında asgari ücretin belirlenmesi: 

Hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesinde kullanılan asgari ücret katsayısı, yerel 
tabip odasının görüşü alınarak her yıl T.T.B. tarafından belirlenir. Ücretlendirmede, T.T.B. 
tarafından belirlenen ve Asgari Ücret Kitapçığında yer alan uygulama birim sayısı, asgari 
ücret katsayısı ile çarpılır ve çarpımın üzerine KDV eklenir. T.T.B. tarafından ücretlerin üst 
sınırı belirlenmemektedir. 

 

MUĞLA TABİP ODASI: 

Muğla Tabip Odası bölgede çalışan 100 hekim üye sayısına ulaştığında, bağlı olduğu 
Muğla - Aydın Tabip Odası'ndan ayrılarak ilk toplantısını 07.06.1978 tarihinde yapmış ve 
kurullarını oluşturarak tüzel kişiliğine kavuşmuştur. 

Muğla Tabip Odası halen ( 2012 Aralık ayı itibari ile ), Orhaniye Mah. Haluk Özsoy 
Cad. No:1/1 Muğla, adresinde çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

İletişim bilgileri; 

 
Tel:   0 252 2143747(pbx)   

Fax:   0 252 2122135 

E-Mail:  muglatabip@muglatabip.org.tr’dir. 

Web:   www.muglatabip.org.tr 

 

Üye sayısına göre 7 kişilik Yönetim Kurulu, 5 kişilik Onur kurulu, 3 kişilik denetleme 
Kurulu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurullar 2 yıllık bir dönem için seçilirler. Yönetim 
Kurulu üyeleri peş peşe ancak 2 dönem için seçilme hakkına sahiptirler. Yönetim kurulunun 
kendi arasından seçtiği Yönetim Kurulu Başkanı Büyük T.T.B. Kongresi ( olağan ve/veya 
olağanüstü kongreler için ) için doğal üyedir. Başkan dışında yine seçimle görevlendirilen 7 
delege ( olağan ve/veya olağanüstü kongreler için ) daha bulunmaktadır. Odamızda tam 
zamanlı olarak 2 sekreter çalışmaktadır. 1 muhasebeci oda muhasibi ile birlikte muhasebe 

mailto:muglatabip@muglatabip.org.tr'dir
mailto:muglatabip@muglatabip.org.tr
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işleriyle ilgilenmekte, odamızın sözleşmeli avukatı da odamız ve odamız üyelerinin hukuki 
sorunlarının çözümünde danışman ve zaman zaman da vekil olarak görev yapmaktadır. 

 Yönetim Kurulu istek ve ihtiyaçları değerlendirerek süreli veya süresiz komisyonlar 
oluşturarak çalışmaları için bilgi ve  destek almakta, ilçe temsilcilerini ve kurum temsilcilerini 
seçerek ( büyük oranda ilçe ve kurumlarda çalışan hekimlerin oyları ile ) çalışma alanını 
genişletme ve hekim tabanına yaymaya gayret göstermektedir. 

TTB TABİP ODALARI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ: 

 (10/11 Ekim 1998 tarihli 47.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir) 
 
Amaç 
 
Madde 1-Tabip odaları ile bu odalara bağlı il ve ilçelerdeki hekimlerle iletişimin geliştirilmesi 
ve verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır. 

 Kapsam 
 
Madde2-Bu yönetmelik, 

 a)İl ve ilçelerde temsilciliklerin  oluşturulmasını 

b)Görev ve yetkilerini, görev sürelerini, 

 c)Tabip Odası ile ilişkilerini düzenler. 

 Kuruluş 
 
Madde 3- Tabip Odası bölgelerine bağlı il, ilçe ve sağlık birimlerinde gereksinimlere göre, 
temsilcilik bölgesindeki üyelerin seçimle belirleyeceği bir veya birden fazla temsilci, Tabip 
Odası Yönetim Kurulu tarafından temsilci olarak görevlendirilir. Temsilci adayı çıkmaması 
nedeniyle seçimin yapılamadığı hallerde Tabip Odası Yönetim Kurulu, temsilcileri atamayla 
belirleyebilir. 
 
Birden fazla temsilcisi bulunan il ve ilçelerde tüm temsilcilerin katılımı ile temsilciler kurulu 
oluşturulur. Temsilciler kurulu ilk toplantısında kendi içinden il veya ilçe temsilcisini seçer. 
 
İşleyiş 
 
Madde 4-Temsilcilikler idari ve mali yönden Tabip Odası Yönetim Kurulu'na bağlıdır. 

 Temsilciler uygun görülecek aralıklarla Oda Yönetim Kurulu ile toplantı yaparlar. 

 Bölgelerindeki hekimlerin sorunlarını ve istemlerini Oda yönetimine iletirler. Faaliyetleri ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunurlar. 

 Temsilcilerin görev süresi Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır. Tabip 
Odası Yönetim Kurulu usulüne uygun çalışmayan temsilciyi, temsilcilik bölgesindeki üyelerin 
görüşlerine başvurmak kaydıyla veya onların önerisi doğrultusunda gerekçeli olarak vereceği 
bir kararla görevden alabilir. 
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 Temsilciliğin asgari büro donanımı, demirbaş eşya, kira ve elektrik gibi zorunlu giderleri 
Tabip Odası tarafından karşılanır. 

 Görev ve Yetkiler 

Madde 5-Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır: 

 a)Temsilcilikler kendi bölgelerinde, tabip odasına mevzuatla verilen görevleri Oda yönetim 
kurulu adına ve Oda ile işbirliği içinde yaparlar.  

b) Temsilcilikler bulundukları bölgede kişi ve kuruluşlara karşı Tabip Odasını temsil ederler. 
 
c) Temsilcilikler, biri faaliyetlerini, diğeri yazışmalarını içeren iki ayrı dosya tutarlar. 
Faaliyetleri hakkında Tabip Odası Yönetim Kuruluna düzenli aralıklarla bilgi verirler. 
 
d)Üyelerden Tabip Odasına, Tabip Odasından üyelere ulaşması gereken belge, bilgi, fikir, 
afiş, broşür, ilan, dergi vb. yayınları ulaştırırlar. 

 e)Bölgelerine yeni gelen hekimler ile ayrılan hekimleri odaya bildirirler. 

 f)Bölgelerinde odaya kayıtlı üyelerden üyelik aidatlarını toplarlar. 

 g)Bölgelerinde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri odaya bildirirler. 

 h)Bölgelerindeki üyelerle düzenli aralıklarla bir araya gelirler. 

 Dayanak 
 
Madde 6- Bu yönetmelik 6023 sayılı kanunun 28.maddesinin VII. Fıkrası uyarınca 59/g 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Yürürlük 
 
Madde 7- Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe 
girer. 

 

TABİP ODASI DİSİPLİN İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR? 

 Ülkemizde özel olarak veya devlet memuru olarak tıp mesleğini icra eden her hekim 
aşağıda yer alan tüzük kurallarına uymak zorundadır. Bu tüzüğe aykırı davrandığı savlanan 
her hekim;  tabip odası, dolayısı ile T.T.B. üyesi olsun olmasın, yerel tabip odaları veya bizzat 
T.T.B. tarafından incelenebilir, soruşturulabilir ve gereğinde cezalandırılabilir. 

TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ 

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No.4/12578 - 13 Ocak 1960  (Resmi Gazete 
ile neşir ve ilânı: 19 Şubat 1960 - Sayı: 10436)  3.t. Düstur, c.41-s.164 

MADDE 1 - Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide 
ve esaslar bu nizamnamede gösterilmiştir. 
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 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı 
bulunan tabip ve diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine tabidirler. 

 BİRİNCİ KISIM 

UMUMİ KAİDE VE ESASLAR 

MADDE 2 - Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve 
şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir. 

 Tabip ve diş tabibi; hastanın cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlâki düşünceleri, 
karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayene ve 
tedavi hususunda azami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir. 

 MADDE 3 - Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun, gerekli bakımın sağlanamadığı âcil 
vakalarda, mücbir sebep olmadıkça, ilk yardımda bulunur. 

 Diş tabibi de, kendi sahasında, aynı mükellefiyete tabidir. 

 MADDE 4 - Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, 
kanuni mecburiyet olmadıkça, ifşa edemez. 

 Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konusu olan vakalarda, hastanın 
hüviyeti açıklanamaz. 

 MADDE 5 - Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmak üzere, 
hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer. 

 MADDE 6 - Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza 
kapılmaksızın, vicdanî ve meslekî kanaatine göre hareket eder. 

 Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviye tayinde serbesttir. 

 MADDE 7 - Tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlâk ve 
adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır. 

 MADDE 8 - Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe 
verilemez. 
 
Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur 
olup, ne suretle olursa olsun, yazıların da kendi reklâmını yapamaz. 

 Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşri vasıtalarında, reklâm mahiyetinde teşekkür 
ilânları yazdıramaz. 

 MADDE 9 - Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve reçete 
kâğıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul 
edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir. 

 Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi, mahalli 
tabip odaları tarafından tespit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu 
husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler. 

 Tabelâlarda en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla tabelâları süslemek yasaktır. 
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 MADDE 10 - Araştırma yapmakta olan tabip ve diş tabibi, bulduğu teşhis ve tedavi usulünü, 
yeter derecede tecrübe ederek faydalı olduğuna veya zararlı neticeler tevlit etmeyeceğine 
kanaat getirmedikçe, tatbik veya tavsiye edemez. Ancak, yeter derecede tecrübe edilmemiş 
olan yeni bir keşfin tatbikatı sırasında alınacak tedbirler hakkında ilgililerin dikkatini celp 
etmek ve henüz tecrübe safhasında olduğunu ilâve etmek şartı ile, bu keşif tavsiye edebilir. 
 
Bir keşif hakkında yanlış kanaat uyandıracak ifadeler kullanılması yasaktır. 

 MADDE 11 - Tecrübe maksadı ile insanlar üzerinde hiç bir cerrahi müdahale yapılamayacağı 
gibi aynı maksatla kimyevî, fizikî veya biyolojik şekilde herhangi bir tedavi de tatbik edilemez. 

 Klâsik metotların bir hastaya fayda vermeyeceği klinik veya laboratuar muayeneleri 
neticesinde sabit olduğu takdirde daha önce, mutat tecrübe hayvanları üzerinde kâfi 
derecede denenmek suretiyle faydalı tesirleri anlaşılmış olan bir tedavi usulünün tatbiki 
caizdir. Şu kadar ki, bu tedavinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydalı olacağının ve 
muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mutat tedavi usullerinden daha elverişsiz bir 
netice alınmayacağının muhtemel bulunması şarttır. 

 Evvelce tecrübe edilmiş olmamakla beraber, zarar vermesine ihtimal bulunmayan ve hastayı 
kurtarması kati görülen bir müdahale yapılabilir. 

 MADDE 12 - Tabip ve diş tabiplerinin: 

 A) Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksız bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve 
hareketlerde bulunanları; 

 B) Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alıp vermeleri; 

 C) Kendilerine hasta temini maksadıyla, eczacı, yardımcı tıbbi personel ve diğer her hangi bir 
şahsa tavassut ücreti ödemeleri; 

 D) Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrimeşru bir gaye ile ilâç, tıbbi alet veya vasıtalar 
tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine hasta sevk etmeleri veya yatırmaları; 

 E) Muayene ve tedavi ücretinin tespiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü şahısların 
tavassutunu kabul etmeleri; 

 caiz değildir. 

 İKİNCİ KISIM 

MESLEKDAŞLARIN HASTALARI İLE MÜNASEBETLERİ 

MADDE 13 - Tabip ve diş tabibi, ilmî icaplara uygun olarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi 
tatbik eder. Bu faaliyetlerinin mutlak surette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji 
bakımından muaheze edilemez. 

 Tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yasaktır. 

 Tabip ve diş tabibi; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın hastanın arzusuna 
uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya bendeni mukavemetini azaltacak her hangi bir şey 
yapamaz. 
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MADDE 14 - Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. 
Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını 
azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir. 

 Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerine fena 
tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması 
gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lâzımdır. Ancak, hastalığın, vahim görülen 
akıbet ve seyrinin saklanması uygundur. 

 Maş'um bir pronostik hastanın kendisine çok büyük bir ihtiyatla ihsas edilebilir. Hasta 
tarafından, böyle bir pronostiğin ailesine açıklanmaması istenilmemiş veya açıklanacağı şahıs 
tayin olunmamış ise, durum ailesine bildirilir. 

 MADDE 15 - Hastaya bakmak üzere bir aile nezdinde veya herhangi bir müesseseye çağrılan 
tabip, korunmayı da sağlamaya çalışır. Tabip hastalara ve onlarla birlikte yaşayanlara, 
kendilerine ve muhitlerine karşı mesuliyetlerini bildirir. 

 Tabip icabında, tedaviye devamı reddetmek pahasına da olsa hijyen ve korunma kaidelerine 
riayeti temin için gayret sarf eder. 

 MADDE 16 - Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmî metotları tatbik 
suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fennî kanaate ve şahsi 
müşahadesine göre rapor verir. 

 Hususi bir maksatta veya hatır için rapor veya herhangi bir vesika verilmez. 

 MADDE 17 - Tabip ve diş tabibi, hastanın hususi veya ailevi işlerine karışamaz. Ancak, hayati 
ehemmiyeti haiz bulunan veya sağlık bakımından zaruri görülen hallerde, mümkün olan 
kolaylığı ve manevi yardımı sağlar. 

 MADDE 18 - Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç 
olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir. 

 MADDE 19 - Tabip ve diş tabibi mesleki veya şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını 
bırakabilir. 
 
Ancak, bu gibi hallerde, diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkân verecek 
zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Hastanın bırakılması 
halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise, diğer bir 
meslektaş temin edilmedikçe, hastayı terk edemez. 

 Hastayı bu suretle terk eden tabip veya diş tabibi, lüzum gördüğü veya hasta tarafından 
talep edildiği takdirde, tedavi zamanına ait müşahade notlarını verir. 

 MADDE 20 - Tabip ve diş tabibi, faydasızlığını bildiği bir ilâcı, hastaya veremez. Ancak, esaslı 
bir tedavi yapması mümkün olmayan hallerde, teselli bakımından bazı ilâçlar tavsiye edebilir. 
 
Mali vaziyetleri müsait olmayan hastalara, mutlak zaruret olmadıkça, pahalı teselli ilâçları 
verilmesi caiz değildir. 

 Tabip ve diş tabibi, hastaya lüzumsuz veya fuzulî masraflar yaptırmayacağı gibi faydası 
olmayacağına ve hastanın malî kudretinin kâfi gelmeyeceğini bildiği bir tedaviyi tavsiye 
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edemez. 
 
MADDE 21 - Başkalarının yardımı ile yapılacak cerrahî ameliyeler ile diğer tedavilerde, 
operatör, müdavi tabip ve diş tabibi, beraber çalışacağı elamanları seçmekte serbesttir. 
 
Götürü ücret şartı müstesna olmak üzere, yardımcı tıbbi personelin ücretleri hasta 
tarafından ödenir. 

 Hasta tarafından çağrılmamış olan müdavi tabip veya diş tabibi, ameliyatta hazır 
bulunmaktan dolayı ayrıca ücret isteyemez. 

 Umumi, mülhak ve hususi bütçeli daireler ile belediyelere, iktisadi Devlet teşekküllerine 
veya bunlara bağlı müesseselere ait sağlık tesislerinde olan usul ve esaslar mahfuzdur. 
 
MADDE 22 - Ananın hayatını kurtarmak için yegane çare teşkil ettiği takdirde, avortman 
yapılması caizdir. Ciddi bir tehlikede bulunan ananın hayatı, cerrahi müdahaleyi veya 
gebeliğe son verebilecek bir tedaviyi zaruri kılıyorsa, hastalığın taallûk ettiği tıp şubesinde 
mütehassıs iki tabibin ve bu iki mütehassıs temin edilemediği takdirde iki tabibin objektif ve 
katî delillere dayanan raporları alınmadıkça bu müdahale veya tedavi yapılamaz. Bu 
raporların aslı müdahaleyi veya tedaviyi yapan tabip tarafından muhafaza olunur ve kendisi 
tarafından tasdikli ve hastanın ismini ihtiva etmeyen bir örneği, mensup olduğu tabip 
odasına taahhütlü olarak gönderilir. 

 Raporun tasdik şerhinde, avortmanın yapıldığı tarih ve mahal gösterilir. Ağır ve âcil 
vakalarda, yukarıki fıkra mucibince tabip raporu alınması mümkün olmadığı takdirde, tabip 
re'sen hareket eder ve keyfiyeti derhal taahhütlü bir mektupla mensup olduğu tabip odasına 
bildirir. 
 
Avortmanlarda, hastanın ve varsa veli veya vasisinin yazılı olarak muvafakatinin alınması 
şarttır. 
 
Bu nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesislerinde yapılacak 
avortmanlarda, bu tesislerde cari olan usul ve esaslar mahfuzdur. 

 MADDE 23 - Güç doğumlarda tabip, anayı ve çocuğu kurtarmaya gayret eder. 

 Bu gibi hallerde tabip, ailevî, mülâhazaralar vesair tesirlere kapılmaksızın, ilmin ve fennin 
icaplarını yerine getirir. 

 MADDE 24 - Hasta, konsültasyon yapılmasını arzu ederse, müdavi tabip veya diş tabibi bu 
talebi kabul eder. 

 Müdavi tabip veya diş tabibi, konsültasyon yapılmasına lüzum gördüğü takdirde, keyfiyeti 
hastaya bildirir. Bu teklifin kabul edilmemesi halinde, müdavi tabip veya diş tabibi, hastasını 
bırakabilir. 
 
Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesislerinde, konsültasyonun hangi 
hallerde ve ne suretle yapılacağı, hastaneler talimatnamelerinde gösterilir. 
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 MADDE 25 - Konsültasyonlarda münakaşa ve müşavereler hasta ile etrafındakilerin duyup 
anlayamayacakları şekilde yapılır. 

 Münakaşa ve müşavere esnasında, meslek vakarının muhafaza edilmesine dikkat olunur. 

 Konsültasyona iştirak eden tabip veya diş tabibinin, bir meslektaşı himaye maksadı ile veya 
başka bir hissi sebeple, lüzumsuz medihlerden kaçınarak kanaatini açıkça söylemesi lâzımdır. 

 MADDE 26 - Konsültasyonda varılan neticeler, bir konsültasyon zaptı ile tespit ve bu zabıt 
müştereken imza olunur. 

 Konsültasyon neticesi, ayrıca en yaşlı tabip veya diş tabibi tarafından hastaya bildirilir. 
Netice bildirilirken hastanın veya yakınlarının maneviyatını bozacak veya kendilerini 
tereddüt ve şüpheye düşürecek müphem ve imalı sözler sarf edilmesi caiz değildir. 

 MADDE 27 - Konsültan tabip veya diş tabibi, yapılan tedaviyi uygun görmediği takdirde, 
kanaatini konsültasyon zaptına yazmakla iktifa eder. Yapılan tedaviye müdahalede 
bulunamaz. 
 
MADDE 28 - Konsültan tabip veya diş tabibi ile müdavi tabibin kanaatleri arasında aykırılık 
hasıl olur ve hasta, konsültan tabip veya diş tabibin kanaatini tercih eder ise, müdavi tabip 
kendi görüşünde ısrar ettiği takdirde hastayı terkedebilir. 

 MADDE 29 - Konsültan tabip veya diş tabibi hastanın ısrarlı talebi olmadıkça hastayı tedavi 
edemez. 
 
Konsültan tabip veya diş tabibin konsültasyonu icabettirmiş olan hastalığın devamı 
müddetince, müdavi tabibin muvafakatı olmadan, hastanın yanına aynı hastalık için mesleki 
bir maksatla sonradan girmesi caizdir. 

 MADDE 30 - Yapılan konsültasyonda her tabip veya diş tabibi, ücretini ayrı ayrı alır. Ücretin 
bir elden alınarak taksimi caiz değildir. 

 Konsültasyon, müdavi tabibe, konsültan tabip veya diş tabibi gibi, ücret almak hakkını verir. 

 MADDE 31 - Asgari ücret tarifesi tatbik olunan yerlerde tabip veya diş tabibi rekabet veya 
propaganda maksadı ile, tarifede yazılı asgari miktardan aşağı ücret kabul edemez. 

 MADDE 32 - Tabip ve diş tabibinin kendi meslekdaşları ile bunların bakmakla mükellef 
oldukları usul ve füruunun ve karı ve kocalarının muayene ve tedavileri için ücret almaması 
uygundur. Bu hallerde, zaruri masraşarını isteyebilir. 

 MADDE 33 - Her çeşit cerrahı müdahale, doğum, fizikoterapi, radyoterapi, diş tababeti 
tedavileri ve tabibin sıkı nezaretini gerektiren sürekli kürler için hastalardan maktu bir ücret 
istenebilir. 

 Bir kür evinde veya bakım ve tedavi müessesinde, tedavi için maktu bir ücret alınabilir. 

 Diğer hallerde maktu ücretle hasta tedavisi yapılamaz. 

 Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesislerinde cari olan usul ve esaslar 
mahfuzdur. 
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MADDE 34 - Götürü ücreti alınması caiz olan hallerde, tedavi tamamlanmadan herhangi bir 
sebeple bırakılırsa, müdavi tabip o zamana kadar sarfettiği mesai ile masraflarına tekabül 
eden ücreti alır ve peşin ücret almış ise bakiyesini iade eder. 

 MADDE 35 - Acil vakalarda müdahale eden tabip veya diş tabibi, bu müdahaleden dolayı, 
ücretini sonradan isteyebilir. 

 MADDE 36 - Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesislerinde çalışan 
tabip ve diş tabibi, bu daire ve müesseselere ait sağlık kurullarına başvurmuş olan hastaları 
muayenehane veya laboratuarına celbederek ücretle tedavi edemez. 

 ÜÇÜNCÜ KISIM 

MESLEKTAŞLARIN BİRBİRİ İLE VE PARAMEDİKAL MESLEK MENSUPLARI İLE MÜNASABETLERİ 

MADDE 37 - Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame 
ettirmeli ve mânevi bakımından birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili 
anlaşmazlıklarını, evvelâ kendi aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak 
olamadıkları takdirde mensup oldukları tabip odalarına haber vermelidirler. 

 MADDE 38 - Tabip ve diş tabibi meslektaşlarını zemmedemiyeceği gibi onları küçük 
düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz. 

 Tabip ve diş tabibi, herhangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını 
korur. 

 MADDE 39 - Tabip ve diş tabibi meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe mâtuf hareket ve 
teşebbüslerde bulunamaz. 

 MADDE 40 - Tabip ve diş tabibi, paramedikal meslek mensupları ile mesleki 
münasebetlerinde, onların bağımsızlığını ihlâl etmemeli, kendilerine nazaket göstermeli, 
onları hastalarına karşı müşkül bir duruma koyabilecek hareketlerden sakınmalıdır. 

 DÖRDÜNCÜ KISIM 
 
ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER 

MADDE 41 - Tabip odaları her yıl Ocak ayı başında, odalarda kayıtlı bulunan tabip ve diş 
tabiplerinin ad ve soyadları ile ihtisas ve adreslerini gösteren levhayı hazırlamakla 
mükelleftir. 

 MADDE 42 - Muayenehane veya laboratuar açan tabip ve diş tabibi, hasta kabulüne veya 
laboratuarda faaliyete başladığı tarihten ve muayenehane veya laboratuarlarını kapatması 
veya nakletmesi halinde de, kapatma veya naklin vukuu bulduğu tarihten itibaren en çok bir 
hafta içinde, keyfiyeti, yazılı olarak mensup olduğu tabip odasına bildirir. 

 MADDE 43 - Tabip ve diş tabibi, muayenehane veya laboratuarlarında, kendi namına diğer 
bir meslektaşı çalıştıramaz. Ancak, muvakkat bir müddet için bizzat bulunmadığı takdirde, 
diğer bir meslektaşı yerine bırakabilir. Bu müddet bir aydan fazla devam ederse, mensup 
olduğu tabip odasını haberdar eder. 
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 MADDE 44 - Tabip ve diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket ettikleri 
takdirde, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 30 uncu maddesine tevkifan mensup 
oldukları Tabip Odaları İdare Heyetleri tarafından Haysiyet Divanına sevk edilirler. 

 Tabip ve diş tabiplerinin inzibati ceza ile tecyize edilmeleri, haklarında ayrıca hukuki veya 
cezai takibat yapılmasına mâni değildir. 

 MUVAKKAT MADDE - Bu Nizamname hükümleri, sanatlarını icra den permili dişçiler 
hakkında da tatbik olunur. 

 MADDE 45 - 6023 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin (g) bendine müsteniden hazırlanmış 
ve Şûrayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmî Gazete ile neşri 
tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer. 

 MADDE 46 - Bu Nizamname hükümlerini icraya, Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilleri memurdur. 
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DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ İŞLEYİŞİ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Karar  ilgililere tebliğ edilir 

 

 

 

 

Tabip odasına yazılı başvuru , tabip odasına ulaşan duyum veya T.T.B. Merkez Konseyinin istemi ile yönetim kurulu konuyla 
ilgili olarak zamanaşımı olup olmadığını, konu ile ilgili soruşturma yapmaya yetkili olup olmadığını, şikayet edilen kişi ile ilgili 
cezai işlem yapmaya yetkili olup olmadığını usulen değerlendirerek ( bildirimin yapılmasından veya duyumdan sonra 1 ay 
içinde inceleme yapmak üzere ); soruşturma açmaya kendini yetkili görmez ise veya zaman aşımı söz konusu ise gerekçesi 
açıkça belirtilerek “SORUŞTURMA AÇILMASINA YER OLMADIĞINA” karar verir ve kararı ilgilere tebliğ eder.Usule ilişkin 
inceleme olumlu sonuçlanır ise;  

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim kurulu isterse konu ile ilgili olarak taraşardan bilgi 
isteyebilir, araştırma yapabilir, 

Yönetim kurulu konuyu değerlendirir, 
deontolojik kurallar çerçevesinde yorumlar 

Soruşturma açılmasına karar verildi ( 
soruşturma açılan kişinin adı, neden dolayı 
soruşturma açıldığı yer ve zaman belirtilerek 
karar defterine yazılır ) 

Soruşturma açılmasına gerek olmadığına 
karar verildi 

Karar defterine karar ve taraşara bilgi yazısı yazılır ve dosya kapatılır. 
Yönetim kurulunun bu kararına taraşardan birinin itirazı halinde ( kararın 
tebliğinden sonraki 15 gün içinde yerel onur kurulu nezdinde ancak itiraz 
yazısını yerel tabip odası yönetim  kuruluna vererek itiraz edilebilir ) 
yönetim kurulu dosyayı itiraz dilekçesini ekleyerek yerel onur kuruluna 

sevk eder.     1 

 

 

 

Yönetim kurulu kendisi soruşturmayı yapabilir veya bir soruşturmacı ( soruşturmacı atama yazısında 
soruşturulacak kişinin adı, olayın oluş zamanı ve yeri ile isnat edilen suç açıkça yazılır  ) atayabilir, her 
iki halde de kişinin savunması istenir, savunma istenen yazıda kişinin işlediği savlanan suç açıkça 
belirtilir, yazının tebliğinden itibaren 7 gün içinde savunma yönetim kuruluna gönderilmelidir. 
Soruşturma sırasında lehte ve aleyhte tüm bilgiler ve kanıtlar toplanmalıdır, tanıkların iadelerine 
başvurulmalı ve gerekirse bilirkişi raporları istenmelidir. Soruşturma sonunda yönetim kuruluna 
sunulmak üzere bir fezleke düzenlenir.Fezleke savunmanın verilmesi ve tüm delillerin toplanmasından 
itibaren 20 gün içinde düzenlenerek yönetim kuruluna verilmelidir.Bu fezlekede savunma, tanık 
ifadeleri, toplanan kanıtlar ve son olarak ta soruşturmacının veya yönetim kurulunun suçun oluşup 
oluşmadığına dair kanaati ve eğer suçun oluştuğu kanaati varsa buna karşılık gelen ceza önerisi yer 
alır. 

 
Yönetim kurulu, soruşturmayı kendi yaptı ise 
soruşturma dosyasını, soruşturmacı atadı ise 
fezleke ile birlikte soruşturmayı 
değerlendirir. Yönetim kurulu üzerinde 
soruşturmacı kararının bir bağlayıcılığı 
yoktur. 

Yönetim kurulu dosyayı yerel tabip odası onur kuruluna sevk eder ( dosyanın kendisine 
gelmesinden sonra 3 ay içinde kovuşturmayı yapmalıdır) 

Yönetim kurulu değerlendirme sonucunda dosyayı yerel tabip odası onur kuruluna sevk 
etmeye gerek duymaz, bunu gerekçesi ile birlikte karar defterine yazar, taraşara bilgi yazısı 
yazılır. Yönetim kurulunun bu kararına taraşardan birinin itirazı halinde halinde ( kararın 
tebliğinden sonraki 15 gün içinde yerel onur kurulu nezdinde ancak itiraz yazısını yerel tabip 
odası yönetim  kuruluna vererek itiraz edilebilir ) yönetim kurulu dosyayı itiraz dilekçesini 

ekleyerek yerel onur kuruluna sevk eder.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.T.B veya taraşar 
yönetim kurulunun  
“SORUŞTURMA 
AÇILMASINA YER 
OLMADIĞINA” dair 
kararına 15 gün içinde 
yerel onur kurulu 
nezdinde ancak itiraz 
yazısını yerel tabip 
odası yönetim  kuruluna 
vererek itiraz edebilir, 
bu durumda yönetim 
kurulu dosyayı itiraz 
dilekçesini ekleyerek 
yerel onur kuruluna 
sevk eder. 

( 1 ve 2 den gelen yollar 

için ) Onur kurulu yönetim 
kurulu kararına uyarak  
soruşturma açılmasına gerek 
olmadığına hükmedebilir, 
k  l l l  bl ğ d l  

Karara Yüksek Onur kurulu 
nezdinde, 15 gün içinde ve 
itiraz dilekçesi yerel tabip 
odası yönetim kuruluna 
verilerek itiraz edilebilir. 

( 1 ve 2 den gelen yollar için ) Onur 
kurulu , yönetim kurulunun 
“soruşturma açılmasına gerek 
olmadığına” dair kararını 
kaldırabilir, bu durumda dosya 
yönetim kuruluna iade edilir, 
yönetim kurulu onur kurulu 
kararına uymak zorundadır ve 
soruşturmayı tamamlayarak  
dosyayı onur kuruluna sunar  

Fezleke eksik ise  
tamamlanması 
için iade edilir, 
eksiklik en çok 2 
ay içinde 
tamamlanır 

YÜKSEK ONUR KURULU  

 

Cezaya hükmedilir ve ceza taraşara tebliğ edilir 

Disiplin kovuşturmasına gerek yoktur kararı 
alınır ilgililere tebliğ edilir. 

Karara Yüksek Onur kurulu 
nezdinde, 15 gün içinde ve itiraz 
dilekçesi yerel tabip odası yönetim 
kuruluna verilerek itiraz edilebilir. 
Karara taraşar, tabip odası yönetim 
kurulu veya T.T.B.Merkez Konseyi 
itiraz edebilir,  ancak yapılan itiraz 
süresinde yapılmaz ve bu yönetim 
kurulu tarafından saptanırsa 
kararın kesinleşmiş olduğu taraşara 
bildirilir. 

 
Tabip odası onur kurulu kararının usulen 
bozulması 

Tabip odası onur kurulu 
kararının esastan bozulması 

 

Tabip odası onur kurulu kararının onanması, 
kararın ilgililere tebliğive uygulanması, idari 
yargıda itiraz edilebilir ( 15 gün içinde ) 

 

 
Karar ilgililere tebliğ edilir ve ne diyecekleri hakkında 15 gün mühlet verilir, 
sonra bozmanın niteliğine göre yerel tabip odası yönetim kurulu veya onur 
kurulu tarafından gereken işlemler yapılır ve yeniden bir karar verilir ( eski 

kararında da ısrar edebilir * ). 

 

 

 

 

 

Yeni karar ( eski kararın ısrarı da olsa yeni bir karardır ) 
ilgililere tebliğ edilir ve 15günlük itiraz süresi tanınır, 
karar süresi içinde itiraz edilir veya karar meslekten geçici 
menni içeriyorsa dosya yüksek onur kuruluna  gönderilir.    

3 

 

( 3 den gelen yol 

için ) onur 
kurulunu kararını 
onaylar 

( 3 den gelen yol 

için ) onur 
kurulunu kararını 
bozar 

 

Karar  ilgililere tebliğ 
edilir ve uygulanır, idari 
yargıda itiraz edilebilir ( 
15 gün içinde ) 

Karar ilgililere tebliğ 
edilir 

Karar  ilgililere 
tebliğ edilir 

* Onur kurulu ilk kararında ısrar 

etmiş ise ve yüksek onur kuruluna 

dosya bu hali ile gelmiş ise ( 3 
den gelen yol  )için ) 

onur 
kurulunu 
kararını 
onaylar 

 

onur 
kurulunu 
kararını 
bozar 
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  
Resmi Gazete: 28.4.2004 – 25446  ( Okuyucu için bir kısmı alınmıştır ) 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  
Amaç ve Dayanak  
Madde 1 - Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca disiplin 

cezası verilecek kişileri ve durumları belirlemek ve disiplin cezası verilmesinde uyulması 
gereken usul ve esasları saptamak amacıyla, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Kapsam  
Madde 2 - Bu Yönetmelik;  
a) İlgili hukuksal düzenlemeler gereğince hekim unvanını kazanmış olup da Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde mesleğini uygulayanları,  
b) İlgili hukuksal düzenlemelere göre yürüttükleri mesleki faaliyet gereğince hekimlik 

mesleğinden sayılanları,  
c) Özel kanunları gereğince odaya üye olması yasaklananlardan yukarıdaki bentlerin 

kapsamında bulunanları,  
kapsar.  
İKİNCİ BÖLÜM  
Disiplin Suçları ve Cezaları  
Uyarma Cezası  
Madde 3 - Uyarma (yazılı ihtar) cezası, hekime ve bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere 

mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha özenli tutum ve 
davranışlar içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.  

Uyarma cezası verilmesini gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir:  
a) Tabip odası veya Birlik organlarına seçilmiş olup da yasa ve yönetmeliklerin 

kendisine yüklediği görevleri yapmamak,  
b) Tabip odasına kayıtlı olup da mesleki faaliyetinde ortaya çıkan değişiklikleri, 

değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmemek,  
c) Meslektaşlarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü 

davranışlarda bulunmak veya kötülemek,  
d) Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak,  
e) Hasta haklarına saygı göstermemek,  
f) Hasta kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmamak,  
g) Hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda 

belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan, nitelik ve ağırlık 
itibariyle diğer disiplin suçları arasına dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak.  
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Para Cezası  
Madde 4 - Para cezası, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39 uncu 

maddesinin (b) bendinde belirtilen sınırlar dahilindeki paranın odaya ödenmesine dair 
verilecek cezadır.  

Para cezasını gerektiren haller şunlardır:  
a) Resmi görevi dışında hekimlik faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı bulunduğu odaya 30 

gün içinde kayıt olmamak,  
b) Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,  
c) Her türlü iletişim mecrasında reklam amacına yönelik yazılar yazmak, yazdırmak 

veya açıklamada bulunmak yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu anlamda 
reklam yapılmasını sağlamak,  

d) Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar 
aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek,  

e) El ilanları, tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı 
rekabete yol açacak duyurular yapmak,  

f) Meslek uygulaması sırasında veya tabip odası ile ilişkilerinde herhangi bir şekilde 
haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak,  

g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir 
biçimde uzmanmış gibi tanıtım yapmak,  

h) Bilimsel araştırmalar ve eğitime yönelik şeffaf kurumsal ilişkiler dışında, endüstri 
kuruluşları ile çıkar ilişkileri kurmak, Türk Tabipleri Birliği Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri'ne 
aykırı davranmak,  

i) Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek, 
kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu nedenle çıkar 
sağlamak, hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait özel sağlık 
kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak,  

j) Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış tabela ile ilgili kurallara uymamak,  
k) Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış asgari ücret tarifeleri altında ücret 

almak,  
l) Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesine uygun izin almadan çalışmak,  
m) Aidatını ve oda veya Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenen ödentileri haklı 

gerekçe olmaksızın süresinde ödememek,  
n) Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen görevi ilgili yıl 

sonuna kadar yerine getirmemek,  
o) Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engelleyici davranışta 

bulunmak,  
p) Hasta sevkleri, rapor, reçete vb. belgelerde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk 

belgelerine el koymak,  
r) Acil durumlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastaya 

zarar vermek,  
s) Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almaksızın tıbbi girişimde bulunmak,  
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t) Sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici 
bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak,  

u) Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek,  
v) Sorumlusu olduğu sağlık kuruluşunda hekimleri ve diğer personelini sağlık alanı ile 

ilgili görev ve yetki alanı dışında çalıştırmak,  
Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası  
Madde 5 - Geçici olarak meslekten alıkoyma cezası, meslek uygulamasından 15 

günden 6 aya kadar süreyle alıkonulmadır.  
Meslekten geçici olarak alıkoyma cezası alanlar, bu süre dolmadan Türkiye'nin hiçbir 

yerinde özel sağlık kuruluşu açamaz ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesleğini 
uygulayamaz.  

Geçici olarak meslekten alıkoyma cezasını gerektiren haller şunlardır:  
a) Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara fiili saldırıda 

bulunmak,  
b) Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara cinsel tacizde 

bulunmak,  
c) Mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları 

yasal zorunluluk dışında açıklamak,  
d) Birden fazla yerde muayenehane açmak veya çalıştırmak,  
e) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir 

biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında 
bulunmak,  

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu 
amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde 
tahrifat yapmak,  

g) Gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek,  
h) Hasta kayıtlarında tahrifat yapmak,  
i) Bilimsel araştırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel 

gerçekleri yansıtmamak; çalışmaya fiilen katılmamış kişilerin adlarına yayında yer vermek, 
kaynak göstermeden veya izin almadan başkalarına ait verileri, olguları veya yazılı eserleri 
kullanmak ve benzeri suretle bilimsel yayınlarda yayın etiğine aykırı davranmak,  

j) Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve 
mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik, ekonomik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı 
uygulama yapmak,  

k) Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi 
veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya 
yapmamak,  

l) Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı 
yöntemleri uygulamak veya önermek,  

m) Usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış maddeleri ilaç olarak önermek,  
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n) İlgili hukuksal düzenlemelere aykırı olarak canlılar üzerinde deneyler yapmak, 
yapılmasına destek olmak,  

o) İlgili hukuksal düzenlemelerdeki sınırlar haricinde gebeliği küretaj veya herhangi bir 
yöntem ile sonlandırmak veya usule aykırı organ nakline katılmak,  

p) Meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri 
kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı zarar vermek,  

r) Savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki 
muayene istemlerini yerine getirmek; savcılık ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli 
ya da vasisinin aydınlatılmış onamı olmaksızın cinsel ilişki muayenesi yapmak,  

s) Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak, 
işkence yapmak, işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve 
davranışlarda bulunmak, işkence bulgularının tespitinde gerçeğe aykırı rapor düzenlemek,  

t) Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak.  

Oda Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması  
Madde 6 - Oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması, bir oda bölgesinde üç defa 

meslek uygulamasından alıkoyma cezası alanların, meslek uygulamasından oda bölgesinde 
sürekli olarak alıkonulmasıdır.  

Hekimlerden, oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkoyma cezası almış 
olanların geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilecek bir durumun tespitinde, oda 
bölgesinde çalışmaktan sürekli olarak alıkonulmalarına karar verilir.  

Bu ceza Merkez Konseyi tarafından bütün tabip odalarına bildirilir.  
Onur Kurullarının Takdir Hakkı  
Madde 7 - Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve 

durumlara nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin 
cezaları verilir.  

Benzer suçun tekrarında bir üst ceza verilebilir.  
Disiplin cezalarının verilmesinde eylemin veya yarattığı sonucun ağırlığına göre onur 

kurulları geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir.  
Kararların Bildirilmesi  
Madde 8 - Merkez Konseyi, geçici olarak meslekten alıkoyma ve oda bölgesinde 

çalışmanın yasaklanması cezalarını içeren kararları, kesinleştikten sonra, cezanın 
uygulanması için Sağlık Bakanlığına bildirir.  

Kesinleşen disiplin cezası kararları, gerekçeleriyle birlikte ilgilinin çalıştığı kuruma 
bildirilir.  

 
 
 
 
 

 



29 
 

HEKİMLER İÇİN GEREKLİ BAZI HUKUKİ BİLGİLER 
 

1. Hasta onamı 

 

*Hekimlerin mesleki uygulamalarını hukuka uygun hale getiren temel koşul, hastanın 
onamıdır. Hasta ya da vasinin onamı olmadan uygulanan tıbbi girişimler hukuka aykırıdır 

Karar verme yeterliliği olan hasta, engellilik ya da ölüme neden olabilecek olsa bile, tedaviyi 
reddetme hakkına sahiptir. 

Hekimin bir hastaya boşuna ya da yararsız tedavi sunma zorunluluğu yoktur. 

*Bir onam (rıza) belgesinin 

 Hastanın sağlık durumu ve konulan tanı,  

 Önerilen tedavi yönteminin türü,  

 Başarı şansı ve süresi,  

 Tedavi yönteminin hastanın sağlığı açısından taşıdığı riskleri, verilen ilaçların 
kullanılışı ve olası yan etkileri, 

 Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda  hastalığın  yaratacağı 
sonuçları, 

 olası tedavi seçenekleri ve riskleri de içermesi gerekir       

           (hekimlik meslek etiği kuralları madde 26) 

 

Hasta; sağlık durumunu,  

 kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri,  

 bunların yararlarını ve olası sakıncalarını,  

 diğer tıbbi girişim yöntemlerini,  

 tedaviyi kabul etmemesi halinde ortaya çıkabilecek olası  sonuçları ve  hastalığının 
seyri ve sonuçları konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi  istemek hakkına sahiptir.  

       (hasta hakları yönetmeliği madde: 15) 
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2. Komplikasyon ve tıbbi uygulama hataları 

 

*cezai müeyyidenin uygulandığı durumlar 

Taksirle bir insanın ölümüne neden olunması  (t.c.k madde 85),  

Kasten insan vücuduna acı verilmesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına 
neden olma  (t.c.k madde 86),  

Kasten yaralama  (t.c.k madde 87), 

Kasten yaralamanın ihtimali davranışla işlenmesi (t.c.k madde 88) 

İnsan üzerinde deney yapma  (t.c.k madde 90) 

İnsan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çektiren, algılama ve irade 
yeteneğini etkileyen, aşağılanmaya yol açacak davranışların yapılması  (t.c.k madde 94) 

İşkence uygulayan  (t.c.k madde 95 )  

Eziyet uygulayan (t.c.k madde 96) gereği cezalandırılmaktadır.  

*bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen fiiller “kast” olarak geçmektedir.   

“olası kast” ise yetkinlik dışı yapılan bir tıbbi girişimde hastanın zarar görmesi olarak 
değerlendirilir.  

*(t.c.k madde 22) 'ye göre dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla öngörülmeyen 
olumsuz sonuç  “taksir” suçu,  

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi ise   “bilinçli 
taksir” sucu olarak kabul edilmektedir. 

Yeni t.c.k ile bilinçli taksir düzenlemesi yapılmış.   

Hekimlerin yaptıkları tıbbi girişimlerin türü, zorluk derecesi ve müdahalede bulunulan 
koşullar nedeniyle zaman zaman istenmeyen hafif dikkat ve özen eksikliğinde dahi hekimler 
meslek uygulamasından alıkonulabilirler ve de diploma ve ruhsatları da geri alınabilir. (t.c.k 
madde 50 /1 e) 

Taksirli suçlarda ceza, para cezasına çevrilebilirken bilinçli taksirde bu kural uygulanmaz. 
Erteleme de mümkün değildir. (t.c.k madde 51) 

Dikkat ve özen göstermeme sonucu oluşan “bilinçli taksirde”   ceza: (t.c.k madde 53/6) 
3aydan 3yıla kadar hapis cezası + meslek uygulamasından alıkonulma ve diploma ve 
ruhsatların da geri alınmasıdır 

 

 Tıbbi uygulama hataları: (*) 

Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılındaki 44. Genel kurulunda “hekimin tedavi sırasında 
standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan 
zarar” olarak tanımlanmıştır. 
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*Hastalık sürecinde olaylar normal seyrinde gelişebileceği gibi bir zarar da oluşabilmektedir. 
Bu zarar yani istenmeyen sonuç; hem izin verilen risk yani komplikasyon sonucunda, hem de 
tıbbi uygulama hatası sonucunda gelişebilir. 

 

*komplikasyon:  

Yetkili bir sağlık çalışanının hastasına uyguladığı standart tedavi sırasında veya sonrasında 
öngördüğü halde önleyemediği, istemediği bir zararlı sonuçla karşılaşmasıdır. İzin verilen risk 
çerçevesinde standart bir uygulama sonucu zarar oluşmuştur. 

*Hekim, tedavi sonucunda ortaya çıkacak riskten ancak kusur yapması halinde sorumlu 
tutulabilir. Hekimin sorumlu tutulabilmesi için kusurlu davranış, zararlı sonuç ve kusurlu 
davranışla zarar arasında nedensellik bulunması gereklidir. 

Tıbbi uygulama hatalarının özellikleri:  

1- öngörülebilir ve önlenebilir özelliktedir. 
2- zamanında müdahale edilmemiştir. 
3- ceza ve tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. 
4- tanı ve tedavi hataları olabilir. 
5- gerekli konsültasyonlar yapılmamış, geciktirilmiş olabilir. 
6- ihmal, tedavi sonrası takip kusuru olabilir. 
7- gerekli laboratuar ve teknik inceleme yapılmamış olabilir. 

 

Komplikasyon: 

1. Öngörülebilir veya öngörülemez, engellenemez özelliktedir. 
2. Zamanında müdahale edilmiştir. 
3. Ceza ve tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır. 
4. Tanı ve tedavi hataları yoktur. 
5. Gerekli konsültasyonlar yapılmıştır. 
6. İhmal, tedavi sonrası takip kusuru yoktur. 
7. Gerekli laboratuar ve teknik inceleme yapılmıştır. 

 

Tıbbi uygulamalarda hata meydana gelen başlıca alanlar: 

1. İletişim eksiklikleri  

Hasta ile hekim arasında uyumlu ilişkinin olmaması,  

Hasta ile bağlantının kopuk olması ve  

Hasta ile ilgili diğer hekimler ve konsültan hekimlerle bağlantının yetersiz olması   

2. Kayıt hataları  

Kayıtların eksik olması ve bazen de sonradan düzenlenmesi 
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Herhangi bir tıbbi uygulama hatası iddiası olduğunda eksiksiz ve düzgün tutulan tıbbi kayıtlar 
hekimin savunmasında çok önemlidir.  

Hekim savunmasını bu kayıtlara dayanarak yapabilir.  

Ayrıca kayıt tutulması hukuki bir zorunluluktur.  

Hastayla ilgili tıbbi bilgilerin hastanın dosyasına ayrıntılı ve günü gününe kaydedilmesi 
önemlidir.  

3. Yetki sınırlarının aşılması ve konsültasyon 

Hekimler kendi uzmanlık alanı dışındaki konularda konsültasyon istemekten kaçınmamalıdır. 
Konsültasyonların da düzenli kayıt altına alınması gereklidir. 

  

4. Aydınlatma ve onam  

Hekimlerin mesleki uygulamalarını hukuka uygun hale getiren temel koşul, hastanın 
onamıdır. Hasta ya da vasinin onamı olmadan uygulanan tıbbi girişimler hukuka aykırıdır. 
Hasta ile yapılan görüşmenin, hasta dosyasına her yönüyle kayıt edilmesi çok önemlidir. 
Hastaya imzalatılan belgelerde hasta ile yapılan görüşme ayrıntıları ile bulunmalıdır. Hastaya 
imzalatılan belgelerin genel anlatımları içeren matbu belgeler şeklinde olması etik ve hukuk 
açısından tartışma konusudur.  

5. Tanı hataları: Hukuken tartışmalıdır, olguya göre değerlendirilir. Bilirkişi görüşü büyük 
önem arzeder. 

6. Tedavi hataları: Hukuken tartışmalıdır, olguya göre değerlendirilir. Bilirkişi görüşü büyük 
önem arzeder. 

7. Hatalı karar: Hukuken tartışmalıdır, olguya göre değerlendirilir. Bilirkişi görüşü büyük 
önem arzeder. 

8. Girişim hataları ve teknik hatalar: Ameliyat sırasında vücutta unutulan yabancı cisim gibi. 

9. Terk etme  

Nedeni olmadan hasta ile ilgilenmeyi reddetmek, hastayı ameliyat sırasında veya hemen 
sonra terk etmek, hastayı zamanından önce taburcu etmek veya hasta taburcu edilirken 
uygun talimatı vermemek. 

10.Özen eksikliği 

Hekimin hastaya gerekli dikkati göstermediği veya hastalığın doğru olarak teşhis edilmediği 
ya da doğru tedavinin uygulanmadığı durumlarda olur. 
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MESLEKTE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ İLKELER ( EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİ) 

 

“Hekim her zaman vicdanına ve hasta için en iyi olana göre davranırken, aynı zamanda hasta 
özerkliği ve adalet ilkelerini güvence altına almak için çaba gösterir.”                         

 

“Hekimler, sağlık hizmeti sunarken hangi testin isteneceğine, başka bir hekime yönlendirme 
gerekip gerekmediğine, hastanın hastaneye yatmasının gerekip gerekmediğine, jenerik bir 
ilaç yerine mutlaka belli bir marka ilacın gerekli olup olmadığına karar verirler. Ancak 
hastalar istemde bulunuyor olsa da boşuna, etkisiz ve gereksiz uygulamalardan da 
kaçınırlar.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB Hasta Hakları Bildirgesi 1995) 

 

“Hekimler, mesleklerini dış etkilerden bağımsız uygulayabilmeli ve gereksinilen hizmetin 
alınmasını engelleyen herkese karşı hastalarının haklarını savunabilmelidirler.”    (Dünya 
Tabipleri Birliği (DTB) Hekimlerin Bağımsızlığı Ve Kişisel Özgürlükleri Üzerine Bildirge. 1986) 

 

                                  

 “Doktorlar, ahlaki açıdan bir insanlık görevi olarak acil tıbbi bakım vermekle yükümlüdür. “ 
  

 

 

Evvelce tecrübe edilmemiş bir tıbbi tedaviyi veya müdahaleyi hastaya uygulayamaz.               
(Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları) 

 

“Bir hastanın yaşamını bilerek sonlandırmak olan ötenazi, hastanın ya da yakın akrabalarının 
istemi olsa bile, meslek ahlakına aykırıdır. Ancak hekim hastanın, terminal dönemde 
hastalığın doğal seyrine bırakılması isteğine saygı göstermelidir.” (Dünya Tabipleri Birliği 
(DTB) Ötenazi Bildirgesi)                 

 

“Hekimlerin, nerede düzenleniyor olursa olsun, tıbbi toplantılara katılmalarını önleyecek 
herhangi bir engel bulunmamalıdır.”                (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Tıbbi Toplantılara 
Katılım Özgürlüğü Üzerine Görüş. 1984) 

 

 

“Hekimler, mesleki ve ahlaki bağımsızlık içinde, şefkatle ve insan onuruna saygılı biçimde 
tıbbi bakım vermekle görevlidirler. Hekimler, sadece hastanın çıkarına göre davranmalı ve 
onlara sadakat göstermelidirler.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Uluslararası Tıbbi Etik 
Kuralları) 
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“Hekimler, başkalarının çıkarları (işverenlerin, cezaevi yetkililerinin veya güvenlik güçlerinin 
talimatları veya başkalarının çıkarları) ne olursa olsun hastanın çıkarları doğrultusunda 
davranmak için özgür olmakta ısrarcı olmalıdırlar.  

Hekimler, hasta veya yaralı olanlara gerekli tıbbi bakımı vermeyi reddeden veya tıbbi bakımı 
sınırlayan herkese karşı hastalarının sağlık gereksinmelerini savunacak profesyonel 
bağımsızlığa sahip olmalıdırlar.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Tokyo Bildirgesi Ve Hekimlerin 
Bağımsızlığı Ve Mesleki Özgürlük Bildirgesi) 

   

 

“Hekimler, ayırım gözetmeksizin özerk ve adil bir biçimde herkese gerekli sağlık bakımı hakkı 
tanırlar. Hastaların iyiliği doğrultusunda davranırlar.   

“Hasta haklarını ön planda tutarlar. Yürütme organlarının, hükümetin veya herhangi bir idari 
merci veya kurumun bu hakları hastalara tanımayı reddetmesi durumunda hekimler, bu 
hakları garanti altına almak ya da bu hakların verilmesini sağlamak için gerekli yollara 
başvurular.” 

“Kişiler, etnik kökenleri, politik inançları, milliyetleri, cinsiyetleri, dinleri ya da kişisel 
özellikleri ne olursa olsun gerekli sağlık bakımını alma hakkına sahiptirler. Tıbbi bakım ve 
hemşirelik hizmetlerini almak konusunda diğerleriyle eşit haklara sahiptirler.” (Dünya 
Tabipleri Birliği (DTB) Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi) 

     

 

“Hekimler, aklen salahiyetli hastalarından herhangi bir muayene veya tıbbi işlem için baskı 
altında olmadan  (hastanın bu durumla ilgili bilgilendirilmeli, muayene ve tedavi açıkça 
anlatılmalı, uygulanacak işlemin hiçbir şekilde hastanın çıkarına ters olmamasına özen 
gösterilmeli, yapılacak işlem için hasta ile işbirliği sağlanmalıdır.)   Bilgilendirilmiş onam 
almakla görevlidirler. 

Sorgulama sırasında kişinin, cezalandırmayı, işkenceyi veya fiziksel baskıyı kaldırıp 
kaldırmayacağını tespit etmek amacıyla muayene yapmak tıbbi etik kurallarına ve tıbbın 
amacına aykırıdır.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi) 

 

 “hekimler, özellikle temel insan haklarına saygı gösterilmediğinde, hastalarına hizmet 
sunarken karşılaştıkları her türlü haklı çıkarılamayan girişimi yetkililere bildirmelidirler.” 

(Dünya Tabipleri Birliği (DTB ) Hekimlerin Öğrendikleri İşkence Ve Diğer İnsanlık Dışı 
Uygulamaları Açıklama Sorumluluğuna İlişkin Karar) 

 

“DTB’nin, “mesleki gizlilik ilkesini de içermek üzere tüm etik ilkelerin korunması için çaba 
göstermenin yanı sıra, bu türden insanlık dışı uygulamaya katılmayı reddeden veya bu 
uygulamaların kurbanlarını tedavi edip esenlendiren hekimleri desteklemek, korumak, ulusal 
hekim birliklerini bu yönde eylemde bulunmaya çağırmak” sorumluluğu 
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bulunmaktadır.”(Dünya Tabipleri Birliği (Dtb)  İşkence Ve Diğer İnsanlık Dışı Uygulamalara 
Katılmayı Reddeden Hekimler İçin Destek Bildirgesi. 1997) 

   

“Hekimler, kendi çıkarları ile hastanın çıkarları arasındaki bir çatışmayı hastanın lehine 
çözmelidir.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Hekimler Ve Ticari Girişimler  Arasındaki İlişkiler 
Üzerine Görüş. 2004) 

 

“Hekimler ölmekte olan hastayı terk etmemeli, tedavi olası olmasa bile sevecen bir 
yaklaşımla bakım sağlamaya devam etmelidir.” 

“Bir hekim hastası hakkında tüm bildiklerini, hastanın ölümünden sonra bile gizli tutacaktır”  
(Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Uluslararası Tıp Etiği Kuralları) 

 

Hastaya ilişkin kimlik bilgilerini içermeyen tıbbi bilgiler başka amaçlar için kullanılabilir. 

Hastalara zarar verme riski içeren kimlik bilgilerinin alınması için yapılan zorlamalarda veya 
yasalar nedeniyle hastaya ait bilgilerin istenmesinde sağlık çalışanı ikilem içinde kalabilir.  

Bu gibi durumlarda, hastanın iyiliğine ve özerkliğine saygı gösterme, hastanın iyiliği için 
davranma ve zarar vermekten kaçınma gibi temel etik yükümlülükler, diğer yükümlülüklerin 
önüne geçer.  

Hekimler, bilgi isteyen makama veya mahkemeye mesleki gizlilik yükümlülüklerinin 
kendilerini bağladığını ve bilgi veremeyeceklerini açıkça ifade etmelidirler. 

 

“Bir hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi hakkındaki tüm 
tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutulmalıdır. 
Bununla beraber, hastanın ailesi kendi sağlıkları ile ilgili riskleri öğrenmek üzere bu bilgilere 
erişme hakkına sahip olabilirler. 

Gizli bilgiler, ancak hasta onam verirse ya da yasa tarafından açık biçimde istenirse 
açıklanabilir. Hasta açık onam vermedikçe kendisi hakkındaki bilgiler ancak “bilmesi 
gereken”  sağlık çalışanlarına açıklanabilir. 

 

Hastaya ait tanımlanabilen tüm bilgiler korunmalıdır. Verilerin korunması, depolanma 
biçiminin uygunluğunu da kapsar. İnsanlardan alınan kimlik belirtici veri üretebilecek her 
türlü örnek de aynı biçimde korunmalıdır.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Hasta Hakları 
Bildirgesi) 

 

“Sağlık çalışanları temel olarak hasta kişinin yararını gözetme yükümlülüğü yanı sıra topluma 
karşı adaletin yerine getirilmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesini sağlamak 
şeklinde çifte yükümlülükleri vardır.   

Hekimler, gözaltında bulunan herhangi bir kişinin, görmesi gereken tıbbi muayene ve 
tedaviye erişmesini sağlamakla yükümlüdürler.” (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Hasta Hakları 
Bildirgesi) 
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Hasta, kendi kaderini belirlemek için kendisine ilişkin özgür karar alma hakkına sahiptir.  

Hekim hastayı kararının sonuçları hakkında bilgilendirecektir. Yeterli ve yetişkin bir hasta 
herhangi bir tanı veya tedavi işlemine onam verme ya da reddetme hakkına sahiptir.  

Hasta karar verebilmek için gerekli bilgiyi edinme hakkına sahiptir.  

 

Hasta herhangi bir test ya da işlemin amacını, olası sonuçlarını ve onam vermemesi 
durumunda neler olabileceğini açık bir biçimde anlamalıdır. 

Hasta bilinçsiz ya da isteklerini iletemiyor ise, aydınlatılmış onam hastanın yasal 
temsilcisinden alınır. 

Eğer hastanın yasal temsilcisi bulunamıyorsa, önceden böyle bir durumda girişimi 
reddedeceğine ilişkin açık ve kuşkuya yer bırakmayan bir ifadesi ya da düşüncesi 
bulunmadıkça, hastanın onam verdiği varsayılır. (Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Hasta Hakları 
Bildirgesi). 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI 
 

 Koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerini düzenlemek, sosyal yardım 
çalışmalarını yürütmek, serbest hekimlik ve eczacılık faaliyetini denetlemek amacıyla kurulan 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti adı altında 1920′de kuruldu. 1945′te Anayasa 
terimlerinin Türkçeleştirme sırasında, adı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak değiştirildi. 
1989 yılında çıkarılan 356 sayılı yasa ile sosyal yardım görevleri başka bir bakanlığa 
devredilerek adı “SAĞLIK BAKANLIĞI” oldu. 

 Ülkemiz sağlık sektöründe şu kuruluşlar fonksiyon görmektedir: 

• Sağlık politikalarının belirlenmesinde; T.B.M.M., Devlet Planlama Teşkilatı (5 yıllık 
kalkınma planlarını hazırlar ve her türlü sağlık yatırımı da D.P.T.’nın onayından geçer), 
Y.Ö.K. (bu bağlamda daha çok danışma makamıdır) ve Anayasa Mahkemesi (yasaları 
anayasaya uygunluk açısından denetler) 

• Politikaların yönetimi ve organizasyonunda; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatları 

• Sağlık Hizmetleri Sunumunda; Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Savunma Bakanlığı, 
vakıflar, özel sağlık kuruluşları 
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• Sağlık Hizmetleri finansmanında ; Maliye Bakanlığı, S.G.K., vakıflar, Sosyal 
yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, özel sigorta şirketleri, döner sermayeli işletmeler, 
uluslar arası kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi) 

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmet sunumundan çekilmeye başladığının somut 
verileri mevcuttur. Aile Hekimliği ve Kamu Hastaneleri Birliği hızla özelleştirilen sağlık hizmet 
sunumunda belli bir zaman dilimi için birer enstrüman olarak görev yapacaktır. Bu anlamda 
Sağlık Bakanlığına biçilen rol sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması ve 
organizasyonudur.Bu role uygun olarak , 02.10.2011 tarihli ve 28103 ( mükerrer ) sayılı 
Resmi Gazetede yazılarak yürürlüğe giren 663 sayılı “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI 
KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” 
çıkarılarak yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kararname ile teşkilat aşağıdaki şemaya 
yansıyan şekilde oluşturulmuştur: 
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TIBBİ CİHAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAĞLIK BAKANI 

ÖZEL KALEM 

BAKANLIK  
MÜŞAVİRLERİ 

MÜSTEŞAR VE 
YARDIMCILARI 

SAĞLIK 
POLİTİKALARI 
KURULU 

BAKAN 
YARDIMCISI 

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 

BAĞLI KURULUŞLAR  
 

HİZMET BİRİMLERİ 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI 
KURUMU 

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ 
KURUMU 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 
KURUMU 

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER 
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİ GELİŞTİRME 
BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DENETİM HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA 
BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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AFİLİASYON 

Afiliasyon, Latince köken itibarı ile evlat edinme anlamına gelirken, günümüzde 
kurumlar arası işbirliği için kullanılmaktadır. Bir kurumda insan kaynağı yeterliliği 
(üniversite), diğer kurumda ise fiziki ve malzeme yeterliliği (Bakanlık hastaneleri) olduğu 
durumlarda, ilk kuruma mensup kişilerin, ikinci kuruma giderek orada hizmet vermesi, 
eğitim alması işlemi anlamı taşımaktadır. 

18 Şubat 2011 CUMA Sayı : 27850 Resmi Gazete’de “afiliasyon” (sağlık bakanlığı 
hastaneleri ve üniversiteler arasında işbirliği) yönetmeliği yayınlandı: 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 
BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile 
üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek 
ödemelere ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliğine karar verilen birimler ile bu 
birimlerde görev yapacak personeli kapsar. 

 Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun 3 üncü ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini, 

 b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

 c) Birlikte kullanım: Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşları ve/veya üniversiteye ait ilgili 
birimlerin kaynaklarının, sağlık hizmet sunumu, eğitim ve araştırma hizmetleri veya sair 
ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında 
imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını, 

 ç) Ek Ödeme Yönetmeliği: 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye 
Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 
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 d) İşbirliği: Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve 
menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, hizmet, teknik gibi alanlarda birlikte 
hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını, 

 e) Sağlık tesisi/ilgili birim: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte kullanıma geçirilen Bakanlığa 
ait sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini, 
diş hekimliği fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık 
birimlerini, 
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

 İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulama ve Plânlama Usul ve Esasları ile Sağlık Tesislerinin İşletilmesi 

Uygulama ve plânlama usul ve esasları 

MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla 
sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur. 
a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850.000’e kadar olan illerde eğitim ve araştırma 
hizmetleri, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve 
araştırma merkezlerinden yalnızca birisi tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve 
üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine 
gider. Bu bent kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve 
araştırma merkezi yatırım talepleri, Bakanlığın uygun görüşü ile Devlet Plânlama Teşkilatı 
tarafından birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama buna göre yapılır. 
b) Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan 
kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve 
araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir. 
c) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK’ ün uygun görüşü alınarak, il valisi 
ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün 
imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün 
süresi dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme 
bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır. 
ç) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör 
veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde belirlenir. 

 d) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından 
Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma 
merkezi olarak kabul edilir. 

 Eğitim hizmetleri 

MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, 
Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve 
sorumluluğundadır. Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan 
yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 
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(2) Dekan ve başhekim; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği 
içinde çalışarak gerekli tedbirleri almaya ve planlamalar yapmaya yetkilidir. 
Sağlık tesislerinin işletilmesi 

MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, 
Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. 

 (2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti 
sunumu da dâhil olmak üzere başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim bu hizmetlerin 
aksamadan ve en verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri 
almaya yetkilidir ve bu konuda dekanla işbirliği içinde çalışır. 

(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte 
kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte 
kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi 
mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif 
oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır. 

 Klinik, laboratuar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuarlarda sağlık hizmetleri ve 
eğitim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür. Klinik/laboratuar eğitim sorumlusu 
ilgili anabilim dalı başkanıdır. Klinik/laboratuar sağlık hizmeti sorumlusu ise varsa şef veya 
profesörler, yok ise diğer uzmanlar arasından başhekim tarafından bir yıllık sürelerle 
görevlendirilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu aynı zamanda sağlık hizmetleri sorumlusu olarak 
da görevlendirilebilir. 

 (2) Klinik veya laboratuar eğitim hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuarın eğitim 
hizmetleri yönünden mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve insan gücünün 
yönetimini sağlar, eğitim hizmetinin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan 
ilişkileri sağlar. 

 (3) Klinik veya laboratuar sağlık hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuarın mevcut 
kaynaklarının sağlık hizmetleri yönünden müşterek ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlar, hizmetin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan ilişkileri sağlar. 
(4) Klinik veya laboratuar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde 
birlikte çalışır. 

 (5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte eğitim 
programlarını hazırlayarak tıp fakültesi dekanına sunar ve dekanlıkça onaylanan eğitim 
programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludurlar. 
(6) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri/ilgili birimlerde görev almış tüm hekimler, önemli ve acil 
vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdürler. 
Mali hususlar 

MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin 
ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir. 
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 (2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 
58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık 
personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve 
tavan ek ödeme oranları dikkate alınır. 

 (3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı 
gereğince Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, Bakanlık merkez 
payı ve üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler 
ayrılır. Bakanlık merkez ve bilimsel araştırma projeleri payları matrahın yarısı üzerinden ayrı 
ayrı hesaplanır. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen kesintilerden sonra kalan tutarın %50′sini 
geçmemek üzere Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre görevli personele ek ödeme 
yapılır. 
(5) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan 
yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak 
ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı 
olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır. 
(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin 
döner sermaye gelirlerinden karşılanır. 

 (7) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme 
kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir. 
(8) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas 
alınır. 
(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde eğitim klinikleri tam olarak işlerlik kazanıncaya 
kadar Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan 
üretme imkânı bulunmayan (gelir getirici faaliyetlerde bulunmayan) öğretim üyelerinin 
üçüncü basamak sağlık kurumlarında kadro-unvan katsayıları profesörler için 1.50, doçentler 
için 1.20 ve yardımcı doçentler için 1.00 olarak; aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (oo) bendi çerçevesinde ek ödeme dağıtılması durumunda ise söz konusu kadro-
unvan katsayıları profesörler için 1.60, doçentler için 1.45 ve yardımcı doçentler için 1.30 
olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunan profesörler 
için klinik şefi kadro-unvan katsayısı, doçentler için ise klinik şef yardımcısı kadro-unvan 
katsayısı kullanılır. 

 İşbirliğine ait usul ve esaslar 

MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve 
kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilirler. 
(2) İşbirliği; eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi 
alanlarda yapılabilir. 

 (3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile 
tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar. 

 (4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti 
üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir. 
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(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir. 
(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda 
yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK’ ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite 
rektörü arasında protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay 
içerisinde uygulamaya geçilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Personelin özlük işleri  

MADDE 11 – (1) Sağlık tesisinde görev yapan personelin sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri 
kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce açılmış bulunan ve 5 inci maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi esasına uymayan eğitim hastanesi ve sağlık uygulama ve araştırma 
merkezleri mevcut haliyle faaliyetlerine devam ederler. 

Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 Bu statüde çalışılan ve hizmet veren sağlık kuruluşlarında personele dağıtılacak ek 
ödeme miktarlarının yorumlanması ve hesaplanması ile ilgili esaslar; 30 Temmuz 2010 günü 
yayınlanan 27657 sayılı Resmi Gazetede bulunan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te sıralanmıştır. Afiliasyon sonrası 
oluşan yeni duruma göre bu yönetmelikte değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur. Yönetmelik 
değişiklikleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı web sitesinde “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve 
Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” başlığı ile bulunulabilir. Yönetmelik ve diğer mevzuatta değişiklik olasılığı yüksek 
olduğundan T.T.B. resmi web sitesi üzerinden sağlıkla ilgili mevzuatın güncelliğinin takip 
edilmesinin tüm hekim meslektaşlarımız için yararlı olacağını tekrar hatırlatmak isteriz. 
 
AİLE HEKİMLİĞİ 

 13.12.2010 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. 25 
Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’de toplam 6524 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) , 957 Toplum Sağlığı 
Merkezi (TSM) bulunmaktadır. Aile Hekimliği uygulama yönetmeliği 25.05.2010 tarih ve 
27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu yönetmelik “06.07.2005 tarih ve 25867 
sayılı Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında yönetmeliği” yürürlükten kaldırmıştır. 
Yönetmeliğin değişme olasılığı yüksektir. Yukarıda bahsedilen yönetmelik güncel hali ile 
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www.ttb.org.tr adresinden bulunulabilir, değişiklik halinde de yeni yönetmelik aynı adresten 
görülebilecektir. İlgilenen okuyucunun aynı adresten “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 
Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik” ‘ i de ekleri ile birlikte incelemesi faydalı olacaktır. Zira eklerde; aile 
hekimleri ile aile sağlığı elemanları örnek sözleşmeleri yanında Aile Hekimliği Uygulamasında 
Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli ve Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti  listesi de 
bulunmaktadır. 

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………Valiliği ile …………………………… arasında, 5258 sayılı Aile 
Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda 
bu sözleşme imzalanmıştır. 
2- Sözleşmede geçen; 
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini, 
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu, 
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını, 
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini, 
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık 
Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliği, 
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder. 
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine 
uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, 
yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik 
kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder. 
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz. 
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek 
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 
7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile 
ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak 
zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir. 
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa 
dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz. 
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden 
………………… tarihine kadar geçerlidir. 
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde … (…..) nüsha olarak 
düzenlenmiştir. 

http://www.ttb.org.tr/
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AİLE HEKİMİ KURUM YETKİLİSİ 
Adı Soyadı : 
Görev Yeri : 
Adresi : 
(imza-tarih) 
………………….. 
…………….VALİSİ 
(imza-tarih 

 

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

T.C. SAĞLIK BAKANLIGI 

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ 

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile  ………………………………………… arasında, 5258 
sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3.Maddesi uyarınca aşağıdaki 
şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını,”ilgili” 
sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini,”sözleşme” bu hizmet sözleşmesini,”Yönetmelik” ise 
27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot 
Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve 
Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder. 

2-İlgili, kurumca belirlenen Aile Hekimliği çalışma bölgelerinden yönetmeliğe uygun olarak 
tercih ettiği ............ nolu Aile Sağlığı Biriminde, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik, Genelge ve 
verilecek talimatlara, hasta hakları, mesleki ve genel etik kurallara uygun olarak Aile Sağlığı 
Elemanı görevini sözleşme süresince kabul eder. 

3-İlgili, bu görevi dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleğinin icrasından 
menfaat temin edemez. Hizmet akdi suretiyle veya esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren 
herhangi bir faaliyette bulunamaz. İlgiliye, Aile Hekimliği mevzuatındaki görev tanımında 
belirlenen nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, 
toplum sağlığı ve benzeri görevler dışında başka görev verilemez veya ilgili başka bir 
Kurumda görevlendirilemez. 

4-Çalışma saatleri ve izinler konusunda Yönetmelik Hükümleri uygulanır. Sözleşme 
döneminde kullanılmayan yıllık izin ve mazeret izni müteakip sözleşme dönemine 
devredilmez. İlgili, Aile Hekimliği mevzuatındaki görev tanımında belirlenen nöbet, acil 
yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri 
hizmetlerde, çalışma saatleri dışında, hafta tatili veya resmi tatillerde de çalıştırılabilir. Bu 
hizmetlerin gerektirdiği haller dışında yıllık izin tarihleri aile sağlığı elemanınca belirlenir. 

5-İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Yönetmelik Hükümleri uygulanır. Bunun dışında 
herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz. 
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6-İlgili, askerlik, doğum, emeklilik ve diğer hallerde 2 ay önceden bildirmek kaydıyla 
sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilir. Bu süreyi doldurmadan görev yerini terk eden 
bir yıl süre ile aile sağlığı elemanı olamaz. 

7-İlgilinin, Aile Sağlığı Elemanı olmadan önceki sosyal güvenlik kurumu ilişkisi devam eder. 
Ancak her türlü pirim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek ilgili 
sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Sözleşmeli personel emekli sandığına tabii bir görevde 
iken kurumundan ücretsiz izinli sayılması halinde, ilgilinin tedavi gideri kurumunca karşılanır. 

8-İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki 
Kanun Hükümleri uygulanır. 

9-İlgili tarafından kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile 
ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesi bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda 
kalan ödemeler genel hükümler içerisinde ilgiliye rücu edilir. 

10-İlgili, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni 
olmadan açıklayamaz. 

11-Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 

12-Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından, diğer resim, harç ve benzeri 
giderler kurumca karşılanır 

13-Sözleşmenin süresi mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden itibaren 
………………… tarihine kadar geçerlidir.       

            İş bu sözleşme 13 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak 
düzenlenmiştir 

  

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI                                                                                            KURUM YETKİLİSİ 

Adı Soyadı:                                                                                                       
................................................................ 

Görev Yeri:                                                                                                                         
……………..VALİSİ 

Adresi: 

  

(imza-tarih)                                                                                                                        (imza-tarih) 
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 Tabip Odaları ve T.T.B. Aile Hekimliği mevzuatında ve sözleşmelerde hekimler lehine 
bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine inanmaktadır. Mevzuatın incelenmesi ve yeni 
sözleşme taslaklarının hazırlanması;  T.T.B. Genel Kurulu’nun aldığı karar gereğince, Tabip 
odalarından gelen destekle, T.T.B. bünyesinde kurulan “Aile Hekimliği” kolunun en önemli 
uğraşısı haline gelmiştir. 

 Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 Ağustos 2012 günlü “Aile Hekimliği 
Genelgesine” karşı aile hekimlerinin haklarını olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile TTB 
tarafından iptal davası açılmıştır. Dava konusu edilen genelge 6354 Sayılı “Torba Yasa” nın 
içinde yer alan aile hekimlerinin normal mesai sürelerinin  haftalık 40 saat yerine “ haftada 
kırk saatten az olmamak kaydı ile Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde”  belirlenmesi, 
“haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde 
belirtilen yerlerde nöbet görevi verilmesine ilişkin hükümlerin” uygulanmasına dairdir. 
Genelge ile Aile Hekimlerinin diğer sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında, tatil 
günlerinde üst sınır olmaksızın nöbet tutmaları, nöbet sonrası izin verilmeyeceği 
düzenlenmektedir. T.T.B. ayrıca 6354 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un bazı maddelerinin; dinlenme hakkını, 
özlük haklarının yasa ile düzenlenmesi zorunluluğunu ve sağlık hakkını ihlal ettiğini 
vurgulayarak, anayasaya aykırı olduğuna dair görüşünü açıklamıştır. 

 Ülkemizde yaygın olarak Aile Hekimliği  sistemine geçilmesi ile birlikte; bölgesinde 
sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirmek, sağlık 
kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak 
suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten 
sorumlu olmak üzere aşağıda sayılan hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak amacıyla 
“Toplum Sağlığı Merkezleri” kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Toplum 
Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” ye göre : 

a) İdari ve mali işler 

b) Kayıt ve istatistik 

c) Plan ve program yapma 

ç) Üniversitelerle işbirliği 

d) İzleme ve değerlendirme 

e) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü 

f) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü 

g) Üreme sağlığı hizmetleri 

ğ) Ulusal programlar 
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h) Adli tıp hizmetleri 

ı) Acil sağlık hizmetleri 

i) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri 

j) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri 

k) Çevre sağlığı hizmetleri 

l) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

m) Afet hizmetleri 

n) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki 

o) Sağlık eğitimi hizmetleri 

ö) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri 

p) Sosyal hizmet çalışmaları 

r) Diğer görevler, için sorumlu tutulmuşlardır. Yönergeye “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” web 
sitesinden ulaşılabilir (  http://www.ailehekimligi.gov.tr  ). 

 

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMALARI: 

 Son yıllarda, yapılan mevzuat değişiklikleri ile T.T.B. ve tabip odalarının işyeri 

hekimliği alanındaki etkinlikleri büyük ölçüde tırpanlaşmış olmasına rağmen; hekimlerin 

ikinci bir işte çalışmalarının onaylanması ve meydana gelen değişikliklerin odalara 

bildiriminin zorunlu olması  (TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun No: 6023 / Resmi 

Gazete:31.01.1953 / 8323, Madde 5-(Değişik: 11.12.1957 - 6909 s. Y. m.1) (Değişik Birinci ve 

İkinci Fıkra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49)1: Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin 

sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip 

odaları idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve 

işyerinin tabipliğini alamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait 

kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. 

Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vâki müracaatları, iş hacmi vazifenin tabipler 

arasında âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde 

tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar.(Değişik Fıkra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49) 

Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, 

http://www.ailehekimligi.gov.tr/
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nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hâsıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli 

tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar. Ek Madde 1- (Değişik madde: 5477 sayılı Kanun 

m.10 Resmi Gazete:30.03.2006 / 26124) 5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip 

odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu 

Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay zarfında bir 

beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren 

veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam 

eden tabipler, Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı ile on katı 

arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm 

olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname 

veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare 

heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında Haysiyet 

Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında değişen para 

cezasına hükmolunur.) ile  gelir getiren etkinliklerin üyeler arasında adil dağıtılması  

gerekçeleri ile (TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun No.: 6023/Resmi 

Gazete:31.01.1953/8323, Madde 5: Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vâki 

müracaatları, iş hacmi vazifenin tabipler arasında âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi 

yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar.) 

tabip odalar işyeri hekimliği konusundaki etkinliklerini sürdürmek gayreti ve kararı 

içerisindedir.  

Muğla Tabip Odası bünyesinde her ilçe bir iş yeri hekimliği çevresi olarak 
değerlendirilerek hekimler etkinlik sayısına göre gruplandırılmıştır. Listenin en üstünde hiçbir 
etkinliği olmayan ( 0 etkinlik ), onların hemen altında da sadece bir işte çalışan ( 1 etkinlik ki 
bu kamusal çalışma, özel hekimlik, işyeri hekimliği, kurum hekimliği vb. şeklinde olabilir) 
hekimler yer almaktadır. Bunları sırası ile 2, 3 … etkinliği olan hekimler izlemektedir.  

 

50’nin altında işçi barındıran işyerlerinin işyeri hekimliği için yukarıda konu edilen 
sıralamaya bakılmaksızın hekimlere işyeri hekimliği onayı verilmektedir. Ancak bu konuda 
yeni bir gelişme vardır ve okuyucu bu bilgiyi bir alt paragrafta bulacaktır. Ortak işyeri sağlık 
birimi, 50 den az işçi çalıştıran farklı işyerlerinin bulunduğu, organize sanayi bölgelerinde 
veya yerleşim açısından komşu işyerlerinde işçi sağlığı hizmetlerini birlikte yürütmek üzere 
organize edilebilir. Aynı işyerinde farklı işverenlere bağlı olarak çalışanların sağlık ve 
güvenliğinin bütüncül, kapsamlı, sürekli ve maliyet\etkin olarak sağlanabilmesi veya aynı 
işverene bağlı, aynı işin farklı proseslerini aynı iş mekânında yürüten farklı şirketlerin 
çalışanlarının sağlık hizmetlerinin organize edilmesi amacıyla da ortak işyeri sağlık birimleri 
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kurulabilmektedir. Bu durumda ücretlendirme ortak sağlık biriminin hitap edeceği toplam 
işçi sayısı üzerinden yapılacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 
Resmi Gazete Sayısı: 27768) Ortak sağlık ve güvenlik birimini (OSGB), İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça (Çalışma 
Bakanlığı) yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler, olarak tanımlamaktadır. 
Ayrıca  (h) maddesinde Toplum Sağlığı Merkezini de tanımlamıştır, buna göre (TSM): İşyeri 
hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı 
merkezlerini, ifade etmektedir. Devamında; “Görevlendirme belgesi ve sözleşme başlığı 
altında:  

MADDE 9 – (1) TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık 
müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır.  (2) TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için 
üç nüsha olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri TSM’de 
kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak 
kaydıyla beş iş günü içinde TSM’lerce Bakanlığa gönderilir.  (3) Sözleşmeler, Ek-3 ve Ek-4’teki 
örneklerine uygun olarak düzenlenir. Elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya 
görevlendirmeler üç iş günü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça 
onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimleri bu 
Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin 
feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.” 
denilmektedir. 

50’nin üzerinde işçi istihdam edilen işyerleri işyeri hekimi talep ettiğinde (veya 
yapılan araştırma veya gelen duyum üzerine 50’den fazla işçi istihdam ettiği saptanan 
işyerlerine tabip odası tarafından işyeri hekimi bulundurmasının zorunlu olduğu 
hatırlatıldığında) ise ilçe işyeri hekimi sıralamasından öncelikle 0 ve 1 etkinliği olan 
hekimlerin hepsi, eğer bu gruplarda hekim yoksa sırası ile 2,3… etkinliği olan hekimlerin 
hepsi işyerine bildirilmektedir.  

İşyeri ve işyeri hekimi imzaladıkları ve işçi sayısına göre tek tip düzenlenen sözleşmeyi 

6313 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNUN - Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 

20/6/2012  Resmi  Gazete: 30.06.2012 –28339- 8. maddesinin 7. bendine göre: Kamu kurum 

ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma 

niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, 

belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin 

muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) 

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan 

kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu 
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durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak 

kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.) tabip 

odası yönetim kuruluna göndermekte ve tabip odası yönetim kurulu sözleşmeyi uygun görür 

ise kararını alarak ve karar defterine kaydederek sözleşmeyi geçerli kılmaktadır. Tabip Odası 

tarafından işverene bildirilen hekimlerle yapılan sözleşmeler (işverene teklif edilen 

isimlerden biri) tabip odası tarafından onaylanmaktadır. Nadiren, işyerinin bulunduğu ilçede 

işyeri hekimi yoksa en yakın ilçeden aynı koşullar geçerli olmak üzere işyeri hekimi 

önerilmektedir. 

İşyeri hekimliği Sertifikası nasıl alınır? 

Hekimlerin, 

• İşyeri hekimlerinin Çalışma şartları ile Görev ve Yetkileri hakkındaki Yönetmeliği 
madde 7 ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununu madde 5 hükümlerine uygun 
olarak uygun olarak; Türk Tabipleri Birliği'nce düzenlenen " İşyeri Hekimliği A Tipi 
Sertifika Programı" ile sertifikalandırılmak veya  

• İş Güvenliği Müfettişliğinde en az üç yıl çalışmış Hekim İş Güvenliği Müfettişi niteliği 
taşımak 
 

koşuluyla yerel Tabip Odalarının izni ve onayı ile yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi olarak 
çalışmalarının ön koşuludur. Ancak Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılan İşyeri Hekimlerinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete 
Sayısı: 27768) ve daha sonra yayınlanan  bir kanunla ( İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Kanun No. 
6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012  Resmi Gazete:30.06.2012 – 28339) bu koşula darbe indirilmiştir. 

 Yönetmeliğin İşyeri hekimlerinin nitelikleri başlığı altında şu hükümler yer 
almaktadır:  

MADDE 13 – (1) İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, bu Yönetmelikte 
belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. 

İşyeri hekimliği belgesi 

MADDE 14 – (1) İşyeri hekimliği belgesi; 

a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak 
veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, 

b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş 
sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak 
veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara, 
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c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi 
süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk 
sağlığı uzmanlarına istekleri halinde, 

Ek-6’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir. 

(2) Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya 
eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara Ek-6’daki örneğine 
uygun işyeri hekimliği belgesi Bakanlıkça verilir. 

(3) İkinci fıkraya göre işyeri hekimliği belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan 
sınava girme hakkı tanınır.  

………………………………………………………………………………………………………………... 

Madde 30, 31, 32 ve 33 İşyeri Hekimliği eğitim ve belgelendirmelerini 
düzenlemektedir. Buna göre; 

İşyeri hekimlerinin eğitimleri  

MADDE 30 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı 
olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 
40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim 
ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.  

(2) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları 
tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 
30 saatten az olamaz.  

Eğitim katılım belgesi 

MADDE 31 – (1) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, Ek-10’daki 
örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından 
itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. 

(2) Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme 
eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz. 

Sınavlar 

MADDE 32 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça 
yapılır veya yaptırılır.  

(2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. 
Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar. 

(3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı 
düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.  
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Belgelendirme  

MADDE 33 – (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve sınavda başarılı olan 
adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak 
dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim 
programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili 
maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta 
yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.  

(2) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyenlerin 
belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel 
Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. 

a) Geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar için; pedagojik formasyon veya eğiticilerin 
eğitimi belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl tecrübeye sahip olduklarını 
gösteren belge, 

b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş 
olanlar için; hekim olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim 
programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektörlük onayını 
içeren resmi yazıların asılları. 

(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim 
kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde 
eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır. 

 

Kanunun 30. Maddesinde ise; “ Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:  …………………………………………   5) İşyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, 

unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı 

ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri 

ile eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin 

belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek 

belgeler.”  denilmektedir. 

Açılacak eğitim programlarına başvuru için istenen belgeler: 

MADDE 28 – (1) İşyeri hekimliği eğitim programına katılmak isteyen adaylar eğitim 
kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar: 

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın işyeri hekimliği programına 
katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı, 
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b) Adayın hekim olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi, 

c) İşyeri hekimliği yenileme eğitim programlarına katılacaklar için geçerli mevcut belgedir.  

(2) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim 
kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde 
eğitim, sınav belgeleri geçersiz sayılır.  

(3) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programların gerektirdiği 
şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgeleri beş yıl süreyle her bir aday 
için açılan dosyada saklamak zorundadır. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde 
belirtilen hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna aittir. 

T.T.B. bu alandaki kazanımlarını ve haklarını elinde tutmak için gayret sarf etmekle 

beraber, hak kayıplarına yol açmamak için, T.T.B. İşyeri Hekimliği Sertifika Programlarına 

katılarak İşyeri Hekimliği Sertifikası edinen hekimlerin yenileme eğitim programlarına 

katılmaları ve sertifikalarını Çalışma Bakanlığı ‘na onaylatması önerilir.  

 
 
 
TURİZM HEKİMLİĞİ 
 

Turizm Hekimliği ülkemize; seyahat, iş veya başka sebeplerle gelen kişilerin sağlığının 
korunmasına, hastalananların da tedavisine yardımcı olan sağlık uygulamalarıdır. Bu görevi yerine 
getiren hekimlere de Turizm Hekimi denmektedir. 

Turizm Hekimliği tanımı T.T.B. tarafından yapılmıştır. Uzun yıllardan beri, bu tanımı koyup, 
verdiği eğitimler sonrasında sertifikalandıran kurum da TTB dir. Ancak şimdilerde özel şirketler de 
T.T.B. dışında bu sertifikayı verebilmektedir. T.T.B.’nin açtığı sertifikasyon programları tabip odaları 
tarafından üyelere duyurulmaktadır. 

Özel otellerde ne yazık ki genelde işyeri hekimliği ile beraber yapılmakta olan bu hekimliğin, 
hükümet nezdinde ayrı bir yeri olmayıp, muayene hekimliği statüsünde değerlendirilmektedir. Yani  
bir turizm tesisinde hekim olarak çalışmak için Turizm Hekimliği sertifikasına gerek yoktur! Ancak 
turizm sektöründe Turizm hekimliği sertifikasına sahip hekimlerle çalışma isteği ve turizm 
hekimliğinin popülaritesi giderek artmaktadır. 

Turizm Hekimi istihdamında T.T.B. ve tabip odalarının bağlayıcı bir yaptırımı ve dahli halen 
bulunmamaktadır. 

Ankara’da T.T.B. bünyesinde kurulan Turizm Hekimliği Kolu  ,  alana ait mevzuatsal  ve pratik 
sorunların tanımlanması  ve çözüm yolları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
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SAĞLIKTA ŞİDDET 

 Son yıllarda giderek artan konu ile ilgili olarak T.T.B. ve tabip odalarının mücadelesi 

sonucu, şiddet olayları sonrası takip ve olayın kamusal dava hüviyetine bürünmesi 

mahiyetinde birtakım kazanımlar elde edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tüm hastane 

başhekimliklerine aşağıda sunulan bildirimleri yapmış durumdadır. Meslektaşlarımızın 

duyarlı ve mevzuat ile kazanılmış durumun sonuna kadar takipçisi olması gerekmektedir. 

Olayların, takip sonuçlarının ve, alınan cezaların tabip odalarına bildirimi sonucu tabip 

odaları ve T.T.B. nin çalışmaları bu alandaki kazanımları arttıracaktır. 

 

T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 951.99/6665 sayılı 

2012/23 sayılı ve 14.05.21012 tarihli Çalışan güvenliğinin sağlanması başlıklı genelgesi: 

Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının 

sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu 

çerçevede, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılarak 

kurumlarımız talimatlandırılmıştır. 

a) Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam 

sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 

Yönetmelik” doğrultusunda; 

1) Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,  

2) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,  

3) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,  

4) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,  

5) Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,  

6) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması, 

7) Beyaz kod uygulamasına geçilmesi, 
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8) Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi. 

b) Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında 

çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet ve iletişim 

konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması. 

c) “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri 

artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulmasının 

sağlanması. 

Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim uzmanları, 

idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum düzenleyerek ulusal 

düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyasını başlatmıştık. Bu 

kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile 

çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca “hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları” 

düzenleyerek sağlık çalışanlarına eğitimler vermekteyiz.  

Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 

muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi 

amacıyla, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu itibarla çalışan 

güvenliğinin sağlanmasında yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluk düşmekte olup 

aşağıdaki talimatlar hassasiyetle uygulanacaktır.  

1) Beyaz kod uygulaması; 

a) “Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip 

edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır.  

b) Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır. 

c) Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılacaktır. 

2) Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi; 
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Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip 

edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları 

ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık 

müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır.  

a) Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. Gerekli 

ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) 

temin edilecektir. 

b) Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı 

sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacaktır.  

c) Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul 

edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin 

başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır.  

d) Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup 

aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır. 

3) Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri; 

a) Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve 

riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili 

bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma 

şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir.  

b) Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu 

bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı 

bulundurulacaktır. 

c) Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını 

gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli 

takip edilecektir. Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları 

anında müdahale edecektir. 
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d) İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi 

konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve “sorun çözücü” 

olarak çalışmaları temin edilecektir.  

e) Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve havalandırılacaktır. 

f) Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır. 

4) Çalışanların eğitimi;  

a) Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim 

becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında 

eğitim verilecektir.  

b) Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir. 

5) Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi; 

a) Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve 

tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar 

süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler 

varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili 

hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” 

güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı 

belirlenecektir.  

b) Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının 

bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda 

bilgilendirilecektir. 

c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve 

cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir. 

6) Hizmetten çekilme; 
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Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi 

gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  

a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı 

olarak bildirilecektir. 

b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme 

talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.  

c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık 

hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte 

alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını 

belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği 

başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında 

hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir. 

7) Bildirim süreci ve hukuki yardım;  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” 

kurulmuş, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” 

internet sayfası oluşturulmuştur.  

a) Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, 

yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine 

bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal 

ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı 

olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı 

mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda 

gerekli hassasiyeti gösterecektir. 

b) Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona doğrudan 

bildirim yapılabilecektir. 
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c) Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan “Beyaz Kod 

Bildirim Formu”nu dolduracaktır. 

d) Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele 

hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini 

araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet 

olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek 

olayın takibini temin edecektir.  

e) Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde 

kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep 

etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle 

Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki 

yardım yapılacaktır. 

8) Diğer hususlar; 

a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 8 inci maddeleri, 

“Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili şekilde uygulanmaya devam 

edilecektir. 

b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile birlikte 

kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık periyotlarla izleyecek ve 

Bakanlığa rapor edecektir.  

c) SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikayetler, başvuruların ancak % 4’ünü 

oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki 

şikâyetler, öncelikle SABİM’den sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve hasta haklarından 

sorumlu başhekim yardımcısı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak, genel ve soyut 

nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru 

bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 



61 
 

Genelgenin İlinizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve 

kuruluşlarına duyurulması ve uygulanmasının teminini, ayrıca Bakanlığımızca çalışan 

güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibini önemle rica ederim. 

 Meslektaşlarımız bu tür olayları tabip odamızın ( Muğla Tabip Odası ) “ALO ŞİDDET” 

hattına her gün her saat bildirim yapabilirler. Telefon numarası: 0 533 529 64 89 olup , 

zorunlu hallerde telefon numarasında bir değişiklik yapılırsa  kullanılan tüm iletişim araçları 

ile üyelerimize değişiklik bildirilecektir. Bildirim halinde veya duyum halinde üyelerimize 

hukuki destek sağlanmaktan da geri kalınmayacaktır. Ancak şiddetle ilgili olarak, 

meslektaşlarımıza bildirim yapmaktan imtina etmemelerini ve bildirimlerin çoğalması 

halinde çalışmaların ve dolayısı ile kazanımların artacağı bilgisini de hatırlatmak isteriz. 

  
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ 
YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan ) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti 
sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle 
personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca 
yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya 
sözleşmeli görev yapan personel ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci 
maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti 
verenler ve 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev 
yapanlara karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar 
sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar. 
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Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, 

b) Bağlı kuruluş birim amiri: Bakanlık bağlı kuruluş merkez teşkilatı en üst amiri ile taşra 
teşkilatında ilgisine göre Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterini ve Halk Sağlığı 
Müdürünü, 

c) Bakanlık: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde belirtilen Sağlık 
Bakanlığı teşkilatını, 

ç) Bakanlık hukuk müşavirliği: Bakanlık merkez teşkilatı hukuk müşavirliğini, 

d) Bakanlık taşra teşkilatı: İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve sağlık grup 
başkanlığını, 

e) Birim amiri: Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı en üst amirini, 

f) Kurum hukuk müşavirliği: Bağlı kuruluşların hukuk müşavirliklerini, 

g) Mağdur: Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevden dolayı işlenen suça maruz 
kalan personeli, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Hukuki Yardımın Mahiyeti 

Hukuki yardım yapılacak haller 

MADDE 5 –(1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele veya bunların 
vefatı halinde kanuni mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuki yardımda 
bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir. 



63 
 

a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda 
suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması. 

b) İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması. 

c) İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık 
durumunda bulunmaması. 

(2) Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde 
mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır. 

Vekâlet ilişkisi 

MADDE 6 –(1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik 
kapsamındaki personele karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve 
kovuşturmalarda; Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye 
teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa göre hizmet alımı suretiyle kendilerine idarece vekâlet verilmiş avukatlar, ayrıca 
vekâletname ibrazı gerekmeksizin ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla 
işlem yapmaya yetkilidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hukuki Yardım Usulü 

Bildirim ve kayıt sistemi 

MADDE 7 –(1) Bakanlık, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı 
personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı bir sistem 
kurar. Bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilemez. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, 
adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi 
yapabilir. 

(3) Bildirim üzerine Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırır. 
Bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de bildirilir. 

Talepte bulunulması 

MADDE 8 –(1) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça kendilerine bildirim yapılan 
hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan personele veya vefatı halinde kanuni 
mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep istikametinde 
hareket eder. Ayrıca mağdur personel veya kanuni mirasçıları, görev yaptığı kurum veya 
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kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilir. İlgili yönetici, bu talebi 
gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir. 

(2) Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenildiği herhangi bir şekilde 
öğrenildiğinde, Bakanlık taşra teşkilatı için il sağlık müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı 
için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirlerince bu Yönetmelik hükümleri resen 
uygulanır ve ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir 
şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınır. 

Hukuk birimlerince inceleme 

MADDE 9 –(1) Hukuki yardım talebine ilişkin taleplerin gereği yapılmak üzere kendilerine 
intikalini müteakip Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı hukuk birimlerince yapılacak 
inceleme neticesinde talebin bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığının değerlendirilmesi 
halinde durum gerekçeli bir yazı ile ilgili birim amirine ve talepte bulunana derhal bildirilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgili personelin itiraz etmesi veya birim 
amirinin yazılı olarak yeniden talepte bulunması halinde dilekçe ve ekleri en geç yedi gün 
içerisinde ilgisine göre Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliğine 
gönderilir. 

(3) Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından verilecek karar ilgili 
personele, birim amirine ve taşra teşkilatı hukuk birimine gönderilir. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, taşra teşkilatı hukuk 
birimleri bu karar çerçevesinde işlem tesis etmekle yükümlüdür. 

(5)  İlgili hukuk birimleri, safahatına göre soruşturma veya kovuşturma işlemleri ile alâkalı 
olarak ifası lâzım gelen hukuki işlemleri gecikmeksizin başlatır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hukuki yardımın sona ermesi 

MADDE 10 –(1) İdarece yapılacak hukuki yardım; 

a) İlgili personelin veya kanunî mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması, 

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, adli mercilerce yapılacak tahkikat 
neticesinde personelin sanık durumuna gelmesi, 

hallerinde sona erer. 
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(2) Hukuki yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, ilgili 
birim amirine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet Savcılığına, kovuşturma 
safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki fiillerden dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma 
sonuçları, ilgili hukuk birimlerince Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilir. 

Vekâlet ücreti 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuki yardıma bağlı olarak Avukatlık 
Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet ücretleri hakkında 26/9/2011 tarihli 
ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞMA 

 Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı son yıllarda yaptığı mevzuat değişiklikleri ile hekimlerin 
özel hastanelerde çalışma koşullarını da bariz şekilde ağırlaştırmıştır. Kadro kısıtlamaları, 
Sağlık Bakanlığının izin verme şartı bu sınırlamaların başlıcalarını teşkil etmektedir. Bu 
kısıtlamaları aşarak bir özel hastanede çalışma olanağına kavuşan meslektaşlarımız işveren 
ile yaptıkları bir sözleşme uyarınca çalışmak ve yerel tabip odalarına üye olmak 
durumundadırlar. 

 *Hekim,  İş Kanunu,  

 Türk Tabipleri Birliği Kanunu,  

 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,   

 Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları ile  

 yürürlükteki yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bir sözleşme uyarınca 
çalışır. 

 

Sözleşme,  

 -Çalışacak hekim ile sağlık kurumu/kuruluşu arasındaki hizmet ilişkisini  
 tanımlamalı,  
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 -Karşılıklı hak ve yükümlülükleri içermeli ve güvence altına almalıdır. 

 -Taraflar arasında iş akdi yapılması yasal olarak  zorunludur. 

 -Sözleşmenin yazılı hale getirilmesi, iki taraf için güvence anlamına gelmektedir.  

-Sözleşme, işveren yönünden;       
 Nitelikli sağlık hizmeti sunumunu,   

 hizmetin kalitesinin ve devamlılığının sağlanmasını, 

-sözleşme, çalışan yönünden;        

 işin tanımlamasını,                                                                        

 genel ve özel çalışma koşullarını,       

 günlük ya da haftalık çalışma süresini,      

 bilimsel çalışmalara katılımı ve yıllık izin süresini, 

            ücret, hak ediş ve primler ile ücretin ödenme biçimini ve  zamanını (hekime 
ödenecek ücret, her halükarda Türk Tabipleri Birliği tarafından  belirlenen  tarifeden 
aşağı olamaz.) ve  

diğer sosyal hakları düzenlemelidir.          

 

*İş ilişkisi devam ederken uyulacak kurallar yanında sözleşmenin feshi durumunda tarafların 
uyması gereken hükümleri,  iş akdi feshinin cezai şart ve/veya tazminatlarını içermelidir. 

  

*Hekimin makul bir zaman öncesinde haber vermesi koşulu ile sağlık kurum/kuruluşu, 
hekimin kendisini güncel bilgilerle yenilemesine ve paylaşmasına olanak sağlayacak 
etkinliklere. Kendi uzmanlık alanı ve ilgili alanlardaki kongrelere katılmasına olanak sağlar. 

 

*Yurt içindeki ve yurt dışındaki kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel çalışmalara, 1 yıl 
içinde toplam 10 iş günü süre ile ( veya bir yıl içinde 2 kere etkinlik süresince) katılım izni 
verilir. Bu izinler yıllık izin sürelerine mahsup edilmez. 

Hekimin kongre masrafları sağlık kurum/kuruluşu tarafından karşılanır (sözleşmede 
belirtilmeli). 

 

SERBEST HEKİMLİK VE MUAYENEHANE STANDARTLARI 

Bilindiği gibi T.B.M.M. de kabul edilen  ( Kabul Tarihi: 21/1/2010 ) 5947 sayılı 
“Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile kamu görevlisi hekimlere muayenehane açma yasağı getirilmiş 
ve “tam gün” uygulamasına geçilmişti. Yasa T.T.B.’nin verdiği bilgiler kullanılarak ana 
muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve 4 Aralık 2010 
CUMARTESİ günü 27775 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gerekçeli Anayasa Mahkemesi 
kararı ile 5947 sayılı yasanın bazı maddeleri iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı Anayasa 
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Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri ile ilgili olduğunu ve kamuda çalışan diğer 
hekimleri ilgilendirmediği savı ile hekimlerin muayene açamayacağına dair kararında ve bu 
yöndeki uygulamalarında bir değişikliğe gitmedi. Ancak bu işlem de T.T.B.’nin başvurusu ile 
Danıştay 5. Dairesi kararıyla durduruldu. Mahkeme kamuda çalışan hekimlere muayenehane 
açma yasağını hukuka uygun görmedi. Hükümet; “Tam Gün”ü bu kez 26 Ağustos 2011 Resmi 
Gazete’de yayımlanan 650 sayılı “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK)”nin içine gizleyerek getirdi. T.T.B. ana muhalefet partisi ile 
görüşerek Kanun Hükmündeki kararnamenin Anayasa mahkemesine götürülmesi gerektiği 
hakkında görüş belirtti. Kanun Hükmündeki Kararname sonuçta Anayasa Mahkemesine iptal 
edilmek talebi ile götürüldü. 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 650 sayılı “Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” yi  
esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi 650 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname  ile ilgili 
verdiği kararda, Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Kanunu 
kapsamında olmaması gerekçesiyle “Tam Gün”le ilgili düzenlemeleri bir kez daha iptal 
etti. İptal kararının, Resmi Gazetede yayınlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini 
kararlaştırdı ve bu anlamda bir bekleme sürecine girildi. Ancak,  Muğla Tabip Odası ve 
Balıkesir Tabip Odasının konu ile ilgili olarak İl İdare Mahkemelerine yaptıkları başvurular 
neticesi mahkemelerce verilen kararlar “Tam Gün”  de son noktayı koyacak ve bekleme 
sürecini sonlandıracak niteliktedir. Muğla 2. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararının uygulanabilmesi için ayrıca Resmi Gazete’de yayınının beklenmesi gerekmediğine 
hükmetti. Böylece Muğla 2. İdare Mahkemesi kararıyla serbest çalışan öğretim üyelerinin 
eğitim ve öğretim hizmeti verebileceği, 657 Sayılı Yasaya tabi hekimlerin de mesai saatleri 
dışında çalışabileceği vurgulanmış oldu.  Keza; Balıkesir İdare Mahkemesi de buna benzer bir 
karar vererek, Balıkesir Üniversitesi mediko-sosyal merkezinde çalışan bir diş hekiminin, özel 
muayenehanesinin 650 sayılı KHK’ye dayanılarak kapatılmasını hukuka aykırı buldu. Ayrıca 
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1480 sayılı kararı da bu yönde alınmış bir b aşka 
karardır.  

Bu arada; Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2011 tarihinde muayenehane standartları ile ilgili 
bir genelge yayınlamıştı (www.ttb.org.tr. Adresinden hukuk, mevzuat, genelgeler sekmeleri 
tıklanarak bulunabilir). 

Genelgede muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve 
sahanlıklar, asansörler, merdivenler, merdiven basamakları, tırabzanlar, iç kapılar, tuvaletler 
ile ilgili mimari standartlar getirilmişti. Esasen bu tür yerleri bulmak olanaklı olmayacağından 
da muayenehane açılışı örtülü olarak yasaklanmıştı. 

Bunun üzerine TTB tarafından 6 Ekim Genelgesinin ve Genelgenin dayanağı olan 
Yönetmeliğin 12/D maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali 
için dava açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi E.2011/10744 sayılı ve 21.03.2012 tarihli kararıyla 
talep gibi Genelgenin 5. Maddesi ile Ek-1’in ve dayanak Yönetmelik hükmü olan 12/D 
maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinin  yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.  

 

 

http://www.ttb.org.tr/
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Yürütmeyi Durdurma Kararında Özetle; 

- Muayenehanelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan sağlık 
tesislerinden olmadığı, 

- Herhangi bir binanın işyeri olarak çalıştırılmasına engel bulunmayan bağımsız bir 
bölümünde açılabilen kendine özgü birinci basamak sağlık kuruluşu olduğu, 

- İmar Kanununu ile ilgili gerekliliklerin görevli ve yetkili olan Belediyeler tarafından dikkate 
alınıp uygulanacağı, 

-  Belediyeden yapı kullanma izni almış bir bina ve bağımsız bir bölüm için muayenehane 
faaliyetinin yürütülebilmesi bakımından faaliyetin niteliği gereği de zorunluluk taşımayan bu 
şartlara uyulup uyulmadığının Sağlık Bakanlığı’nca aranamayacağı, 

- Sağlık Bakanlığı’nın haiz olduğu standart belirleme yetkisinin Türkiye’deki tabiplerin 
tababet sanatını herhangi bir kamu ve özel sağlık tesisi çatısı altında olmaksızın vatandaşlara 
birebir icra etme hakkını sınırlayacak içerikte kullanamayacağı, 

- Dava konusu düzenlemelerin, muayenehanelerde yürütülen işin niteliği ve hizmet gerekleri 
bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bu kararla birlikte aşağıdaki koşullar muayenehane açmak isteyen hekimlerden 
istenemeyecektir; 

- Binaların giriş kapısının en az 91,5 cm olması, 

- Özürlülerin kullanabileceği rampaların olması, 

- Asansör kapısının 91,5 cm olması, 

- Merdivenlerin basamak genişliğinin 30 cm ve rıhların 15 cm’den yüksek olması, 

- 8-10 basamaklı bir sahanlık bulunması, 

 - Merdivenlerin her iki yayında tırabzan olması ve genişliğinin 32-38 mm olması, 

- İç kapıların minimum 81,5 cm olması, 

- Tuvaletlerin özürlülerin kullanabileceği şekilde ve net kapı genişliği net 81,5 cm olması  gibi 
ölçülerle bilinen ve Genelgenin Ek-1’İNDE yer alan standartlar. 

Muayenehane Açmak İsteyen Hekimlerden İstenebilecek Koşullar; 

-  Tek hekim için 12 m² hasta bekleme salonu, 

- 16 m²’lik muayene odası, 

- Depreme dayanıklılık raporu (bu rapor meslek odasına kayıtlı ve büro tescillerini yaptırmış 
yetkili inşaat mühendisleri ve mühendislik firmalarınca yapılabilecek olup il çevre ve 
şehircilik müdürlüklerince değerlendirilerek uygunluk görüşü alınacaktır) 

- Tıbbi atık raporu ve tıbbi atık sözleşmesi, 

- Muayenehanenin açılacağı mekanda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösterir 
belge (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra 
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olanlarda muayenehanelerin içinde alınan tedbirlerin yer alması yeterli olup daha önceki 
tarihli olanlarda ise binanın yangın açısından uygunluğuna dair hususların da yer alması 
istenmektedir). 

 Özel hastane, poliklinik ve dal merkezleri özel hekimliğin diğer kolları olup ne yazık ki  
oluşan sağlık ortamında hekim emeğinin sömürülmesine açık çalışma alanları haline 
gelmiştir. Ucuzlattırılmış hekim iş gücü bu oluşumda en büyük etkendir. Hekim emeğinin 
sömürülmesine karşı bazı tabip odalarınca çalışmalar yapılmış ve bazı kararlar alınmıştır. 
Bunlardan biri İstanbul Tabip Odasının aldığı karardır ( 2011 ). Bu karara göre: 

 “Hekim sözleşmelerinde aşağıdaki yerine getirilmemesi halinde özel sağlık kuruluşları 
tarafından talep edilen üyelik belgesi, faaliyet belgesi, onay belgesi vb. belgeler  Tabip Odası 
tarafından verilmeyecektir. 

Yeni düzenlenen sözleşme maddelerinin; 

1-  Ücret(hak ediş, prim, ilave ücret vb) ve ödenme biçimi  

Taraflar arasında yapılan ücret anlaşması ve ödeme biçimi açık, tartışmaya yer bırakmayacak 
şekilde belirtilmelidir. 

2-  Çalışma gün ve saatleri  

Sözleşmede belirlenen gün ve çalışma saatleri dışında ki her türlü çalışmanın fazla çalışma ya 
da fazla süreli çalışma olduğu belirtilmelidir. 

3-Yıllık  Ücretli İzin Süresi 

Dinlenme hakkının bir gereği olan yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmelidir. 

4- İmza ve kaşe 

Şirket/İşveren adına imzaya yetkili kişinin ıslak imza ve kaşesi ve hekimin ıslak imzası ve 
kaşesi olmalıdır. (Sözleşmenin fotokopisi değil taraflarca imzalı aslı istenecektir.)” 

 Bu kararın alınması amacı ile tabip odalarının özel hekimlik komisyonlarının 
oluşturulması, çalıştırılması, konunun tüm yönleri ile ve mümkün olduğunca özel-serbest 
hekimlerin ekseri çoğunluğu ile irdelenmesi en geçerli yol olacaktır. 

 

ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 

Bilindiği gibi, "Tam Gün Kanunu" olarak adlandırılan 30.01.2010 tarih ve 5947 sayılı 
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun'a madde eklenmiş ve zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası 
düzenlenmiştir. Kanun değişikliğinin ardından da, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında 
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Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir. Son olarak da Tıbbi 
Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve 
Talimatı'nda, 19.07.2011 tarih ve 27999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler 
yapılmış ve bu değişikliklerin 30.07.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

2005 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin 
düzenleme yapmak amacıyla T.T.B. temsilcilerinin de yer aldığı bir dizi toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantılara T.T.B. nin yanı sıra avukat, mimar-mühendis, muhasebeci, mali müşavir 
mesleklerinin temsilcisi olan meslek örgütleri de katılmıştır. Belirmek gerekir ki söz konusu 
çalışmalara kadar mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin genel  nitelikte bir düzenleme 
bulunmamaktaydı. Toplantıların ardından tüm meslekleri kapsayacak biçimde  “Mesleki 
Sorumluluk Sigortası Genel Fiyatları” adlı düzenleme yapılmış ve 16.03.2006 tarihli resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ardından 21.09.2006 tarihli resmi Gazetede  
“Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu”  yayınlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu 
süreçte TTB tarafından “Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Fiyatları”nda yer alan ve 
hekimleri olumsuz etkileyecek bir dizi düzenlemeye karşı çıkılmıştır. Bu karşı çıkış sebebi ile 
“Genel Fiyatların” C.10. Klozlar ve Özel Fiyatlar maddesine “Bu genel fiyatların eki 
niteliğindeki klozlar genel fiyatlara göre özel düzenlemeler içerebilir. Taraflar sigorta ettiren 
ve sigortalanan aleyhine olmamak üzere özel fiyatlar kararlaştırabilirler” hükümleri eklenmiş 
ve hekimler lehine bazı özel düzenlemelere yer verilmesi sağlanmıştır. “Genel Fiyatlar” ve 
“Kloz” un yayınlanmasının ardından yani 2006 yılının sonundan itibaren de sigorta şirketleri 
tarafından hekim mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri hazırlanarak hekimler 
sigortalanmaya başlanmıştır. 
  

Ancak bu noktada T.T.B. nin sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara ilettiği önerilerin 
yeterince karşılanmadığını belirtmek gerekir. TTB bu süreçte hastaların zararını karşılayacak, 
hekimleri sadece hastaların menfaatlerini düşünerek uygulama yapmaya özendirecek ve 
giderek hataları en aza indirgeyecek zorunlu kamusal bir sigorta sistemini savunmuştur. 

 
5947 sayılı  “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Dair ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’, kısaca Tam Gün Kanunu 30.01.2010 günlü 
Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun’un 8. Maddesi ile 1219 sayılı “Tababet ve Şuabat’ı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”a şu madde ekleniyordu:  “MADDE 8 – Kamu sağlık 
kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeni ile kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile 
kurumlarınca yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı 
kendileri tarafından diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda kurum bütçelerinden 
ödenir. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra 
eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan olanlar tıbbi kötü 
uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine rücuları 
karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Zorunlu Mesleki 
Mali Sorumluluk Sigortası primleri mesleklerini serbest icra eden hekimlerin kendileri 
tarafından karşılanır, Özel hastane ve kurumlarda çalışan hekimlerin ki yarısı hekim 
tarafından yarısı ise özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından (işveren tarafından) 
karşılanır. İşveren tarafından ödenen bu yarı prim hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde 
çalışanın maaşı ve sair mali haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme 
yapılamaz. Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarı ile uygulama ve esasları sağlık 
Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu maddedeki 
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zorunlu sigortaları yaptırmayanlara mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 
5000 TL idari para cezası verilir.” Aynı Kanun’un 20. maddesi gereğince, bu düzenleme 6 ay 
sonra yürürlüğe girecekti. 

Ana muhalefet partisi tarafından söz konusu düzenlemenin tamamı değil, sadece 
kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere getirilen “primlerin yarısını kendilerinin 
ödemeleri zorunluluğu” Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü ve yalnızca maddenin bu kısmının 
iptali talep edildi. 
Anayasa Mahkemesi “primlerin yarısını kendilerinin ödemeleri zorunluluğu” ibaresini hukuka 
aykırı bulmadı ve yürütmeyi durdurmadı. Böylece madde bu haliyle yani 30.07.2010 
tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece 5947 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile tüm hekimlere, “tıbbi 
kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca 
kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunluluğu getirilmiş oldu. 
 
21 Temmuz 2010 yürürlük tarihli tebliğ ve T.T.B. ‘nin itirazları 
 

8. maddenin 5. Fıkrasında zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama 
usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirleneceği düzenlenmiştir. Bu hüküm “Uyarına Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu 
Mali Sigortasında Kurum Katkısına Ait Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” 21.07.2010 gün ve 27648 
sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
Buna göre: 1-Tebliğin genel fiyatlar bölümünde sigortanın konusu düzenlenmiş ve bu 
çerçevede hekimlerin poliçede belirtilen mesleki faaliyeti icra ederken meydana gelen 
zararların sözleşme kapsamında karşılanacağı ifade edilmiştir. “Kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olanlar, yaptıracakların sigortasının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner 
sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. 
2-Kamu çalışanı hekimlerin sözleşmeleri kendilerinin yaptıracağı düzenlenirken, özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden yetki özel sağlık kuruluşlarına devredilmiştir. “Özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına  
göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri kurum ve 
kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı 
sigortalıya yansıtılır.” 
3) Mesleklerini serbest olarak icra eden hekimler ile aile hekimlerinin sigorta primlerinin 
tamamının kendileri tarafından ödeneceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle aile hekimleri 
ile Sağlık Bakanlığı arasındaki organik bağ görmezden gelinmiş, idarenin aile hekimlerinin de 
işvereni olduğu dikkate alınmamıştır. Oysaki 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 
Hakkında Kanun’un, “Personelin statüsü ve mali hakları başlıklı 3. Maddede Sağlık 
Bakanlığı’nın hekimlerle sözleşme imzalayarak aile hekimi olarak çalıştıracağı, çalışmalar 
karşılığında Bakanlıkça ödeme yapılacağı ifade edilmiştir. 
Görüldüğü gibi idare sözleşme ilişkine dayanarak aile hekimlerinin çalışma koşulları ve 
işyerlerini sunulacak hizmetin niteliğini tespit etmektedir. Bu anlamıyla aile hekimi ile idare 
arasında bir çalışan-çalıştıran ilişkisinin varlığının kabulü zorunludur. Özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden böyle bir iş akdi dikkate alınarak sigorta 
primlerinin yarısının işveren tarafından ödenmesi  öngörülürken  aile hekimleri ile idare 
arasında iş akdinin tüm unsurlarını taşıyan sözleşmenin dikkate alınmaması Anayasa’nın 10. 
maddesinde düzenlenen eşitlik  ilkesine aykırıdır. 
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4) Risk grupları ile buna bağlı olarak teminat tutarları ve prim miktarları; uzmanlık dallarına 
göre belirlenmiştir. Tebliğ’in Tarife ve Talimatlar bölümünde yer alan çizelge ile tıpta ana ve 
yan dal uzmanlık alanlarına göre dört risk grubu belirlenmiş ve her bir gruba göre prim 
tutarları tespit edilmiştir. Her bir olay başı toplam azami teminat tutarı ise tüm gruplar için 
300.000 TL olarak saptanmıştır. Uzmanlık alanlarına göre belirlenen risk gruplarının hangi 
gerekçelerle oluşturulduğu bilinmemektedir. Risk grupları belirlenirken herhangi bir nesnel 
ölçüt üzerinden değerlendirme yapılmamış, keza risk gruplarına karşılık gelen sigorta 
primleri de somut bilgi ve belgelere dayanılarak tespit edilmemiştir. Örneğin bir toplum 
sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekim ile bir hastanenin acil servisinde çalışan hekimin 
riski bir birinden çok farklıdır. Yine uzman bir hekimin tek başına bir ilçe devlet hastanesinde 
çalışırken meslek icrasına etki eden koşullarla, gelişmiş bir eğitim araştırma hastanesinde 
etki eden koşullar dolayısıyla risk oranları farklıdır. Bu unsurların göz ardı edilerek hekimlerin 
hangi alanda uzman olduklarına göre risk gruplarına yerleştirilmeleri ve bunlara göre 
teminatın ve ödeyecekleri primlerin belirlenmesi de bu alanın gereklerine uygun değildir. 
5) Risk gruplarını gösterir çizelgelerde, asistanlar yönünden ayrıca bir düzenleme 
yapılmamış, böylece asistan hekimlerin de tıpkı uzman hekimler gibi prim ödemesi 
planlanmıştır. Oysa ihtisası esnasında eğiticileri izleyen ve tıbbi işlemleri ancak eğiticilerin 
nezaret ve gözetiminde yapabilen asistanların, “uzmanmış” gibi kabul edilmesi anlaşılabilir 
değildir. Üstelik ilgili mevzuat eğitim süresince, mesleğin başka bir yerde icrasını da 
yasakladığından, durum asistanların aylık geliri yönünden de adaletsizdir. 
6) 300.000-TL olarak belirlenen teminat tutarının maddi, manevi tazminat ve yargılama 
giderlerini kapsayacağı düzenlenmiştir. Ancak idarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve 
cezai şartlar, kapsam dışındadır. 
7) Prim artışlarının yargı kararı sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir olay 
nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya 
daha fazla tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzenlenmiştir.  
8) Tebliğde rizikonun gerçekleşmesi hali sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl ile 
sınırlandırılmıştır. Böylece sigorta süresi içinde yapılan mesleki faaliyetlerden dolayı 
gerçekleşen zararın karşılanması için en geç sözleşme süresinin bitimden itibaren iki yıllık 
süre içinde rizikonun gerçekleşmesi yani hekimin sigorta şirketine ihbarda bulunması 
gerekmektedir. Oysa tıbbi uygulama hataları nedeniyle hekimler aleyhine maddi ve manevi 
tazminat istemli davalar, taksirle yaralama ve öldürme gerekçesiyle ceza davaları açılabildiği 
gibi, disiplin cezası uygulanması isteminde de bulunulabilinmektedir. Tüm bu süreçler çok 
uzun sürdüğü gibi ceza ve hukuk davalarında uzun zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Tıbbi 
uygulama hataları nedeniyle hastalar belirtilen bu süreler içerisinde hekim aleyhine 
mahkemeye başvurabilecek ancak eylemin gerçekleştiği tarihteki sigorta poliçesi hastanın 
zararını karşılamayacaktır. Dahası zamanaşımı sürelerinin uzunluğu ve poliçelerin ancak 
toplamda 3 yıllık bir süreyi güvence altına aldığı dikkate alındığında rizikonun herhangi bir 
poliçe kapsamında kalması da söz konusu olamayabilecektir. 
9) Hekimlerin rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının olay ve zararın tespitine yönelik 
olarak talep ettiği tüm belgeleri vereceği düzenlenmiştir. Bu haliyle söz konusu düzenleme 
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. maddesi ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 9. Maddesinde 
düzenlenen hekimlerin sır saklama yükümlülüğü ile Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21. 
Maddesinde düzenlenen hastanın mahremiyet hakkının ihlali sonucunu yaratmaktadır. 
Dünya Tabipler Birliği Dünya Tabipler Birliği Amsterdam Bildirgesinin 4. maddesinde, Bali 
Bildirgesinin 8. Maddesinde ve Lizbon Bildirgesinin 4. Maddesinde hastanın tıbbi durumu, 
tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel diğer tüm bilgilerin sır sayılması 
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gerektiğini belirtmiş ve bunların hastanın rıza gösterdiği haller dışında ancak kesin bir 
mahkeme kararıyla açıklanabileceğini düzenlemiştir. Oysa hastanın onayı koşuluna yer 
vermeksizin hasta bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan bu düzenleme, hekimlerin sır 
saklama yükümlülüklerini ve hastanın mahremiyet hakkını ihlal etmektedir. 
19 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bazı talimat 
değişiklikleri 
Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel fiyatları ile Tarife ve 
Talimatında Yapılan Değişiklikler, 19 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete yayımlanarak 30 
Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğü konmuştur. Bu değişikliklerle; 
1) Her bir olay için belirlenen toplam azami teminat tutarı 300.000 TL’den, 400.000 TL’ye 
çıkarılmıştır. 
2) Daha önce toplam teminat tutarında bir üst sınır bulunmazken, “her durumda sözleşme 
kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000TL’yi aşamaz.” düzenlemesi ile üst sınır 
getirilmiştir. 
3) Önceki düzenlemede sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya da tazminat ödemesi 
yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde prim indirimi uygulanacağı 
düzenlenmişti. (Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha 
fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’ydi.) Ancak son düzenleme ile 
hekim şikayet veya dava sürecinin sonunda kusurlu bulunmasa bile, sadece ihbarın 
gerçekleşmesi yeterli bulunmuş ve “ihbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği 
durumlarda herhangi bir indirim veya zam” uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 
4) Sigortalıya bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme döneminden önceki 10 yıllık 
dönemde yapılan tıbbi uygulamalarla ilgili tazminat taleplerine karşı teminat sağlanmıştır. 
Ancak on yıllık sürenin başlangıcı 30 Temmuz 2009 olarak belirlenmiştir. Dolayısı bu 
düzenleme ancak 2019 yılında, gerçek bir korumaya dönüşecektir. 
5) Bu değişiklik ile ilk kez, “bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen 
olaylar için sigorta koruması yoktur.” düzenlemesi getirilmiştir. Böylece sigortanı n kesintisiz 
yaptırılması öngörülmüştür. 
6) Hekimlik mesleğinin bırakılması halinde; (geriye dönük 10 yıllık teminata ek olarak), son 
sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden kaynaklanan tazminat talepleri, 
sözleşmeyi takip eden 2 yıl süresince teminat altına alınmıştır. Oysa önceki düzenlemede 
sözleşmenin bitiş tarihinden sonraki iki yıllık süreden, mesleğin bırakılması koşuluna 
bakılmaksızın, bütün hekimler yararlanabiliyordu. 
7) Daha önce teminat içinde olan “her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri”, 
sigorta teminatı dışında kalan haller içinde sayılmıştır.  
8) Önceki düzenlemede “davanın veya hukuki takibin öğrenilmesi” ya da mahkeme 
tarafından hekimin kusurlu olduğuna dair bir karar verilmiş olması halinde riziko 
gerçekleşmiş sayılıyor ve hekimin sigortacıya bu durum beş gün içinde bildirim yükümlülüğü 
doğuyordu. Son düzenleme ile “sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu 
öğrendiği anda” riziko gerçekleşmiş sayılmış ve böylece hekimin ihbar yükümlülüğü 
başlatılmıştır. Uygulamada sıkıntılara yol açacağı kuşku götürmeyen bu maddenin dikkate 
alınması ve örneğin tazminat talebini içeren bir ihtarnamenin ulaşması, dava dilekçesinin 
tebliğ edilmesi gibi hallerde, 5 günlük bildirim yükümlülüğünün başladığının unutulmaması 
gerekir. 
9) Risk Grupları Tablosunda ise; “Pedodonti” uzmanlık dalının adı “Çocuk Diş Hekimliği” 
olarak değiştirilmiş, “Sitoloji (Sitopatoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak 
değiştirilmiş,“Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak 
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değiştirilmiş, 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi”, “Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi”, “Gelişimsel Pediatri” uzmanlık dalı eklenmiştir. 

Genel olarak; 
5947 sayılı Yasa’nın 8. Maddesi ile getirilen ZMSS zorunlu kılan somut nedenler 

bulunmamaktadır.130.000 civarında hekim ve diş hekiminin zorunlu sigorta için özel sigorta 
kuruluşlarına ödemek zorunda kalacağı prim miktarı ile sigorta edilen risk arasında açık bir 
orantısızlık söz konusudur. Öyle ki Tebliğ’deki sigorta primleri dikkate alındığında sigorta 
şirketlerine yıllık yaklaşık 80 milyon civarından sigorta primi ödenecektir. Bu haliyle kamusal 
kaynaklar, sigorta şirketlerine prim adı altında aktarılmakta, Kanun bir halk sağlığı sorunu 
olan hatalı tıbbi uygulamaların ortadan kaldırılması ve parasal kaynakların bu önceliğe göre 
harcanması işlevini yerine getirmemektedir. 

Kanun’un getiriliş gerekçesi; zarar görenlerin haklarına daha çabuk ve tam olarak 
kavuşmaları olarak ifade edilmektedir. Ne var ki Kanun maddesinde zarar görenlerin bir 
an önce zararlarının karşılanmasına ilişkin bir yöntem bulunmamaktadır. Öngörülen; zarar 
görenlerin yine mahkemeye gitmesi ve mahkeme kararı ile zararını tespit ettirip tahsil 
etmesidir. Oysa sağlık hizmetinin kusurlu verilmesinden kaynaklı tazminat davaları 
ortalama 4-7 yıl arasında sonuçlanmaktadır. 

Tazminat davalarının baskısı ve giderek yükselecek primler nedeniyle hekimler riskli 
hastalara gerekli tıbbi girişimlerde bulunmaktan kaçınacaklardır. Nitekim mesleki sorumluluk 
sigortasının, ortaya çıkan mesleki uygulama hatalarını azaltıcı, sağlık hizmetinin niteliğini 
arttırıcı bir etkisinin olmadığı, sağlık hizmet sunumu sonrasında açılan davaları sayısal olarak 
arttırdığı, primlerin yüksekliği sebebiyle hekimlerin gelirlerini azaltıcı etkisinin yanı sıra, 
hekimleri riskli hizmetleri sunmaktan kaçınmaya sevk ettiği, olası riskin azaltılması amacıyla 
çok sayıda tetkike başvurulması eğiliminin artması sebebiyle hizmetin pahalılaşmasına sebep 
olduğu, bu nedenle toplumsal yarar açısından uygun olmadığı yapılan çalışmalarla tespit 
edilmiştir. Keza bilimsel araştırmalar, tıbbi uygulama hatalarının büyük çoğunluğunun kişisel 
ihmalden değil; sağlık sistemindeki problemlerden kaynaklandığına dikkat çekmektedir .Bu 
çerçevede zorunlu sigorta uygulamasını gerektiren nedenler olmaksızın bireylerin 
Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme hürriyetine sınır getirilmesi ve bunun 
sonucunda prim ödemekle yükümlü kılınmaları Anayasa’nın 2. Maddesinde düzenlenen 
sosyal devlet ilkesine açıkça aykırıdır. Meslek örgütü olarak görüşümüz odur ki 5947 sayılı 
“Tam Gün” Kanunu ile getirilen 8. Maddenin yürürlükten kaldırılması gerekir. 
En Çok Sorulan 20 Soru 
SİGORTA POLİÇESİ YAPTIRMAYA KİM YETKİLİDİR? 
a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,  
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları 
tarafından, 
c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar  
ASİSTANLARA YONELİK DUZENLEMELER NELERDİR. PRİM ORANLARI NASIL BELİRLENİR. 
KİM TARAFINDAN ODENİR? 
Tebliğin genelinde de, risk gruplarına gösterir çizelgelerde de, asistanlar yönünden ayrıca bir 
düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle asistan hekimlerin de, uzman hekimler gibi prim 
ödemesi gerekmektedir. Aynı şekilde primin yarısı hekim tarafından, yarısı döner sermaye 
havuzundan karşılanmaktadır. Oysa ihtisası esnasında eğiticileri izleyen ve tıbbi işlemleri 
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ancak eğiticilerin nezaret ve gözetiminde yapabilen asistanların, “uzmanmış” gibi kabul 
edilmesi anlaşılabilir değildir. Üstelik ilgili mevzuat ihtisas süresince, mesleğin başka bir 
yerde icrasını da yasakladığından, durum aylık gelir ve maddi olanaklar yönünden de 
adaletsizdir. 
SİGORTA POLİCESİ HANGİ ZARARLARI KARŞILAR? 
Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12. Maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu 
veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;  
• sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki 
faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak 
• sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve  
• bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen 
limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u 
geçemez. 
SİGORTA POLİCESİ HANGİ RİSKLERİ KARŞILAMAZ? 
a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit 
edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,  
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile 
davranışları, 
c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, 
uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen 
olaylar, 
ç) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar; 
d) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamıyor. 
SİGORTA SOZLEŞMESİ, SİGORTALI OLUNDUĞU SURECE ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BUTUN 
ZARARLARI KARŞILAR MI? 
Sigortalıya bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme döneminden önceki 10 yıllık 
dönemde yapılan tıbbi uygulamalarla ilgili tazminat taleplerine karşı teminat sağlanmıştır. 
Ancak on yıllık sürenin başlangıcı 30 Temmuz 2009 olarak belirlenmiştir. Dolayısı bu 
düzenleme ancak 2019 yılında, gerçek bir korumaya dönüşecektir. 
TEMİNAT TUTARI NE KADAR? 
Son değişiklik ile her bir olay için belirlenen toplam azami teminat tutarı 300.000-TL’den, 
400.000- TL’ye çıkarılmıştır. 
TEMİNATTA UST SINIR VAR MI? 
Daha önce toplam teminat tutarında bir üst sınır bulunmazken,“her durumda sözleşme 
kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000-TL’yi aşamaz.” düzenlemesi ile üst sınır 
getirilmiştir. 
PRİMLER NASIL ODENİR? 
a) Kamuda çalışan hekimler; yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya 
sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi 
bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum 
bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta 
acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili 
kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.  
b) Özel sağlık kurumlarında çalışan tabiplerin sigorta sözleşmesinin primleri, kurum 
tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıya 
yansıtılır. 
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c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta 
primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir. İkinci yıl normal primlerin nasıl tespit 
edileceğine ilişkin bir yöntem belirlenmemiştir. 
RİSK GRUPLARI, BUNA BAĞLI OLARAK TEMINAT TUTARLARI VE PRIM MIKTARLARI HANGİ 
ÖLCUTE GORE BELİRLENİYOR? 
Uzmanlık dallarına göre belirlenmektedir. Risk grupları belirlenirken herhangi bir nesnel 
ölçüt üzerinden değerlendirme yapılmamış, keza risk gruplarına karşılık gelen sigorta 
primleri de somut bilgi ve belgelere dayanılarak tespit edilmemiştir. Örneğin bir toplum 
sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekim ile bir hastanenin acil servisinde çalışan hekimin 
riski birbirinden çok farklıdır. Yine uzman bir hekimin tek başına bir ilçe devlet hastanesinde 
çalışırken meslek icrasına etki eden koşullarla, gelişmiş bir eğitim araştırma hastanesinde 
etki eden koşullar dolayısıyla risk oranları farklıdır. Bu unsurların gözardı edilerek hekimlerin 
hangi alanda uzman olduklarına göre risk gruplarına yerleştirilmeleri ve bunlara göre 
teminatın ve ödeyecekleri primlerin belirlenmesi de bu alanın gereklerine uygun değildir. 
Risk grupları ve bunlara bağlı teminat tutarlarının, çalışma alan ve koşullarına göre 
belirlenmesi gerekir.  
AYNI ZAMAN DİLİMİNDE BİDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA CALIŞAN HEKİMLER 
YONUNDEN SİORTA PRİMİ KİM TARAFINDAN, NE ORANDA ODENECEKTİR? 
Yayınlanan düzenlemelerde; aynı zaman diliminde birden fazla sağlık kuruluşunda çalışan 
hekimler için, çalıştıkları kurumları n sigortacıya yapacakları primi ödeme yükümlülükleri 
konusundaki bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 1219 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 12’nci 
madde ile hekimlere her yaptıkları iş için ayrı ayrı değil, bir bütün olarak mesleklerinin icrası 
için zorunlu sigorta yaptırılması öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle Kanun, mesleğin icra 
edildiği yere göre değil, doğrudan mesleğin icrası nedeniyle sigorta zorunluluğu getirdiği için, 
tek sigorta yaptırılması gerekir. 
SİGORTACIYA NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİM YAPILIR?  RİZİKO NE ZAMAN GERCEKLEŞMİŞ  
SAYILIR? 
Önceki düzenlemede “davanın veya hukuki takibin öğrenilmesi” ya da mahkeme tarafından 
hekimin kusurlu olduğuna dair bir karar verilmiş olması halinde riziko gerçekleşmiş sayılıyor 
ve hekimin sigortacıya bu durum beş gün içinde bildirim yükümlülüğü doğuyordu. Son 
düzenleme ile “sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda” 
riziko gerçekleşmiş sayılmış ve böylece hekimin ihbar yükümlülüğü başlatılmıştır. 
Uygulamada sıkıntılara yol açacağı kuşku götürmeyen bu maddenin dikkate alınması ve 
örneğin tazminat talebini içeren bir ihtarnamenin ulaşması, dava dilekçesinin tebliğ edilmesi 
gibi hallerde, 5 günlük bildirim yükümlülüğünün başladığının unutulmaması gerekir. 
SİGORTACI TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDER? 
Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara 
ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli 
belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş 
günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
EKİP ÜYELERİNİN OLASI “HATALARI”NDA ZARAR NASIL VE KİM TARAFINDAN 
KARŞILANACAKTIR? 
Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir ve sağlık hizmetinin niteliğini doğrudan ülkede uygulanan 
sağlık sistemi belirlemektedir. Yapılan araştırmalarda tıbbi uygulama hatalarının büyük 
çoğunluğunun kişisel ihmalden değil; sağlık sistemindeki problemlerden kaynaklandığına 
dikkat çekilmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak Sağlık Bakanlığı’na karşı tazminat 
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istemli açılan davaların bir kısmı, organizasyon kusurları veya hekim dışındaki diğer sağlık 
personelinin kusurları nedeniyle açılmaktadır. Buna rağmen ekip üyeleri, sigorta kapsamına 
alınmamıştır. 
 ZARARA UĞRAYANLARIN BAŞVURABİLECEĞİ MEKANİZMALAR ve HEKİM HAKKINDA 
YAPILABİLECEK OLASI İŞLEMLER NELERDİR? 
Tıbbi uygulama hataları nedeniyle hekimler aleyhine maddi ve manevi tazminat istemli 
davalar, taksirle yaralama ve öldürme gerekçesiyle ceza davaları açılabileceği gibi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na ve/veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi çalışanlar 
yönünden disiplin soruşturması yürütülebilir ve tüm hekimler yönünden deontolojik ihlaller 
nedeniyle meslek odasına şikayette bulunulabilinir. Dolayısıyla hekim aynı olay nedeniyle, 
birden fazla hukuki işlem ve yaptırım ile karşı karşıya kalabilir. Hem hastalar, hem hekimler 
yönünden Mahkeme dışında başkaca bir mekanizma neden yaratılmamıştır. Davaların 
ortalama 4-7 yıl arasında tamamlandığı dikkate alındığında, Mahkeme dışında başkaca 
mekanizmalara örneğin meslek odası temsilcilerinin de yer aldığı uzlaşı kurullarına ihtiyaç 
olduğu açıktır. 
GRUP SİGORTASI YAPTIRILABİLİR Mi? TABİP ODALARININ HEKİM YERİNE SOZLEŞME 
AKDETMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
Grup sigortası ile menfaati benzer olan kişiler yönünden ortak bir poliçenin hazırlanması ve 
böylece poliçede hekimler yönünden daha lehe koşulların düzenlenmesi mümkün olabilir. 
Bu durumun tabip odalarının üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma göreviyle de uyumlu 
olacağı açıktır. Ancak Tebliğ, anlaşılmaz bir şekilde grup sigortası yaptırılmasını yasaklamıştır! 
Meslek odasının da, hekimler adına sözleşme akdetmesi mümkün görünmemektedir. 
HEKİMİN KENDİ BRANŞI DIŞINDA GÖREV YAPMASI HALİNDE (ÖRNEĞİN ACİL SERVİSTE 
NÖBET TUTMASI), ORTAYA CIKACAK ZARAR SİGORTA KAPSAMINDA MIDIR? 
Hazine Müsteşarlığı’nın B.02.1.HZN.0.10.01.01 sayılı yazısı ile açıkça ifade edildiği gibi; 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 12 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmü uyarınca sigortanın kapsamı “..tıbbi kötü uygulama nedeniyle 
kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rücular...” 
olarak tanımlandığından, hekimlerin mesleki faaliyetlerine ilişkin doğabilecek tüm zararlar 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındadır. 
HEKİM BİRDEN FAZLA ALANDA UZMAN ÜNVANINA SAHİPSE, HANGİ UZMANLIK ALANI 
ÜZERİNDEN SİGORTA YAPILACAKTIR? 
Birden fazla uzmanlığı olan hekimlerde, riski en yüksek olan uzmanlık alanına göre sigorta 
yaptırılacaktır.  
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA MAKBUZ YA DA FATURA KESEREK CALIŞAN BİR HEKİMİN 
SİGORTASI KİM TARAFINDAN KARŞILANIR/KARŞILANMALIDIR? 
Önemli olan hekimin hangi sosyal güvenlik şemsiyesine tabi olduğu (eski isimleriyle SSK veya 
Bağ-Kur!?) değil, çalışma biçimidir. Tüm mesaisini özel sağlık kuruluşuna hasreden, işverenin 
emir ve talimatları doğrultusunda ve belirli bir ücret karşılığında çalışan bir hekim; makbuz 
veya fatura kesiyor olsa da, bu özel sağlık kuruluşunun çalışanıdır. Dolayısıyla sigorta 
priminin yarı yarıya ödenmesi Gerekir. 
ACİL SERVİSTE CALIŞAN BİR PRATİSYEN HEKİMİN SİGORTASI HANGİ RİSK GRUBUNA GORE 
YAPILIR? 
Uzmanlık alanı acil tıp olan tüm hekimler 4. risk grubunda yer almaktadır. Ancak söz konusu 
olan pratisyen hekimse, nerede görev yaptığına bakılmaksızın 2. risk grubundan poliçe 
düzenlenmektedir. 



78 
 

ZORUNLU SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR İLE TARİFE VE TALİMATINDA BELİRTİLEN 
ŞARTLARI HEKİM LEHİNE İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 
Evet.  
 
 Yeni çıkarılan bir yönetmelikle; tıbbi kötü uygulamalardan kaynaklandığı iddia edilen 
zararlarda,  anlaşmazlığın, tarafların uzlaşması sureti ile çözümüne imkan sağlanmıştır: 
 

Resmî Gazete 

Sayı : 28384 

YÖNETMELİK 

Sağlık Bakanlığından: 

SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA 
YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olarak 
taraflardan herhangi birisinin dava açma süresi içerisinde Bakanlığa yapacakları maddi ve 
manevi tazminat başvurularının, uzlaşma yoluyla halledilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara 
uğradığını iddia eden kişileri, sağlık meslekleri mensuplarını, mesleki mali sorumluluk 
sigortası yapan sigorta şirketlerini ve uzlaştırıcı olarak belirlenen hukukçuları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
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b) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

c) Taraflar: 5 inci maddede belirtilen kişileri, 

ç) Uzlaşma: Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişiler 
ile zarar verdiği iddia olunan sağlık çalışanları ve varsa mesleki mali sorumluluk sigortasını 
yapan sigorta şirketinin temsilcisinin bir araya gelerek bir uzlaştırıcının da katılımıyla maddi 
ve tazminat talebi konusundaki uyuşmazlık çözüm yöntemini, 

d) Uzlaştırıcı: Tarafların uzlaşma sürecini yönetmesi hususunda üzerinde anlaşacakları 
hukukçu kişiyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uzlaşma Sürecine İlişkin Temel Esaslar 

Taraflar 

MADDE 5 – (1) Uzlaştırma sürecinin tarafları şunlardır: 

a) Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişi ve bunların 
birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci. 

b) Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu veya bunların birden fazla olması hâlinde 
aralarından seçecekleri bir temsilci. 

c) Varsa ilgili meslek mensuplarının mesleki mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta 
şirketinin temsilcisi veya bunların birden fazla olması hâlinde ise aralarından seçecekleri bir 
temsilci. 

(2) Birinci fıkrada sayılan her üç tarafın da uzlaşma yolunu kabul etmesi hâlinde, uzlaşma 
süreci başlar. 

Haklar ve yükümlülükler 

MADDE 6 – (1) Taraflar, uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya 
bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest olup uzlaşma süreci boyunca eşit haklara 
sahiptir. 

(2) Uzlaştırıcı, 

a) Görevini tarafsız ve objektif olarak yerine getirmekle, 

b) Uzlaşma sürecinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgelerle, 
görüşmelerde elde ettiği bilgileri gizli tutmakla, 
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c) Tarafları uzlaşma sürecinin işleyişi, kuralları ve sonuçları hakkında bilgilendirmekle, 

yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşma Süreci 

Uzlaşma teklifi 

MADDE 7 – (1) Taraflardan herhangi birisi, dava açma süresi içerisinde Genel Müdürlüğe 
maddi ve manevi tazminat talebiyle uzlaşma için elektronik ortamda veya yazılı olarak 
başvuruda bulunabilir. Dava açılmasından sonra uzlaştırma başvurusu hâlinde ise, 
mahkemenin taraflara uzlaşma davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların 
uzlaştırıcıya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını mahkemeye beyan ettikleri 
tarihten itibaren uzlaştırma süresi işlemeye başlar. 

(2) Genel Müdürlük, tarafların tümüne, uzlaşma davetini üç gün içerisinde yazılı olarak 
bildirir. Bildirimden itibaren taraflar uzlaşma yoluna gidip gitmeme konusundaki iradelerini 
Genel Müdürlüğe bildirir. Uzlaşma davetine, tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı 
olarak cevap verilmez ise uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. 

(3) Tarafların tümünün uzlaşma teklifini kabul etmesi hâlinde Genel Müdürlük tarafların bir 
uzlaştırıcı seçmelerini talep eder. Tarafların, yirmi gün içerisinde uzlaştırıcı seçmemeleri 
hâlinde uzlaşma süreci sona erer. 

Uzlaşma görüşmeleri 

MADDE 8 – (1) Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecini göreve başladığı tarihten itibaren en geç 90 gün 
içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre, bilirkişi görüşleri alınamadığı hâllerde 
tarafların yazılı olarak karşılıklı kabulü ile altı aya kadar uzatılabilir. Uzlaştırıcı, seçilme 
tarihinden itibaren, tarafları en geç üç gün içerisinde ilk görüşmeye davet eder. Görüşmeler 
sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı kişinin zarara uğradığını iddia ettiği sağlık 
kurum veya kuruluşunun bulunduğu il içerisinde belirlenecek yer ve zamanda yapılır. 

(2) Uzlaştırıcı; tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın zamanında çözümlenmesi için gereken 
usul ve esasları göz önüne alarak uzlaşma sürecini yürütür ve tarafların menfaatlerini 
dengeleyecek şekilde anlaşma zemininin bulunması yönünde çaba sarf ederek uyuşmazlığı 
çözüme kavuşturmaya çalışır. 

(3) Uzlaştırıcı, tarafları konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirir, 
uzlaşma sürecini yönetir. 

(4) Uzlaştırıcı, taraflara sadece çözüm önerilerinde bulunabilir; çözüm önerileri üzerinde 
anlaşmaya varmaları için tarafları zorlayamaz ve uyuşmazlık konusuna ilişkin herhangi bir 
karar veremez. 

Bilirkişiye başvuru 
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MADDE 9 – (1) Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecinde zarar verdiği iddia olunan tarafın, mesleki 
kusuru bulunduğunu kabul etmemesi hâlinde mesleki kusurunun bulunup bulunmadığı 
hususunda Yüksek Sağlık Şûrasının belirlediği bilirkişi ve/veya bilirkişilerin görüşüne 
başvurur. Uzlaştırıcı, bilirkişi raporu sunulana kadar tarafların görüşmesine ara verir. 

(2) Bilirkişi ve/veya bilirkişiler, ilgili dosyanın kendisine teslimi tarihinden itibaren en geç otuz 
gün içerisinde raporunu uzlaştırıcıya gönderir. Raporda kusur tespit edilmesi hâlinde, kusur 
oranı belirlenir. Uzlaştırıcı bilirkişi raporu üzerine tarafları yeniden bir araya getirir ve 
uzlaşma sürecini devam ettirir. 

(3) Tarafların, tazminat miktarı hususunda anlaşmaya varamaması hâlinde, uzlaştırıcı söz 
konusu zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat miktarının hesaplanması için adli yargı 
adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan bilirkişilerin 
görüşüne başvurabilir. Bilirkişi, ilgili dosyanın kendisine tesliminden itibaren 30 gün 
içerisinde maddi ve manevi tazminat miktarını içeren raporunu düzenleyerek uzlaştırıcıya 
gönderir. Uzlaştırıcı, bilirkişi raporu kendisine ulaştıktan sonra tarafları yeniden görüşmek 
üzere bir araya getirir. Bilirkişi raporunda belirtilen tazminat miktarı göz önüne alınarak 
taraflar maddi ve manevi tazminat miktarı hususunda görüşme yapmak suretiyle anlaşmaya 
varabilirler. 

Uzlaşma sürecinin sona ermesi 

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde uzlaşma süreci sona erer: 

a) Tarafların anlaşmaya varması. 

b) Taraflardan birinin uzlaşma süreci devam ederken karşı tarafa veya uzlaştırıcıya, 
uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirmesi. 

c) Taraflarla görüşüldükten sonra uzlaştırıcının, uzlaşma için daha fazla çaba sarf edilmesinin 
gereksiz olduğu kanaatine varması. 

(2) Bilirkişiye, sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı olarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan 
Bilirkişi Ücret Tarifesinde öngörülen ücret tutarında ödeme yapılır. Aksi kararlaştırılmadıkça 
uzlaştırıcıya, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret 
Tarifesinde öngörülen ücret tutarında ödeme yapılır. 

(3) Uzlaşma süreci sonunda taraflarca anlaşma sağlanamaması hâlinde, uzlaşma sürecinde 
uzlaştırıcı tarafından yapılan masrafları ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit şekilde ortak olarak 
ödenir. Uzlaşma süreci sonunda belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma 
sürecinde uzlaştırıcı tarafından yapılan masraflar ve uzlaştırıcı ücretinin tamamı doğrudan 
sigortacı, sigortasının bulunmaması durumunda ilgili personel tarafından ödenir. Bakanlık 
tarafından bu fıkra kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz. Uzlaşma belgelerinin birer 
örneği sigorta şirketine de verilir. 

(4) Uzlaşma sürecinin sona ermesi hâlinde, uzlaştırıcı, uzlaşma konusuna ilişkin kendisine 
yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, düzenlenen tutanağı beş yıl süre 
ile saklamak zorundadır. Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecinin sonucunda düzenlediği belgelerin 
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birer örneğini uzlaşma sürecinin sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Genel 
Müdürlüğe gönderir. 

Anlaşma tutanağı 

MADDE 11 – (1) Uzlaşma müracaatının yapıldığı tarihte dava açma süresi durur. Uzlaşma 
süreci sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hâlinde taraflarca tanzim edilecek 
tutanak veya taraflardan birinin talebi üzerine Genel Müdürlük tarafından taraflara tebliğ 
edilerek verilecek belge tarihinden itibaren, dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(2) Uzlaşma süreci sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya uzlaşma sürecinin 
nasıl sonuçlandığı hususu uzlaştırıcı tarafından, tutanak altına alınır. Taraflar arasında 
uzlaşma sağlanması hâlinde uzlaştırıcı tarafından uzlaşma konusunu, maddi ve manevi 
tazminat miktarını, uzlaşma yerini, tarihini, uzlaşma kapsamında yerine getirilmesi gereken 
hususları içeren uzlaşma tutanağı düzenlenir. Uzlaştırıcı tarafından düzenlenecek tutanak, 
uzlaştırıcı ve taraflarca imzalanır. 

(3) Taraflar arasında düzenlenen anlaşma tutanağı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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