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T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  
(Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hiz. Daire Başkanlığı`na) 

 
İlgi ( a ) : İzmir İl Sağlık Müdüdrlüğü`nün 17.02.2015 tarih ve 41722130/1092/7175 sayılı 

yazısı. 
( b ) : 14.02.2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren   

TTB Tabela Yönetmeliği, 
 ( c ) : 6023 sayılı TTB Kanunu, 
 ( d ) : Tıbbi Deontoloji Tüzüğü. 
 
 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü`nün İlgi  ( a ) yazısı ile Türk Tabipler Birliği ( TTB ) tarafından 
hazırlanarak yürülüğe giren İlgi ( b) Yönetmelik bilgi ve gereği içinİzmir İlinde faaliyet 
gösteren üyemiz diyaliz merkezlerine gönderilmiştir. 

İlgi ( c )  Kanunun 1. Maddesinde yer alan; 

 “Madde 1 – (Değişik: 7/6/1985 - 3224/48 md.) 
 Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını 
serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel 
görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi 
ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur. “   
 
tanımından da kolayca anlaşılacağı üzere özel diyaliz merkezleri ile hiçbir idari bağı olmayan 
TTB`nin bir yönetmeliğine özel diyaliz merkezlerinin neden uygunluk sağlanmak zorunda 
olduğu anlaşılamamış olup bu konuda tereddütler oluşmuştur. 
 
Diğer taraftan İlgi ( b ) Yönetmeliğin “ Amaç “, “ Kapsam” ve “Dayanak” başlıklı 1,2 ve 3. 
Maddelerinde;  

“Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi 
deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve 
kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının 
belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dâhil olmak üzere her 
türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 



ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.” 

Hükümleri amirdir.  “Dayanak” başlıklı 3. maddesinde yer verilen dayanaklar olan İlgi ( c ) 
kanunun 59. Maddesi ve İlgi ( d ) Tüzüğün 9. Maddesi incelendiğinde de  TTB `nin özel 
sağlık kuruluşlarını da kapsayan mevzuat düzenleme yetkisine rastlanılmamıştır. 

Tüm bu tespitler çerçevesinde özel diyaliz merkezlerince İlgi ( a ) yazı ile ilgili herhangi 
birişlem yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiş olup mağduriyetlere neden olunmaması 
için konu ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

Yük. Müh. Mustafa IŞIK 
DİADER Genel Sekreteri 
 

 

Dağıtım: 
 
Gereği ;       Bilgi; 
T.C.Sağlık Bakanlığı      İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
((Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hiz. 
 Daire Başkanlığı`na) 
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
( Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ) 

 
İlgi ( a ) : İzmir İl Sağlık Müdüdrlüğü`nün 17.02.2015 tarih ve 41722130/1092/7175 sayılı 

yazısı. 
( b ) : 14.02.2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren   

TTB Tabela Yönetmeliği, 
 ( c ) : 6023 sayılı TTB Kanunu, 
 ( d ) : Tıbbi Deontoloji Tüzüğü. 
 
 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü`nün İlgi  ( a ) yazısı ile Türk Tabipler Birliği ( TTB ) tarafından 
hazırlanarak yürülüğe giren İlgi ( b) Yönetmelik bilgi ve gereği içinİzmir İlinde faaliyet 
gösteren üyemiz diyaliz merkezlerine gönderilmiştir. 

İlgi ( c )  Kanunun 1. Maddesinde yer alan; 

 “Madde 1 – (Değişik: 7/6/1985 - 3224/48 md.) 
 Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını 
serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel 
görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi 
ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur. “   
 
tanımından da kolayca anlaşılacağı üzere özel diyaliz merkezleri ile hiçbir idari bağı olmayan 
TTB`nin bir yönetmeliğine özel diyaliz merkezlerinin neden uygunluk sağlanmak zorunda 
olduğu anlaşılamamış olup bu konuda tereddütler oluşmuştur. 
 
Diğer taraftan İlgi ( b ) Yönetmeliğin “ Amaç “, “ Kapsam” ve “Dayanak” başlıklı 1,2 ve 3. 
Maddelerinde;  

“Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi 
deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve 
kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının 
belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dâhil olmak üzere her 
türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 



ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.” 

Hükümleri amirdir.  “Dayanak” başlıklı 3. maddesinde yer verilen dayanaklar olan İlgi ( c ) 
kanunun 59. Maddesi ve İlgi ( d ) Tüzüğün 9. Maddesi incelendiğinde de  TTB `nin özel 
sağlık kuruluşlarını da kapsayan mevzuat düzenleme yetkisine rastlanılmamıştır. 

Tüm bu tespitler çerçevesinde özel diyaliz merkezlerince İlgi ( a ) yazı ile ilgili herhangi 
birişlem yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiş olup mağduriyetlere neden olunmaması 
için konu ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

Yük. Müh. Mustafa IŞIK 
DİADER Genel Sekreteri 
 

 

Dağıtım: 
 
Gereği ;       Bilgi; 
T.C.Sağlık Bakanlığı      İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
((Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hiz. 
 Daire Başkanlığı`na) 
 
 


