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Denetim Form Ad

MUAYENEHANE MEVZUATA UYGUNLUK KRİTERLERİ

Sağlık Tesisi

158

BÖLÜM NO 1

BÖLÜM ADI Bina ve Hizmet Birimi Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar,
uygun bir şekilde havalandırılıyor ve yeterli gün ışığı ile birlikte
enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılıyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün
alanlar, uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte
enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar
kullanım saatleri boyunca 22-24˚C aralığında olacak şekilde
ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman
verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

Muayenehanede; bütün alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24˚C
aralığında olacak şekilde ısıtılıp/soğutuluyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün
alanlar, uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte

Gazete Sayısı: 26788)

enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar
kullanım saatleri boyunca 22-24˚C aralığında olacak şekilde
ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman
verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

Muayenehanede bulunan tuvalet; bekleme salonuna koridorla
bağlantılı mı? İçerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü ve
gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler mevcut mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve engelli bireylerin
sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve
durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden
karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir. e)
Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı
sistemi, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak
malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.

Muayenehanede; muayene odası yeterli şekilde aydınlatılan ve
havalandırılan, en az 16 metrekare kullanım alanına sahip mi?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve

Gazete Sayısı: 26788)

beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. a) Muayene odası: Yeterli şekilde
aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip
muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki
oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim
çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir.
Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve
uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun
araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma
bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık
dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi
(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve
ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında,
içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu
ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı
bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.

Muayenehanede; muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda
biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 metrekare hekim
çalışma alanı ve en az 8 metrekare hasta muayene alanı olarak
düzenlenmiş mi?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. a) Muayene odası: Yeterli şekilde
aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip
muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki
oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim
çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir.
Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve
uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun
araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma
bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık
dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi
(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve
ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında,
içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu
ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı
bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.

Muayenehanede; hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin
korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses,
görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına
uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma
bölümü ve lavabo bulunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. a) Muayene odası: Yeterli şekilde
aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip
muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki
oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim
çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir.
Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve
uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun
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araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma
bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık
dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi
(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve
ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında,
içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu
ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı
bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.
Muayenehanede; ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG-

doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji
muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,

sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun

verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları

olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı

şartlar aşağıda belirtilmiştir. a) Muayene odası: Yeterli şekilde

tuvalet bulunuyor mu?

aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip
muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki
oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim
çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir.
Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve
uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve
gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun
araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma
bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık
dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi
(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve
ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında,
içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu
ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı
bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.

Muayenehanede hasta bekleme salonunda; a) Tek hekim için en az
12 metrekare, b) İki hekim için en az 24 metrekare, c) İkiden fazla
her hekim için ilave 5 metrekare ayrılmış mı?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim
için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için
ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu
sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanede en az 10 metrekare
alana sahip pansuman odası ayrılmış mı?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık
dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin
engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip
pansuman odası bulunur.

Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının
muayenehanesinde; içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik
bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm
bulunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG30/1/2015-29252) engelli bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve
beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı,
verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları
şartlar aşağıda belirtilmiştir. ç) Bebek emzirme ve bakım odası:
Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının
muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek
emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur.
Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

Muayenehanede sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin
toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta
kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların
güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulunuyor
mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve engelli bireylerin
sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve
durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden
karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir. d)
Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin
toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta
kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların
güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.

Muayenehane; amacı dışında faaliyet gösteriyor veya dışarıya ilaç
satıyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

Sağlık kuruluşunun dışarıya ilaç sattığının ve amacı dışında faaliyet
gösterdiğinin tespiti halinde

Muayenehanede; Sağlık Bakanlığından/Müdürlükten izin alınmadan
açılan özel izne tabi hizmet birimleri var mı?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

Özel izne tâbi hizmet birimlerinin Bakanlıktan izin almaksızın
açıldığının ve buralarda hizmet verildiğinin tespiti halinde

BÖLÜM NO 2

BÖLÜM ADI İdari Hizmet Standartları

Kriter
Muayenehanede; tıbbi atıkların imhasına yönelik 25/01/2017 tarihli
ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınmış mı?

Hukuki Dayanak
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

Hukuki dayanak Maddesi
(1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve 25883
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî
ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir.Tıbbi atıkların
imha amacıyla, sağlık kuruluşundan düzenli şekilde alınması
konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır.

Muayenehanede; tıbbî ve evsel atıklar için ayrı çöp alanı tahsis
edilmiş mi?
https://deniz.saglik.gov.tr/Form/FormDetail/?id=49

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve 25883
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
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Gazete Sayısı: 26788)

Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî
ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir.Tıbbi atıkların
imha amacıyla, sağlık kuruluşundan düzenli şekilde alınması
konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır.

Muayenehanede; tıbbi atıkların imhası amacıyla, muayenehaneden
düzenli şekilde alınması konusunda ilgili merciyle sözleşme

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve 25883
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü

yapılmış mı?

Gazete Sayısı: 26788)

Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî
ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir.Tıbbi atıkların
imha amacıyla, sağlık kuruluşundan düzenli şekilde alınması
konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır.

Muayenehanede; hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal ediliyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Sağlık kuruluşu tarafından hasta bilgilerin gizliliği ilkelerinin ihlal

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

edildiğinin tespiti halinde

Muayenehanede; talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin
dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge veriliyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

Talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin dökümünü ve tutarını
gösteren onaylı belge verilmediğinin tespiti halinde

Muayenehanede; toplumun ve sağlık hizmeti alanların tedavilerini
olumsuz etkileyecek bir durum bulunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) A tipi Polikliniklerde bulunması zorunlu asgarî tıbbi hizmet
birimleri, bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri şu

Gazete Sayısı: 26788)

şekildedir: a) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 20
metrekaredir, ikiden fazla her bir muayene odası için 5 metrekare
ilave bekleme alanı oluşturulur. Orta koridor bekleme amaçlı
kullanılacak ise genişliği asgari 3 metredir. Bu durumda bekleme
için tahsis edilmiş 1 metrelik bekleme alanı, toplam bekleme alanı
hesabından düşülerek diğer bekleme alanlarının değerlendirmesi
yapılır. Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay
ve bayan tuvaleti bulundurulur. Tuvaletler, bekleme salonuna
koridorla bağlantılıdır ve içerisinde acil çağrı sistemi bulunur.
Tuvalet içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını
sağlayacak malzemeler bulundurulur.

BÖLÜM NO 3

BÖLÜM ADI Personel Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer
öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sağlık tesisisinde

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

ç) Sağlık kuruluşunda, tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer
öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi

çalışma yetkisi ve gerekli izinleri bulunmayan sağlık çalışanları
görev yapıyor mu?

Gazete Sayısı: 26788)

bulunmayan sağlık çalışanları ile gerekli izinleri olmayan sağlık
çalışanları görev yapamaz.

Muayenehanede; tabip harici sağlık çalışanları yetkili olmadıkları
alanlarda hizmet sunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

ğ) Tabip harici sağlık çalışanı, ilk yardım ve acil tıbbi müdahaleler
hariç olmak üzere, tabip kararı ve talimatı olmaksızın hangi surette
olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamaz. Tabip harici
sağlık çalışanının, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden
doğan neticelerden kendisi ile birlikte, mesul müdür ve işleten
sorumludur.

Muayenehanede; herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi
olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

h) Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim,
yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.

Gazete Sayısı: 26788)
Muayenehanede; başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya
personel tarafından kullanılıyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından
kullanıldığının tespiti halinde

Gazete Sayısı: 26788)
Muayenehanede; uygunluk belgesinde bulunmayan uzmanlık

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Sağlık kuruluşunda, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık

dallarında hasta kabul ve tedavi ediliyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

dallarında hasta kabul ve tedavi edildiğinin tespiti halinde

Muayenehanede; sigortasız personel çalıştırılıyor mu?

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi MADDE 59-Kamu idarelerinin

KANUNU

denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında,
çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız
çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca
kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler
sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas
kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi
sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma
bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal
işlemi yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır.

BÖLÜM NO 4

BÖLÜM ADI Tıbbi Cihaz ve Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede acil durumlar için ambu, laringoskop ve
endotrakeal tüp bulunan acil seti bulunuyor mu? İlaçlar

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1)Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve engelli bireylerin
sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve

muayenehane içinde sürekli hazır ve kolay ulaşılabilir bir yerde mi?

Gazete Sayısı: 26788)

durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden
karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir. i)
Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil
müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde;
ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir.
İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay
ulaşılabilir bir yerde olur.
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Muayenehanede; Yönetmelik ekinde (Ek-8 listesi) belirlenmiş asgari
tıbbî malzeme ve donanım bulunuyor mu?
Muayenehanede; Yönetmelik ekinde (Ek-11 listesi) belirlenmiş
asgari ilaç listesi bulunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

a) Sağlık kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre bulundurulması
zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve donanım listesi Ek-8’de,

Gazete Sayısı: 26788)

düzenlenmiştir.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

ç) Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi
Ek-11’de, düzenlenmiştir.

Gazete Sayısı: 26788)
BÖLÜM NO 5

BÖLÜM ADI Kayıtların Tutulması ve Bildirim Zorunluluğu

Kriter

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

Muayenehanede; - Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol
kayıt defteri, - Adlî rapor kayıt defteri, - Cerrahi müdahale kayıt

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) Sağlık kuruluşuna başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir.
Sağlık kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol

defteri, - Laboratuvar kayıt defteri, - Pansuman ve enjeksiyon kayıt
defteri bulunuyor mu (Elektronik ortamda tutuluyor ise

Gazete Sayısı: 26788)

kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri, cerrahi müdahale kayıt defteri,
laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri

Yönetmeliğin 27. maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartların yerine
getirilmesi kaydıyla uygun olarak değerlendirilir. Adli vakalar

bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan
reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.

kapsam dışındadır.)?
Reçetelerde, muayenehene bilgileri ve muayenehehane sahibinin
kaşesi bulunuyor mu?

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

(1) Sağlık kuruluşuna başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir.
Sağlık kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol

Gazete Sayısı: 26788)

kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri, cerrahi müdahale kayıt defteri,
laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri
bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan
reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.

Muayenehaneye başvuran hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(2) Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların teşhis ve tedavi bilgileri

varsa yapılan cerrahi müdahale, gözlem altındaki tıbbi işlemler,
hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

ile varsa yapılan cerrahi müdahale, gözlem altındaki tıbbi işlemler,
hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere işlenir. Bu

kaydediliyor mu ve arşiv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun
şekilde sağlık kuruluşu tarafından muhafaza ediliyor mu?

belgeler, arşiv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sağlık
kuruluşu tarafından muhafaza edilir.

Muayenehanede kayıtların elektronik ortamda saklanması

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık

durumunda; hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların
elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının,
değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal

önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya
elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı muayene sahibi
tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmış ve günlük,

edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve
olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması
halinde, ikinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu

haftalık, aylık ve yıllık olarak yedeklemesi yapılmış mı?

konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli
olarak yedeklenir.

Muayenehanede; elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile (bilgisayar

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî

ekranında izlenen verilerle) daha önceki çıktılar tutarlılık gösteriyor
mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha
önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Muayenehanede; adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği
ve güvenliği açısından, vakayı takip eden tabip haricinde vaka
hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

(5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği
açısından, vakayı takip eden tabip haricinde vaka hakkında veri
girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından sonra raporda

sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınmış
mı?

değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka
kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî
kayıt veya raporların resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı
alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili
sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir.

Muayenehanede; 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(6) Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olmayan sağlık

Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı

kayıtların yedekleme ve arşivlemesi yapılıyor mu?

Gazete Sayısı: 26788)

Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile
imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili
mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.

Muayenehane sahibi tarafından; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(12) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12'nci maddesine uygun
olmak kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine
müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini tıp merkezlerinde

teşhis ve tedavisinin tıp merkezinde ve/veya özel hastanede

yapabilirler. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden

yapılması durumunda; -Hastalar, özel hastane veya tıp
merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından

muayenehane hekimi ve tıp merkezi müştereken sorumludur. Bu
durumdaki hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri

karşılanacağı hususunda bilgilendiriliyor ve buna ilişkin rıza formu

tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir ve buna ilişkin

imzalatılıyor mu?

rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Bu
hekimlere hizmet sunan tıp merkezinin mesul müdürü her ay sonu
itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu
müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı
fatura düzenlenir.

BÖLÜM NO 6

BÖLÜM ADI Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri

Kriter
Muayenehanede; reklam yapılıyor mu?

Hukuki Dayanak

Hukuki dayanak Maddesi

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi
deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan,
yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş
uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3)
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Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde,
ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim
kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile
ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir
ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın
mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık
meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık
kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte
olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık
kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat
hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 1219 Sayılı TABABET VE
ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Madde 24 –
İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer
suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. Madde 27 –
(Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.) ....... 24 üncü maddeler ahkamına
riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.
Muayenehanede; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı,

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları

insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik,
doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi
deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan,

haline gelmemiş uygulamalara dayalı veya uygunluk belgesinde

yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel

yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları
kabul ve tedavi ettiği intibasını uyandıran, diğer sağlık tesisleri

olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş
uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları

aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunuyor ve bu

aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3)

mahiyette tanıtım yapıyor mu?

Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde,
ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim
kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile
ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir
ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın
mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık
meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık
kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte
olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık
kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat
hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 1219 Sayılı TABABET VE
ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Madde 24 –
İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer
suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. Madde 27 –
(Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.) ....... 24 üncü maddeler ahkamına
riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Muayenehanede; tabelaları ile basılı ve elektronik ortam

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları

materyallerinde, uygunluk belgesindeki kayıtlı sağlık kuruluşu ismi
dışında başka bir isim kullanılıyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi
deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan,
yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş
uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3)
Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde,
ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim
kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile
ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir
ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın
mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık
meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık
kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte
olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık
kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat
hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 1219 Sayılı TABABET VE
ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Madde 24 –
İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer
suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. Madde 27 –
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(Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.) ....... 24 üncü maddeler ahkamına
riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.
Muayenehanede; bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları

yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere
ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer veriyor mu?

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî
Gazete Sayısı: 26788)

tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi
deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan,
yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş
uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3)
Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde,
ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim
kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile
ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir
ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın
mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık
meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık
kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte
olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık
kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat
hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 1219 Sayılı TABABET VE
ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Madde 24 –
İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer
suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. Madde 27 –
(Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.) ....... 24 üncü maddeler ahkamına
riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Muayenehane sahibi tarafından her türlü yayın mecralarında

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları

yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili muayenehaneye

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

tarafından reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi

doğrudan yada dolaylı biçimde yönlendirmeyecek şekilde yapılıyor
mu?

Gazete Sayısı: 26788)

deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan,
yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş
uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3)
Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde,
ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim
kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile
ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir
ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın
mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık
meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık
kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte
olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık
kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat
hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 1219 Sayılı TABABET VE
ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Madde 24 –
İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer
suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. Madde 27 –
(Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.) ....... 24 üncü maddeler ahkamına
riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Muayenehane tabelasına veya basılı evrakına; uygunluk belgesinde

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

(1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına;

yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin

HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmî

ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş

dışındaki diğer isim ve unvanları ile uygunluk belgesinde belirtilen
uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılmış mı?

Gazete Sayısı: 26788)

isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin
belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı
yazılamaz. (2) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış
algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna
bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum
veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde
kullanılamaz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı © 2022

https://deniz.saglik.gov.tr/Form/FormDetail/?id=49

6/6

