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Denetim ve Cezalara İlişkin Taleplerimiz;

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları gereği denetimleri,

kuruluşunda aranan kriterleri sağladığının teyidi, faaliyetlerinin uygunluğu ve

hizmet kalite ve standartlarının yerindeliği açısından ve buradan hizmet alan

vatandaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması açısından haklı bir

uygulamadır.

Ancak ülkemizde kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının

ruhsatlandırma ve faaliyetlerinin, vatandaş esaslı değil mülkiyet esaslı düzenlenmiş

olması nedeniyle, kamunun kendi sağlık tesislerinde dahi uygulama imkanı

bulamadığı kuralları özel sağlık kurum ve kuruluşlarından talep etmesine yol

açmakta ve bunların denetimi sırasında da özel sağlık kurumlarının yetersiz olduğu

kanaatine ulaşılmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının bundan sonra yapılacak ruhsatlandırma

mevzuatında, mülkiyet esaslı olmaktan çıkarılması öncelikli olan taleplerimizdendir.

DENETİM



Mevcut özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ruhsat, faaliyet ve kalite

denetimlerinde aşağıdaki hususların dikkate alınması talep

edilmektedir.

Ruhsata esas denetimlerin, ilk faaliyete açılışta gerçekleştirilmiş

olduğundan dolayı, şikayet ve ihbarlar dışında yapılmaması.

Faaliyete esas denetimlerin, yılda 1 kez yapılması.

Özel sağlık kuruluşlarına uygulanacak cezaların, yıkıcı değil caydırıcı 
olması, bu doğrultuda yasal düzenlemelerde yer alan para cezalarının 
azaltılması, kapatma cezasının, hastanın hayatını tehdit edecek 
derecede ağır ihmal, görev suistimali gibi özel durumlar ile sınırlı 
tutulması talep edilmektedir.

DENETİM



REKLAM VE TANITIM

Ülkemizde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının 
reklam-tanıtım mevzuatına ilişkin sorunlar yaşadığı ve 
yaşanan bu sorunlar nedeniyle devam eden mahkemeler 
olduğu bilinmektedir.
Sağlık Bakanlığımızca planlanan Reklam ve Tanıtım 
Yönetmelik Taslağı, sektörümüzü bu açıdan daha da 
kısıtlayıcı hükümler içermektedir. 
Özellikle sağlık turizmi alanında yoğun faaliyeti bulunan 
özel sağlık sunucularının bu yönetmelik hükümleri 
kapsamında yurtdışında tanıtım faaliyeti yürütmesi daha 
da zor hale gelebilecektir. 



TANITIM VE REKLAM
OHSAD çalışma komisyonumuz tarafından hazırlanan rapor ve 
sonrasında Yönetim Kurulumuzca yapılan istişarelerde yönetmelik 
taslağının dayanağını ortaya koyan 3 ncü maddede yer alan Kanun ve 
Cumhurbaşkanlığı Kararname hükümlerinde bu taslağın 
yayımlanmasına ilişkin Bakanlığa açık ya da zımni yetki veren hiçbir 
hüküm bulunmadığı görüşü hâkim olmuştur. 
Esasen bu husus, Taslağın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde yapılan 
tespitlerin Ticaret Bakanlığına ve RTÜK’e iletilmesini sağlamaya yönelik 
hükümlerle de zımnen kabul edildiği, buna rağmen T.C. Anayasamızın 
38 inci maddesi gereği Taslak ile kanunda dayanağı olmayan, Reklam 
Kurulu ve RTÜK ile ilgili kanunlar açısından ise ilgili kurumların 
yetkilerine el atılarak, sağlık tesisini kapatmaya kadar yaptırımları konu 
eden cezai hükümler tesis edildiği düşünülmektedir. Bu gerekçeler ile 
Bakanlık tarafından bu Taslağın yayımlanmasının, hukuka açık aykırılık 
oluşturduğu düşüncesindeyiz. 



Konuya ilişkin bir düzenleme yapılması gerekiyor ise 
Ticaret Bakanlığı ve RTÜK mevzuatlarında yer alan 
kanuni hükümlerin gereği olan ve sektör ile iş birliği 
içerisinde bir reklam-tanıtım mevzuatı hazırlanması 
hususunda gereğini arz ederiz.

TANITIM VE REKLAM



Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-11. maddesinde 
belirlenen yaptırımlardaki; Belirtilen Brüt Hizmet Gelirinin 
% 5 oranına kadar idari para cezası  hükmünün 
değiştirilerek, yerine ilk  ve ikinci tespitlerde uyarı, üçüncü 
tespitte  binde 5 oranına kadara para ceza verilmesi 
değişiklik talebimizdir. 

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanunu 



Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri 
mahal ile muayene saatlerini ve ihtısaslarını bildiren ilanlar 
tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire 
yapmaları memnudur.
Madde 40. – ‘İcrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçiler hasta 
kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar 
tertibine mezun olup diğer suretlerle reklam ve saire yapmaları 
memnudur’ maddelerinin  İhtiyaçları karşılayacak şekilde 
Yeniden düzenlenme yapılması talebimizdir.

1219 Sayılı Tababet Kanunu
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