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TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

 
Konu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 31.12.2009 

günü yürürlüğe konulan Değişiklikler hakkında değerlendirmemizin sunulmasıdır.  

 
15.02.2008 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde ise güzellik ve estetik amaçlı merkez veya ünitelerin uygunluk 

belgelerinin geçerlilik süresinin 01.01.2010 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir. Bu sürenin 

sonunda işleteni tabip olan müstakil merkezlerin güzellik salonuna veya belirlenen şartları sağlaması 

koşulu ile muayenehane veya polikliniğe dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Güzellik merkezi işleteninin 

tabip olmama hali aynı maddenin 5.fıkrasında düzenlenmiş, işletenin istemi halinde merkezin güzellik 

salonuna çevrileceği belirtilmiştir.  

 

31.12.2009 günü yürürlüğe konulan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile güzellik 

merkezi işleteninin tabip olmama halini düzenleyen geçici 4. maddenin 5.fıkrası değiştirilmiş, 

merkezin işletenine güzellik salonuna çevirme dışında yeni bir imkan sunulmuştur. Buna göre mesul 

müdürün tabip olması şartıyla merkez, polikliniğe de dönüştürülebilecektir.    

 

Yapılan değişiklikte polikliniğe dönüşmenin ön şartının ilgili mevzuat ile belirlenen standartları 

sağlamak olduğuna da yer verilmemiş, polikliniğin asgari özelliklerine atıf yapılmamış, özetle 

poliklinik özelliği taşımayan yerlerin poliklinik hizmeti sunmasına olanak tanınacağı anlaşılmaktadır.  

 

Ancak Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. 

maddesinde polikliniklerin en az iki tabip tarafından müştereken açılabileceği, hizmet birimlerinin 

doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulacağı ifade edilmiştir. Hekim dışı kişilerin 

poliklinik açabilmesine olanak veren Geçici 4. maddenin 5.fıkrasında yapılan değişiklik, Yönetmeliğin 

7. maddesi ile çelişmektedir.  

 

Bu düzenleme,Tıp Sanatlarının Uygulanmasına Dair Yasa olarak söz edebileceğimiz 1219 Sayılı 

Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunu ihlal etmektedir. Yasanın 1 ve 2. 

maddesinde Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra ve herhangi bir surette hasta tedavi 

edebilmek için Türk olmak ve tıp fakültelerinden birinden mezun olmak ve diplomaları Sağlık 

Bakanlığı’ndan tasdik ve tescil ettirmek gerektiği belirtilmiştir. Aynı Yasanın 12. maddesinde sanatını 

icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan her hangi bir tabibin her türlü ticaret yapması men 
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edilmiştir. 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu uyarınca izin olmak koşulu ile hususi hastane 

açılması bu yasak kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

Birden fazla hekimin bir araya gelerek açtıkları özel ayakta teşhis ve tedavi merkezlerinin 

muayenehane niteliğinde olduğu bu maddelerle birlikte değerlendirildiğinde hekim olmayanların 

polikliniklere ortak olamayacağı bu nitelikte yerler açamayacağı ortaya çıkmaktadır.  

 

Kaldı ki Danıştay 3.Dairesi’nin E.1965/357, K.1965/410 sayılı kararında da  “mahiyeti itibariyle bir 

muayenehane demek olan polikliniğin de , ancak, tababet icrasına mezun olan kimseler tarafından 

açılabileceğinin ve işin, münhasıran kar gayesi ile ele alınacak bir ticaret konusu yapılamayacağının 

bu itibarla.........hekim olmayan şahısların bu faaliyete iştiraklerinin yasaklanmış bulunduğunun 

kabulü zorunlu” olduğu ifade edilmiştir. 

 

Hekim dışı kişilerin poliklinik sahibi olmasına olanak tanıyan Geçici 4. maddenin 5.fıkrasındaki 

yapılan değişikliğin hukuka uygun olmadığı, geçiş hükmü özellikleri ile bağdaşmadığı 

düşünülmektedir. 

 

Bununla birlikte sağlık kuruluşlarında, uzmanlık gerektiren müdahalelerin uzmanlık belgesine sahip 

olanlar tarafından yapılması zorunlu olup, polikliniğe dönüşen merkezlerde dermatoloji uzmanı 

olmayan hekimlerin dermatoloji uzmanlık alanı ile ilgili işlemleri yapması ya da sağlık personeli 

olmayan güzellik uzmanlarının dermatoloji uzmanlık alanına ilişkin tıbbi işlemleri uygulaması 

mümkün değildir.  

 

1219 Sayılı Yasanın 8. maddesine göre tıbbın daha özel bir uzmanlık bilgisini gerektiren alanlarında 

faaliyet gösterebilmek ve bir tıpta uzmanlık alanında uzman unvanını kullanabilmek için yöntemine 

uygun alınmış bir tıpta uzmanlık belgesinin varlığı ön şarttır. Bu nedenle güzellik ve estetik 

merkezleri ve ünitelerinin polikliniğe dönüşmesi buralarda, hukuken yetkili olmayan kişilerin 

güzelleştirme amaçlı tıbbi uygulama yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Saygılarımızla. 

06.01.2010 

          Av. Ziynet Özçelik- Av. Kürşat Bafra 
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