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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 77979112-679
Konu : Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Sunumu

............. VALİLİĞİNE

Bilindiği gibi 1219 Sayılı Kanun'un Ek-13 üncü maddesinde "Tabiplerce veya tabiplerin
yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından uygulanmak şartıyla insan sağlığına
yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin alanları, tanımları, şartları ve uygulama
usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diploması veya
meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir
işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” amir hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlı Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek-11 inci maddesi " Sağlık
hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir.Olağanüstü
durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti
devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti
sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer almaktadır.

Mer'i Kanun hükümlerinin icrası amacı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik hükümlerine göre; Yönetmilik Ek-3 te yer alan sağlık
uygulamaları; sadece Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları bünyesinde
ve Bakanlığımızca onaylı sertifikaya sahip tabipler ve alanları ile sınırlı kalmak koşulu ile diş
tabipleri tarafından yapılabilmektedir.

Son zamanlarda "merdiven altı" olarak tabir edilebilecek sağlık kuruluşu olmayan
mekanlarda, hijyenik olmayan koşullarda, başta kupa ve sülük uygulamaları olmak üzere
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ruhsatsız bir şekilde yapıldığı ayrıca
uygulamaların sağlık personeli olmayan kişiler tarafından yapıldığı yönünde medya
haberlerinin, Bakanlığımıza yapılan ihbar ve şikayetlerin sayısında artış görülmektedir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmemiş yerlerde, sağlık kuruluşu olmayan
yerlerde, sertifikalı tabip veya diş tabibi olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalara dönük
denetimlerin sayısının fazlalaştırılması, yapılan tespitler ile ilgili ivedi olarak idari ve adli
süreçlerin başlatılması önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd.Doç.Dr. Elif Güler KAZANCI
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı
DAĞITIM
Gereği:
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