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Sayı : E-77979112-030.04.01
Konu : GETAT Uygulamalarında Uzman

Unvanı Kullanılmaması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında düzenlenen sertifikalı

eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanan bazı kişiler tarafından tıpta veya diş

hekimliğinde uzmanlık alanı olmamasına rağmen uzmanlık alanıymış intibaı uyandıracak şekilde

akupunktur uzmanı, fitototerapi uzmanı gibi unvanlar kullanıldığı yönünde Bakanlığımıza şikâyetler

gelmektedir.

Bilindiği üzere, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına

Dair Kanun’un Ek-14 üncü maddesinde "Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–1 sayılı

çizelgede; diş tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık

yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri de EK–3 sayılı çizelgede belirtilmiştir..." amir hükmü

yer almakta olup anılan çizelgede tıpta ve diş hekimliğinde ana dal ve yan dal uzmanlık alanları açıkça

ve tahdidi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

1219 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde yer alan "Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda

gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak her hangi

bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp

Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi

memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik

edilmiş bir ihtısas vesikasını haiz olmalıdır." hükmü, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde “Usul ve

nizamına tevfikan müdderis, muallim ve emsali sıfatları iktisap etmemiş veya sekizinci maddede

zikredilen vesikaları istihsal eylememiş bir tabibin tıp tedrisi ve talimine ve ihtısasa mütaallik

unvanları kullanması ve bunları veya hakikata tevafuk etmiyen sair sıfatları her hangi şekil ve suretle

ilan etmesi memnudur.” hükmü ve yine aynı kanunun 27 inci maddesinde de"5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24

üncü maddeler ahkamına riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî

para cezası verilir." hükmü yer almaktadır.
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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) ise, 1219 sayılı Kanun’un Ek 13 üncü

Maddesinde “ Tabiplerce veya tabiplerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından

uygulanmakşartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcıtedavi yöntemlerinin alanları,

tanımları,şartlarıve uygulama usul ve esaslarıSağlık Bakanlığıncaçıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

hükmü ile düzenlenmiş olup anılan hüküm gereğince insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı

tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve

yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını

düzenlemek amacıyla hazırlanan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27.10.2014

tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan

Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde sertifikalı tabip ve sertifikalı diş tabibi; “Geleneksel ve tamamlayıcı

tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlıkça tescil edilmiş sertifikaya sahip tabibi/diş tabibi,” şeklinde

tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde de “(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı

eğitimler, 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı

Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından

verilir.” hükmüne yer verilmiş olup bu hükümler doğrultusunda GETAT yöntemlerini uygulayacak

kişilere Bakanlığımızca sertifikalı eğitim verilmekte ve verilen sertifika çerçevesinde uygulama yapma

yetkisi verilmekte olup bu yetki ile herhangi bir uzmanlık ünvanı ve/veya yetkisi kazandırılmamaktadır.

Dolayısıyla sertifikaya veya alınan eğitime dayanılarak hekim ve diş hekimlerinin tabela, basılı ve

elektronik ortam materyallerinde GETAT uygulama alanları veya bu alanlarla aynı anlama gelecek

herhangi bir ibareyi “uzman” unvanı olarak kullanmaları mümkün değildir.

Mezkur Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet

gösteren ünite ve uygulama merkezleri Bakanlıkça belirlenen bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına

uymak zorundadır. Bakanlıkça belirlenen bilgilendirme ve tanıtım hükümlerinin ihlali halinde sağlık

kuruluşunun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ve 15.02.2008 tarihli ve 26788

Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında “Sağlık kuruluşunun

tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş

isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları

haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; GETAT alanında Bakanlığımızca uygulama

izni verilen kamu veya özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane

vb.) GETAT uygulamalarına tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık izlenimini uyandıracak şekilde unvan
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kullanımına müsaade edilmemesi, sağlık kuruluşlarının bu doğrultuda bilgilendirilmesi, uyarılması ve

yapılacak denetimlerde bu konuya özellikle dikkat edilerek mevzuata aykırı bir durum tespit edildiği

takdirde ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması hususunda;

Bilgini ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Ahmet TEKİN
Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Valilikler (İl Sağlık Müdürlükleri) Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
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