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SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM
Reklam nedir?
Reklam, bir ürün veya hizmetin al›m, sat›m veya kiralanmas›n› geliﬂtirmek, bir amaç veya düﬂünceyi yaymak veya reklamc›n›n istedi¤i baﬂka
etkileri oluﬂturmak amac›yla, ücret veya benzer bir karﬂ›l›k ile iletim zaman›nda reklamc›ya tahsis edilen kamuya yönelik duyurular› ifade etmektedir.
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 3. maddesinden yola ç›karak reklâm; üretilen ya da pazarlanan mal›n veya hizmetin tan›t›m›n› yapmak, sat›ﬂ›n› art›rmak veya imaj›n› yarat›p güçlendirmek amac›yla yap›lan duyuru olarak tan›mlanabilir.
14.06.2003 tarih ve 25318 Say›l› Resmi Gazetede Yay›mlanan Ticari Reklâm Ve ‹lanlara ‹liﬂkin ‹lkeler Ve Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik’in 4. maddesine göre ise reklâm ve ilan; “Mal, hizmet veya
marka tan›tmak, hedef kitleyi oluﬂturanlar› bilgilendirmek ve ikna
etmek, sat›ﬂ›n› veya kiralanmas›n› sa¤lamak ya da artt›rmak amac›yla reklâm veren taraf›ndan herhangi bir mecrada yay›mlanan pazarlama iletiﬂimi niteli¤indeki duyuruyu” ifade eder.
Dan›ﬂtay kararlar›nda ise bir ürün veya hizmetin tan›t›lmas› ve övülmesi, bir markan›n tüketiciye benimsetilmeye çal›ﬂ›lmas›, resimli veya
müzikli imge ve simgeler kullan›lmak suretiyle bunlar›n belleklere yerleﬂmesine gayret edilmesi, yar›ﬂmalar, konserler, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek suretiyle do¤rudan veya dolayl› olarak belirli ürünlere
veya markalara dikkatin çekilmesi veya bu tür toplumsal etkinliklerin düzenlenmesinde veya yay›n programlar›n›n haz›rlanmas›nda finansman
veya di¤er yollarla katk›da bulunmak suretiyle tan›t›m imkanlar›n›n aranmas› da reklam say›lmaktad›r. (Dan›ﬂtay 10. Daire, 21.3.2005 t.
2004/11660 E. 2005/1181 K.)
Sa¤l›k hizmetleri ile ilgili olarak reklam mümkün müdür?
Sa¤l›k alan›nda mevzuat›n belirledi¤i s›n›rlar içinde tan›t›m yapmak
mümkün iken, bu alanda reklam›n yarataca¤› olumsuz etkileri öngören
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yasa koyucu reklam› yasaklamay› uygun görmüﬂ ve bunu mümkün olan
en aç›k bir biçimde kaleme alm›ﬂt›r. Zira Anayasada kamusal bir hak olarak tan›nan sa¤l›k hizmetleri, sosyal adalete uygun bir ﬂekilde ifa edilmelidir. Bu alanda ticari reklam›n varl›¤›, sa¤l›k hizmetini ticari bir meta haline dönüﬂtürecek ve hizmetin gere¤i gibi ifas›n› engelleyecektir. Aksi bir
anlay›ﬂ, sa¤l›k hizmetinin kamusal niteli¤i ve toplum yaﬂam›na do¤rudan
etkilerini yok sayacak ve Anayasa’da düzenlenen “devletin temel amaç
ve görevleri”ne de aç›kça ayk›r› düﬂecektir.
Sa¤l›k hakk›, klasik ve bilinen anlam›yla s›n›rl› bir tüketici hakk› olarak
görülemez. Bu hak, insan haklar›n›n bir parças›d›r. Kiﬂinin di¤er hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, yaﬂama hakk›n›n varl›¤›na, dolay›s›yla sa¤l›¤›n›n
korunmas›na ba¤l›d›r. Sa¤l›¤›n korunmas› ise hekim-hasta iﬂbirli¤i ile sa¤lanabilir. Sa¤l›¤›n korunmas› için ihtiyac›n saptanmas› konusunda tek belirleyici kiﬂi hasta de¤ildir. Hekim-hasta iliﬂkisinde otorite olan hekim karﬂ›s›nda, sa¤l›k hizmetine gereksinim duyanlar güçsüz durumdad›r. Bu kiﬂiler, hastal›k olgusunun kiﬂide yaratt›¤› etkiler sebebiyle uyaranlara büyük ölçüde aç›kt›r. Bir baﬂka anlat›mla hastalar›n sa¤l›k hizmetleri ile ilgili tan›t›mlardan etkilenme olas›l›klar› çok yüksektir. Bu nedenle, sa¤l›k alan›nda yap›lacak olan reklamlar, hasta ve hasta yak›nlar›n›n sa¤l›kl› karar verebilmelerini engelleyici, çeliﬂtirici bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Öte yandan, sa¤l›k hizmetleri alan›nda reklam yap›lmas›, hizmetin
maliyetini artt›r›c› etki yarataca¤›ndan bu nedenle hizmete eriﬂimi de zorlaﬂt›racakt›r.
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›n›n 5. maddesinde de belirtildi¤i gibi
hekimin öncelikli görevi, hastal›klar› önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastalar› iyileﬂtirmeye çal›ﬂarak insan›n yaﬂam›n› ve sa¤l›¤›n› korumakt›r. Bu çerçevede hekim, görevini yerine getirirken ticari kayg› güdemez. Bu, hekim sorumlulu¤unun bir parças›d›r. Ayn› sorumluluk
hekimin görev yapt›¤› sa¤l›k kuruluﬂu için de geçerlidir. Reklam ise ticari amaçla yap›l›r.
Bu husus da dikkate al›narak hukuksal düzenlemelerde belirtilen bilgilendirme ve tan›t›m olana¤›n›n kapsam›n›, genel anlamda tüketici hakla4
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r› ile de¤il, hasta haklar› ile doldurmak ve anlam›n› buna göre belirlemek
gerekir. Çünkü getirilen s›n›rlamalar›n amac›, insan sa¤l›¤› ve bu kapsamda insan haklar›n› korumak, insanlar›n kar, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmelerini engellemektir.
Örtülü reklamlar›n aç›k reklamlara göre bireyler üzerindeki etkisinin
daha fazla olmas›ndan hareket eden mal ve hizmet arz› yapan kurum veya kuruluﬂlar, son zamanlarda, aç›k reklamlar yerine örtülü reklamlar› tercih etmektedir. Hukuksal düzenlemelerle getirilen yasaklardan kaç›nma
amac› da örtülü reklamlara yönelimin sebepleri aras›nda say›labilir. Ancak unutulmamal›d›r ki, sa¤l›k hizmetlerinde aç›k ya da örtülü her türlü
reklam yasaklanm›ﬂt›r. Yeri gelmiﬂken belirtelim ki örtülü reklam mahiyetindeki bir yay›n, içeri¤inden ba¤›ms›z olarak ele al›nmakta ve etik boyutu üzerinde durulmaks›z›n, bu durum tek baﬂ›na reklam yasa¤›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmektedir.
Tan›t›m›n s›n›rlar›
Sa¤l›k hizmetleri ile ilgili yap›lacak tan›t›mlar›n s›n›rlar›n›n saptanabilmesi için öncelikle bu alanda mevcut düzenlemelerin incelenmesi gereklidir.
Ülkemizde hekimlik uygulamalar›n›n esaslar›n› belirleyen temel yasa
olan 1219 Say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun’un 24.maddesi ile bu maddeye paralel olarak düzenlenmiﬂ olan T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün 9. maddesine göre hekimlerin adlar›n›, T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü’ne göre kabul edilmiﬂ olan ihtisaslar›n›, akademik unvanlar›n›, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar verebilmeleri mümkün olup ‘di¤er suretlerle ilan, reklam, vesaire yapmalar› memnudur’. 1219 Say›l› Yasa’da yer alan “memnudur” ibaresi, çok aç›k ve kesin bir yasa¤› ifade etmektedir.
Hekimlerin uymalar› gereken etik kurallar›n gösterildi¤i T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün 8.maddesinde ise, tabiplik ve diﬂ tabipli¤i mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe (görünüm) verilemeyece¤i, hekimlerin yapaca¤› yay›nlarda tababet mesle¤inin ﬂerefini üstün tutmaya mecbur olduklar›, ne suretle olursa olsun, yaz›5
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lar›nda kendi reklamlar›n› yapamayacaklar›, gazetelerde ve di¤er
iletiﬂim araçlar›nda reklam niteli¤inde teﬂekkür ilanlar› yazd›ramayacaklar› düzenlenmiﬂtir.
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›n›n “Ticari Amaç ve Reklam Yasa¤›”
baﬂl›kl› 11. maddesine göre de “Hekim, mesle¤ini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çal›ﬂmalar›na ticari bir görünüm
veremez; insanlar› yan›lt›c›, pani¤e düﬂürücü, yanl›ﬂ yönlendirici, meslektaﬂlar aras›nda haks›z rekabete yol aç›c› davran›ﬂlarda bulunamaz. Hekim, yay›n araçlar›yla yapaca¤› duyurularda varsa, Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’ne göre kabul edilmiﬂ olan uzmanl›k alan›n›, çal›ﬂma gün ve saatlerini bildirebilir.”
Bu genel düzenlemeler, hekimlik mesle¤ine ve tedavi kurumlar›na ticari bir görünüm verilmesini ve bu alanda reklam yap›lmas›n› tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde yasaklamaktad›r.
Sa¤l›k hizmetlerinin sunuldu¤u yere göre yap›lm›ﬂ olan düzenlemelerde de reklam yasa¤›na iliﬂkin kurallar ayr›ca vurgulanm›ﬂt›r. Bu konuyu
düzenleyen Özel Hastaneler Yönetmeli¤inin 60. maddesinin baﬂl›¤› daha
önce “Reklam ve Tan›t›m” iken daha sonra yap›lan giriﬂimler sonucunda yanl›ﬂl›¤›n fark›na var›larak Yönetmelikte de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ, maddenin baﬂl›¤›ndan ve madde metninden “reklam” ibaresi ç›kar›lm›ﬂt›r. Madde baﬂl›¤› “Bilgilendirme ve Tan›t›m” olarak düzenlenip madde hükmü
de¤iﬂtirilirken özel hastanelerin reklam yapmas›n›n yasak oldu¤unu vurgulamak amaçlanm›ﬂ, tan›t›m ise belirli koﬂullara ba¤lanarak çerçevesi çizilmiﬂtir. Bu maddede, ayr›ca, özel hastanelerin hizmet alanlar› ve sunaca¤› hizmetler ile aç›l›ﬂ bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri belirtilirken,
deontoloji ve meslek etik kurallar›na ayk›r›, talep yaratmaya yönelik tan›t›m yap›lamayaca¤›, di¤er hastaneler aleyhine haks›z rekabet yaratan
davran›ﬂlarda bulunulamayaca¤› ve bu mahiyette tan›t›m yap›lamayaca¤›,
sa¤l›¤› koruyucu ve geliﬂtirici nitelikteki bilgilendirme ve tan›t›mlar yap›labilece¤i; teknolojik altyap›s› ve buna ba¤l› olarak maliyetlerin düﬂüklü¤ü
nedeniyle daha detayl› bilgilerin sunulabilmesine olanak sa¤layan web si6
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telerinde dahi tedavi edici sa¤l›k hizmetine yönelik bilgilerin verilemeyece¤i aç›kça düzenlenmiﬂtir.
Özel hastaneler d›ﬂ›nda kalan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›n› kapsayan Ayakta Teﬂhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar› Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 29. maddesinde de Özel Hastaneler Yönetmeli¤ine paralel olarak düzenleme yap›larak, sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan reklam yap›lamayaca¤› kesin bir ﬂekilde belirtilmiﬂ, tan›t›m›n ise t›bbi deontoloji ve mesleki etik kurallar›na ayk›r›, insanlar› yan›ltan, yanl›ﬂ yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ veya yerleﬂik
t›bbi metot haline gelmemiﬂ uygulamalara dayal› olamayaca¤›, sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar› aleyhine haks›z rekabet yaratan davran›ﬂlarda bulunamayacaklar›, ancak sa¤l›¤› koruyucu ve geliﬂtirici nitelikte bilgilendirme yapabilecekleri, her türlü yay›n mecralar›nda yer alan
sa¤l›k bilgilerinin konusuna göre yetkili sa¤l›k meslek mensuplar› taraf›ndan verilmek zorunda oldu¤u, bu tür bilgilendirme ve tan›t›mlar›n hastay› ilgili sa¤l›k kuruluﬂuna do¤rudan veya dolayl› biçimde yönlendirecek
içerikte olamayaca¤›, sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n reklam niteli¤inde olmamak
kayd›yla aç›l›ﬂ›, hizmet alanlar› ve sundu¤u hizmetler ile ilgili konularda
toplumu bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri, bu kapsamda yan›lt›c›, abart›l›, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ bilgilere ve talep yaratmaya yönelik aç›klamalara yer veremeyecekleri ifade edilmiﬂtir.
Burada ayr›ca vurgulamak gerekir ki, hekimler ve sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›n›n kulland›klar› tabelalar da kiﬂinin/kuruluﬂun kendisinin tan›t›m›nda kulland›¤› araçlardan biridir. Bu niteli¤i ve yayg›n kullan›m› sebebiyle tabelan›n boyut ve içeri¤i ile ilgili olarak T›bbi Deontoloji Tüzü¤ündeki düzenlemenin yan› s›ra Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan özel düzenlemeler de yap›lm›ﬂt›r. Bu düzenlemelerle saptanm›ﬂ standartlar d›ﬂ›nda
tabela kullan›lmas› da tan›t›m kurallar›na ayk›r›l›k olarak de¤erlendirilebilecektir.
Tüm bu düzenlemeler hekimler ve sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan
mevzuatta gösterilen s›n›rlar içinde kalmak kayd› ile tan›t›m yap›labile7
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ce¤ini, kiﬂilerin evrensel kabul görmüﬂ bilimsel do¤rular ›ﬂ›¤›nda ve yine mevzuattaki s›n›rlamalara uygun olarak bilgilendirilebilece¤ini, ancak bu tan›t›mlar›n reklam niteli¤inde olmamas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.
Uygulanacak yapt›r›mlar nelerdir?
Bireysel olarak hekimlerin ya da kurumsal olarak çeﬂitli sa¤l›k kurum
ya da kuruluﬂlar›n›n yapt›¤›, hukuk kurallar›na ayk›r› yay›nlar sebebiyle
çeﬂitli yapt›r›mlar uygulanmaktad›r. Bu yapt›r›mlar, söz konusu yay›n›n
durdurulmas›, para cezas› ve/veya disiplin cezas›, sa¤l›k kuruluﬂunun geçici süre ile faaliyetinin durdurulmas› ﬂeklinde olabilmektedir.
Sa¤l›k hizmet sunumunda, ilgili hukuksal düzenlemelerin izin verdi¤i
çerçevenin d›ﬂ›nda yap›lan yay›nlar öncelikle tabip odalar› ve il sa¤l›k müdürlükleri ile Reklam Kurulu taraf›ndan incelenerek sorumlular hakk›nda
yapt›r›mlar uygulan›r.
Tabip odalar›, hukuka ayk›r› yay›nlar›n etik kurallar› ihlal etmesi sebebiyle ilgili hekim(ler) hakk›nda disiplin soruﬂturmas› açar ve eylemin a¤›rl›¤›na göre uyarma, para cezas› ya da 15 günden 6 aya kadar meslekten
men cezalar›ndan birini verir.
‹l sa¤l›k müdürlükleri taraf›ndan özel hastanelerin tan›t›m kurallar›na
ayk›r› davrand›¤›n›n saptanmas› durumunda mesul müdür uyar›l›r, ayk›r›l›¤›n giderilmemesi/devam etmesi durumunda hastanenin tamam›nda süreli olarak poliklinik hizmetlerinin durdurulmas›na karar verilir. Ayn› hususlar ayakta teﬂhis ve tedavi yap›lan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda saptand›¤›nda özel sa¤l›k kuruluﬂunun 5 gün süreyle faaliyettin durdurulmas›na
iliﬂkin yapt›r›m uygulan›r.
Yap›lan yay›nlar Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un 16.
maddesi ve Reklam Kurulu taraf›ndan belirlenmiﬂ ilkelere ayk›r›l›k taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤› bak›m›ndan, ad› geçen Kanun uyar›nca kurulmuﬂ bulunan,
içinde Türk Tabipleri Birli¤i temsilcisinin de yer ald›¤›, Reklam Kurulu taraf›ndan da de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirme sonucunda ayk›r›l›¤›n varl›¤› saptan›rsa yay›n›n ve ihlalin niteli¤ine göre 6.000,00 YTL’den
8
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120.000,00 YTL’ye kadar para cezas›, yay›n›n durdurulmas› ve yay›n›n
düzeltilmesi cezalar›ndan biri ya da bir kaç›na hükmedilebilir.
Yukar›da belirtilen kurum ve kurul de¤erlendirmeleri biri di¤erini engelleyen niteli¤e sahip de¤ildir. Bir baﬂka anlat›mla bir reklam, ilgili kurumlar ve kurul taraf›ndan ayr› ayr› de¤erlendirilerek ayr› ayr› yapt›r›ma
tabi tutulabilir.

9
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SA⁄LIK ALANINDA
TANITIM KURALLARINA ‹L‹ﬁK‹N MEVZUAT
TABABET VE ﬁUABATI SAN’ATLARININ TARZI ‹CRASINA
DA‹R KANUN (1)
Kanun Numaras› : 1219
Resmi Gazete
Tarih: 14.4.1928; Say›: 863
Madde 24 - ‹cray› sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile
muayene saatlerini ve ihtisaslar›n› bildiren ilanlar tertibine mezun olup di¤er suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalar› memnudur.
TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ KANUNU
Kanun Numaras› : 6023
Resmi Gazete
Tarih: 31.1.1953; Say›: 8323
Madde 28 - ‹dare Heyetinin di¤er vazifeleri ﬂunlard›r.
d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yaz›l› ve sözlü vas›talarla
reklam yap›lmas›n› önlemek.
TIBB‹ DEONTOLOJ‹ N‹ZAMNAMES‹
Resmi Gazete
Tarih: 19.2.1960; Say›: 10436
Madde 8 - Tabiplik ve diﬂ tabipli¤i; mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez.
Tabip ve diﬂ tabibi, yapaca¤› yay›nlarda tababet mesle¤inin ﬂerefini
üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yaz›lar›nda kendi reklâm›n› yapamaz.
Tabip ve diﬂ tabibi, gazetelerde ve di¤er neﬂir vas›talar›nda. reklâm
mahiyetinde teﬂekkür ilânlar› yazd›ramaz.
10
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Madde 9 - Tabip ve diﬂ tabibi, gazete ve sair neﬂir vas›talar› ile yapaca¤› ilânlarda ve reçete kâ¤›tlar›nda. ancak ad ve soyad› ile adresini,
Tababet ‹htisas Nizamnamesine göre kabul edilmiﬂ olan ‹htisas ﬂubesini,
akademik ünvan›n› ve muayene gün ve saatlar›n› yazabilir.
Muayenehane kap›lar›na veya binalar›n d›ﬂ›na as›lacak tabelâlar›n
ebad› ve adedi, mahallî tabip odalar› taraf›ndan tesbit edilebilir. Tabipler
ve diﬂ tabipleri, tabip odalar›n›n bu husustaki kararlar›na riayet etmekle
mükelleftirler.
Tabelâlarda en çok iki renk kullan›labilir. Iﬂ›k verici vas›talarla tabelâlar› süslemek yasakt›r.
Madde 39 - Tabip ve diﬂ tabibi meslektaﬂlar›n›n hastalar›n› elde etme¤e mâtuf hareket ve teﬂebbüslerde bulunamaz.
HEK‹ML‹K MESLEK ET‹⁄‹ KURALLARI
TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiﬂtir.
(10-11 Ekim 1998)
Ticari Amaç ve Reklam Yasa¤›:
Madde:11- Hekim, mesle¤ini uygularken reklam yapamaz, ticari
reklamlara araç olamaz, çal›ﬂmalar›na ticari bir görünüm veremez; insanlar› yan›lt›c›, pani¤e düﬂürücü, yanl›ﬂ yönlendirici, meslektaﬂlar aras›nda
haks›z rekabete yol aç›c› davran›ﬂlarda bulunamaz. Hekim, yay›n araçlar›yla yapaca¤› duyurularda varsa, Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’ne göre kabul edilmiﬂ olan uzmanl›k alan›n›, çal›ﬂma gün ve saatlerini bildirebilir.
Tabela ve benzeri tan›t›m araçlar›n›n biçim ve boyutlar› yerel tabip odas›
taraf›ndan saptan›r.
TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ D‹S‹PL‹N YÖNETMEL‹⁄‹
Resmi Gazete Tarih: 28/04/2004
Resmi Gazete Say›: 25446
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Disiplin Suçlar› ve Cezalar›
11
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Para Cezas›
Madde 4- Para cezas›, 6023 say›l› Türk Tabipleri Birli¤i Kanununun
39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen s›n›rlar dahilindeki paran›n
odaya ödenmesine dair verilecek cezad›r.
b) Tan›t›m kurallar›na ayk›r› davranmak,
c) Her türlü iletiﬂim mecras›nda reklam amac›na yönelik yaz›lar yazmak, yazd›rmak veya aç›klamada bulunmak yahut orta¤› oldu¤u kuruluﬂ
veya ﬂirket arac›l›¤›yla bu anlamda reklam yap›lmas›n› sa¤lamak,
d) Bireysel olarak veya yöneticisi olduklar› dernekler ya da çal›ﬂt›klar›
kurumlar arac›l›¤›yla ticari ürün veya hizmetin tan›t›m›nda yer almak veya reklam›na arac›l›k etmek,
e) El ilanlar›, tabelalar, bas›n ve benzeri yollarla meslektaﬂlararas› haks›z, t›p d›ﬂ› rekabete yol açacak duyurular yapmak,
j) Türk Tabipleri Birli¤i veya odalarca saptanm›ﬂ tabela ile ilgili kurallara uymamak,

12
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SA⁄LIK KURULUﬁLARI YÖNÜNDEN
DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL‹⁄‹
Resmi Gazete
Tarihi: 28.05.2004; Say›:25475
Bilgilendirme ve Tan›t›m
Madde 60- Özel hastaneler; t›bbî deontoloji ve meslekî etik kurallar›na ayk›r› ﬂekilde, insanlar› yan›ltan, yanl›ﬂ yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsat›nda yaz›l› kabul ve tedavi etti¤i uzmanl›k dallar›ndan
baﬂka hastalar› kabul ve tedavi etti¤i intiba›n› uyand›ran, di¤er hastaneler
aleyhine haks›z rekabet yaratan davran›ﬂlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tan›t›m yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsat›nda kay›tl› ismi d›ﬂ›nda
baﬂka bir isim kullanamazlar.
Özel hastaneler taraf›ndan; sa¤l›¤› koruyucu ve geliﬂtirici nitelikteki
bilgilendirme ve tan›t›mlar yap›labilir. Bilgilendirme ve tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda, yan›lt›c›, abart›l›, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ
bilgilere ve talep yaratmaya yönelik aç›klamalara yer verilemez.
Özel hastaneler; hizmet alanlar› ve sunaca¤› hizmetler ile aç›l›ﬂ bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilir ve ilan verebilir.
Özel hastaneler taraf›ndan oluﬂturulan internet sitelerinde; yer alan
her türlü sa¤l›k bilgisi, alan› ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sa¤l›k meslek mensuplar› taraf›ndan verilmek zorundad›r. Bu siteler arac›l›¤›yla hiçbir ﬂekilde tedavi edici sa¤l›k hizmetine yönelik bilgiler verilemez. ‹nternet sayfalar›nda verilen bilginin, son güncelleme tarihi aç›kça belirtilir.
Yukar›da belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul
müdürleri hakk›nda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulan›r.
AYAKTA TEﬁH‹S VE TEDAV‹ YAPILAN ÖZEL SA⁄LIK KURULUﬁLARI HAKKINDA YÖNETMEL‹K
Resmi Gazete
Tarih: 15.02.2008; Say›: 26788
13
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Bilgilendirme ve tan›t›m
MADDE 29 – (1) Sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan reklam yap›lamaz.
(2) Sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan, t›bbi deontoloji ve mesleki etik kurallar›na ayk›r›, insanlar› yan›ltan, yanl›ﬂ yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ veya yerleﬂik t›bbi metot
haline gelmemiﬂ uygulamalara dayal› tan›t›m yap›lamaz ve di¤er sa¤l›k
kuruluﬂlar› aleyhine haks›z rekabet yaratan davran›ﬂlarda bulunulamaz.
(3) Tabelalar› ile bas›l› ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kay›tl› sa¤l›k kuruluﬂu ismi d›ﬂ›nda baﬂka bir isim kullan›lamaz.
(4) Sa¤l›k kuruluﬂlar›, sa¤l›¤› koruyucu ve geliﬂtirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci f›kra hükümlerine ayk›r› olmamak kayd›yla aç›l›ﬂ›,
hizmet alanlar› ve sundu¤u hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme
ve tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda yan›lt›c›, abart›l›, do¤rulu¤u bilimsel
olarak kan›tlanmam›ﬂ bilgilere ve talep yaratmaya yönelik aç›klamalara
yer verilemez.
(5) Sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan her türlü yay›n mecralar›nda yer alan
sa¤l›k bilgileri, konusuna göre yetkili sa¤l›k meslek mensuplar› taraf›ndan
verilmek zorundad›r. Bu mecralar yoluyla yap›lan bilgilendirme ve tan›t›mlar, hastay› ilgili sa¤l›k kuruluﬂuna do¤rudan veya dolayl› biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.
(6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n iﬂletenleri ve mesul müdürleri hakk›nda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulan›r.
Uyulmas› gereken di¤er hususlar
MADDE 31 – (1) Sa¤l›k kuruluﬂu iﬂletenleri ile mesul müdürleri, aﬂa¤›da belirtilen hususlara uymak zorundad›r:
e) Sa¤l›k kuruluﬂunun d›ﬂ tabelalar›nda, ruhsatnamede belirtilen uzmanl›k dallar› haricinde baﬂka uzmanl›k dal› ve/veya baﬂka ibareler yaz›lamaz.
›) Binan›n d›ﬂ cephesinde, sa¤l›k kuruluﬂunun isminin ve ruhsatnamede belirtilen uzmanl›k dallar›n›n yaz›l› oldu¤u tabelalardan baﬂka bir tabe14
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la yer alamaz. Sa¤l›k kuruluﬂu veya hizmetleri ile ilgili 29 uncu maddeye
uygun olmayan yaz›, ilan veya tan›t›m veya reklam benzeri ibarelerin oldu¤u materyaller bulundurulamaz ve da¤›t›lamaz.
AKUPUNKTUR TEDAV‹S‹ UYGULANAN ÖZEL SA⁄LIK KURULUﬁLARI ‹LE BU TEDAV‹N‹N UYGULANMASI HAKKINDA
YÖNETMEL‹K
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 /
3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 14.12.1983
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 17 Eylül 2002 - Say›: 24879
Yasaklar
Madde 27- Bu Yönetmelik kapsam›nda olan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›,
muayenehaneler ile kiﬂiler Yönetmelik hükümlerine ve aﬂa¤›da belirlenen
hususlara uymak zorundad›rlar:
a) Uygunluk belgesi almadan faaliyete geçilemez.
b) Bu sa¤l›k kuruluﬂlar›nda, personel çal›ﬂma belgesi düzenlenen hekimler ve di¤er sa¤l›k personeli d›ﬂ›nda hekim ve sa¤l›k personeli çal›ﬂt›r›lamaz.
c) Sa¤l›k kuruluﬂunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.
d) Müdürlükçe adlar›na personel çal›ﬂma belgesi düzenlenmemiﬂ hekim ve hekim d›ﬂ› sa¤l›k personeli, her ne surette olursa olsun, sa¤l›k kuruluﬂunda çal›ﬂt›r›lamaz.
e) Sa¤l›k kuruluﬂunda akupunktur tedavisini, Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikas› olmayan di¤er hekimler uygulayamaz.
f) Sa¤l›k kuruluﬂunda akupunktur bilim komisyonunun belirleyece¤i
kontrendikasyon durumlarda akupunktur yap›lamaz.
Reklam, Tan›t›m ve Bilgilendirme
Madde 28- Sa¤l›k kuruluﬂlar› çal›ﬂmalar›na ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanlar› yan›lt›c›, pani¤e sevk edici, yanl›ﬂ yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluﬂlar ve çal›ﬂanlar› aras›nda rekabete yol aç›c› davran›ﬂ15
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larda bulunamazlar. Ancak, sadece sa¤l›k kuruluﬂuna baﬂvuran hastalar›n
kullan›m›na yönelik olarak, temel olarak sa¤l›¤› geliﬂtirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sa¤l›k kuruluﬂunun faaliyet gösterdi¤i alan ile ilgili sa¤l›k
sorunlar›, bu sorunlardan korunma veya sa¤l›k sorunlar›n›n kiﬂide meydana getirdi¤i olumsuzluklar›n ﬂahsi tedbirler arac›l›¤› ile giderilmesi veya azalt›lmas› hakk›nda bilgiler içeren e¤itim materyali haz›rlayabilirler.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› ve çal›ﬂanlar›, yukar›da aç›klanan hususlara riayet etmek ve reklam, tan›t›m, bilgilendirme niteli¤indeki her türlü faaliyetleri
için Müdürlükten izin almak zorundad›r.
AMBULANSLAR VE AC‹L SA⁄LIK ARAÇLARI ‹LE AMBULANS H‹ZMETLER‹ YÖNETMEL‹⁄‹
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 /
1219 - 11.4.1928 / Khk/181 - 13.12.1983 / 2918 13.10.1983
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›:7 Aral›k 2006 - Say›: 26369
Reklam, tan›t›m ve bilgilendirme
MADDE 33- (1) Ambulans servisleri; t›bbi deontoloji ve mesleki etik
kurallar›na ayk›r› ﬂekilde, insanlar› yan›ltan, yanl›ﬂ yönlendiren ve ruhsat›nda yaz›l› hizmetlerinden baﬂka hastalar› kabul ve tedavi etti¤i intiba›n›
uyand›ran, di¤er servisler aleyhine haks›z rekabet yaratan davran›ﬂlarda
bulunamazlar ve bu mahiyette tan›t›m yapamazlar.
(2) Ambulans servisleri taraf›ndan; sa¤l›¤› koruyucu, acil sa¤l›k hizmetlerini tan›t›c› ve geliﬂtirici nitelikteki bilgilendirme ve tan›t›mlar yap›labilir.
Bilgilendirme ve tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda, yan›lt›c›, abart›l›, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ bilgilere ve aç›klamalara yer verilemez.
(3) Ambulans servisleri; hizmet alanlar› ve sunaca¤› hizmetler ile ilgili
aç›l›ﬂ bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilir ve ilan verebilir.
(4) Ambulans servisleri taraf›ndan oluﬂturulan internet sitelerinde; yer
alan her türlü sa¤l›k bilgisi, alan› ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sa¤l›k
16
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meslek mensuplar› taraf›ndan verilmek zorundad›r. Bu siteler arac›l›¤›yla
hiçbir ﬂekilde tedavi edici sa¤l›k hizmetine yönelik bilgiler verilemez. ‹nternet sayfalar›nda verilen bilginin, son güncelleme tarihi ile yazan kiﬂi ve
kariyeri aç›kça belirtilir.
H‹PERBAR‹K OKS‹JEN TEDAV‹S‹ UYGULANAN ÖZEL
SA⁄LIK KURULUﬁLARI HAKKINDA YÖNETMEL‹K
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 /
3359 - 7.5.1987
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 1 A¤ustos 2001 - Say›:
24480
Yasaklar
Madde 36- Bu Yönetmelik kapsam›nda olan sa¤l›k kuruluﬂlar› ile kiﬂiler Yönetmelik hükümlerine ve aﬂa¤›da belirtilen hususlara uymak zorundad›rlar:
d) Sa¤l›k kuruluﬂunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.
g) Sa¤l›k kuruluﬂu, ﬂubesinin tabelas›nda, ﬂubede verilecek hizmetler
d›ﬂ›nda as›l adresteki branﬂlar› belirtilemez.
l) Sa¤l›k kuruluﬂunun d›ﬂ cephesinde bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan baﬂka bir tabela veya her ne ﬂekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak kuruluﬂ veya hizmetleri ile ilgili yaz›, ilan ve reklam benzeri
ibare bulundurulamaz.
Reklam, Tan›t›m ve Bilgilendirme
Madde 37- Sa¤l›k kuruluﬂlar› çal›ﬂmalar›na ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanlar› yan›lt›c›, pani¤e sevk edici, yanl›ﬂ yönlendirici,
benzer nitelikteki kuruluﬂlar ve çal›ﬂanlar› aras›nda rekabete yol aç›c› davran›ﬂlarda bulunamazlar.
Ancak, sadece özel sa¤l›k kuruluﬂuna baﬂvuran hastalar›n kullan›m›na yönelik olarak, temel olarak sa¤l›¤› geliﬂtirici ve koruyucu nitelikte söz
konusu sa¤l›k kuruluﬂunun faaliyet gösterdi¤i alan ile ilgili sa¤l›k sorunlar›, bu sorunlardan korunma veya sa¤l›k sorunlar›n›n kiﬂide meydana
17
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getirdi¤i olumsuzluklar›n ﬂahsi tedbirler arac›l›¤› ile giderilmesi veya azalt›lmas› hakk›nda bilgiler içeren yaz›l› veya görsel-iﬂitsel e¤itim materyalleri haz›rlayabilirler.
‹LKYARDIM YÖNETMEL‹⁄‹
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 /
Khk/181 - 14.12.1983 / 1593 - 24.4.1930
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 22 May›s 2002 - Say›:
24762
Yasaklar
Madde 28- Bu Yönetmelik kapsam›ndaki E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aﬂa¤›da belirlenen
hususlara uymak zorundad›rlar:
i) E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂ ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.
l) Bu Yönetmelik kapsam›ndaki E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂ ve
Merkezler, tabela veya bas›l› evraklar›nda, baﬂka bir ünvan veya mevcut
ünvanlar›n›n yabanc› dildeki karﬂ›l›klar›n› kullanamazlar.
Reklam, Tan›t›m ve Bilgilendirme
Madde 30- E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂ ve Merkezler; insanlar› yan›lt›c›, pani¤e sevk edici ve yanl›ﬂ yönlendirici reklam, tan›t›m ve bilgilendirmede bulunamazlar.
E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂ ve Merkezler taraf›ndan, ilkyard›m ve
kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller haz›rlanabilir. Bu materyaller Müdürlü¤ün onay›ndan sonra kullan›labilir.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlü¤e girmeden önce Bakanl›k,
Üniversiteler, Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü ve K›z›lay taraf›ndan verilmiﬂ olan “E¤itimci E¤itmeni Sertifikalar›” ile “‹lkyard›m E¤itimcisi Sertifikalar›” Bakanl›kça, “‹lkyard›mc› Sertifikalar›” ise Müdürlükçe bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden itibaren bir y›l içerisinde onayland›¤› takdirde geçerlilik kazan›r.
18
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Di¤er kurum ve kuruluﬂlar, Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden itibaren bir y›l içerisinde “E¤itimci E¤itimi Veren Kuruluﬂ” ve/veya “Merkez”
statüsüne geçtikleri takdirde, geçmiﬂte verdikleri “E¤itimci E¤itmeni Sertifikalar›” ve “‹lkyard›m E¤itimcisi Sertifikalar›” Bakanl›kça, “‹lkyard›mc›
Sertifikalar›” ise Müdürlükçe onayland›¤› takdirde geçerlilik kazan›r.
Yurtd›ﬂ›ndan al›nm›ﬂ olan sertifikalar›n geçerlili¤i Bilim Komisyonunca belirlenir.
EVDE BAKIM H‹ZMETLER‹ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMEL‹K
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 /
3359 - 5.7.1987 / Khk/181 - 13.12.1983
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 10 Mart 2005 - Say›: 25751
Tan›t›m ve Bilgilendirme
Madde 30- Sa¤l›k kuruluﬂlar›, insanlar› yan›lt›c›, pani¤e sevk edici,
yanl›ﬂ yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluﬂlar ve çal›ﬂanlar› aras›nda
haks›z rekabete yol aç›c› davran›ﬂlarda bulunamazlar.
Ancak, sadece sa¤l›k kuruluﬂundan evde bak›m hizmeti talep eden kiﬂilerin kullan›m›na yönelik olarak, temel olarak sa¤l›¤› geliﬂtirici ve koruyucu nitelikte, faaliyet gösterdi¤i alan ile ilgili sa¤l›k sorunlar›, bu sorunlardan korunma veya sa¤l›k sorunlar›n›n kiﬂide meydana getirdi¤i olumsuzluklar›n ﬂahsi tedbirler arac›l›¤› ile giderilmesi veya azalt›lmas› hakk›nda bilgiler içeren e¤itim materyalleri haz›rlayabilirler.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› ve çal›ﬂanlar›, yukar›da aç›klanan hususlara riayet etmek ﬂart›yla tan›t›m ve bilgilendirme niteli¤indeki her türlü faaliyetleri için
Müdürlükten izin almak zorundad›r.
SA⁄LIK UYGULAMA TEBL‹⁄‹
SUT 3.1.3.3. Sa¤l›k kurumu/kuruluﬂu ilave ücret al›nabilece¤ini belirten yaz›y› sa¤l›k kurumuna/kuruluﬂuna girildi¤inde görülebilecek bir ye19
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re uygun büyüklükte çerçeve/tabela ﬂeklinde asar, aksi takdirde bu sözleﬂmenin (5.1.10) numaral› maddesine göre iﬂlem yap›l›r.
SUT 3.1.14. Merkez, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne ﬂekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, di¤er sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂlar› ve üçüncü ﬂah›slarla aç›k veya gizli iﬂbirli¤i, ilgili mevzuata
ayk›r› yersiz talep oluﬂturacak reklam ve tan›t›m yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz. Bu durumlar›n varl›¤›nda
(5.1.10) uygulan›r.
SUT 5.1.10. Bu sözleﬂmenin (3.1.2.1), (3.1.2.2), (3.1.3.3),
(3.1.7.1), (3.1.7.2), (3.1.8.2), (3.1.8.3), (3.1.9.1), (3.1.9.3), (3.1.9.4),
(3.1.9.5), (3.1.10.1), (3.1.10.2), (3.1.10.3), (3.1.10.4), (3.1.10.5),
(3.1.11), (3.1.12), (3.1.13.1), (3.1.13.2), (3.1.14), (3.2.1.1), (3.2.1.2),
(3.2.2.2), (3.2.5.2), (3.2.5.3), (3.2.5.5), (3.2.6) ve (3.2.8) numaral› maddelerinde belirtilen hükümlere ayk›r› davran›ld›¤›n›n Kurumca tespit edilmesi halinde 10.000,00.- YTL (onbin),
5.1.12. Sa¤l›k kurumu/kuruluﬂu, kuruluﬂ ve faaliyetiyle ilgili tabi olduklar› mevzuat hükümlerine uymad›¤›n›n tespit edilmesi halinde
10.000,00.- YTL (onbin), cezai ﬂart uygulan›r ve Kurumca tespit edilen
fiiller aç›kça belirtilmek suretiyle sa¤l›k kurumu/kuruluﬂu yaz›l› olarak
uyar›l›r. ?
OPT‹SYENL‹K HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5193
Kabul Tarihi : 22.6.2004 Resmi Gazete Tarih: 26.6.2004; Say›:
25504
Tabipler
MADDE 5. — Göz hastal›klar› uzman› tabipler optisyenlik müessesesi açarak optisyenlik yapabilirler. Ancak optisyenlik yapt›klar› sürece
tabiplik yapamazlar.
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Optisyenlik uygulamalar›
MADDE 6. — Optisyenler, optisyenlik yapt›klar› sürece müesseselerinde baﬂka bir iﬂ yapamaz ve müesseselerini muayenehane gibi kulland›ramazlar.
Optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanmas› yasakt›r.
Müessesede bulunma
MADDE 9. — Optisyenin, mesle¤ini icra etti¤i müessesede bizzat
bulunmas› esast›r.
Optisyenler ile göz hastal›klar› uzman› tabipler, vergi mükellefiyetleri
ayr› olsa bile, ayn› mekânda veya iç giriﬂ kap›lar› veya iç ba¤lant›lar› bulunan müesseselerde birlikte mesleklerini icra edemez. Sa¤l›k kurum ve
kuruluﬂlar› bünyesinde veya binas›n›n içinde de optisyenlik müessesesi
aç›lamaz.
Optisyenlik unvan›
MADDE 11. — Optisyen unvan›n› haiz olarak müessese açm›ﬂ olanlar, yaln›z optisyen unvan›n› kullanabilirler. Baﬂka bir unvan kullanmalar› veya gerçe¤e uymayan reklam yapmalar› yasakt›r.
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BAZI UYGULAMALAR YÖNÜNDEN
DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
KANUN NO: 2238
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKL‹
HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 29 May›s 1979
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 3 Haziran 1979 - Say›:
16655
MADDE 4 - Bilimsel, istatistiki ve haber niteli¤indeki bilgi da¤›t›m›
halleri ayr›k olmak üzere, organ ve doku al›nmas› ve verilmesine iliﬂkin
her türlü reklam yasakt›r.
KORDON KANI BANKACILI⁄I YÖNETMEL‹⁄‹
Dayand›¤› Kanun Numaras› ve Tarihi: Khk/181 13.12.1983 / 3359 - 7.5.1987
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 5 Temmuz 2005 - Say›:
25866
Tan›t›m ve bilgilendirme
Madde 24- Kordon kan› bankac›l›¤› hakk›nda herhangi bir yolla reklam yapmak yasakt›r. Bankalar kordon kan› bankac›l›¤› çal›ﬂmalar›na ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi, bilimsel verilere dayanmayan,
insanlar› yan›lt›c›, pani¤e sevkedici, yanl›ﬂ yönlendirici davran›ﬂlarda
bulunamazlar. Aksine davrananlar hakk›nda ilgili mevzuata göre iﬂlem
yap›l›r.
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‹LACA ‹L‹ﬁK‹N
DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
‹SPENÇ‹YARI VE TIBB‹ MÜSTAHZARLAR KANUNU
Kanun Numaras›: 1262
Resmi Gazete Tarih: 26.5.1928; Say›: 898
Madde 13 - (De¤iﬂik: 4/1/1943- 4348/1 md.)
Müstahzarlar› ö¤me yolunda ve bunlara malik olmad›klar› ﬂifa hassalar› at›f veya mevcut ﬂifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya muteharrik sinema filimleri, ›ﬂ›kl› veya ›ﬂ›ks›z ilan, radyo veya herhangi bir vas›ta
ile reklam yap›lmas› memnudur. ﬁu kadar ki, tarifname ve gazetelerde
“....hastal›klar›nda kullan›lmas› faydal›d›r” ﬂeklindeki ilanlara müsaade
olunabilir. Ancak reçetesiz sat›lmas›na müsaade edilmiyen müstahzarlar›n t›bbi mecmualardan baﬂka yerlerde reklamlar› yap›lamaz.Reklam numunelerinin önceden S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri laz›md›r.
Bir müstahzar›n ilmi vas›flar› hakk›nda haz›rlanm›ﬂ olan filimler S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Vekaletinin müsaadesiyle ve tayin edece¤i yerlerde gösterilebilir.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
Cezai Hükümler
MADDE 14. — Optisyen unvan›n› haiz olmad›¤› halde optisyenlik
yapanlar veya optisyen oldu¤unu ilân edenler hakk›nda otuzmilyar lira
idarî para cezas› al›n›r ve müessesesi kapat›l›r.
MADDE 15. — 11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlardan
onbeﬂmilyar lira idarî para cezas› al›n›r.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
MADDE 16. — Optisyenlik müesseselerinin aç›l›ﬂ›na ve sahip olmalar› gereken ﬂartlara dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapaca¤› ilân ve
reklamlar, tutacaklar› defterler ve di¤er hususlar Bakanl›kça bu Kanunun
23
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yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içinde ç›kar›lacak yönetmelik ile
düzenlenir.
KANUN NO: 2827
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 24 May›s 1983
Resmi Gazete ile Neﬂir ve ‹lân›: 27 May›s 1983 - Say›:
18059
‹LAÇ VE ARAÇLARIN ‹MAL, REKLAM VE PROPAGANDASIYLA
‹LG‹L‹ HÜKÜMLERE AYKIRI EYLEMLER
MADDE 7 Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›nca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeli¤i önleyici nitelikte olduklar› kabul edilen ilaç ve araçlar›n
reklam ve propagandas› 21 May›s 1928 tarih ve 1262 say›l› Kanunun
13 üncü maddesine göre yap›l›r. Buna ayk›r› hareket edenler bir aydan
alt› aya kadar hapis ve yedibinbeﬂyüz liradan otuzbin liraya kadar a¤›r para cezas›na çarpt›r›l›rlar.
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T‹CAR‹ REKLAMA ‹L‹ﬁK‹N
GENEL DÜZENLEMELER
4822 SAYILI KANUNLA DE⁄‹ﬁ‹K 4077 SAYILI TÜKET‹C‹N‹N KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Tan›mlar Madde 3 - Bu Kanunun uygulamas›nda;
l) Reklam veren: Üretti¤i ya da pazarlad›¤› mal›n/hizmetin tan›t›m›n›
yapt›rmak, sat›ﬂ›n› art›rmak veya imaj›n› yarat›p güçlendirmek amac›yla
haz›rlatt›¤›, içinde firmas›n›n ya da mal/hizmet markas›n›n yer ald›¤› reklamlar› yay›nlatan, da¤›tan ya da baﬂka yollarla sergileyen gerçek ya da
tüzel kiﬂiyi,
Ticari reklam ve ilanlar
Madde 16- Ticari reklam ve ilânlar›n kanunlara, Reklam Kurulunca
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kiﬂilik haklar›na uygun,
dürüst ve do¤ru olmalar› esast›r.
Tüketiciyi aldat›c›, yan›lt›c› veya onun tecrübe ve bilgi noksanl›klar›n›
istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenli¤ini tehlikeye düﬂürücü, ﬂiddet hareketlerini ve suç iﬂlemeyi özendirici, kamu sa¤l›¤›n› bozucu, hastalar›, yaﬂl›lar›, çocuklar› ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve
örtülü reklam yap›lamaz.
Ayn› ihtiyaçlar› karﬂ›layan ya da ayn› amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karﬂ›laﬂt›rmal› reklamlar› yap›labilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddialar› ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamc›lar ve mecra kuruluﬂlar› bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Reklam kurulu
Madde 17-Ticari reklam ve ilânlarda uyulmas› gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânlar› incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 nc› madde hükümlerine ayk›r› reklam ve ilânla25
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r› üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya ayn› yöntemle düzeltme ve/veya para cezas› verme hususlar›nda görevli bir Reklam Kurulu oluﬂturulur. Reklam Kurulu kararlar› Bakanl›kça uygulan›r.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulmas› gereken ilkeleri belirlemede; ülke koﬂullar›n›n yan› s›ra, reklamc›l›k alan›nda evrensel kabul
görmüﬂ tan›m ve kurallar› da dikkate al›r.
Baﬂkanl›¤›, Bakan›n görevlendirece¤i ilgili Genel Müdür taraf›ndan
yürütülen Reklam Kurulu;
e) Türk Tabibleri Birli¤i Merkez Konseyinin görevlendirece¤i doktor
bir üye,
olmak üzere yirmibeﬂ üyeden oluﬂur.
Cezalar
Madde 25-(8) 16 nc› maddeye ayk›r› hareket edenler hakk›nda
Reklam Kurulu taraf›ndan ihlalin niteli¤ine göre birlikte veya ayr› ayr› üç
aya kadar tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme veya alt›bin Türk Liras› idarî para cezas› uygulan›r. 16 nc› maddeye ayk›r›l›k, ülke düzeyinde
yaz›l›, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleﬂmiﬂ ise, idarî para cezas›
on kat› olarak uygulan›r.
(11) Yukar›daki f›kralarda belirtilen para cezalar›, fiilin bir y›l içerisinde tekrar› halinde iki misli olarak uygulan›r.
T‹CAR‹ REKLAM VE ‹LANLARA ‹L‹ﬁK‹N ‹LKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DA‹R YÖNETMEL‹K
Resmi Gazete Tarih: 14.06.2003; Say›: 25318
Tan›mlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
d) Reklam veren: Üretti¤i ya da pazarlad›¤› mal›n/hizmetin tan›t›m›n›
yapt›rmak, sat›ﬂ›n› art›rmak veya imaj›n› yarat›p güçlendirmek amac›yla
haz›rlatt›¤›, içinde firmas›n›n ya da mal/hizmet markas›n›n yer ald›¤› reklamlar› yay›mlatan, da¤›tan ya da baﬂka yollarla sergileyen gerçek ya da
tüzel kiﬂiyi,
26
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h) Ticari reklam ve ilân: Mal, hizmet veya marka tan›tmak, hedef kitleyi oluﬂturanlar› bilgilendirmek ve ikna etmek, sat›ﬂ›n› veya kiralanmas›n› sa¤lamak ya da artt›rmak amac›yla reklam veren taraf›ndan herhangi
bir mecrada yay›mlanan pazarlama iletiﬂimi niteli¤indeki duyuruyu, ifade
eder.
Temel ‹lkeler
Madde 5 — Ticari reklam ve ilânlarda, aﬂa¤›da belirtilen temel ilkeler esas al›n›r.
a) Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, do¤ru ve dürüst olmal›d›r.
d) Biçimi ve yay›mland›¤› mecra ne olursa olsun, bir reklam›n “reklam” oldu¤u aç›kça anlaﬂ›lmal›d›r. Bir reklam haber ve yorum ö¤eleri içeren bir mecrada yay›mland›¤›nda, “reklam” oldu¤u kolayl›kla alg›lanacak
biçimde belirtilir. Örtülü reklam yap›lamaz.
Kamu Sa¤l›¤›
Madde 17 — Reklamlar, kamu sa¤l›¤›n› bozucu nitelikte olamaz.
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SA⁄LIK ALANINDA TANITIM KURALLARINA AYKIRILIK
KONUSUNDA
YARGI KARARI ÖRNEKLER‹
1.

Bir banka ekstreleri ile birlikte banka müﬂterilerine gönderilen broﬂürde yer alan indirim kuponu nedeniyle güzellik merkezinin sorumlu hekimine verilen disiplin cezas› üzerine Ankara 10. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan;
“… Sözkonusu indirim kuponunun incelenmesinde, Dr. … Lazer
Epilasyona ait %15 indirim uygulanaca¤›n›n aç›kça belirtildi¤i ve adres ve telefon numaras›n›n da yer ald›¤› görülmüﬂtür.
Bu durumda, davac›n›n T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün yukar›da
yer alan hükümlerini ihlal etti¤i aç›k oldu¤undan verilen cezada hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.
Her ne kadar davac› kendisinden habersiz yay›nland›¤›n› iddia etmekte ise de, bir bankan›n hiçbir talep olmadan bir kuruluﬂun ya da
28
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kiﬂinin üstelik indirim içeren bir reklam›n› yapmas› mutad olan bir
uygulama olmad›¤›ndan, davac›n›n bu iddias› yerinde görülmemiﬂtir…” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir. (2004/3683 E.,
2005/2437 K.)
Bu karar Dan›ﬂtay 8. Dairesi’nin 2006/1592 E., 2006/3449 K. say›l› karar› ile onanm›ﬂt›r.
2.
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Bina üzerine as›l› ilan nedeniyle bir özel hastane sorumlu hekimine
verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara 5. idare
Mahkemesi taraf›ndan;
“… dosyada yer alan davac›ya para cezas› verilmesine neden olan
ilan›n incelenmesinden, ilan›n hastanenin sunmakta oldu¤u hizmete
yönelik tan›t›c› ve halk› bilgilendirici nitelikten öteye reklam mahiyetinde oldu¤u, baﬂka bir ifade ile herhangi bir hastal›k hakk›nda bilgi
vermeden sadece hastaneyi tan›tmay› hedefledi¤i, böylece ilan›n ticari amaçla talep yaratmaya yönelik oldu¤u, bu haliyle haks›z rekabete yol açt›¤› sonucuna var›lmakla, yukar›da an›lan mevzuat hükümleri uyar›nca t›bbi müessese ve tabiplerin her ne mahiyette olursa olsun reklam vermesinin yasak oldu¤u ve Özel hastaneler Yönetmeli¤inin 16. ve 17. maddeleri gere¤ince davac›n›n sorumlu müdür s›fat›yla hastanenin bu tür faaliyetlerinden sorumlu oldu¤u aç›k oldu¤undan belirtilen gerekçeler ile ad›na ceza kesilmesinde mevzuata
ayk›r›l›k bulunmamaktad›r...” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir. (2006/1428 E., 2007/329 K.)
3.
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Bir gazetede yer alan 4 tam sayfa ilan üzerine özel hastane sorumlu
hekimine verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara
10. idare Mahkemesi taraf›ndan
“Bu durumda, davaya konu ilanda talep yaratmaya yönelik, di¤er
hastaneler aleyhine haks›z rekabet yaratacak ﬂekilde yan›lt›c› ve
abart›l› tan›t›m yap›ld›¤›, bu durumun 1219 say›l› Kanunun 24. maddesi, T›bbi Deontoloji Nizamnamesinin 8. ve 9. maddeleri ile Özel
hastaneler Yönetmeli¤inin 60. maddesine ayk›r›l›k taﬂ›d›¤› anlaﬂ›ld›¤›ndan, Dünya Göz hastanesi Ataköy ﬁubesi mesul müdürü olan davac›ya Özel Hastaneler Yönetmeli¤inin 60. maddesinin 5. f›kras› ve
Türk Tabipleri Birli¤i Disiplin Yönetmeli¤inin 4. maddesinin 2. f›kras›n›n (b) bendi gere¤ince verilen disiplin cezas›nda hukuka ayk›r›l›k
bulunmamaktad›r...” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir.
(2005/1725 E., 2006/1515 K.)
Bu karar Dan›ﬂtay 8. Dairesinin 2006/5389 E., 2007/7175 K. say›l› karar› ile onanarak kesinleﬂmiﬂtir.
4.
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Bir gazetede yer alan özel bir göz merkezine ait ilan nedeniyle merkezin mesul müdürüne verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara 12. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan;
“Bu durumda; gazete ilan›n›n ve bilboardlarda yer alan afiﬂlerdeki ilan örne¤inin incelenmesinden, ilanlar›n hastanenin sundu¤u bir
sa¤l›k hizmetine yönelik reklam niteli¤i taﬂ›d›¤› ve ticari nitelikte oldu¤u kanaatine var›ld›¤›ndan, dava konusu iﬂlemde hukuka ayk›r›l›k
bulunmamaktad›r...” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir.
(2005/160, 2006/343 K.)
5.

Bir hastal›k ve tedavi yöntemine iliﬂkin olarak gazetede yer alan ilan
üzerine özel hastane sorumlu hekimine verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara 12. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan;
“Dosyada yer alan davac›ya para cezas› verilmesine neden olan
gazetedeki ilan örne¤inin incelenmesinden, ilan›n hastanenin sundu¤u bir sa¤l›k hizmetine yönelik tan›t›c› ve halk› bilgilendirici türde oldu¤u, dolay›s›yla Özel Hastaneler yönetmeli¤i ve T›bbi Deontoloji
Tüzü¤ü hükümlerine ayk›r› olmad›¤› kanaatine var›ld›¤›ndan, davac›ya bu ilan nedeniyle para cezas› verilmesine iliﬂkin iﬂlemde hukuka
ayk›r›l›k görülmemiﬂtir.” gerekçesi ile dava konusu disiplin iﬂleminin iptaline karar verilmiﬂ ise de,
Dan›ﬂtay 8. Dairesi taraf›ndan;
“…Dava konusu cezaya neden olarak gösterilen ilan›n, laser, Infrared Koagülasyon ve bant yöntemiyle hemoroid tedavisinin a¤r›s›z
ve dikiﬂsiz olarak yap›ld›¤› belirtilerek hastalar›n hastaneye yönelmelerini sa¤layacak nitelikte oldu¤u, bu haliyle haks›z rekabet do¤urdu32
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¤u aç›kt›r. ﬁu hale göre, bu nedenle tesis edilen iﬂlemle verilen cezada hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤›ndan, an›lan ilan›n bilgilendirici türde oldu¤undan bahisle iﬂlemin iptali yolundaki Mahkeme karar›nda
hukuki isabet görülmemiﬂtir…” gerekçesi ile Mahkeme karar› bozulmuﬂ (2005/3197 E., 2006/4119 K.), davac›n›n Dan›ﬂtay karar›n›n düzeltilmesi istemi de reddedilmiﬂtir.
6.
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Bir poliklini¤e ait el ilanlar›n›n tan›t›m kurallar›na ayk›r› olmas› nedeniyle sorumlu hekime verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara 10. idare mahkemesi taraf›ndan;
“… Dava konusu olayla ilgili olarak dosyada mevcut cezaya dayanak al›nan el ilanlar›n›n incelenmesinden, davac›n›n sorumlu hekimi
oldu¤u poliklinik taraf›ndan haz›rlanarak da¤›t›lan el ilanlar›n›n reklam vasf› taﬂ›d›¤›, haks›z rekabete yol açar nitelikte ilanlar oldu¤u görüldü¤ünden ve muayene ücretini gösteren perakende sat›ﬂ fiﬂlerinin
asgari ücret tarifesi alt›nda hizmet sundu¤unu gösterdi¤inden davac›n›n para cezas› ile tecziyesinde hukuka ayk›r›l›k bulunmam›ﬂt›r” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir. (2004/1482 E., 2005/142 K.)
Bu karar Dan›ﬂtay 8. Dairesinin 2005/4377 E., 2006/2148 K. say›l› karar› ile onanarak kesinleﬂmiﬂtir.
7.
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Bir özel hastanenin bülteninin tan›t›m kurallar›na ayk›r›l›¤› nedeniyle
hastane mesul müdürüne verilen disiplin iﬂleminin iptali davas›ndan Ankara 9. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan;
“… Yukar›da an›lan mevzuat hükümleri uyar›nca t›bbi müessese
ve tabiplerin her ne mahiyette olursa olsun reklam vermesinin yasak
olmas› ve derginin içeri¤inde yer alan ifadelerin de halk› bilgilendirici ve hizmeti tan›t›c› olmaktan öte reklam mahiyetinde olmas› nedeniyle Özel Hastaneler Yönetmeli¤inin 16. ve 17. maddesi uyar›nca
sorumlu müdür olan davac›n›n bu tür faaliyetlerden dolay› sorumlu
olmas› karﬂ›s›nda tesis edilen para cezas›na iliﬂkin iﬂlemde hukuka
ayk›r›l›k bulunmam›ﬂt›r” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir.
(2003/969 E., 2006/763 K.)
8.
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Bir tedavi yöntemine iliﬂkin olarak reklam niteli¤i taﬂ›yan gazete haberi nedeniyle özel hastane mesul müdürünün disiplin cezas› ile cezaland›r›lmas›na dair iﬂlemin iptali istemiyle aç›lan davada Ankara 11. ‹dare
Mahkemesi,
“… Dosyada yer alan davac›ya para cezas› verilmesine neden olan
gazetelerdeki ilan ve reklamlar›n incelenmesinden ilanlar›n hastanenin sunmakta oldu¤u hizmete yönelik tan›t›c› ve bilgilendirici türde
oldu¤u, Özel hastaneler yönetmeli¤inin “reklam ve tan›t›m” kurallar›n› düzenleyen 60. maddesine ayk›r›l›k bulunmad›¤›, bu yönetmelik
halen yürürlükte olmas› nedeniyle yapt›r›m uygulama yönünden daval› idareyi s›n›rlad›¤› dikkate al›nd›¤›nda dava konusu iﬂlemde hukuka uyar›l›k görülmemiﬂtir” gerekçesi ile dava konusu iﬂlemi iptal etmiﬂtir.(2003/875 E., 2004/1752 K.)
Temyiz istemimiz üzerine Dan›ﬂtay 8. Dairesi;
“Sözü edilen gazete haberlerinin içerik itibariyle bilgi vermeye yönelik olmakla beraber örtülü reklam unsurlar› içerdi¤i ve bu haliyle
belli bir alanda verilen sa¤l›k hizmetinin ticari bir niteli¤e büründürülerek al›nt›s› yap›lan Yasal ve düzenleyici kurallar›n ihlal edilmiﬂ
oldu¤u aç›kt›r.
Bu durumda, tesis edilen iﬂlemde hukuka ve mevzuata ayk›r›l›k
bulunmad›¤›nda aksi yönde verilen Mahkeme karar›nda hukuki isabet görülmemiﬂtir” gerekçesi ile mahkeme karar›n› bozmuﬂtur.(2005/5430 E., 2006/5717 K.)
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9.

Bir gazetenin yurtd›ﬂ› bask›s›nda yer alan bir ilan›n tan›t›m kurallar›na
ayk›r›l›¤› nedeniyle özel sa¤l›k kuruluﬂunun mesul müdürüne verilen disiplin cezas›n›n iptali istemi ile aç›lan davada Ankara 10.‹dare Mahkemesi;
“…Dava konusu olayda, davac›n›n sorumlu hekimi oldu¤u Özel
Poliklini¤in gazetenin yurtd›ﬂ› bask›s›nda yer alan ilan›nda, reklam
ve tan›t›m amac›n›n oldu¤u görülmekte ise de, tüzükte öngörüldü¤ü
ﬂekilde doktor olan davac›n›n ad› ve soyad›n›n ilanda yer almad›¤›
anlaﬂ›ld›¤›ndan, bu hale göre tüzükte belirlenen yasaklar›n ihlalinin
varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i aç›kt›r. …” gerekçesi ile dava konusu iﬂlemi iptal etmiﬂtir.(2002/1771 E., 2003/689 K.)
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Temyiz istemimiz üzerine Dan›ﬂtay 8. Dairesi 2003/5300 E.,
2004/3077 K. say›l› karar›nda yer verdi¤i;
“…Dosyan›n incelenmesinden, … adl› özel sa¤l›k kurulunun sorumlu hekimi olan davac›ya, … Gazetesinin yurtd›ﬂ› bask›s›n›n …
günlü nüshas›nda yay›mlanan ilan› nedeniyle yukar›da bahsi geçen
düzenlemelere ayk›r› oldu¤undan bahisle ceza verildi¤i, bu cezan›n
da ilanda davac›n›n ad›n›n ve soyad›n›n bulunmad›¤› gerekçesiyle
idare mahkemesince iptal edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Mesul müdür olan davac›n›n, an›lan yönetmelik hükümlerine göre özel sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n idari iﬂlemlerinden bizzat sorumlu olmas› karﬂ›s›nda, sözkonusu ilanda ad›n›n ve soyad›n›n olmamas›n›n
mevzuata ayk›r› yap›lan iﬂlemden sorumlu tutulamayaca¤› anlam›na
gelmeyece¤i aç›kt›r.
Bu durumda, an›lan gerekçe ile dava konusu iﬂlemi iptal eden idare mahkemesi karar›nda hukuki isabet görülmemiﬂtir…”gerekçesi ile
Mahkeme karar›n› bozmuﬂtur.
Tan›t›m kurallar›na ayk›r›l›k nedeniyle Reklam Kurulu taraf›ndan verilen cezalar›n iptali istemi ile aç›lan davalarda da
benzer kararlar verilmiﬂtir. Örne¤in;
1.
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Bir özel hastanenin çeﬂitli gazetelerde ç›kan ilanlar›n›n tan›t›m kurallar›na ayk›r›l›¤› nedeniyle verilen 44.975,00 YTL tutar›ndaki para cezas›n›n iptali istemi ile sa¤l›k kuruluﬂu taraf›ndan aç›lan davada Ankara 6.
‹dare Mahkemesi;
“… Dosyada mevcut ilan ve reklamlar›n incelenmesinden, miyop,
hipermetrop ve astigmat rahats›zl›klar› ve tedavi yöntemlerine iliﬂkin
bilgiler içeren reklamlar ile birlikte davac› ﬂirkete ait hastanenin, bu
hastanede görev yapan hekimlerin, tedavi materyallerinin ve hastanede kullan›lan teknolojinin anlat›ld›¤› reklamlar ile hastaneye ticari bir
veçhe kazand›r›ld›¤›, bu reklamlar ile Emekli Sand›¤› mensuplar› ve
devlet memurlar›na yönelik olarak hastaneye yönlendirici nitelikteki
reklamlar›n haks›z rekabete yol açacak bir biçimde hekimlik mesle¤inin ticari bir reklama araç olmas›na sebebiyet verdi¤i sonucuna var›lmakla, 4077 say›l› Yasan›n 16. maddesi hükmüne ayk›r›l›k oluﬂturan
reklamlar nedeniyle davac› ﬂirketin idari para cezas› ile cezaland›r›lmas›na iliﬂkin dava konusu iﬂlemde hukuka ve mevzu ata ayk›r›l›k görülmemiﬂtir...” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir.
2.
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Bir özel hastanenin çeﬂitli gazetelerde ç›kan ilanlar›n›n tan›t›m kurallar›na ayk›r›l›¤› nedeniyle verilen 44.975,00 YTL tutar›ndaki para cezas›n›n iptali istemi ile sa¤l›k kuruluﬂu taraf›ndan aç›lan davada Ankara 6.
‹dare Mahkemesi;
“…Dosyada mevcut ilan ve reklamlar›n incelenmesinden; davac›
ﬂirketin prostat lazer tedavisi ve kalp hastal›klar› hakk›nda bilgiler
içeren reklamlar›n tedavisine iliﬂkin bilgilere de yer verilerek davac›
ﬂirkete ait … Sa¤l›k Kulübünün internet web sayfas› ve telefon numaras›na yönlendirilmesi suretiyle an›lan hastaneye ticari bir veçhe
kazand›r›ld›¤› ve bu suretle haks›z rekabete yol açacak bir biçimde
hekimlik mesle¤inin ticari bir reklama araç olmas›na sebebiyet verdi¤i sonucuna var›lmakla, 4077 say›l› Yasan›n 16. maddesi hükmüne
ayk›r›l›k oluﬂturan reklamlar nedeniyle idari para cezas› ile cezaland›r›lmas›na iliﬂkin dava konusu iﬂlemde hukuka ve mevzuata ayk›r›l›k görülmemiﬂtir.” gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmiﬂtir.(2004/3510 E., 2005/1673 K.)
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