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HEKİMLERİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKI VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI ELLERİNDEN ALINAMAZ! 

 
HEKİM EMEĞİ ÖZEL SAĞLIK SERMAYESİNE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ! 

 
Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar demokratik mücadelemizi 

sürdüreceğiz. 
 

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde 
ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale 
getiren ve muayenehanelerin kapanmalarına yol açacak olan yönetmelik üç aylık sürenin sonu olan 7 
Ocak 2023’te uygulanmaya başlayacaktır. 

İstanbul Tabip Odası olarak, yayımlandığı tarihten kısa bir süre sonra 11 Ekim 2022 tarihinde 
meslektaşlarımızı yönetmeliğin ortaya çıkardığı sonuçlardan haberdar kılmak ve hukuki mücadele için 
her türlü desteği vereceğimizi bildirmek amacı ile uzmanlık dernekleri ile birlikte geniş katılımlı bir 
toplantı düzenledik.   

18 Ekim’de bu düzenlemeleri kabul etmediğimizi bildirmek ve Sağlık Bakanlığını uyarmak amacıyla 
İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık.  

Odamıza başvuran 206 muayenehane hekimi adına yönetmeliğin iptali için Danıştay’a açılan bireysel 
davaları üstlendik ve uygulama başlamadan, mağduriyetler ortaya çıkmadan yürütmenin iptal 
edilmesini talep ettik.   

Mevcut iktidar, 2002 yılında başlattığı sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta özelleştirmenin önünü 
açmış; yaptığı düzenlemelerle hekimlerin mesleki bağımsızlığını kısıtlayarak, özel sağlık sektöründe iş 
güvencesinden yoksun, ucuz emek gücü olarak çalışmasını hedeflemiştir.  
 
Geçmişte 3 Ağustos ve 25 Eylül 2010 yönetmelikleri ile fiziki koşullar öne sürülerek muayenehaneler 
kapatılmak istenmiştir. Şimdi de 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelikle muayenehane hekimlerinin 
hastalarının tanı ve tedavilerini yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarından yararlanmaları boş kadro ve 
sözleşme koşuluna bağlı kısıtlamalar ile engellenmektedir. 
 
Bugüne dek muayenehane hekimleri, “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi” ve “Hasta Hakları 
Yönetmeliğine” uygun olarak hastalarının tanı ve tedavilerini özel sağlık kuruluşlarında yapmakta ve 
hastaların bilgileri Sağlık Bakanı’nın iddia ettiğinin aksine kayıt altına alınıp, aşağıda dayanağı 
belirtilen yasalar uyarınca sağlık müdürlüklerine bildirilmektedir. 
  

1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (12. Madde 3. Fıkra)  
2. 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu (12. ve 25. Maddeler) 
3. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla 

izin verilebilecek hususlar (Ek Madde 5 – 1) 
4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Ek 1. Madde 

12. Fıkra). 
 



 
6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimlerinin özel sağlık kuruluşlarında 
hastalarının tanı ve tedavilerini yapabilmelerine şu kısıtlayıcı kurallar getirilmiştir: 

− Bir muayenehane hekimi boş uzman kadrosu bulunması koşuluyla, yalnızca bir sağlık 
kuruluşu ile ve bir yıllık sözleşme imzalayabilecektir.  

− Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda Özel Sağlık kurumları, ruhsatında ve/veya 
faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine 
kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecektir.  

− Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili 
branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme 
imzalanamayacaktır.  
 

Muayenehanelere yönelik geçmişte ve bu dönemdeki kısıtlayıcı düzenlemelerin ortak amacı, özel 
sağlık sermayesi ve kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir (şirket) hastanelerine ucuz hekim emek gücü 
yaratmaktır. Ayrıca sağlık turizmi de dahil olmak üzere hasta potansiyeli açısından ‘rekabet’ ettiklerini 
varsaydıkları muayenehane hekimliği ile ilgili alanda bir tür temizlik yapmaktır. 
 

Yönetmelik değişikliği ile muayenehaneler kapatılmak zorunda kalınırsa; 
− Sadece mevcut muayenehane sahipleri değil, tüm hekimler bir daha kazanmamak üzere 

serbest çalışma hakkını yitirmiş olacak, muayenehane açma düşüncesini unutmak zorunda 
kalacaklardır. 

− Hekimler şehir hastanelerinde ‘şirket’ ve özel hastanelerde özel sağlık sermayesinin, birlikte 
belirleyecekleri çalışma ve ücretlendirme koşulları dışında çalışamayacaklardır. 

− Çalışmak isteyen (işsiz) hekim sayısının artışı ile birlikte hekimler arası rekabet artacak, hekim 
emeği hedeflendiği gibi ucuzlayacaktır.  

 
Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akılcı gerekçesi yoktur. Herhangi bir kamu yararı da 
içermemektedir.  Sadece hekimler değil,  hastalar da hekim seçme özgürlüklerini yitirerek zarar 
görecektir. 
 
Bu düzenlemeler Sağlık Bakanı’nın ifade ettiği gibi özel sağlık kuruluşlarına değil; doğrudan hekimlerin 
serbest meslek hakkına yöneliktir ve sonuçta muayenehanelerin kapatılmasına yol açacaktır.  
 
Sorun sadece bugün muayenehane hekimliği yaparak mesleklerini sürdüren hekimlerin değil; 
gelecekte serbest meslek hakkını kullanmak isteyebilecek tüm hekimlerin ortak sorunudur.  
 
İstanbul Tabip odası olarak; tüm hekimleri, mesleği bağımsızlıklarını ve serbest meslek haklarını 
savunmak üzere muayenehanelere darbe indiren bu düzenlemeler geri çekilinceye kadar meslek 
örgütleri ile birlikte demokratik mücadelede yer almaya çağırıyoruz. Tek bir hekimin dahi 
muayenehanesinin kapanmasına izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz.  
 
İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 


