


AKP iktidarı ve özel sağlık 
sermayesi, sağlıkta dönüşüm 
programıyla hekimlerin mesle-

ki bağımsızlığını kısıtlamayı ve iş gü-
vencesinden yoksun ucuz emek gücü 
olarak çalıştırmayı hedeflemişlerdir. 

Özel sağlık sektöründe çalışan hekim-
lere yönelik gerçekleştirdikleri temel 
çalışma yasalarına aykırı uygulama-
ların yanı sıra şimdi de muayenehane 
hekimlerinin serbest çalışma hakları 
gasp edilmek istenmektedir.

Geçmişte 03 Ağustos ve 25 Eylül 2010 
Yönetmelikleri ile fiziki koşullar öne 
sürülerek kapatılmak istenen mua-
yenehanelere, şimdi de 06 Ekim 2022 
tarihli Yönetmelik ile hastalarının 
tanı ve tedavilerini yapmak üzere 
özel sağlık kuruluşlarından yarar-
lanmalarına boş kadro ve sözleşme 
koşuluna bağlı kısıtlamalar getirile-
rek darbe indirilmektedir.

Bugüne dek muayenehaneler “Tıbbi 
Deontoloji Nizamnamesi” ve “Hasta 
Hakları Yönetmeliği”ne uygun olarak 
aşağıdaki yasal düzenlemeler kapsa-
mında hastalarının tanı ve tedavileri-
ni özel sağlık kuruluşlarında yapmak-
taydı.

1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Ka-

nun’un 12. Maddesinin 3. Fıkrası 

2. 2219 sayılı Hususi Hastaneler Ka-
nunu’nun 12. ve 25. Maddeleri

3. Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 
özel hastanenin kalite ve verimliliğini 
artırmak amacıyla izin verilebilecek 
hususlar bölümünde (Ek Madde 5-1)

4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik’in Ek 1. Maddesinin 12. 
Fıkrası.

06 Ekim Yönetmelik değişikliği ile 
muayenehane hekimlerine, özel sağ-
lık kuruluşlarında, hastalarının tanı 
ve tedavilerini yapabilmelerine aşağı-
daki kısıtlayıcı kurallar getirilmiştir:

• Bir muayenehane hekimi yalnızca 
bir sağlık kuruluşu ile bir yıllık söz-
leşme imzalayabilecektir. 

• Sözleşme için boş uzman kadrosu-
nun bulunması gereklidir.

• Sağlık kurumları, boş uzman hekim 
kadrosu olmaması durumunda, ruh-
satında ve/veya faaliyet izin belgesin-
de kayıtlı uzman hekim branşların-
daki toplam kadro sayısının %15’ine 
kadar uzman hekimle sözleşme 
imzalayabilecektir. 

• Aynı branşta birden fazla hekim-
le sözleşme imzalanmak istenmesi 

durumunda ise ilgili branşın toplam 
kadro sayısının üçte birinden fazla 
uzman hekim ile sözleşme imzalana-
mayacaktır. 

Sağlık Dönüşüm Programı’nın bir par-
çası olarak muayenehanelere yönelik  
2010’da ve bu dönemde gerçekleşen  
saldırıların ortak amacı, özel sağlık 
sermayesi ve kamu-özel ortaklığı ile 
yapılan şehir (şirket) hastanelerine 
ucuz hekim emek gücü yaratmak ve 
sağlık turizmi de dahil olmak üzere 
hasta potansiyeli açısından ‘rekabet’ 
ettiklerini varsaydıkları muayeneha-
ne hekimliği ile ilgili alanda temizlik 
yapmaktır.

Yönetmelik değişikliği geri alınmaz ve 
muayenehaneler kapatılmak zorunda 
kalınır ise;

• Sadece mevcut muayanehane sa-
hipleri değil, tüm hekimler bir daha 
kazanmamak üzere serbest çalışma 
hakkını yitirmiş olacak; bir seçenek 
olarak muayenehane açma hakkını ve 
düşüncesini unutmak zorunda kala-
caklardır.

• Hekimler için, şehir hastanelerinde 
‘şirket’ sermayesinin ve özel hastane-
lerde özel sağlık sermayesinin yara-
rına, birlikte belirleyecekleri çalışma 
ve ücretlendirme koşullarının dışında 
çalışamayacakları bir ortam yara-

tılmış olacaktır. (Sağlık Bakanlığı ve 
OHSAD’ın 14.09.2011 tarihinde imzala-
dıkları “Mutabakat Metni).

• Çalışmak isteyen (işsiz) hekim sayı-
sının artışı ile birlikte hekimler arası 
rekabet ve hekim emeğinin ucuzla-
ması söz konusu olacaktır. 

Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir 
bilimsel ve akılcı gerekçesi yoktur ve 
herhangi bir kamu yararı da içerme-
mektedir. Sadece hekimler değil, yanı 
sıra hastalar da zarar görecektir.

Sağlık Bakanı’nın ifade ettiği gibi bu 
düzenlemeler özel sağlık kuruluşları-
na değil; doğrudan hekimlerin serbest 
meslek hakkına yöneliktir ve sonuçta 
muayenehanelerin kapatılmasına yol 
açacaktır. 

Sorun bugün sadece muayeneha-
ne hekimliği yaparak mesleklerini 
sürdüren hekimlerin değil, gelecekte 
serbest meslek hakkını kullanmak 
isteyen tüm hekimlerin ortak soru-
nudur. 

İstanbul Tabip Odası olarak; hekim-
leri, mesleki bağımsızlıklarını  ve 
serbest meslek haklarını savunmak 
üzere Sağlık Bakanlığı’na karşı bu 
yönetmeliği geri çekene kadar meslek 
örgütleri ile birlikte demokratik mü-
cadelede yer almaya çağırıyoruz. 

SAĞLIK BAKANLIĞI NE YAPMAK İSTİYOR!



MUAYANEHANELERE
DARBE İNDİREN
YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİKLERİ
GERİ ÇEKİLMELİDİR

MUAYANEHANELERE DARBE İNDİREN 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ 

ÇEKİLMELİDİR
SERBEST MESLEK HAKKIMIZDAN, MESLEĞİ 

BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN VE MUAYENEHANELER-
İMİZDEN VAZ GEÇMEYECEĞİZ

SERBEST MESLEK HAKKIMIZDAN,
MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN VE
MUAYENEHANELERİMİZDEN
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

MUAYeNEHANELERE
DARBE İNDİREN
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
GERİ ÇEKİLMELİDİR!


