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T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Sağlık Müdürlüğü

.
Sayı : E-69580031-199
Konu : Tabela

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 08/02/2019 tarihli ve 23824201-823.02-112 sayılı yazı.
b) 19/03/2018 tarihli ve 23824201-805.02.04-478 sayılı yazı.
c)15/06/2021 tarihli ve 23772404-432.99-1955 sayılı yazı.

Bildiğiniz üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği sağlık hizmeti sunumu ile
ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımızca denetlenmekte olup özel sağlık tesisleri tarafından yapılmakta
olan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile tabelalarında yer alan isimlendirmelere yönelik çok sayıda
şikayet başvurusu Müdürlüğümüze intikal etmektedir. Sağlık hakkı gözetilerek sağlık hizmetlerinin tıbbi
deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının
tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine yönelik Bakanlığımızın
ilgi yazılarında belirtilen hususlar doğrultusunda tekrar açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer alan "tabip ve diş
tabiplerinin hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildirebilmeleri ve diğer suretlerle ilan,
reklam ve saire yapmalarının yasak olması" da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerle birlikte Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 8, 9, 39 uncu
maddelerinde düzenlemeler yer almakta olup tabip ve diş tabiplerinin mesleki anlamda kendilerini
tanıtmalarının sınırları çizilmektedir. Bu sınırları aşan tabip ve diş tabipleri ilgili tabip odasına
bildirilecek, kanuna aykırı faaliyetler için 1219 sayılı Kanun’un 27 nci ve 44 üncü madde hükümlerine
göre işlem tesis edilebilecektir. Ayrıca reklam yasağına aykırı faaliyetleri tespit edilenlerin "yayımlanan
reklamların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve mevzuata aykırı reklamlarla ilgili yaptırımları
uygulamakla" görevli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na bildirilerek reklamların
durdurulması gerekmektedir.

Özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde; Özel Hastaneler
Yönetmeliği 60 ıncı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 29
uncu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 25 inci
maddelerinde gerekli sınırlar çizilmekte ve ilgili Yönetmeliklerde idari yaptırımlar belirtilmektedir.
Buna göre haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tüketici konumunda bulunan hastalarımızın sağlığının
korunması amaçlanmaktadır.
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Özel sağlık kuruluşları ve doktorların sosyal medya mecralarında sağlık hizmetlerine ticari
görünüm kazandıran ifade ve görseller yayınlayarak talep yaratması, kampanya vb. düzenlemelerle hasta
görüntülerini paylaşarak haksız rekabet oluşturması, hasta değerlendirmeleri ve teşekkür ilanları
yayımlamak suretiyle 1219 sayılı Kanun’a aykırı faaliyette bulunması gibi durumların sürekli takip
edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve
unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları haricinde başka uzmanlık dalı
yazılamayacağı, sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla
hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri
aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamayacağından tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesinin
sağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerini rica ederim.

Dr. Derya YILDIZ
İlçe Sağlık Müdürü

Ek:
1- Tabela_Ek_4c8e935c-d8c4-4665-9fe4-11da581553f0
2- Tabela_Ilgi_a3474346-b3eb-4361-9b8b-7e8a6ae9d02e
3- Tabela_Ek_14567a3f-c633-44de-a56c-4ab8fcb9f237
4- Tabela_Ek_b36610cd-9e00-487d-a070-962cf06d969e
5- Tabela_Ilgi_68d53181-bfae-43d3-b10f-ccb20c1d28ba
6- Tabela1d5fdda2-91b5-4429-8c3a-6fc8814833e3_UstyaziXaml
Dağıtım:
-Aile Sağlığı Merkezleri
-Özel Muayenehaneler

-Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehaneleri

-Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri

-Özel Poliklinikler-

-Hiyperox Hiperbarik Tedavi Merkezi

-Özel Diyaliz- Merkezleri -Tıp Merkezleri

-Özel Görüntüleme Merkezleri-ÜYTE Merkezi
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ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımızca denetlenmekte olup özel sağlık tesisleri tarafından yapılmakta
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tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine yönelik Bakanlığımızın
ilgi yazılarında belirtilen hususlar doğrultusunda tekrar açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer alan "tabip ve diş
tabiplerinin hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildirebilmeleri ve diğer suretlerle ilan,
reklam ve saire yapmalarının yasak olması" da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerle birlikte Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 8, 9, 39 uncu
maddelerinde düzenlemeler yer almakta olup tabip ve diş tabiplerinin mesleki anlamda kendilerini
tanıtmalarının sınırları çizilmektedir. Bu sınırları aşan tabip ve diş tabipleri ilgili tabip odasına
bildirilecek, kanuna aykırı faaliyetler için 1219 sayılı Kanun’un 27 nci ve 44 üncü madde hükümlerine
göre işlem tesis edilebilecektir. Ayrıca reklam yasağına aykırı faaliyetleri tespit edilenlerin "yayımlanan
reklamların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve mevzuata aykırı reklamlarla ilgili yaptırımları
uygulamakla" görevli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na bildirilerek reklamların
durdurulması gerekmektedir.

Özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde; Özel Hastaneler
Yönetmeliği 60 ıncı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 29
uncu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 25 inci
maddelerinde gerekli sınırlar çizilmekte ve ilgili Yönetmeliklerde idari yaptırımlar belirtilmektedir.
Buna göre haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tüketici konumunda bulunan hastalarımızın sağlığının
korunması amaçlanmaktadır.

Belge Doğrulama Kodu: eb602b78-e1ec-4377-b608-edd7bd163ebf      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 23824201-823.02
Konu : Bilgilendirme ve Tanıtım

İlgi : a) 19/03/2018 tarihli ve 23824201-805.02.04-478 sayılı yazı.
b) 22/01/2019 tarihli ve 37106781-40750261 sayılı yazı.

Özel sağlık tesisleri tarafından yapılmakta olan bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin, ilgili olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek aykırılıkların tespiti
halinde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hususlara 81 Valiliklerine tamim edilen ilgi
(a) da kayıtlı genel yazımız ile açıklık getirilmiş idi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün
ilgi (b) de kayıtlı yazısında; bünyelerinde oluşturulan Reklam Kurulunun, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61' inci maddesi çerçevesinde ülkemizde
yayınlanan tüm ticari reklamları inceleyerek inceleme sonuçlarına göre ilgili mevzuata aykırı
bulunan reklamlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamakla yükümlü kılındığı
belirtilerek Reklam Kurulu Yönetmeliğinin "Başvuru" başlıklı 8' inci maddesinin ikinci
fıkrasında; "Ticari reklama ilişkin başvurularda şikayet edilen reklamın yayınlandığı mecra,
tarih, şikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksız ticari uygulamaya ilişkin
başvurularda ise şikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.” hükmünün, üçüncü fıkrasında;
“Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir. Eklenecek
nitelikte olmayanların görüntüleri başvuru sahibi tarafından sağlanır"” hükmünün mevcut
olduğundan bahisle Ticaret Bakanlığına il müdürlükleri aracılığıyla iletilen ticari reklam
başvurularında;

1- Şikâyet edilen reklama ilişkin açıklayıcı ve ayırt edici unsurlara (reklam asılları,
üzerinde tarihlerinin bulunduğu basılı örnekleri, söz konusu tanıtımlarda yer alan hangi
ifadelerin ilgili mevzuatın hangi hükmüne aykırılık teşkil ettiği hususlarındaki detaylı bilgiler,
vs.) yer verilmediği,

2- Reklam veren firmalar hakkında il müdürlüklerince ilgili mevzuat çerçevesinde ne
tür işlemlerin yapıldığı, bu kuruluşlara il müdürlükleri tarafından denetim yapılıp yapılmadığı
hususundaki bilgilerin bulunmadığı,

3- Şikayet edilen firmalara veya reklamı yapılan ürünlere ilişkin olarak düzenlenen
ruhsat, bildirim, kayıt veya benzeri izin belgelerinin gönderilmediği,

Bu nedenle, zaman zaman şikayet edilen reklamların ve reklam verenin tespit
edilmesinde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilmek ve
işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüklerine iletilecek bilgilendirme ve tanıtıma ilişkin

Belge Doğrulama Kodu: 71c5ee7d-499d-4a00-8553-65460daf2e5b      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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başvurularda ilgi (a) da kayıtlı genel yazımızda belirtilen hususlara ve Ticaret Bakanlığının
ilgi (b) yazısında yer alan ve yukarıda maddeler halinde sıralanan esaslara riayet edilmesi için
ilgililere emirlerinizi önemle arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına
81 İl Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Ticaret Bakanlığına
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Konu : Mevzuata Aykırı Reklamların

Denetlenmesi hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 04/01/2018 tarihli ve 37106781-00030942583 sayılı yazı

Bildiğiniz üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği sağlık hizmeti
sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımızca denetlenmektedir. 1219 sayılı Tababet Ve
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer alan "tabip ve diş tabiplerinin hasta
kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildirebilmeleri ve diğer suretlerle ilan, reklam ve
saire yapmalarının yasak olması" da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerle birlikte Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 8, 9, 39 uncu
maddelerinde düzenlemeler yer almakta olup tabip ve diş tabiplerinin mesleki anlamda
kendilerini tanıtmalarının sınırları çizilmektedir. Bu sınırları aşan tabip ve diş tabipleri ilgili
tabip odasına bildirilecek, kanuna aykırı faaliyetler için 1219 sayılı Kanun’un 27 nci ve 44 üncü
madde hükümlerine göre işlem tesis edilebilecektir. Ayrıca reklam yasağına aykırı faaliyetleri
tespit edilenlerin "yayımlanan reklamların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve mevzuata
aykırı reklamlarla ilgili yaptırımları uygulamakla" görevli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Reklam Kurulu'na bildirilerek reklamların durdurulması gerekmektedir. Bu konuda tarafınızca
yapılacak tespitlerin tarafımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na iletilmesi, tespiti yapılan
her durumun takibinin yapılması, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların düzenli şekilde
kontrol edilerek benzer faaliyetleri göstermesinin önlenmeye çalışılması sağlık hizmetlerinde
reklam yasağına uygun davranılmasını sağlayacaktır.

Özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde; Özel Hastaneler
Yönetmeliği 60 ıncı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik 29 uncu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik 25 inci, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 12 nci,
Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 12 nci maddelerinde
gerekli sınırlar çizilmekte ve ilgili Yönetmeliklerde idari yaptırımlar belirtilmektedir. Buna göre
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haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tüketici konumunda bulunan hastalarımızın sağlığının
korunması amaçlanmaktadır. Zira özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabileceği düzenlenmiş; ancak bilgilendirme ve
tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış
bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilmesi ise yasaklanmıştır. Aynı şekilde
sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgilerinin konusuna
göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorunda olduğu ve bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımların hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya
dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamayacağı belirtilerek vatandaşlarımızın sağlığı
koruma altına alınmıştır.

Özel sağlık kuruluşları ve doktorların sosyal medya mecralarında sağlık hizmetlerine
ticari görünüm kazandıran ifade ve görseller yayınlayarak talep yaratması, kampanya vb.
düzenlemelerle hasta görüntülerini paylaşarak haksız rekabet oluşturması, hasta
değerlendirmeleri ve teşekkür ilanları yayımlamak suretiyle 1219 sayılı Kanun’a aykırı
faaliyette bulunması gibi durumların sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili
ilinizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının incelenmesi; afiş, pano, yazılı ve sosyal medya
mecralarının takip edilmesi, tespitlerinizin tarafımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam
Kurulu’na düzenli olarak iletilmesi hususlarında;

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Harun Cengiz ÖZMEN

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına (Reklam Kurulu)
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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23824201/805.02.04
Konu : Mevzuata Aykırı Reklamların

Denetlenmesi hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 04/01/2018 tarihli ve 37106781-00030942583 sayılı yazı

Bildiğiniz üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği sağlık hizmeti
sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımızca denetlenmektedir. 1219 sayılı Tababet Ve
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer alan "tabip ve diş tabiplerinin hasta
kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildirebilmeleri ve diğer suretlerle ilan, reklam ve
saire yapmalarının yasak olması" da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerle birlikte Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 8, 9, 39 uncu
maddelerinde düzenlemeler yer almakta olup tabip ve diş tabiplerinin mesleki anlamda
kendilerini tanıtmalarının sınırları çizilmektedir. Bu sınırları aşan tabip ve diş tabipleri ilgili
tabip odasına bildirilecek, kanuna aykırı faaliyetler için 1219 sayılı Kanun’un 27 nci ve 44 üncü
madde hükümlerine göre işlem tesis edilebilecektir. Ayrıca reklam yasağına aykırı faaliyetleri
tespit edilenlerin "yayımlanan reklamların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve mevzuata
aykırı reklamlarla ilgili yaptırımları uygulamakla" görevli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Reklam Kurulu'na bildirilerek reklamların durdurulması gerekmektedir. Bu konuda tarafınızca
yapılacak tespitlerin tarafımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na iletilmesi, tespiti yapılan
her durumun takibinin yapılması, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların düzenli şekilde
kontrol edilerek benzer faaliyetleri göstermesinin önlenmeye çalışılması sağlık hizmetlerinde
reklam yasağına uygun davranılmasını sağlayacaktır.

Özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde; Özel Hastaneler
Yönetmeliği 60 ıncı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik 29 uncu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik 25 inci, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 12 nci,
Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 12 nci maddelerinde
gerekli sınırlar çizilmekte ve ilgili Yönetmeliklerde idari yaptırımlar belirtilmektedir. Buna göre
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haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tüketici konumunda bulunan hastalarımızın sağlığının
korunması amaçlanmaktadır. Zira özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici
nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabileceği düzenlenmiş; ancak bilgilendirme ve
tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış
bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilmesi ise yasaklanmıştır. Aynı şekilde
sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgilerinin konusuna
göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorunda olduğu ve bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımların hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya
dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamayacağı belirtilerek vatandaşlarımızın sağlığı
koruma altına alınmıştır.

Özel sağlık kuruluşları ve doktorların sosyal medya mecralarında sağlık hizmetlerine
ticari görünüm kazandıran ifade ve görseller yayınlayarak talep yaratması, kampanya vb.
düzenlemelerle hasta görüntülerini paylaşarak haksız rekabet oluşturması, hasta
değerlendirmeleri ve teşekkür ilanları yayımlamak suretiyle 1219 sayılı Kanun’a aykırı
faaliyette bulunması gibi durumların sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili
ilinizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının incelenmesi; afiş, pano, yazılı ve sosyal medya
mecralarının takip edilmesi, tespitlerinizin tarafımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam
Kurulu’na düzenli olarak iletilmesi hususlarında;

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Harun Cengiz ÖZMEN

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına (Reklam Kurulu)
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TC
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 23824201-823.02
Konu : Bilgilendirme ve Tanıtım

İlgi : a) 19/03/2018 tarihli ve 23824201-805.02.04-478 sayılı yazı.
b) 22/01/2019 tarihli ve 37106781-40750261 sayılı yazı.

Özel sağlık tesisleri tarafından yapılmakta olan bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin, ilgili olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek aykırılıkların tespiti
halinde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hususlara 81 Valiliklerine tamim edilen ilgi
(a) da kayıtlı genel yazımız ile açıklık getirilmiş idi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün
ilgi (b) de kayıtlı yazısında; bünyelerinde oluşturulan Reklam Kurulunun, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61' inci maddesi çerçevesinde ülkemizde
yayınlanan tüm ticari reklamları inceleyerek inceleme sonuçlarına göre ilgili mevzuata aykırı
bulunan reklamlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamakla yükümlü kılındığı
belirtilerek Reklam Kurulu Yönetmeliğinin "Başvuru" başlıklı 8' inci maddesinin ikinci
fıkrasında; "Ticari reklama ilişkin başvurularda şikayet edilen reklamın yayınlandığı mecra,
tarih, şikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksız ticari uygulamaya ilişkin
başvurularda ise şikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.” hükmünün, üçüncü fıkrasında;
“Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir. Eklenecek
nitelikte olmayanların görüntüleri başvuru sahibi tarafından sağlanır"” hükmünün mevcut
olduğundan bahisle Ticaret Bakanlığına il müdürlükleri aracılığıyla iletilen ticari reklam
başvurularında;

1- Şikâyet edilen reklama ilişkin açıklayıcı ve ayırt edici unsurlara (reklam asılları,
üzerinde tarihlerinin bulunduğu basılı örnekleri, söz konusu tanıtımlarda yer alan hangi
ifadelerin ilgili mevzuatın hangi hükmüne aykırılık teşkil ettiği hususlarındaki detaylı bilgiler,
vs.) yer verilmediği,

2- Reklam veren firmalar hakkında il müdürlüklerince ilgili mevzuat çerçevesinde ne
tür işlemlerin yapıldığı, bu kuruluşlara il müdürlükleri tarafından denetim yapılıp yapılmadığı
hususundaki bilgilerin bulunmadığı,

3- Şikayet edilen firmalara veya reklamı yapılan ürünlere ilişkin olarak düzenlenen
ruhsat, bildirim, kayıt veya benzeri izin belgelerinin gönderilmediği,

Bu nedenle, zaman zaman şikayet edilen reklamların ve reklam verenin tespit
edilmesinde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilmek ve
işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüklerine iletilecek bilgilendirme ve tanıtıma ilişkin
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başvurularda ilgi (a) da kayıtlı genel yazımızda belirtilen hususlara ve Ticaret Bakanlığının
ilgi (b) yazısında yer alan ve yukarıda maddeler halinde sıralanan esaslara riayet edilmesi için
ilgililere emirlerinizi önemle arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına
81 İl Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Ticaret Bakanlığına
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