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KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ “REKLAM TÜZÜĞÜ”

(28.12.2005 - R.G. 227 - EK III - A.E. 802 Sayılı Tüzük)

1976 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(13/1976, 55/1977, 74/1989, 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 Sayılı Yasalar)

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 6.,39. ve
43. maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü onaylar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “Reklam Tüzüğü ” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü geçmedikçe:
“Birlik” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini,
“Başkan” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanını,
“Kamu Hastahaneleri” Yataklı Tedavi Kurumları (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri
Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na bağlı
sağlık kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşların
bünyesinde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarını,
“Özel Hastahane” Bu yasa kuralları uyarınca açılmalarına izin
verilen bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara veya tıbbi
yardım isteyen herkese günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık
hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunu
“Sağlık Kuruluşu” Kamu Hastahaneleri ile özel sağlık
kuruluşlarının tümünü,
“Yönetim Kurulu” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu
tarafından seçilen Yönetim Kurulunu,
“Yasa” değiştirilmiş şekli ile 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği Yasasını,
“Tabip” Yasa’nın 4.maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, tıp
eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır. Hekim
olarak da anılır.

Mesleki Ünvanı
Kullanma

3. Bir tabip önceden kazanmış olduğu mesleki veya akademik
ünvanı sadece Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca
onayladığı takdirde kullanıp kendisini bu ünvanla tarif edebilir.

Hiç bir tabip Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca
onaylanmamış herhangi bir mesleki ünvanı kullanamaz, kendisini
kazanmadığı bir ünvanla tarif edemez. Böylesi bir ünvanı hiç bir
ilan ve yayında kullanamaz.
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Reklam Yapma
Yasağı

4. Hiç bir sağlık kuruluşu ve/ veya tabip K.K.T.C. sınırları
içerisinde meslek ve sanatını uygularken yazılı veya sözlü
herhangi bir basın yayın aracı, broşür ve benzeri bir yolla
kendi reklamını yapamaz ve/veya yaptıramazlar.Ancak,
Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’nin onayı ile bu Tüzüğün
belirlediği koşullarda bir sağlık kuruluşu ve/ veya tabip
kendini tarif edebilir veya meslek ve sanatını uyguladığını
basın yayın yoluyla duyurabilir.

Tabela Düzeni ve
Gazete İlanları

5. Hiç bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip mesleğini yürütürken
basın veya herhangi bir yolla reklam yapamaz. Ancak,
aşağıdaki koşullarda çalıştığı kliniği, ihtisas dalı ve varsa
diğer akademik  veya tıbbi ünvanını kullanabilir veya
duyurabilir.

(1) Muayenehanesinin veya kliniğinin dışında Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği’nin bu Tüzükte saptayacağı biçim ve
büyüklükte ismini, mesleğini ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
tarafından onaylanmış akademik veya tıbbi ünvanını ve varsa
ihtisas dalını içeren bir tabela koyabilir.
(2) Sağlık Kuruluşu ve/veya tabip çalıştığı adresini
değiştirmesi durumunda eski muayenehane veya kliniğinin
dışına yeni adresini bildiren bir ilan koyabilir veya yeni
adresini gazetede ilan ederek duyurabilir.
(3) Bu Tüzük uyarınca bir tabip Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’ne kaydolunduğu tarihten başlayarak değiştirilmiş
şekli ile 13/1976 sayılı Yasanın 39. maddesi kurallarına
uygun olarak gazetede, tabiplik meslek ve sanatını
uygulamaya başladığını duyuran ilan yayınlayabilir.
(4) Özel Hastahaneler yasası uyarınca kliniğini kaydettirdiği
tarihten başlayarak Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’nin
onayını aldıktan sonra böyle bir klinik kurulduğunu tabip
kendi ismini belirtmek şartıyla yarım sayfa gazetede
yayınlayabilir.
(5) Sağlık Kuruluşu’nun ve/veya tabibin gazetede
yayınlanacak her türlü ilanın şekli, kapsamı ve özellikleri
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Yasa ve Tüzüklerine uygun
olur ve en fazla üç gazetenin bir nüshasında yayınlanabilir.

Tabela Boyutları
ve Tabelanın
İçeriği

6. Bu Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde belirtilen yerlere
konabilecek tabelanın boyutları ve içeriği aşağıdaki gibi
düzenlenir.
(1) Tabelanın boyutları en fazla 60x100 cm olur. Ancak bu
kural Kamu ve Özel Hastahanelere uygulanmaz.
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(2) Tabip tarafından kullanılacak tabela sayısı biri klinik veya
muayenehane binasında diğeri evin kapısında olmak üzere en
fazla 2 adet asılabilir. Özel Hastaheneler Birlik’in onayını
aldıktan sonra kendilerine özgü broşürlerini kendi
binaları içerisine koyabilir.
(3) Tabelanın içeriğinde tabibin adı-soyadı, akademik ve
mesleki ünvanı, ihtisas dalı, muayene saatlerini belirleyen
ifadeler dışında hiç bir şey yazılmaz.
(4) Yazılan tabelalarda iki renk kullanılabilir. Işıklı tabela
kullanılmaz.
(5) Yol üzerine klinik veya muayenehaneyi işaret eden ok,
tabela, yazı vb. Tanıtıcı yazılar işaretler konmaz. Klinik veya
muayenehaneyi reklam eden tabela vb. Tanıtıcı yazılar klinik-
muayenehane dışında yol üzerine veya herhangi bir yere
yazılamaz dikilemez.
(6) Tabelalarda ihtisas dalı ile ilgili olsun veya olmasın hangi
hastalıklara bakıldığı ve/veya hangi tedavilerin uygulandığı
yazılamaz.

Gazete İlanlarının
Boyutları

7. Bir sağlık kuruluşunun ve/veya tabibin bu Tüzüğün 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen koşullarda yapacağı gazete ilanları
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
(1) Gazete ilanı gazete sayfasının 1/32’sinden büyük olamaz.
(2) Ayni içeriği taşıyan bir ilan üç gazetenin bir sayfasında en
fazla bir adet, yine ayni üç gazetenin birer nüshasında
olmak üzere yayınlanabilir.
(3) Hiçbir sağlık kuruluşu ve/veya tabip reklam yolu ile
kendisini topluma tanıtamaz, gazetelerde veya diğer basılı
yayınlarda reklam niteliğinde haber ya da ilan veremez.
Ancak, muayenehane veya klinik adresini değiştirmesi
durumunda eski muayenehane veya kliniğin dışına yeni
adresini belirten bir ilan koyabilir ve/veya yeni adresini
gazetede ilan edebilir.
(4) Yasa uyarınca kaydolunduğu tarihten başlayarak gazetede
hekimlik meslek ve sanatını uyguladığını bildiren ilan
yayınlayabilir.

Yasaklanan
İlanlar

8. (1) Bu Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen hususlar saklı
kalmak koşuluyla bir sağlık kuruluşu ve/ veya tabip dolaylı
veya dolaysız olarak hasta sağlamak amacıyla ve/veya
mesleki avantajını artırmak için reklam yapamaz, diğer
meslektaşları için zararlı olacak ve/veya kendi hizmetlerini
niteliklerini, bilgisini ve/veya mesleki yeteneğini öven veya
dikkati çeken ilan ve/veya yayın yapamaz yaptıramaz.
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Bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip hasta sağlamak için aracı
ve/veya simsar kullanamaz ve/veya bu amaçla personel
istihdam edemez ve bu işleri yapanlarla işbirliği yapamaz.

(2) Bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip klinik veya
muayenehanesini geçici veya süresiz olarak kapattığını
belirten bir ilan verebilir, ve/veya açtığı zaman da açtığını  ve
hasta kabul etmeye başladığını ilan edebilir.

(3) Ancak bu ilanlarda tabiplerin herhangi bir kongre veya
bilimsel toplantıya katıldığını belirten veya kendilerine
mesleki avantaj sağlamaya yönelik hususlara yer veremez.

(4) Bir sağlık kuruluşu ve/veya klinik veya
muayenehanesine yeni alet veya tıbbi cihaz aldığını basın
veya benzeri yollarla duyuramaz, hangi alet veya tıbbi
cihazlar veya yöntemlerle hizmet verdiğini reklam edemez.

(5) Bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip klinik veya
muayenehanesinde hangi koşulda olursa olsun ücretsiz
bakıldığını ilan edemez.

(6) Bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip hangi hastalıklara
nasıl ve ne gibi tedaviler uyguladığını ilan edemez.

Hastaların
Teşekkür İçerikli
İlanları

9. Bir sağlık kuruluşu ve/veya tabip hastası veya bir başkası
tarafından hastasına uyguladığı tedavi nedeniyle basın yayın
aracılığıyla kendisine yapılan teşekkür yöntemiyle reklamını
yaptıramaz, bunun için hastaya teklifte bulunamaz, bu amaç
için hastasını zorlayamaz veya  hastasına teklifte bulunamaz.
Gazete veya benzeri yayınlarda bir sağlık kuruluşu ve/veya
tabip yapılacak teşekkür duyurusu kim tarafından yapılırsa
yapılsın bu olay sağlık kuruluşunun ve/veya tabibin
reklamı olarak değerlendirilir ve teşekkür edilen tabip bu
ilandan sorumlu tutulur.

Bilimsel İçerikli
Yayın Yapma ve
Konferans
Düzenleme

10. (1) Bir tabip kendini tanıtmak amacıyla el ilanı veya broşür
bastırıp dağıtamaz, çalıştığı klinik veya herhangi bir yere
böyle bir broşür asamaz. Ancak kendi meslektaşlarına
yönelik kendi mesleki beceri ve ve mesleki bilgilerini tanıtan
konfrans düzenleyebilir bilimsel içerikli yayınlar yapabilir.
(2) Özel Hastaheneler Birlik’in onayını aldıktan sonra
kendilerine özgü broşürlerini kendi binaları içerisine
koyabilir.

Kart Vizit
Düzenleme

11. Bir tabibin kart vizitinin boyutları en fazla 10x6 cm olabilir.
Bu kart vizitin içeriğinde adı-soyadı, akademik ünvanı varsa
ihtisas dalı, muayenehane ve/veya klinik adresi ve telefon
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numaraları yazılabilir.Kart vizit üzerine bu sayılanlar dışında
başka husus eklenemez. Kart vizit el ilanı şeklinde
dağıtılamaz.

Reçetelerin
Düzenlenmesi

12. Tabip ve Diştabipleri reçetelerinde isim, soyadı, mesleki
ünvanı ve kariyeri varsa ihtisas dalı ile Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği kayıt belgesi numarasını yazabilirler. Ayni reçetenin
içeriğine hastanın adı, soyadı, yaşı ve adresi, muayene günleri
ve saatleri çalıştığı muayenehane veya kliniğin adresi, telefon
numaraları yazılabilir. Bu sayılanlar dışında reçetelere başka
bir unsur eklenemez. Reçeteler el ilanı şeklinde dağıtılamaz.

Tüzüğün
Uygulanması

13. Bu Tüzüğün kapsamında belirtilen koşullara uymayan
tabipler hakkında değiştirilmiş şekli ile 13/1976 Sayılı yasa
hükümlerine göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından
işlem uygulanır.

Yürürlükten
Kaldırma
R.G.26.9.1997
EK III A.E.655

14. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle 1997 Kıbrıs Türk Tabibler
Birliği Reklam Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 15. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.


