KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ “TIP MESLEK AHLAK
TÜZÜĞÜ”
(28.12.2005- R.G. 227 - EK III - A.E. 800 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. ve 43.
maddeleri tahtında aşağıdaki tüzüğü onaylar.
Kısa İsim
1.
Bu Tüzük Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “Tıp Meslek Ahlak
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
Tefsir
2.
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Birlik” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini,
“Başkan” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanını,
“Yönetim Kurulu” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu
tarafından seçilen Yönetim Kurulunu anlatır.
“Yasa” değiştirilmiş şekli ile 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği Yasasını,
“Onur Kurulu” değiştirilmiş şekli ile 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği Yasası uyarınca oluşan Onur Kurulunu anlatır.
“Tabip” Yasa’nın 4. maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, tıp
eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır. Hekim
olarak da anılır.
Genel Kural ve
İlkeler

3.

13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olup, K.K.T.C. Kamu
Kuruluşlarında özel hastahane, özel klinik veya serbest
muayenehanelerde çalışan hekimler meslek uygulamalarında bu
Tüzükte saptanan Tıp meslek ahlak kuralları ve ilkelerine uymak
zorundadırlar. Bu tüzükteki “Tabip” sözcüğü tabip ve
diştabiplerini de kapsar.

And İçme

4.

Tabipler mesleğe başlarken aşağıdaki andı içerler.
TIP MESLEK TOPLULUĞUNA KATILDIĞIM BU ANDA,
Yaşamımı insanlık hizmetine adayacağıma, kişilerin sağlığının
korunması ve gelişmesini, hastalarımın iyileşmesini herşeyden
önce düşüneceğime, Mesleğimi vicdan ve onur ile
uygulayacağıma, Mesleğimin soylu geleneklerini ve onurunu
bütün gücümle koruyacağıma, kişiler arasında – hasta yada
sağlıklı –olsun- cins-din, mezhep, milliyet,ırk,siyasi düşünce ve
sosyal durum ayrımı yapmayacağıma,
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Baskı veya tehdit altında olsam bile, insan yaşamı ve onuruna
büyük saygı göstereceğime ve tıp bilgilerimi insanlık yaşamına
aykırı olarak kullanmayacağıma, Hastalarımın bana verdiği
bilgileri yasal zorunluluk dışında-hastam öldükten sonra da sır
olarak saklayacağıma,
Meslektaşlarımı kardeşlerim gibi tutacağıma ve tıp bilgilerimi
onlarla paylaşacağıma,
Mesleğimin topluma karşı olan sorumluluk ve görevlerine kişisel
göre ve sorumluluklarım kadar önem vereceğime Tıp konusunda
eğitimimi yaşamım boyunca sürdüreceğime, sağlık ekibimin
bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,
NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.
Tabiplerin Asli
Görevi

5.

Tabiplerin başta gelen görevi insan sağlığını, yaşamını ve
onurunu korumaktır.
Tabip kişilerin sağlığının ve yaşamının korunması ile hastaların
tedavisinde cins, ırk, milliyet, din, mezhep, politik inanç, ahlaki
davranış, sosyal ekonomik durum farkı gözetmeksizin, mümkün
olan her çabayı harcar ve herkese ayni saygı ve titizlikle hizmet
sunar.

Tabip Hasta
İlişkisi

6.

Kamu kurumlarında ve serbest çalışan tabipler davranışlarıyla
hastaya şevkatini gösterir ve onun iyileşmesini herşeyden önemli
saydığını belli eder.

Tıp Mensuplarının 7.
Birbirleriyle
İlişkisi

Tabipler, tıp mesleğinin bir üyesi olarak herkesin sağlık
hizmetlerinden yararlanması, meslektaşlarının ve bir arada
çalıştığı tabip olmayan sağlık meslek guruplarının bilgi ve
becerilerinin artırılması, kişilerin sağlığının olumlu yönde
etkileyecek sosyal ve ekonomik koşulların geliştirilmesi
konusunda mümkün olan her çabayı harcarlar.

Tedavi Özgürlüğü

8.

Tıptaki gelişmelere uygun ancak teşhis ve tedavide evrensel tıp
bilimi tarafından kabul gören bir yöntem olmak kaydıyla hastanın
da onayını almak koşulu ile tabip hastasının muayene ve
tedavisinde uygun gördüğü yöntemi kullanmakta serbesttir.
Tedavi veya teşhis amacıyla uygulanacak ameliyatlarda hastanın
onayını almak olanaksızsa, yakınının yada vasisinin yazılı onayı
alınır. Diğer tedavilerde alınacak onay yazılı veya sözlü olabilir.
Hastanın onayı konusunda bulaşıcı hastalıkların tedavisine ilişkin
yasal hükümler saklıdır. Tabip mesleki ve bilimsel hata
yapmamış ise tedavinin, başarısızlığından sorumlu değildir.

Tabiplikte sürekli
Eğitim

9.

Tabipler meslek yaşamları boyunca tıptaki değişim ve gelişmeleri
izlemek üzere eğitimlerini sürdürmek zorundadırlar. Bu durumu
izleyip gereklerini yerine getirmekle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Yönetim Kurulu görevli olup, sürekli eğitim sorunlarını
düzenlemek amacıyla Tüzük yapar.
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Halkı
Bilgilendirme

10.

Halkın sağlık konusunda olumlu bilgi ve davranış kazanması için
yapılan çalışmalara mümkün olan her türlü katkıyı yapmak her
tabibin mesleki görevidir.

İnsan Deneyleri

11.

İnsanlar üzerinde klinik veya biyomedikal deneyler ve saha
araştırmaları, sağlık bakanlığı tarafından saptanan ilkeler
çerçevesinde sağlık bakanlığının izni ve ilgili kişinin rızası ile
yapılabilir. Bir tabibin klasik yöntemlerden yarar görmeyen
hastasına bilimsel olarak hatalı olmamak koşulu ile başka bir ilaç
ve yöntemi uygulaması deney değildir.

Yeni Teşhisi ve
Tedavi
Yöntemlerini
Uygulama

12.

Tabipler tanınmış mesleki dergiler ve kitaplarda yayınlanan yeni
teşhis ve tedavi yöntemlerini (bilimsel yöntem kurallarına
uygunluğu kuşkusuz olmak kaydıyla) hastanın onayını almak
koşulu ile uygulayabilirler. Tabiplerin, değeri bilimsel açidan
kesin olmayan yeni yöntemleri uygulaması mesleki hatadır.

Tabiplik Mesleği
13.
Ticari İlişkiler ve
Ücret Tarifelerinin
Düzenlenmesi

(1) Tabiplik mesleği ticari amaçlar için kullanılamaz. Tabiplerin
yaptıkları hizmet karşılığı ücret almaları ticari eylem değildir.
(2) Tabip hastasını teşhis ve tedavide kendi kişisel çıkarlarını
düşündüğü kuşkusu yaratacak ilişkilerden kaçınır. Tabipler
hastalarının tedavisi için kullandıkları ilaç ve aletleri üreten ve
satanlarla ortak olamaz ve bunlardan çıkar sağalayamazlar.
(3) Tabipler, tanı ve tedavi amacıyla diğer tabiplere, diğer sağlık
meslek mensuplarına, laboratuvarlara ve benzerlerine
gönderdikleri hastalar karşılığı olarak pirim ve benzeri bir ad
altında para alamazlar, çıkar sağlayamazlar.
(4) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu değiştirilmiş
şekliyle 13/1976 sayılı Yasanın 24. Maddesinin (12.) fıkrası
uyarınca tabip ve diştabiplerinin teşhis ve tedavi ücretlerini
düzenler.

Tedavi İlkeleri ve
Bilimsel
Araştırma

14.

(1) Tabiplerin hastalara kullandıkları ilaç yada uyguladığı tedavi
yöntemlerinin yalnız kendisinin bildiği ve gizli tuttuğu ilaç ve
yöntem olduğunu söylemesi meslek ahlakına aykırıdır.
(2) Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı alınmamış ve kodekste
bulunmayan ilaç ve diğer tedavi maddeleri bilimsel araştırma
amacıyla izin alınarak yapılan uygulamalar dışında kullanılamaz.

Tabipler Haksız
Çıkar İlişkileri
İçinde Olamazlar

15.

Tabiplerin aşağıdaki uygulamalarda bulunmaları tıp mesleği
ahlakına aykırıdır.
(1) Hastalardan haksız çıkar sağlamaları,
(2) Gereksiz yere birbirlerine hasta göndererek ücret almaları,
(3) Kendilerine hasta gönderen eczacı, sağlık meslek mensupları
ve diğer şahıslara para ödemeleri çıkar sağlamaları,
(4) Kişisel çıkar düşüncesi ile yada tıbben gerekmediği halde
hastalara araç ve gereç aldırmaları, sağlık kurum ve kuruluşlarına
göndermeleri,
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Tabiplerin
İşkenceye Karşı
Tutumu

16.

(1) Kişinin fiziki ve ruhsal direncini kırmak için yapılan baskı ve
işkenceye, her ne biçimde olursa olsun katılmaları yada yardımcı
olmaları,
(2) Hapishanedeki tutuklu ve hükümlülere Birleşmiş Milletlerin
kabul ettiği kurallar dışındaki davranışlara katılmaları, göz
yummaları,
(3) Ölüm cezası uygulamalarında hazır bulunmaları,
(4) Sanıkların veya suçluların muayene bulguları ve tedavi
sonuçları konusunda gerçek dışı yazılı ve sözlü açıklamalarda
bulunmaları, rapor vermeleri,
(5) Yukarıda verilen suçlar konusunda bilgisi olan tabibin Kıbrıs
Türk Tabipleri Birliği’ne suç duyurusu yapmaması meslek
ahlakına aykırıdır.

Hastanın Tabip
Seçme Özgürlüğü
ve Tedaviyi
Reddetme Hakkı

17.

Hasta inandığı ve güvendiği tabibi seçmekte özgürdür. Tabip de
kendisine başvuran hastayı muayene ve tedavi etmeyi mesleki ve
kişisel nedenlerle kabul etmeyebilir. Aşağıdaki durumlarda hasta
ve tabip bu haklarını kullanamazlar:
(1) Tabip, acil vakalarda muayene ve tedavi gereğini yapmakla
görevlidir.
(2) Hastanın bulunduğu yerleşme yerinde yada kolay
erişilebilecek bir yerde başka hekim yoksa, tabip hastayı
muayene ve gereğini yapmakla yükümlüdür.
(3) Kamu sağlık biriminde, orduda hapishanelerde, işyerlerinde
çalışan tabipler bu birimlerdeki veya bölgelerdeki kişilere yetkisi
veya görevi çerçevesinde olan tüm sağlık hizmetlerini vermekle
sorumludur.
(4) Kamu yada özel kuruluşlardan yararlanma hakkı olan
hastaların sevkedildikleri kurum dışında başka bir tabip seçme
hakkı, ücretini kendisinin ödemesi koşulu ile saklıdır.

Hasta Sırlarının
Gizliliği

18.

(1) Sır saklama temel meslek ahlakı kuralıdır. Hastanın verdiği
bilgileri, muayene bulgularını ve tedavi sonuçlarını gizli tutmak
tabip ve diğer sağlık meslek mensuplarının görevidir.
Bu bilgiler aşağıdaki durumlarda açıklanabilir.
(A)Hastanın rızası olursa,
(B) Mahkemeler bilgi ister veya doktorun tanıklık yapmasına
karar verirse,
(C) Hasta hakkındaki bilgilerin saklanması, üçüncü bir kişiye
büyük zarar verecek ise,
(Ç) Yasal zorunluluk varsa (örneğin: Bulaşıcı hastalık bildirimi
gibi)
(2) Bunlar Dışında:
(A)Yetkili makamların emri ile de olsa hastaya ait bilgilerin
açıklanması suçtur.
(B) Hastaya ait bilgilerin açıklanması hastanın adli bir
kovuşturmaya uğraması sonucunu getirecek ise bu bilgilerin
açıklanması suçtur.
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Hasta Dosyası ve
19.
Epkriz Düzenleme
Koşulları

Hastahanelerde, özel klinik veya muayenehanelerde hasta
dosyalarındaki bilgiler hastahane veya ilgili kurum malıdır. Bu
bilgilerin gizli kalmasından hastahane yönetimi veya ilgili kurum
sorumludur. Hasta ister ise, yapılan bu muayene, bulgu ve
tedavilerin özeti(epkriz) hastaya verilir. Hastahane yönetimi ve
personeli hasta veya hastalığa hakkında hastanın daha sonraki
tedavisi ile ilgili olmayan üçüncü bir kişi veya bir kuruma bilgi
veremez. Arşiv araştırma amacı ile inceleniyor ise, hastanın
kişiliğini belli edecek bilgiler gizli tutulur. Hastanın tedavisini
diğer bir sağlık kuruluşuna veya tabibe, hastanın onayına gerek
olmadan ve istek üzerine epkriz verilir. Hastahane ve
muayenehanelerdeki hasta dosyalarındaki bilgilerin gizli
kalmasından tabipler sorumludur.

Hastanın
Tedavisinde
Öncelik Hakkı

20.

Olağanüstü durumlarda, hasta yada yaralı sayısı tabiplerin gerekli
hizmeti veremeyeceği kadar çoksa tabip yardımından yararlanma
olasılığı fazla olan ağır vakkalara öncelik verir. Bu nedenle
ortaya çıkacak, ölüm yada sakatlık durumlarında tabip veya diğer
sağlık meslek mensupları sorumlu tutulamaz.

Bilim Dışı Teşhis
ve Tedavi

21.

Bir tabibin tıp ilmi ve mesleğinin ilke ve kurallarına aykırı yada
aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi yapması suçtur. Böyle bir durumu
öğrenen tabiplerin bunu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne
duyurmamaları tıp meslek ahlakına aykırıdır.
Tabipler hastanın isteği ile yada diğer nedenlerle hastanın ruhsal
yada bedensel direncini azaltacak herhangi bir tıbbi girişimde
bulunamazlar.
Tabipler hastanın isteği ile dahi olsa, hastanın tedavisi için
gerekli olmayan ilaç ve yöntemleri kullanamazlar.

Hastanın Bilgi
Sahibi Olma
Hakkı

22.

Tabibin amacı hastayı tam iyiliğe kavuşturmak (şifa) bu mümkün
olmassa kısmen veya geçici iyileşme (salah) yada ağrılarını
azaltmak yada dindirmektir. Hastaya iyileşme umudu vermek
tabibin görevidir. Hastalığın kötüye gitme olasılığı varsa hastanın
moralini bozmadan hastaya bilgi vermelidir. Ölüm olasılığı varsa
ve hasta sonucu bilmekte ısrar etmiyorsa bunun hastaya
söylenmemesi uygundur. Hastanın yaşamının kalan bölümünde
önemli düzenlemeler yapma zorunluluğu gibi durumlarda
hastanın isteği üzerine, tabip durumu hastaya açıkça anlatma
yolunu seçer. Hasta tarafından durumun ailesine açıklanması
istenilmemiş yada açıklanacak kişi belirlenmemiş ise, tabip
durumu hastaya veya en yakın aile bireyine bildirir.

Bulaşıcı
Hastalıklarla İlgili
Tabip Tutumu

23.

Bulaşıcı hastalık vakkalarında hastanın tedavisinden sorumlu
tabip, hastaya ve hastanın ev halkına, çevreye karşı
sorumluluklarını hatırlatır. Gerekirse tedaviye devamı reddetmeyi
de göze alarak hijyen ve koruma kurallarına uymasını sağlamak
için çaba harcar. Tabip ve diğer sağlık meslek mensupları,
bildirimi(ihbarı) zorunlu olan her hastalığı yasa ve yönetmeliğe
uygun olarak Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.
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Tabibin İstirahat
Raporu
Düzenleme Hakkı

24.

Tabip yaptığı muayene sonucu vardığı tanıya göre hastasına
istirahat raporu verebilir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik
durumunu sağşamak amacıyla istirahat raporu verebilir. Özel bir
amaçla, hatır için yada çıkar sağlamak amacıyla istirahat raporu
veya herhangi bir belge verilemez. Açıklanmasında hasta
açısından sakınca bulunduğu takdirde teşhis rapora
yazılmayabilir.

25.

Tabip hastanın sağlığı ve tedavisi ile ilgili olmayan özel ve aile
işlerine karışamaz. Ancak, sağlık yönünden zorunlu olan
durumlarda olası gördüğü yardım ve desteği sağlar.

Tedaviyi
Reddetme
Koşulları

26.

Tabip, mesleki ve özel nedenler ile tedavisini üstlendiği hastayı
bırakabilir. Hastanın bırakılması, hastanın sağlığına zarar verecek
yada ölüme neden olabilecek ise, hasta yeni bir hekim buluncaya
kadar hasta bırakılmaz. Hastanın tedavisini bırakan tabip hastaya
ya da hastanın tedavisini yeni üstlenen tabibe yaptığı muayene ve
tedavi konusunda bilgi vermek zorundadır.

Yararsız Tedavi

27.

Tabip hastasına yada hastanın tedavisini üstlenen kurum ve
kuruluşlara gereksiz harcama yaptırmamalı, yararlı olmayacağını
bildiği tanı araçları ve tedaviyi önermemeli.

Gebelikte Kürtaj
Olma Hakkı ve
Kürtajın
Endikasyonları

28.

(1) Gebeliğin 10. haftasının sonuna kadar doğum yapmak yada
yapmamak konusunda karar vermek gebe kalan kadının hakkıdır.
(2) Gebeliğin 10. haftasını aşan koşullarda tıbbi nedenlerle veya
kadının isteği üzerine ve aşağıdaki koşullarda uterusu boşaltmak
hekimin görevidir.
(A)Uterusu boşaltmak için tıbbi bir sakınca bulunmayacak,
(B) Tabibin uterusu boşaltma eylemi yapma yetkisi olacak,
(C) Tıbbi nedenlerle annenin hayatını kurtarmak amacıyla
uterusun boşaltılması tek çare ise cerrahi girişim veya gebeliğe
son verebilecek bir tedaviyi tıbbi nedeni oluşturan hastalık
dalında uzman olan en az iki hekimin objektif ve kesin bilimsel
nedenlere dayanan raporları alınmadıkça cerrahi ve diğer medikal
girişim uygulanamaz.
Söz konusu raporların aslı, girişimi veya medikal girişimi
uygulayan tabip tarafından muafaza edilir ve kendisi tarafından
onaylı ve hastanın ismini içermeyen sadece protokol numarası ile
belirtilen bir rapor örneğini Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine
taahhütlü olarak gönderir. Bu raporda hamileliğe son verme
tarihi, endikasyonu ve tedavinin nerede uygulandığı net bir
şekilde belirtilir. Acil ve ağır durumlarda, yukarıda sözü edilen
uzman tabip raporu alınmazı mümkün olmadığı takdirde tabip
resen hareket eder ve bu durumu bir mektupla Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliğine bildirir.
(D)Kadın, uterusun boşaltılmasını kendisinin ve eşinin
arzuladığını yazılı olarak bildirir.
(E) Kadın bekar ve reşit ise kendi isteği ile, reşit değil ise vasisi
veya velisinin rızası alınır.
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(3) Güç durumlarda hekim anayı ve çocuğu kurtarmaya çalışır.
Gerekirse annenin hayatını kurtarmak için çocuğun hayatını feda
edebilir.
Hastanın
Konsültasyon
Hakkı ve
Konsültasyonun
Düzenlenmesi

29.

Hasta kendisine konsültasyon yapılmasını isterse tabip bu istemi
kabul eder.
Tabip hastasına konsültasyon yapılmasını gerek görürse, durumu
hastaya (eğer hastanın bilinci kapalı ise veya çocuksa) hastanın
sahiplerine bildirir. Tabibin konsültasyon önerisi kabul
edilmezsa, tabip hastayı bırakabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında konsültasyon için konmuş kural
ve yöntemler saklıdır.

Konsültasyon
Tutanağı

30.

Konsültasyonlar, bilimsel tartışma ve danışmalar hasta ve
çevresindekilerin duyup anlayamayacakları bir ortamda ve
biçimde yapılır.
Konsültasyon sonucu bir konsültasyon tutanağı ile saptanır ve
katılanların tümü tarafından imzalanır. Konsültasyona katılan
tabiplerin hastaya yada yakınlarına tanı ve tedavi konusunda
kendi görüşlerini açıklaması meslek ahlak kurallarına aykırıdır.
Konsültan tabip görüşlerini ancak hastanın tabibine açıklayabilir.
Konsültasyon sonucu hasta yada yakınlarına yalnızca hastanın
tabibi tarafından açıklanır.

Konsültan Tabibin 31.
Görevleri

Konsültan tabip yapılan tedaviyi uygun görmezse, bu konudaki
görüşünü konsültasyon tutanağına yazıp imzalamakla yetinir.
Yapılan tedaviyi değiştirecek bir girişimde bulunamaz.

32.

Konsultan tabip ve hastanın tabibinin bu konudaki görüşleri
arasında ayrılık ortaya çıkarsa ve hasta konsültan tabibin tedavi
yöntemini tercih ederse, hastanın tabibi kendi görüşünde ısrar
ettiği takdirde hastayı bırakabilir.

Müdavi ve
konsültan Tabip
İlişkileri

33.

Konsültan Tabip, hastanın veya hastanın durumu elverişli değil
ise yakınlarının ısrarlı isteği ve hastanın müdavi tabibinin onayı
olmadıkça hastayı tedavi edemez. İlk tabip bu durumu
onaylamıyorsa
hastayı
bırakabilir.
Konsültan
tabibin
konsültasyonunu gerektiren hastalığın devamı süresince, müdavi
tabibinin onayı olmadıkça hastanın yanına ayni hastalık için,
mesleki bir amaçla sonradan girmesi meslek ahlak kurallarına
aykırıdır.

Konsültasyon
Ücreti

34.

Yapılan konsültasyonda her tabip ücretini ayrı ayrı alır. Ücretin
bir elden alınıp bölüştürülmesi uygun değildir.
Konsültasyon, hastanın tabibine konsültan tabip gibi ücret alma
hakkı verir.
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Yanlış ve Uygun
Olmayan
Tedavilerde
Tabiplerin
Tutumu

35.

Bir tabibin tıptaki son gelişmelere uygun olmayan bir
uygulamasını gören diğer bir tabip, o meslektaşını uyarır ve
gerekiyorsa durumu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine bildirir.
Yanlış uygulamanın hastaya, hastanın yakınlarına ve başkalarına
duyurulması meslek ahlakına aykırıdır. Durumu Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliğine bildirmemek de meslek ahlakına aykırıdır.

Muayene ve
Tedavi Ücreti
Alma Hakkı

36.

Tabipler Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulunca
Belirlenen muayene terkik ve tedavi asgari ücretleri ile
sözleşmeler için belirlenen asgari ücretlere uymak zorundadırlar.
Tabibin gerek gördüğü durumlarda hastadan muayene ve
uyguladığı tedavi için ücret almama hakkı vardır. Ücret alınırsa
alınan ücret Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği ücret
altında olamaz.

37.

Tabipler meslektaşlarından onların anne ve babaları ile eş ve
çocuklarından zorunlu harcamaları dışından muayene ve tedavi
ücreti alamazlar.

38.

Her türlü cerrahi girişim doğum, fizik tedavi, radyoterapi,
ortotentik ve protentik tedavi gibi sürekliliği olan tıbbi işlemler
için hastalardan maktu ücret alınabilir. Başka durumlarda maktu
ücret ile hasta tedavisi yapılamaz. Kamu sağlık kuruluşları bu
kuralın dışındadır.

39.

Maktu ücret ile yapılan tedavilerde tedavi herhangi bir nedenden
ötürü tamamlanmadan bırakılırsa tedaviyi o zamana kadar
sürdüren tabip, emeğinin ve harcamalarının karşılığı olan ücreti
alır. Ücret peşin alınmışsa fazlası geri verilir.

40.

Acil durumlarda herhangi bir girişimde bulunan tabip bu
girişimden dolayı alması gereken ücretini sonradan isteyebilir.

41.

Tabip Kamu kuruluşlarına başvurmuş olan hastalarını
muayenehanesine yada laboratuvarına çağırarak muayene ve
tedavi edemez.

Maktu Ücret
Alma Koşulları

TABİPLERİN BİRBİRLERİ VE BAŞKA MESLEKTEN OLAN
TABİPLERLE OLAN İLİŞKİLERİ
Tıp Mesleği
Mensupları
Arasındaki
İlişkiler ve
Anlaşmazlıklar

42.

Tabipler birbirleriyle iyi meslektaşlık ilişkileri kurar sürdürür ve
bilimsel açıdan birbirlerini desteklerler. Tabipler kendi aralarında
meslek uygulamalarından doğan sorunları birlikte çözmeye
çalışır. Bunda başarılı olamazlarsa Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Yönetim Kurulunun hakemliğini isterler.

Meslektaşları
Küçük Düşürme

43.

Tabiplerle meslektaşlarını herhangi bir biçimde küçük düşürecek
davranışlarda bulunamaz ve kötüleyemezler.
Tabipler, herhangi bir kişinin onur kırıcı davranışlarına karşı
meslektaşlarını korurlar.
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44.

Tabipler, diğer meslektaşlarının hastalarının kendilerine
gelmesini sağlamak üzere hiçbir girişimde eylemde ve ima edici
davranışlarda bulunamazlar.
DEĞİŞİK HÜKÜMLER:

Kurallara Uyma

45.

Tabipler, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organlarının yasal
yetkileri kapsamında aldıkları kararlara uymak zorundadırlar.

Klinik
Muayenahane ve
Çalışma
Adreslerinin
Bildirimi

46.

Klinik, muayenehane yada laboratuvar açan hekim en geç bir ay
içerisinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne durumu bildirmek ve
kaydolmakla yükümlüdür. Klinik, muayenahane, yada
laboratuvarını kapatan yada nakleden tabipler de en geç 15 gün
içinde durumu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine bildirmekle
yükümlüdürler. Bildirimlerin yazılı olması gereklidir.

47.

Tabipler bu Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda
bulunurlarsa, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim kurulunca
onur kuruluna sevkedilirler. Bu tüzük kurallarına aykırı davranan
tabipler Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca
yargılanırlar. Hekimlere Onur Kurulunca disiplin cezası
verilmesi, haklarında ayrıca hukuki ve cezai kovuşturma
yapılmasına engel değildir. Bu tüzükte yer almayan ancak meslek
suçu olabileceği konusunda kuşku duyulan konularda durumu
meslek suçu olup olmadığını Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Onur
Kurulunca karar verilir.

48.

Bu Tüzük Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından uygulanır.

Uygulama

Yürürlükten
49.
Kaldırma
R.G 26.9.1997 EK
III A.E. 653

Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle 1997 Kıbrıs Türk Tabipleri Tıp
Meslek Ahlak Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

50.
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