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Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Bilgilendirme Notu 

 

Günümüzde, her alanda olduğu gibi sağlıkta da teknolojinin artarak kullanımı söz 

konusudur. Dijital teknolojilerin sağlıkta kullanıldığı bu alan “Dijital tıp” ya da “e-sağlık” 

olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin  klinik uygulama, tedavi ve hasta izleminde 

kullanılması genel anlamda “TELE TIP” olarak adlandırılmakta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından “mesafenin kritik bir faktör olduğu durumlarda, hastalık ve yaralanmaların tanı ve 

tedavisi yanında hastalıklardan ve yaralanmalardan korunma; araştırma, değerlendirme ve 

sağlık çalışanlarının sürekli eğitimi ile bireylerin ve toplumlarının sağlığını geliştirmek ile ilgili 

bilgi alışverişi için, sağlık profesyonelleri tarafından, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak 

sağlık hizmeti sunumu” olarak tanımlamaktadır. 

Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak 10.2.2022 tarihinde 31746 sayılı Resmî 

Gazete ’de “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik yürürlüğe konulmadan önce, olumlu ve olumsuz olası etkileri, 

düzenlemenin farklı toplumsal kesimleri nasıl etkileyeceği, karar sürecine etki eden çalışmalar, 

dikkate alınan menfaatler, Türk Tabipleri Birliği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ile paylaşılmamış, 

müzakere edilmemiş, görüşleri alınıp değerlendirilmemiştir.   

Söz konusu yönetmelik ile; 

• Sağlık kuruluşlarının, hasta ile hekimi yüz yüze getirmeksizin, bilgi teknolojilerini 

kullanarak uzaktan sağlık hizmeti vermesi düzenlenmektedir.  

• Uzaktan sağlık hizmetlerinin “mekândan ve coğrafyadan bağımsız şekilde” sunulması 

öngörülmekte, her iki taraf açısından da bir sağlık kuruluşunda, şehirde, hatta ülkede 

bulunma koşulu aranmamaktadır.  

• Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici fark etmeksizin, önceden yüz yüze muayene 

etme, acil hal vb. herhangi bir sınırlama olmaksızın her tür sağlık hizmetinin uzaktan 

sunulmasına imkân sağlanmakta, tanı, teşhis, tedavi ve takip süreçlerinin tamamının 

uzaktan sunulabileceği, uzaktan cerrahi girişim yapılabileceği, reçete yazılabileceği 

belirtilmektedir. 

• Uzaktan sunulan sağlık hizmetinde rıza aranmaksızın ve anonimleştirme 

öngörülmeksizin, hastaların muayenehane, poliklinik vb. sağlık hizmeti aldıkları her 

türlü sağlık kuruluşunun kişisel sağlık verilerini Bakanlığa aktarması zorunluluğu 

getirilmektedir.  

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından derneğimizin hukuk bürosu görüşlerini 

paylaşmış, yönetmeliğin ne tür düzenlemeler içerdiği ve taşıdığı hukuki sakıncalara ilişkin 

tespitler belirtilmiştir. 

Bu görüş ve önerileri kısaca özetlersek; 

Uzaktan sağlık hizmetinin, sağlık hizmetinin sunuluş biçimlerinden bir tanesi olarak hukuk 

sisteminde kabul edilip uygulanmaya başlanabilmesi için bu yöntemin etik kurallara uygun 

olarak denenmiş ve tıp bilimi içerisinde kanıta dayalı şekilde kabul görmüş olması gereklidir. 

Yani uzaktan sağlık hizmetinin hukuken kabul edilebilir bir tıbbi standart düzeyine ulaşması 

için tıpkı diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi önce sınırlı bir grupta bilimsel çalışmalarla 

etkinliği saptanmalı, farklı yaş, nitelik, kültürden insanlardaki uygulama sonuçları 

değerlendirilmeli, araştırma sonuçlarının etkinlik ve yararlılığı gösterilmelidir.  

 

 

 

 

 

 



Özel hususlar olarak; 

• Yönetmelik; hasta ve hekimin, sağlık hizmeti vermek üzere oluşturulmuş bir 

mekânda, yüz yüze gelerek kurduğu sağlık hizmeti ilişkisini ciddi bir biçimde 

değiştirmektedir.  

• Bu yöntem ile hizmet verilebilmesi için, Bakanlığın tescil edeceği “uzaktan sağlık 

hizmetleri bilgi sisteminin” kurulumu, güncellenmesi ile yine Bakanlığın belirleyip 

ilan edeceği kriterlere sahip teknolojik alt yapının kurulumu ve sürdürme 

maliyetlerinin ne olacağı bilinmemektedir.   

• Belirlenip ilan edilecek kriterlere sahip teknoloji ve programların bir bütün olarak 

sağlık hizmetlerine ekleyeceği maliyetin ne olacağı, kimlerin bu sistemi 

karşılayabileceği ve bununla bağlantılı olarak ne kadar sağlık tesisinin hizmet 

sunumu için yetki alabileceği de bu aşamada belirsiz unsurlardandır.  

• Yine bu yolla verilecek sağlık hizmetlerinin yüz yüze sağlık hizmetine göre ve 

sağlık hizmet türlerine göre, eksik ya da hatalı tanı ve tedavi, yetersiz aydınlatma, 

fazla tetkik gibi sağlık hakkını olumsuz etkileyebilecek riskleri, bu risklerin 

yaratacağı maliyet artışı, alınabilecek önlemler bilinmemektedir.  

Sonuç Olarak 

Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, uzaktan sağlık hizmetlerine, yüz yüze sağlık 

hizmetleri gibi her türlü sağlık hizmeti için kullanılabilecek bir sistem olarak izin verirken, 

hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını güvenceye alacak, uzaktan sağlık hizmetinin 

risklerini ortadan kaldıracak ölçütleri içermemektedir. Uygulamanın şeklini göstermemekte, 

sağlık hizmetinin yasal dayanağı olmayan bir sunuluş biçimini somut sınırlar öngörmeksizin 

olağan hale getirmektedir.  

Yönetmeliğin, sağlık hizmetlerinin uzaktan sunumuna ilişkin usul ve esaslarının; 

hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeler olan yararlılık, zarar vermeme, adalet ve 

özerklik çerçevesinde; çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirip 

yeniden düzenlemesi gerekliliği söz konusudur. Uzaktan sağlık hizmet sunumunun, yararlılığı 

kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla ortaya konulup, düzenleyici işlem etki analizler sonrasında, 

dünyada yapılan düzenlemeleri dikkate alınarak, sebep ve amaç unsurlarına uygun olarak 

yürürlüğe konulmalıdır.  

Bu tespitlere istinaden Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği ile ortak 

olarak Türk Toraks Derneği tarafından yönetmeliğin tamamının ve belirtilen maddelerinin 

yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini açsından dava süreci başlatılmıştır. Üyelerimize 

duyurulur. 


