
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; sağlık hakkı gözet�lerek, sağlık h�zmetler�n�n tıbb� 
deontoloj� ve meslek et�ğ� kurallarına uygun olarak sunulması �ç�n, sağlık kurum ve kuruluşlarının 
tabelalarında bel�rt�leb�lecek �bareler �le tabelaların d�ğer standartlarının bel�rlenmes� ve Türk�ye 
genel�nde uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, muayenehaneler ve hastaneler de dâh�l olmak üzere her türlü sağlık 
kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 23/1/1953 tar�hl� ve 6023 sayılı Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Kanununun 
59 uncu maddes� �le 13/1/1960 tar�hl� ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan 
Tıbb� Deontoloj� N�zamnames�n�n 9 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tabelaların İçer�ğ�

Dış tabela

MADDE 4 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdak� kurallara uyulması gerek�r:

a) Muayenehanelerde hek�mler ad ve soyadlarını, akadem�k unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne 
göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazab�l�rler. Tabelalarda bu n�tel�kte olmayan 
herhang� b�r b�lg�ye yer ver�lemez. B�rden fazla alandak� uzmanlığını �lan etmek �steyen hek�mler, bunu 
aynı tabelada göstermek zorundadır.

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında bel�rt�len kuruluş �sm� ve unvanı �le 
faal�yet �z�n belges�nde bel�rt�len uzmanlık dalları yazılab�l�r. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık 
kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” �bares�n� bel�rtmek zorundadırlar.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resm� veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan �s�mler� 
tabelalarında bel�rtemezler.

(3) Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan b�r uzmanlık dalına, tanı ve tedav� yöntem� �le 
sağlık kuruluşunda mevcut tıbb� c�haz b�lg�ler�ne ve özell�kler�ne yer ver�lemez.

(4) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatler� �le telefon numaralarına yer 
ver�leb�l�r.

D�ğer tabelalar

MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı b�r tabela �le burada h�zmet ver�len tıp dallarını, 
ayrıca ruhsatlandırılmış özel h�zmet b�r�mler�n� ve çalışan hek�mler�n adı, soyadı ve uzmanlık dalları �le 
akadem�k unvanlarını gösteren tabelalar asab�l�rler.

(2) Bu tabelalarda, tam olarak faal�yete geçmem�ş veya �lg�l� uzmanı olmayan tıp dalı ve ün�te �s�mler�ne 
yer ver�lemez.



(3) Laboratuarların �s�mler�n�n yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyes�nde bulunan 
b�r�mler �le çalışan hek�mler�n �s�mler� de yer alab�l�r.

Ac�l tabelaları

MADDE 6 – (1) Hastaneler �le 24 saat h�zmet veren sağlık kuruluşlarında, ac�l serv�s g�r�şler�n�n 
bel�rlenmes� amacıyla, beyaz zem�n üzer�ne ters “C” harfi şekl�nde kırmızı h�lal ve altında koyu mav� 
harflerle “ACİL” �bares�n�n yer aldığı tabela bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tabela Standardı

Tabela sayısı

MADDE 7 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, faal�yet gösterd�kler� b�nanın en fazla �k� cephes� �le b�na 
g�r�ş�ne b�r tabela asab�l�rler. 24 saat h�zmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun 
ac�l durumlarda kolayca bulunab�lmes� amacıyla, h�zmet b�nasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan 
görüleb�lecek boyutta, �çer�den ışıklandırılab�len ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu b�r 
tabela koyab�l�rler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca 
bulunab�lmeler�ne yardımcı olmak amacıyla,  kurum ve kuruluşların faal�yet gösterd�kler� b�nanın 
bulunduğu cadde veya sokak g�r�şler�ne b�rer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, 
muayenehanelerde �se hek�m�n adının yazılab�leceğ� en fazla �k� adet b�lg� levhası konab�l�r. Herhang� b�r 
nedenle apartman üzer�ne tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen b�na arka cephes�nde 
kalması durumunda b�na �mar sınırları �ç�nde kalacak şek�lde d�rek üzer�ne b�r adet tabela konab�l�r. B�na 
duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlend�r�l�r.

Tabela boyutu

MADDE 8 – (1) B�na cepheler�ne konulacak tabelalar en çok;

a) Muayenehanelerde 4 m2,

b) D�ğer ayakta teşh�s ve tedav� yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,

c) Hastanelerde 20 m2,

olab�l�r.

(2) B�na g�r�ş kapılarına asılab�lecek tabelalar 40 X 60 cm’den,  sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak 
olması neden�yle konulab�lecek b�lg� levhaları 100 X 80 cm’den, ac�l tabelası �se 50 X 70 cm’den büyük 
olamaz.

Tabelanın d�ğer şek�l özell�kler�

MADDE 9 – (1) Tabelaların d�ğer özell�kler� aşağıdak� şek�lded�r;

a) Tabelalarda zem�n�n beyaz renkte olması hal�nde zem�n har�ç, zem�n�n beyaz dışında b�r renkte 
olması hal�nde zem�n dâh�l en fazla �k� renk kullanılab�l�r.

b) Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” �bares� d�ğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak 
kaydı �le sağlık kuruluşunun adından küçük yazılab�l�r.

c) Işık ver�c� vasıtalarla tabelaların süslenmes� yasaktır.

ç) Tabela yazıları süslemes�z ve sade olmalıdır.

d) Dış tabela ve ac�l tabelası ancak sağlık kuruluşunun faal�yette bulunduğu saatlerde ışıklandırılab�l�r.



E) Ac�l tabelası dışındak� tabelalar b�na yüzey�ne d�k olacak şek�lde asılamaz.

f) Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Aykırılık

MADDE 10 – (1) Muayenehaneler �le d�ğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan 
sayı, şek�l ve �çer�ğe aykırı herhang� b�r tabela kullanılması yasaktır.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davrananlar hakkında Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Kanunu ve Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre �şlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 11 – (1) 15/1/1999 tar�h�nde yürürlüğe g�ren Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Özel Ayakta Teşh�s ve 
Tedav� Kuruluşları Yönetmel�ğ�n�n 9 uncu maddes�n�n bu Yönetmel�ğe aykırı hükümler� �le tab�p 
odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeler� yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen kullanılmakta olan tabelalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay �ç�nde 
bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hale get�r�l�r.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Tab�pler� B�rl�ğ� yürütür.
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