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İlgi: a) 21/06/2004 tarih ve B100TSH0150004/10255 sayılı genel yazımız. 

b) 18/06/2003 tarih ve B100TSH0150002/351/9107 sayılı genel yazımız. 

  

 

02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

6514 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 

Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde “Yukarki maddelerde zikredilen tabip 

diplomasını ve fenni, cerrahi veya şuabatında ihtısas sahibi olduğuna dair işbu kanunun 

tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç bir ameliyei cerrahiye icra 

edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat ile sünneti her tabip yapabilir.
(2)

 (Ek cümle: 

2/1/2014–6514/20 md.) Ancak, olağanüstü ve istisnai hâllerde Sağlık Bakanlığınca 

düzenlenecek eğitimi alan kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi 

yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.” Hükmü ile Geçici 10 uncu maddesinde “Bu 

maddenin yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu maddeler uyarınca sünnetçilik 

etme yetkisi bulunanlar, 31/12/2014 tarihine kadar sünnetçilik etmeye devam edebilir.” 

hükmü yer almaktadır. 

 1219 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinde, sünnet işleminin genel tababet icrası 

kapsamında tüm tabipler tarafından gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, sünnet işleminin yalnızca tabip tarafından yapılabileceği 

öngörüldüğünden, 01/01/2015 tarihinden  itibaren sünnet işlemi sadece tabiplerce 

yapılabilecektir.  

Sağlıkla doğrudan ilgili cerrahi bir girişim olan sünnet işleminde, özellikle bulaşıcı 

hastalıklar ve oluşması muhtemel bazı komplikasyonların önlenmesi ve insan sağlığının 

korunması yönünden aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.  

1- Sünnet işleminin, cerrahi bir işlem olması nedeniyle 1219 sayılı Kanun hükümleri 

uyarınca tabipler tarafından yapılması,  

2- Sünnette en sık karşılaşılan komplikasyon kanama olduğundan sünnet işlemi 

öncesi anamnez aşamasında kanama diyatezinin sorgulanması ve hastanın sünnet 

işleminden sonra en az 24 saat izlenmesi, 

3- Sünnet işlemiyle ilgili olarak toplumun eğitilmesi ve sünnet işleminin mümkün 

olduğunca sağlık kuruluşlarında yapılması yönünde kişilerin yönlendirilmesi, 

gerekmektedir. 

Tabip dışındaki kişiler tarafından sünnet işleminin yapıldığının tespit edilmesi halinde, 

1219 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer alan “Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin 

etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki 

yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü 

doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 
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İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı genel yazılar ile 25.03.1997 tarih ve 6091 (Genelge 1997/3) 

sayılı Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve Denetimi Hakkında Genelge eki Ek-4’te Sağlık 

Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinde yer alan “10.Sünnet için 

kullanılacak malzemeler” ibaresi ve Ek-5’te yer alan Sağlık Kabininde Sunulabilecek 

Hizmetler Listesinin “4.Sünnet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Müsteşar 
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