
Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma grubunun 06.12. 2014 tarihinde 

yapmış olduğu toplantı notları: 

 

 

Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinde 

Hakan Erbil, Gonca Gökdemir, Gökhan Gökler ve Fatma Yıldız 06.12.2014 

tarihinde İstanbulda Hilton Otelinde yapılan Dermatolojik Cerrahi kongresinde 

toplanmıştır. Toplantı sonuçları aşağıda sıralanmıştır: 

 

 

1. Son dönemlerde bazı meslektaşlarımızın sağlık hizmeti verilmesi uygun 

olmayan yerlerde (güzellik salonları, kuaförler, zayıflama merkezler vs) 

mesleklerini icra etmeleri ile ilgili soru ve sorunlar yaşadıkları 

görülmüştür.  Meslektaşlarımızı bilgilendirmek adına aşağıda bulunan 

metinin mailing aracılığı ile ve derneğimizin hukuk bğrosuna danışılarak 

tüm üyelerimize duyurulmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Duyuru yapıldıktan sonra, ilerleyen günlerde, bu yasal durumun 

önlenmesi amacıyla bir ihbar hattının oluşturulması, sonrasında ise gelen 

ihbarların değerlendirilerek ilgili makamlara derneğimiz tarafndan 

müracaatlarının yapılması, yasal işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu durum yasal olarak çalışan meslektaşlarımızın haksız rekabeti 

önlemek adına beklentileridir.   

 

‘Değerli meslektaşlarımız; 

 

Şu anda yürürlükte olan AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN 

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİğin  Güzellik salonları 

düzenleyen maddesi; 

 

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 

yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış güzellik salonları, sağlık kuruluşu 

statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri,10/8/2005 tarihli 



ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır. 

             (2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip 

yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı 

tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Güzellik salonlarında tıbbı işlem yapılamayacağını, doktor çalışamayacağını 

açıkca söylemektedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin 18. Maddesi, çalışma ruhsatı 

olmadan bir doktrun bir yerde çalışmasını yasaklamıştır. 

Bir başka problemimiz olan doktor olmayan ( estetisyen, güzellik uzmanı....) 

kişilerin tabip yetkisinde olan işlemleri yapmasıda; TABABET VE ŞUABATI 

SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN a göre 6 ay hapis cezası 

vardır.’ 

 

2. Meslektaşlarımızın kendi web sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında 

hastalarına ait fotoğraflarının yayınlandıkları görülmektedir. Reklam denetim kurulu 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerde ‘mesleki etik kurallarına 

aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, yayın 

yapılamaz’ denilmektedir. Eğer meslektaşlarımız herhangi bir şikayete maruz 

kalırlarsa hem reklam denetim kurulu tarafından hem de bakanlık tarafından 

ceza alabilirler. Bu konu ile ilgili meslektaşlarımızı uyarı niteliğinde ayrı bir 

mailing yapılmasının (derneğimizin hukuk bürosuna danışılarak) gerekli olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

 

 3.  Lazer lipoliz ve saç ekimi işlemleri dermatologlar tarafından 

yapılabilen işlemler kategorisinde yer almaktadır. Daha önceki dönemlerde lazer 

lipoliz işlemini sadece Plastik cerrahi uzmanlarının yapma yetkisi 

bulunmaktaydı. Bakanlık bu yetkiyi dermatologlara da verdi. Çalışma grubu 

olarak bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Ancak halen 

ülkemizde çok az sayıda lazer lipoliz veya saç ekimi yapabilen dermatoloji 

bulunmaktadır. O nedenle daha çok meslektaşımızın bu işlemleri yapabilmeleri 

için derneğimizin kısa süreli yurt dışı burslarının verilmesinin iyi bir başlangıç 

olacağını düşündük. Konu ile ilgilenen ve gidilecek merkezi ayarlayan 



meslektaşlarımıza burs verilmesi ile ilgili dernek yönetim kurulunun olumlu 

karar vereceğini ummaktayız.  

 

 

Saygılarımızla 

 

 

 


