
Türk Dermatoloji Derneği adına son 6 yıl içerisinde Mahkemeler nezdinde yapılan hukuki girişimlere 

ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bunların dışında Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, 

belediyeler ya da diğer yönetsel kurumlara başvuru dilekçeleri hazırlanmış, üyelere iletilmek üzere 

hazırlanan örnek dilekçeler, üyelerinizin nöbet, çalışma koşulları vb konularda iletmiş olduğu sorulara 

yazılı ve sözlü yanıtlar verilmiştir.  

 

1. Muayenede yapılabilecek işlemler listesini sınırlandıran Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti 

Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin bazı hükümlerine karşı açılan davada Danıştay 

15. Dairesi tarafından iptal kararı verilmiş, karar Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Yönetmelik 

değişikliği yapılırken idare tarafından görüşü alınan komisyonun bilimsel niteliği ve 

komisyonun aldığı kararlar değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle 

karar bozulmuştur. Bu karara karşı karar düzeltme isteminde bulunulmuş olup henüz 

sonuçlandırılmamıştır.  

 

2. 2012 Aralık ayında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin güzellik salonlarında IPL kullanımına ilişkin kimi maddelerinin 

iptali istemiyle 2013 başında iptal davası açılmıştır. Dosyada Danıştay 17. Dairesi tarafından 

yalnız hekimlerce tanı ve tedavi hizmetlerinde kullanılması söz konusu olan IPL cihazlarıyla bu 

konuda yeterliliği şüpheli olan güzellik uzmanlarına yetki tanınmasına ilişkin düzenlemede 

hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir. Davalı idare ve idare yanında 

müdahil olan güzellik uzmanları dernekleri tarafından karar temyiz edilmiş, temyiz istemleri 

İDDK tarafından reddedilmiştir. Başvurdukları karar düzeltme talebine ilişkin inceleme devam 

etmektedir.  

 

3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün muayenehanelerde lazer cihazı bulundurulmasını 

yasaklayan 22.6.2015 tarihli ve1006 sayılı işleminin iptali istemiyle Türk Plastik Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi Derneği ile birlikte dava açılmıştır. Esas hakkında bir karar verilmesi 

beklenmektedir.  

4. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün medikal estetik sertifikası almış 

hekimlerin ise mülga Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında aldıkları sertifikalar uyarınca kazanılmış haklarının devam ettiği ve sertifikaya 

bağlı tıbbi işlemleri yapabileceklerini belirten “Botox-Dermal Dolgu” konulu 19.10.2015 gün ve 

3624 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 

ile birlikte dava açılmıştır. Danıştay 15. Dairesi tarafından dosyada Yürütmeyi durdurma karar 

verilmiştir. Bu karara yapılan itiraz İDDK tarafından hatalı bir gerekçe ile kabul edilip yürütmeyi 

durdurma kararı kaldırılmış olmakla birlikte; dosyada henüz esas hakkında karar verilmemiş 

olup 18.4.2018 tarihinde dosyada duruşma yapılıp arkasından esas hakkında karar 

verilecektir. Verilen karar sertifikalı hekimler lehine sonuçlanmıştır. Buna karşı hukuki 

girişimlerde bulunulacaktır. 



 

5. Türkiye Psikiyatri Derneği ile birlikte 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin 

Sağlanması Hakkında Yönetmelik'in kimi maddelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. 

Danıştay 15. Daire hasta hekim arasındaki ilişki güven temeline dayanan özel bir ilişki biçimi 

olduğu, Yönetmelik hükümlerinin sağlık hizmeti ilişkisinin iki tarafı olan hekimlerin sır saklama 

başta olmak üzere mesleki hak ve yükümlülükleri ile veri sahibi hastanın özel hayatının 

gizliliğine ilişkin haklarını yok saydığı, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarına 

kurulması öngörülen  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşü alınmadan, denetim ve 

kontrolünden geçirilmeden yayımlandığı belirtilerek bir bütün olarak yürütmesinin 

durdurulmasına karar vermiştir.   

 

6. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile birlikte 30.3.2017 gün ve 30023sayılı 

ResmiGazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarınaİlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin güzellik uzmanlarına IPL cihazı ile uygulama yapma 

yetkisi veren düzenlemelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Davada YD istemi hakkında 

henüz bir karar verilmemiştir.  

 

7. 24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Kişisel 

Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kimi maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali 

istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nin E.2018/251 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Daire 

YD isteminin idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar vermiştir. 

 

8. “Diode lazer cihazları”nın güzellik salonlarında hekim olmayan kişilerce kullanımına olanak 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.1.2018 gün ve E.14 sayılı 

yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.  

 

 


