TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
KONU : Sağlık Bakanlığı’nın 31.12.2008 gün ve 49395 sayılı ve “Estetik
Amaçlı IPL Cihazları” konulu Genelgesi hakkında açılan dava sonucunda
verilen kararın uygulanmasına yönelik yapılan başvurular ve sonuçları
hakkında Derneğinize bilgi sunulmasıdır.
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı’nın 31.12.2008 gün ve 49395 sayılı Genelgesi’nin iptali istemiyle Derneğiniz
ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği adına Danıştay 10. Dairesi’nin E.2009/5600 esas
sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Danıştay 10. ve 13. Daireleri tarafından oluşturulan Müşterek heyet
tarafından 07.10.2009 tarihinde anılan Genelge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kararın uygulanarak güzellik uzmanlarının IPL cihazı ile uygulama yapamayacağının tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarına duyurulması için gerekli işlemlerin yapılması ile Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı’na yargı kararı hakkında bilgi verilmesi istemiyle Derneğiniz adına 20.01.2010 tarihinde Sağlık
Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.
Bununla birlikte yargı kararına değinilerek kuaförlerde ve güzellik IPL cihazları ile gerçekleştirilen
fotoepilasyon uygulamalarının yapılmasının önlenmesi, bu kapsamdaki cihazlarının bulundurulamayacağı,
bu yasağa aykırı davrananların tespiti ve önlenmesi amacı ile gerekli denetimlerin yapılması konusunda
Belediyelerin bilgilendirilmesi istemiyle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne başvuruda
bulunulmuştur.
Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne başvurularak özel
estetisyenlik kurslarında IPL cihazları ile epilasyon seminerlerinin programdan çıkartılması, halen devam
eden seminerlere son verilmesi, Talim Terbiye Kurulu’nun Epilasyon kurs programına “Fotoepilasyon ve
Lazer Modülü” eklemesine ilişkin kararının iptali ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilmesi istenmiştir.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne de bir başvuru yapılmış ve IPL cihazları ile gerçekleştirilen işlemlerin tıbbi
müdahale niteliğinde oldukları, 1219 sayılı Yasa uyarınca tıbbi işlemlerin ancak hekimler tarafından
gerçekleştirilebileceği buna aykırı davranışların denetiminin Müdürlüğün görevi olduğu belirtilerek gerekli
işlemlerin yapılması talep edilmiştir. Derneğiniz adına yapılan başvuruların yanı sıra örnek bireysel başvuru
dilekçeleri de hazırlanarak Derneğiniz ve büromuzu arayan üyeleriniz ile paylaşılmıştır.
Bu başvurular sonrasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta;
güzellik salonlarının denetimine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları hakkında Yönetmelik’te değişiklik
çalışmaları yapıldığı ve süreç hakkında tarafımıza bilgi verileceği ifade edilmiştir. (Ek 1)
Ayrıca tarafımıza yazılı bir yanıt iletilmemekle birlikte Sağlık Bakanlığı’nca bir genelge hazırlanarak yargı
kararı hakkında tüm kurum ve kuruluşlara bilgi verilmiştir.(Ek 2) İl Valiliklerine iletilen 17.12.2009 tarihli ve
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48254 sayılı Genelge’de 31.12.2008 gün ve 49395 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar
verildiği ifade edilerek konunun il dahilindeki güzellik merkezleri ve salonlarına tebliği istenmiştir. Anılan
Genelge Milli Eğitim Bakanlığı’na da gönderilmiş olup Bakanlık Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nün
29.12.2009 tarih ve 4992 sayılı bir yazısı ile Müdürlük okul/kurumlarında güzellik ve saç bakım hizmetleri
alanı kapsamındaki eğitim programlarından IPL cihazı ile epilasyon seminerinin çıkarılması ve işlemlerin
durdurulması tüm il valiliklerine duyurulmuştur. Diğer başvurularımıza henüz yanıt verilmemiştir.
Ayrıca Mersin Güzellik Uzmanları Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı’na, güzellik salonlarının
denetlenmesi sırasında Bakanlık görevlilerinin de katılımı istemiyle bir başvuruda bulunulmuştur. Anılan
Derneğe verilen yanıtta da yargı kararına değinilmiş ve güzellik salonlarında sağlık ile ilgili işlemler
yapıldığına dair ihbar alınması ya da Belediyelerce talep edilmesi halinde gerekli denetimlerin etkin ve
verimli olması açısından İl Sağlık Müdürlüklerinden konu hakkında uzman sağlık personelinin
görevlendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. (Ek 3)
Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 15.02.2010
Av. Ziynet Özçelik

Ekler:
1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2010 tarihli yanıtı
2. Sağlık Bakanlığı’nın 17.12.2009 tarihli ve 48254 sayılı Genelgesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.12.2009
tarih ve 4992 sayılı bir yazısı
3. Sağlık Bakanlığı’nın 28.12.2009 tarihli yanıtı
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