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TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 

KONU : Özel hastanelerin bünyesinde bulunan güzellik merkezlerinin hukuksal durumuna ilişkin 

açıklamalarımızın sunulmasıdır.  

 

Tarafımıza gönderilen iletide; özel hastaneler bünyesinde açılan güzellik merkezlerin sorumlusunun 

dermatolog olmasının bir zorunluluk olup olmadığı, ruhsatlandırılmasının gerekip gerekmediği 

sorulmuştur. 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki özel hastaneler bünyesinde güzellik ve estetik amaçlı işlemlerin 

gerçekleştirdiği birimler hukuksal düzenlemelerde “merkez” değil “ünite” olarak adlandırılmaktadır. 

Bu nedenle değerlendirmelerimiz söz konusu ayrım dikkate alınarak oluşturulacaktır.  

 

15.02.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca güzellik ve estetik amaçlı uygulamaların yapıldığı sağlık 

kuruluşlarının müstakil olarak ya da Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılan özel 

hastaneler bünyesinde ünite şeklinde açılabileceği düzenlenmiştir. Kuruluşların Yönetmelikte 

belirlenen açılma koşullarını sağlayanlarına İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygunluk belgesi 

düzenlenerek faaliyetlerine izin verilmesi öngörülmüştür.  

 

Bilindiği gibi söz konusu Yönetmelik Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olup güzellik merkezleri ve ünitelere ilişkin uyum 

süreci Geçici 4. maddeyle belirlenmiştir. Buna göre; ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve 

faaliyet süreleri 01.01.2010 tarihi itibariyle dolmuştur. Maddede güzellik merkezlerinin muayene, 

poliklinik ya da güzellik salonuna dönüşeceği ifade edilmiş ancak ünitelere ilişkin açıklayıcı bir 

hükme yer verilmemiştir. Bununla birlikte maddenin üçüncü fıkrasında ünitelerin tabelalarında 

“estetik, güzellik” gibi ibarelere yer verilemeyeceği düzenlendiğinden ünitelerin özel hastaneler 

bünyesinde hizmet üniteleri olarak faaliyetlerine devam edeceği anlaşılmaktadır.   

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yalnızca eczane ve laboratuarların ruhsatlandırılmasına ilişkin 

hükümler bulunmakla birlikte mesul müdürün görevlerinin sayıldığı 17. maddenin (g) bendinde; 

“özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması 

gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı 

tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma 

işlemlerini yürütmek” düzenlemesine yer verilmiştir.   

 

Maddede ifade edildiği üzere belirtilen ünite ve merkezlerin ruhsatlandırma zorunluluğu özel 

mevzuatlarından kaynaklanmaktadır. Bir başka anlatımla söz konusu birimlere ilişkin özel 
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düzenlemelerde birimin ilgili uzman hekim/personel adına ayrıca ruhsatlandırma yükümlülüğü 

bulunmaktadır.  

Güzellik ve estetik amaçlı işlemlerin yürütüldüğü üniteler bakımından ise başka bir hukuksal 

düzenlemede böyle bir emredici hüküm bulunmadığından ünitenin ruhsatlandırılması 

gerekmemektedir.  

 

Özel hastanelerin istihdam etmesi gereken personele bakıldığında ise Yönetmeliğin 19. 

maddesinde; faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarındaki 

tabipleri çalıştırmak zorunda oldukları düzenlenmiştir.  

 

Bu çerçevede özel hastanelerin faaliyet izin belgesinde dermatoloji uzmanlık alanının bulunması 

halinde dermatolog istihdam etmesi bir zorunluluktur. Ancak dermatoloji uzmanlık alanında hizmet 

yürütmemesi halinde dermatolog bulundurma yükümlülüğünü ünitelerde yapılan işlemlere göre 

değerlendirmek gerekecektir. Güzellik ve estetik amaçlı faaliyetlerin yürütüldüğü ünitelerde 

gerçekleştirilen işlemler tıp bilimi açısından özellikleri ve gereklilikleri dikkate alındığında yalnızca 

uzman hekimler tarafından gerçekleştirilebilecek işlemler ise dermatoloji uzman hekiminin özel 

hastanede istihdamı zorunludur. İşlemlerin uzman hekim müdahalesini gerektirmemesi halinde ise 

sadece güzellik ve estetik amaçlı ünitelerin varlığı özel hastanede dermatolog çalıştırılmasını 

gerekli kılmamaktadır. Nitekim Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinin 4. fıkrasında; Güzellik Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelikte sayılan tıbbi işlemlerin tamamının tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre 

tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütüleceği ifade edilmiştir.  

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 08.03.2010 
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