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Güzellik Salonlarının Reklam Faaliyetleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE
Son dönemde, güzellik salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinin başta internet siteleri ve sosyal
medya sitelerinde yer alan tanıtımlan olmak i2ere, broşiir, açık hava reklamı, vb. mecralarda yayınlanan
reklamlannda "botoks, dolgu, dermapen, saç ekimi, lazer epilasyon" gibi tabipler tarafından uygulanması

gereken tıbbi uygulamalarla ilgili tanıtmlar yaptıklan, kampanyalı fiyat bilgileri ve bu işlemlerin
uygulandığı hastalann tedavi öncesi ve sonraslna ait görsellerini paylaştıklan yöniinde gerek İl Sağlık
Müdiirliiklerinin denetimleri sonucunda tespit edilen durumlar gerekse tiiketiciler taıafindan yapılan
şikayetler arüan bir şekilde Bakanlığrmıza iletilmelıte ve konunun reklam yönüyle de Bakanlığımız
bünyesinde oluşturulan Reklam Kurulunca incelenmesi talep edilmektedir.
Bilindiği gıbi, 151212008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürtirlüğe giren
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılaı Özel Sağlık Kuruluşlan Hakkında Yönetrneliğin 39 uncu maddesi ile
Giiaellik ve Estetik Amaçh Sağhk Kuruluşlan Hakkında Yönetmelik yiiriiıliikten kaldınlmış ve aynı
crkanlmıstrr.
Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi ile de süzellik salonl arı sağhk kurulusu statii
Anılan Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesine göre, güzelli} salonlannın İşyeri Açma ve Çalışma
Rüsatlanna İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyeterce ruhsatlandınlacağı diizenlenerek, Yönetmelik
maddesinin 2 inci fikasında yer alan; "Giizellik salonunda tıp fakiiltesi diploması olan biri çalışsa bile,
ıabip yetkisinde olan tıbbi işleııler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen
kişiler hakhnda ilğli mevzuat hübijmleri uygulanır." hiikmü ile, her ne şekilde olursa olsun, tabip
tarafindan yapılması gereken hbbi işlemleıin giizellik salonlannda gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.
Buna ek olarak, giizellik salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinin tabi bulunduğu İşyeri Açma
ve Çalışma Rüsatlarına İlişkin Yönetmetiğin "J-Giizellik Salonlan" başlıklı 13.2 maddesinin a bendinde
yer alan " 13.2-Epilasyon/depilasyon biriminde: a. Lazer epilasyon yöntemleri hariç nbbi cihaz
kapsamına girmeyen cihazlan hıllanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işIemleri (...)"
htikmünün Dantştay Onuncu Dairesinin l2l11l2020 tarihli ve E.2017l|846; K.2020l4821 sayılı karan ile
iptal edildiği dikkate alındığında, söz konusu salonlarda lazer epilasyon işleminin yanı sıra IPL ve foto
epilasyon yöntemlerinin uygulanmasına da imkan bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, söz konusu işyerlerinin yetkisiz sağlık hizmeti sunumuna ilişkin tanrtlmlarrnrn,
yiirürlfüte bulunan reklam mevzuatrna aykın olmasının yanı sıra, tfüeticileri maddi ve manevi kayıplara
uğratan bir nitelik taşıdığı ve alııı zamanda birey ve toptum sağlığı açısrndan ciddi tehlike oluşturduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, bahsi geçen işyerlerine ait reklamlarrn mevz;uaia aykın ise tespit edİlmesi ve
sorumlular hakkında gerekli idari yaptınmlann uygulanması son derece önem arz etmektedir.
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Bilindiği gibi, ülkemizde yayırılanan tiim ticari reklamlanı
mevzuata aykın reklamlarla ilgili olarak idari yaptnm uygulama yetkisi Bakanlığımız biinyesinde

ıl

oluşturulmuş o1an Reklam Kııruluna aittiı.
Kıırul, 6502 sayılı Tiiketicinin Korunması Hakknda Kanunun amacı çeıçevesinde, kamu yaranna
uygun olarak tfüeticinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkaılannı koruyucu, zararlannı tazmin edici,
çewesel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tiiketiciyi aydınlahcı ve bilinçlendirici önlemleri almaya
yönelik olarak, incelemelerini, Kanunun 61 ve 62 nci maddeleri kapsamında gerçekleştirmekte ve
Kanunda belirtilen yiikümlüliiklere aykrn hareket edenleı hakkında, aynı Kanunun 77 nci maddesinin 12
nci fıkrası uyannca durdurma velveya aynı yöntemle diizeltme ve/veya idari para cezasl ve gerekli
görülen hdllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulamaktadır.
Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayn ayn verebilmekte olııp 2022
yılr için aykınlıt;
a) Yerel dtizeyde yayn yapan televizyon kanah aracıhğı ile gerçekleşmiş ise 3l .l36 Tiirk Lirası,
b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 622.853 Türk Lirası,
c) Siireli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalann yansı,
ç) Yerel diiaeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 15.566 Tiirk Lirası,
d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 155.7l2 Tiirk Lirası,

aracılığı ile gerçekleşmiş ise 155,712 Ti,irk Lirası,
f) Kısa mesaj aracıhğı ile gerçekleşmiş ise 77.851 Tiirk Lirası,
g) Diğer mecralar aracılığ ile gerçekleşmiş ise 15.566 Tük Lirası,
idari paıa cezası verebilrnektedir. Aynca, idari işleme konu ihlalin biı yıl içinde telrar edilmesi
h6linde yukanda belirtilen idari para cezalan on katrna kadar uygulanabilmektedir.
Bu bağlamda; güzellik salonu olarak faaliyet gösteren ve dolayısıyla sağlık alanında ruhsatı,
yetkisi veya herhangi bir izıi olmayan kuruluşlara ait tanıtımlarda, tabipleı tarafindan uygulanması
gereken ve giizellik salonlannda uygulanmasına izin verilmeyen çeşitli tıbbi tedavi yöntemlerinin
isimlerini sayarak bu alanda hizmet verildiği ve sağlık alanmda faaliyet gösterildiği yöniirıde izlenim
oluşturulduğunun tespiti halinde, yukanda belirtilen mevzuat çerçevesinde sorumlular hakkında idari para
cezası uygulanabileceği ve konunun Kuruluşunuza kayıtL üyelere iletilmesi hususlannda bilgilerinizi ve
e) İntemet

gereğini rica ederim.
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