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Kişilere tıbbi müdahalede bulunma ve hastalıkları tedavi etme yetkisi 1219 Sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleriyle hekimlere verilmiş, 

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile de bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının 

tesis, hizmet, personel kıstaslarını belirleme, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırma ve 

sınıflarının değiştirilmesi, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmaları, sağlık 

hizmet zinciri oluşturulması, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve 

kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi görevi Sağlık 

Bakanlığına verilmiştir. 

Son zamanlarda masaj yataklarının etki ve kullanım alanlarına ilişkin; yatakların insan 

sağlığını iyileştirici ve hastalıkları tedavi edici etkisinin olup olmadığı ve bu yatakların 

nerelerde ne şekilde kullanılmasının uygun olduğu hakkında Bakanlığımıza görüş sorulmakta, 

ayrıca Bakanlığımız ilgili birimlerince yapılan denetimlerde; ülkemizde satışı yapılan söz 

konusu yatakların “masaj” amaçlı üretilmesine rağmen, insan vücuduna etkisi dışında, herhangi 

bir klinik araştırma sonucu ya da bilimsel literatür bulunmadığı halde bazı hastalıkları tedavi 

ettiği iddia edilerek, sağlık beyanı ile satış ve hastalara kür halinde uygulama yapıldığı tespit 

edildiğinden ilgi yazı ile yapılan duyurunun tekrarında fayda görülmektedir. 

İlgi yazıdaki duyuruya ek olarak, 11.11.2011 tarih ve 45208 sayılı Bilgilendirme ve 

Tanıtım Faaliyetleri konulu (2011/59) Genelgesi’nin 3’üncü maddesinde “…1219 sayılı 

Kanun'un 25’ inci maddesi “ Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik 

olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis 

ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükümleri sevk olunmuştur. Anılan 

hükümler ile Türkiye dâhilinde hastalıkları tedavi etme hakkına haiz olanların kapsamı 

belirlenmiş bulunmaktadır. Ancak, hekim dahi olsa hiçbir kimsenin, doğruluğu bilimsel olarak 

kanıtlanmamış ve rutin tedavi yöntemi haline gelmemiş herhangi bir metodu, hastalar üzerinde 

uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Aynı Kanuna 6225 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 

eklenen Ek 13 üncü maddede, insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi 

yöntemlerinin hekimlerce veya hekimlerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu 

tarafından uygulanabileceği öngörülmüştür. Ancak, bazı hekimlerin ve kimselerin tıbbi 

faydaları klinik çalışmalarla kanıtlanmamış metodlarla hastalıkları tedavi ettiği veya tedaviye 

yardımcı olduğu, her türlü görsel, işitsel ve internet medyasında bu yönde birçok tanıtım ve 

reklam yapıldığı müşahede edilmektedir. Bu tür faaliyetlerin 1219 sayılı Kanuna aykırılık  
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oluşturması hasebiyle, bu nevi faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda Kanunda öngörülen idari 

müeyyidelerin derhal uygulanması, adli müeyyideler açısından adli makamlara bildirimde 

bulunulması gerekmektedir…” hükümleri yer almaktadır.  

Sonuç olarak masaj yataklarını satan, kiralayan ve masaj salonu olarak işleten yerlerin, 

bu ürünlerin masaj özelliği dışında, birçok sağlık problemini tedavi eden cihazlarmış gibi 

tanıtmaları ve bu gibi yerlerin sağlık kuruluşu olduğu intibaını uyandırarak tüketicileri 

yanıltmaları, sağlık kuruluşlarının ise bu ürünün hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin tanıtım 

yapmaları anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığından, bu tür faaliyette bulunanlar 

hakkında yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari yönden işlem 

yapılması gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Uzm.Dr.İsmail DEMİRTAŞ 

                                                                                                                         Bakan a. 
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