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MUHATAPLAR

: 1. Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, AİSYEM Binası,
Kepez Mevkii, Efeler / AYDIN
2. Conspectus Danışmanlık
Dereboyu Cad. Maslak Mh. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat: 5
D:55 (34398) Maslak – İSTANBUL, TR

D. KONUSU

: Muhataplar tarafından düzenlenen 19-22 Nisan 2018 tarihli “Medikal
Estetik Eğitim Programı” başlıklı sertifika programının iptal edilmesi,
iptal edildiğinin gerekli ortamlarda ilan edilmesi aksi halde her türlü
hukuksal yola başvurulacağının müvekkil Dernekler adına ihtaren
bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

:

Müvekkil Derneklere üyelerinden gelen bildirimler neticesinde yapılan incelemede Adnan Menderes
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ve Conspectus Danışmanlık Eğitim Biriminin 19-22
Nisan 2018 tarihinde Medikal Estetik Eğitim Programı başlıklı sertifika ve eğitim etkinliği
düzenleyeceği bilgisi edinilmiştir. Hukuka ve tıp biliminin gereklerine aykırı olarak tertip edilen eğitim
etkinliği aynı zamanda ADÜSEM internet adresinde ilan edilmiştir.
Eğitim programının ilan edilen içeriği incelendiğinde; botoks, dermal dolgu, mezoterapi, prp/cgf
gibi tamamı plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlık alanına ait tıbbi işlemin eğitim programına
dahil olduğu görülmüştür.
Eğitim programının gerçekleştirileceği yer olarak Çeşme Altın Yunus Otel adresi gösterilmiş, eğitim
programında uzman doktorlar tarafından en iyi eğitimi verileceği belirtilerek Op. Dr. Şeyda Atabay ve
Dr. Özgen Yıldırım isimleri eğitici olarak ilan edilmiştir.
Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile dermatoloji uzmanlık alanına dahil tıbbi işlemler hakkında
eğitim vereceği ilan edilen kişilerden Dr. Şeyda Atabay göz hastalıkları uzmanı olup program
içeriğinde yer alan tıbbi işlemleri gerçekleştirmeye hukuki ve tıbbi açıdan yetkin değildir(EK-1).

Diğer eğitmen Dr. Özgen Yıldırım ise her ne kadar almış olduğu sertifikalı eğitimler neticesinde
kendisini medikal estetik hekimi olarak tanıtmış olsa da pratisyen hekim olup eğitim programı
içeriğinde yer alan tıbbi işlemleri gerçekleştirmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla
düzenlenmesi planlanan eğitim, eğitici olarak ilan edilen kişiler açısından hukuka ve tıp biliminin
gereklerine aykırıdır(EK-2).
Eğitime katılacak kişiler açısından ise herhangi bir uzmanlık dalı belirtilmeksizin hekimler ve hekim
olmayan sağlık personellerinin katılabileceği, bu katılım neticesinde 8 adet katılım belgesi verileceği
belirtilmiştir.
Söz konusu eğitim programının gerçekleştirilmesi, girişimde bulunma yetkisi bulunmayan kişilere
girişimde bulunmaya yetkili oldukları yönünde yanılsama yaratılarak insanın vücut bütünlüğüne karşı
hukuka aykırı bir müdahalede bulunmalarına neden olunacağı gibi bu eğitimlere dayanılarak yapılan
uygulamalar kamu sağlığını tehlikeye sokacaktır.
Tarafınızca düzenlenen eğitim etkinliği aşağıda açıklanacağı üzere; kamu düzeni ve genel sağlıkla
ilgili emredici hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Bununla birlikte etkinliğin gerçekleştirilmesi halinde,
programda eğitim faaliyetine katılan kişiler yönünden 1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan'atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesinde düzenlenen “hekim olmadığı halde hasta tedavi etme”
ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun’un Ek 11. Maddesinde düzenlenen “ruhsatsız sağlık
hizmeti sunma” suçları oluşacaktır.
İlan edilen eğitim etkinliğinde yer alan dolgu, botulinum toksini, mezoterapi, prp vb. tıbbi işlemlerin
bireylere uygulanması tıbbi girişim niteliğindedir. Tıpta Uzmanlık alanları kapsamındaki bir eğitimin
muhataplar tarafından verilmesi hukuken olanaklı olmamakla birlikte söz konusu eğitimin uygulamalı
olarak verilmesi sağlık hizmeti niteliğinde olup suça konu unsurlar barındırmaktadır.

Bilindiği üzere Anayasanın Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı başlıklı 17. maddesinde;
kişilerin vücut bütünlüğüne müdahalenin hukuka aykırı olduğu ancak tıbbi zorunluluklar ve kanunda
yazılı haller halinde hukuka uygun hale geleceği belirtilmiştir. Vücut bütünlüğüne müdahalenin hukuka
uygun sayıldığı sınırlı hallerden biri de tıbbi nedenlerdir. Ancak tıbbi nedenler dahilinde de olsa vücut
bütünlüğüne müdahalenin kapsam ve sınırları, bu müdahaleyi yapmaya yetkili kişilerin kimler olduğu
1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve ona bağlı mevzuatta
düzenlenmiştir.
1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1. maddesi uyarınca Türkiye
Cumhuriyeti dahilinde tıbbi uygulamada bulunabilmek ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi
edebilmek için tıp fakültesi diplomasına sahip olma gerekliliği belirtilmiştir. Kanunun 3. maddesi
uyarınca da, Türkiye’de uzmanlık gerektiren tıbbi işlemler için hekimlik yapmanın koşulu, yöntemine
uygun alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak olarak belirlenmiştir. Kanunun 25.maddesinde ise
diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden

kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı
hükme bağlanmıştır.
Eğitim etkinliği içeriğinde ilan edilen botoks, dermal dolgu, mezoterapi, prp/cgf tıbbi işlemleri 1219
sayılı Yasa’nın Ek-1 sayılı çizelgesinde tıpta uzmanlık dalı olarak yer alan plastik, rekonstrüktif ve
estetik cerrahi ile dermatoloji uzman hekimliğinin müfredatı içerisinde yer alan, eğitimi verilen tıbbi
girişimlerdir.
Mezoterapi uygulaması ise söz konusu uzmanlık dallarının müfredatlarında yer almakla birlikte Sağlık
Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli tıbbi
uzmanlık ve yetkinlik düzeyine sahip kişilerce gerçekleştirilmesi gereken tıbbi bir işlemdir.
Öte yandan 4 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı
Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca tıpta uzmanlık alanları ile ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Kurulunun
uygun görüşü alınmadan, diğer alanlarla ilgili olarak ise Sağlık Bakanlığının ilgi kurul ve
komisyonlarının uygun bulmadığı eğitimlerin yapılması da hukuken mümkün değildir.
Ayrıca böylesi eğitimler ancak sağlık alanında eğitim ve araştırma yapma ve bu kapsamda uygulamalı
sağlık hizmeti verme ruhsatı almış yerlerde verilebilir. Bu durumda 18 Ocak 2014 günü yayımlanarak
yürürlüğe giren 6514 sayılı Yasa’nın 46. Maddesi ile 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Yasasının 11.
Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz
kişilerce sağlık hizmeti verdirenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır” hükmünde belirtilen suç da işlenmiş olacaktır.
Tüm

bu
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düzenlenmesinden vazgeçilerek iptal edilmesini, iptal edildiğine ilişkin duyurunun gerekli mecralarda
ilan edilmesini ve tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.
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