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Mevzuat; kanun, tüzük, yönetmelik, genelge
gibi yaz›l› hukuk kurallar›d›r. Bu yaz›l› hukuk
kurallar›n› tan›mlarsak;1
Kanun: Yasama organ› taraf›ndan belirli
usullere uyularak ç›kar›lan yaz›l› hukuk kural›,
yasa.
Tüzük: Yasalar›n uygulanmas›n› göstermek
veya emretti¤i iflleri belirtmek üzere, Bakanlar kurulunun, yasalara ayk›r› olmamak kofluluyla, ç›kard›¤› hukuksal düzenleme, nizamname.
Yönetmelik: Yasa ve tüzük hükümlerini aç›klamak ve daha somut durumlara uygulamak
üzere, icrai karar alma yetkisi olan idare organlar› taraf›ndan düzenlenen yaz›l› hukuk
kural›, talimatname.
Genelge: Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine iliflkin olarak, üst makamlar›n, hiyerarfli güçlerine dayanarak kendi altlar›ndaki
personele gönderdikleri yaz›l› yönerge, tamim, sirküler.
Dermatolojiyi ilgilendiren yaz›l› hukuk kurallar›n› 3 ana bafll›kta toplayabiliriz:
1-)Hastal›klarla ilgili olanlar
1-Frengi savafl yönetmeli¤i,
2-Umumi h›fz›s›hha kanununun beflinci fas›l›:
Zührevi hastal›klarla mücadele,
3-Genel kad›nlar ve genel evlerin tabi olacaklar› hükümler ve fuhufl yüzünden bulaflan
zührevi hastal›klarla mücadele tüzü¤ü,
4-Hansen hastal›¤› teflhis ve tedavi yönetmeli¤i,
5-Zührevi hastal›klar› ve cüzzam› ilgilendiren
ortak kanunlar,
6-AIDS.
2-)Dermatolojide kullan›lan ilaçlar ile ilgili
olanlar
3-)Kozmetoloji ile ilgili olanlar
1-Kozmetik yönetmeli¤i,

2-Güzellik ve estetik amaçl› sa¤l›k kurulufllar›
hakk›nda yönetmelik.
1-)Hastal›klarla ilgili olanlar:
1-Frengi Savafl Yönetmeli¤i2
Amac›: Ülkemizde, frengi hastal›¤› ile mücadele ederek, sa¤l›kl› bir neslin yetiflmesini
sa¤lamakt›r.
Kapsam›: Frengi hastal›¤›na yakalanm›fl veya
bu hastal›¤a yakaland›¤›ndan flüpheli olanlar›n yurt düzeyinde bilimsel olarak ayn› usullerle teflhis, tedavi ve kontrollar›n›n usul ve
esaslar›n› kapsar.
Bu yönetmelikte,
• Teflhis ve haber verme,
• Tedavi,
• Serolojik kontrollar,
• Nüksler ve yeniden tedavi,
• Evlenme ve çal›flma koflullar›,
• Düzenli tedavi ve kontrole gelmeyen hastalara uygulanacak ifllem,
• Penisilin yan etkileri ve tedavisi esasa ba¤lanm›flt›r.
Teflflh
his ve Haber verme bölümünde; 9. maddede Frengi tesbitinde yap›lacaklar belirlenmifltir. Buna göre;
1-Frengi tesbit edilen hastaya derhal bildirge doldurulur.
Klinik ve laboratuar bulgular, teflhis belirtilir.
Nüfus ka¤›d›ndan bak›larak nüfus kayd› bildirgeye aktar›l›r. Kesin adresi dikkatle saptan›r ve kaydedilir. Tedavi görüp görmedi¤i
belirtilir. Hastal›¤› kimden ve/veya nereden
ald›¤› sorulur ve yaz›l›r. Efli veya birlikte yaflad›¤› kifli ve hastal›k s›ras›nda veya sonra do¤an çocuklar› varsa incelenir. Hasta iken
cinsel iliflkide bulundu¤u kifliler araflt›r›l›r. Al›nan sonuçlar bildirgeye eklenir. 3 nüsha olarak doldurulan bu bildirgelerin ikisi ilgili resmi makama iletilmek üzere o ilin Sa¤l›k Müdürlü¤üne gönderilir, biri ise teflhis konan ve
tedavi yap›lan kuruluflta kal›r.
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2- Frengi tedavisinin yap›laca¤› yerler: gerekli donan›m›
olan sa¤l›k ocaklar›, il ve ilçe hastaneleri, di¤er resmi
sa¤l›k kurulufllar›d›r
3-Frengi teflhisi konan hastaya durumu aç›klan›r. Sorular› cevaplan›r, tedavi ve kontrolle ilgili bilgiler verilir, yanl›fl
bilgiler ve korkular› varsa giderilir. Tedavisi yap›l›r ve belli
sürelerde kontrole gelmesi için eline resmi bir kart veya
defter verilir. Tedavi ve kontroller bu deftere kaydedilir.
Belli sürelerde kontrole gelmeyen hastalar aran›r. Nakillerde gerekli yaz›flmalar yap›l›r.
Tedavi bölümünde, Madde 10’da “Frengi teflhisi konur
konmaz hasta hiç vakit kaybetmeden tedavi edilir. Ayn›
tedavi hastan›n efline de uygulan›r. Hasta birden fazla kifliyle cinsel temasta bulunmuflsa onlar da araflt›r›l›p tedavi edilir.” denmektedir.
Serolojik kontrollar bölümünde Madde 18’de yap›lacak
serolojik kontroller belirlenmifltir. Buna göre,
1-Erken ve geç frengide 3, 6 ve 12. ayda nontreponemal testler tekrarlan›r. Genellikle bunlar 3. veya 6. ayda
menfileflirler.
2-Penisilinden baflka bir antibiyotikle tedavi edilmifl hastalarda 2 y›l sonunda bir kontrol daha yap›l›r.
3-Kardiovasküler ve nörosifiliz tedavisinden sonra kontrollar uzun süre devam ettirilir. Klinik, radyolojik, kan ve
omurilik s›v›s›nda serolojik kontroller ile hastal›¤›n geliflimi gözlenir.
Madde 19’da “Bir y›ll›k sürenin sonunda serolojik kontrollar menfileflmifl hastalar iyileflmifl say›l›r, kontrollar› biter ve kay›ttan düflülür. (Penisilinden baflka bir antibiyotikle tedavi edilen ikinci y›l sonunda kay›ttan düflülür.)”
denmektedir.
Nüksler ve yeniden tedavi bölümünde,
Madde 21: Nüks durumlardaki tedavide geç frengi flemas›ndaki dozlar bir kere daha uygulan›r ve hasta iyileflmifl kabul edilir. Nontreponemal testler yeterli tedaviye
ra¤men düflük titrelerde müsbet kalabilirler.
Madde 22: ‹ki kür tedaviye ra¤men nontreponemal serolojik testlerin müsbet kalmas› halinde hasta “irreversible”
(icra edilemez, geriye döndürülemez) seroloji kabul edilerek tedavi ve kontrolden ç›kar›l›r. Bu konuda bir tereddüt oluflursa ilgili uzmanlardan görüfl al›n›r ve karara resmi rapor eklenir.
Evlenme ve çal›flflm
ma koflflu
ullar› bölümünde,
Madde 23: Evlenme ifllemleri s›ras›nda frengili olduklar›
tesbit edilen kimselere durumuna uygun flemadaki tedavi yap›l›r ve evlenmesine izin verilir.Bu kimseler di¤er
hastalar gibi kontrol ve takip edilir.
Madde 25: Erken veya geç frengi teflhisi konarak durumuna uygun flemalara göre yeterli tedavi edilen genel
kad›nlara tedaviden 1 ay sonra çal›flma izni verilir ancak
tedavinin bir resmi sa¤l›k kuruluflunda ve hekim kontro-
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lunda yap›ld›¤›n›n kan›tlanmas› gerekir. Tedavi edildikten
sonraki kontrol ve takip di¤er hastalardaki gibi yap›l›r.
Düzenli tedavi ve kontrole gelmeyen hastalara uygulanacak iflflllem bölümünde Madde 28’de yap›lacaklar flöyle
belirtilmifltir.
Frengi bildirimi ve tedavisi mecburi bir hastal›kt›r. Hastalar›n yönetmeli¤e göre tedavilerini yapt›rmalar› ve belirtilen sürelerde kontrollara gelmeleri, sonunda kay›tlar›n›
sildirmeleri flartt›r. Bunu uygulamadan ve belirtilen günlerde frengi tedavisi gördü¤ü yere baflvurmayanlar›n adreslerine kendilerini teflhir etmemeye özen göstererek
bir davet mektubu yaz›l›r, bir ay içinde cevap al›nmazsa
resmi bir görevli adresine yollan›r, yine sonuç al›nmazsa
di¤er yasal yollara baflvurulur. ‹ntizams›z tedavilerin tekerrürü halinde, hastan›n mahalli sa¤l›k merkezlerinde
veya hastanelerde yat›r›larak tedavi alt›na al›nmas› mecburi tutulur.
Yönetmeli¤in 34.maddesinde; çeflitli frengi kurulufllar›nda kayda al›nm›fl ve dosyas› kapat›lmam›fl (kay›ttan düflülmemifl) hastalar için izlenecek yöntem belirtilmifltir:
a-Frengi tan›s› konmufl, bir kür (yeterli) tedavi görmüfl ve
sonra birkaç kontrola gelmifl veya gelmemifl 3 y›ldan eski bütün hastalar›n engeli kald›r›l›r, illerine yaz›l›r, ifllemin
kesin sonuçlanmas› ve ailenin di¤er bireylerine ileride
sorun ç›karmamas› için yaz›flmalara özen gösterilir.
b-Üç y›ldan eski olup ihbar› yap›lm›fl fakat tedavi görmeden kaybolmufl hastalar› bulmak için gerekli yaz›flma ve
araflt›rmalar yap›l›r. Bulunanlara frengi flemas› uygulan›r
ve di¤er hastalar gibi kontrola ve takibe al›n›r.
c-Son üç y›l içinde ihbar› yap›lm›fl fakat tedaviye gelmemifl hastalar için de b fl›kk›ndaki yöntem izlenir.
d-Son üç y›l içinde ihbar› ve tedavisi yap›lm›fl fakat kontrollara gelmemifl hastalara VDRL yap›l›r, menfileflmiflse
engelleri kald›r›l›r, a fl›kk›ndaki yaz›flmalar yap›l›r. VDRL
müsbet ise 21., 22 nci madde uygulan›r.
2-Umumi H›fz›s›hha Kanununun Beflinci Fas›l›:
Zührevi Hastal›klarla Mücadele:3
10 maddede bu mücadelenin flartlar› anlat›lmaktad›r.
Madde 103: Vücudun herhangi k›sm›nda ve ne flekilde
tezahür ederse etsin frengi, belso¤uklu¤u ve yumuflak
flankra müptela her flah›s kendisini Türkiye’de san’at icras›na mezun bir tabibe tedavi ettirme¤e mecburdur.
Çocuklar› tedavi ettirmek mecburiyeti ana ve babalar›na
veya bu çocuklara bakan himaye eden kimselerle müesseseler racidir.
Madde 106: Zührevi hastal›klardan biriyle musap oldu¤undan flüphe ve bu hastal›klar› etraf›na neflir ve tamim
etti¤inden endifle edilen kimseleri muayeneye sevk ve
s›hhi hallerine dair birer rapor talep etmeye alakadar s›h-
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hat ve içtimai muavenet müdürleri ve hükümet tabipleri
mezundurlar. Bu gibi flah›slar arzu ettikleri takdirde kendilerini hususi bir tabibe muayene ettirerek ondan alacaklar› raporu ibraz edebilirler.Bu hususta imzas›z ve adressiz ihbarat mesmü olamaz.
Madde 107: Zührevi bir hastal›¤a müptela oldu¤u tahakkuk ederek hastal›¤› etraf›na neflir ve sirayet ettirdi¤inden flüphe edilen kimseler cebren tedaviye sevk olunabilece¤i gibi hastal›¤›n sirayetine mani olmak üzere bir
hastanede tecrit ve tedavi alt›na al›nabilir. Bu hususta
kuvvei cebriye istimali dahi caizdir.
Madde 108: Zührevi hastal›klardan birine musap olan
hastalardan biri tedaviyi ikmal etmeden ortadan kayboldu¤u takdirde tedavi takip eden tabibi, m›ntakas› s›hhat
ve içtimai muavenet müdürlü¤üne yaz› ile malümat verme¤e mecburdur. S›hhat müdürleri tedaviden ayr›lan bu
hastan›n di¤er bir tabip taraf›ndan veya herhangi resmi
müessesede tedavi edilip edilmedi¤ini icap ederse bizzat hastan›n kendisinden izahat alarak tahkika ve tedavi
edilmedi¤i tahakkuk edenlerin 107 inci madde mucibince tedaviye sevke mezundur.
3-Genel Kad›nlar ve Genel Evlerin Tabi Olacaklar›
Hükümler ve Fuhufl Yüzünden Bulaflan Zührevi
Hastal›klarla Mücadele Tüzü¤ü4
Bu tüzü¤e göre; fuhuflu murakabe etmek, fuhufl sebebiyle bulaflan zührevi hastal›klar›n yay›lmas›na ve bu yüzden âmme nizam›n›n bozulmas›na mâni olmak üzere bir
“Zührevi Hastal›klar ve Fuhuflla Mücadele Komisyonlar›”
di¤eri “Zührevi Hastal›klar ve Fuhuflla Mücadele Komisyonlar›na Yard›m Kurullar›”olmak üzere iki teflekkül kurulmufltur.
Tüzü¤ün 6. maddesine göre “zührevi hastal›klar ve fuhuflla mücadele komisyonlar›”n›n idari k›sm›nda, illerde,
varsa deri ve tenasül hastal›klar› dispanseri uzman tabip
veya tabiplerinden biri, yoksa il merkez hükümet tabibi
veya en k›demli merkez sa¤l›k oca¤› tabibi, bunlar da
yoksa belediye tabibi de görev almaktad›r.
Tüzükte dermatoloji uzman›n› ilgilendiren
• Resmi muayene,
• Tedavi,
• Hastaneye sevk,
• Sanat›n tekrar yap›lmas›,
• Tedavi mükellefiyetleri bölümleri vard›r.
Tüzü¤e göre, bütün genel kad›nlar, izinli olsalar dahi,
haftada iki defa, remi tabibe muayene olmak zorundad›r.
Bu resmi muayene Madde 26’ya göre, zührevi hastal›klar tabibi taraf›ndan bu gibi muayeneler için ayr›lan mahalde muayene edilirler. Muayene neticesi protokol defterine kay›t edilece¤i gibi kad›nlar›n hüviyet muayene
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cüzdanlar›na da iflaret olunur.
Tedavi bölümünde Madde 32’ye göre; yap›lan muayene
sonucunda Umumi H›fz›ss›hha Kanununun 129 uncu
maddesinde yaz›l› hastal›klardan birine tutulmufl oldu¤u
anlafl›lan genel kad›nlar, kanunun bu maddesine göre
sanatlar›n› yapmaktan men edilerek haklar›nda afla¤›da
yaz›l› ifllem uygulan›r.
a) Cüzzam ve ilerlemifl verem hastalar›, gereken ifllemin
yap›lmas› için mahalli sa¤l›k ve sosyal yard›m müdürlü¤üne, hükümet veya sa¤l›k oca¤› tabipli¤ine bildirilir.
b) Zührevi hastal›klar›n her türlü flekilleriyle, uyuz, empetigo ve entertrigo hastal›klar›na yakalanm›fl olanlar, revir
ve hastanede tedavi alt›na al›n›r.
Her iki halde de, bu kad›nlar›n sanatlar›n› yapmaktan
men edildikleri, zührevi hastal›klarla mücadele teflkilât›n›n icra k›sm›na yaz› ile bildirilir.
Hastaneye sevk bölümünde Madde 34’de, “Bulafl›c›
devrede firengi belirtileri gösteren genel kad›nlar›n, behemehal hastanede bulafl›c› devre geçinceye kadar yat›r›larak tedavisi gerekir. Bunun için icab›nda ve zaruret
hallerinde zührevi hastal›¤a yakalanm›fl olanlardan bulaflma tehlikesi en az olanlar ç›kar›larak 33 üncü madde
gere¤ince ayakta tedavi alt›na al›n›r ve bu suretle bulafl›c› devre belirtileri gösteren hastaya yer sa¤lan›r. Belso¤uklu¤u, yumuflak flankr ve trikomoniasis vajinalis olanlar bulaflma tehlikesi geçinceye kadar tedavi olunurlar.”
denmektedir.
Sanat›n tekrar yap›lmas› bölümünde, Madde 35’e göre;
genel kad›nlar iyi olduktan sonra sanatlar›n› yapabilirler.
Frengili olan genel kad›nlar›n sanatlar›n› yapabilmeleri
için en az bir tedavi devresi geçirmifl olmalar› ve kanlar›nda serolojik reaksiyonun menfi ç›kmas› ve hiçbir klinik
belirti görülmemesi lâz›md›r. Laboratuvar bulunmayan
mahallerde kad›nlar›n serumu al›n›r ve en yak›n resmi laboratuvarlardan birine gönderilerek tahlil ettirilir.
Tedavi mükellefiyetleri
Madde 36: Genel kad›nlardan, kanlar›nda daima veya
her türlü tedaviye ra¤men, müspet serolojik reaksiyon
bulunanlar veya tedavi devresine nazaran dinlenme süresinin sonunda veya tedavi esnas›nda tedaviye gelmemekte ›srar edenler ve 32 nci maddenin (a) bendinde
gösterilenler, fuhufl yapmaktan kesin olarak men olunurlar. Bunlardan frengili kad›nlar›n kay›tlar›, hükümet veya
sa¤l›k oca¤› tabipliklerine veya varsa frengi mücadele
teflkilât›na devrolunarak tedavileri sa¤lan›r.
Ancak, frengi yönetmeli¤inde yaz›l› bütün klasik tedavileri görmüfl olmas›na ve herhangi klinik bir belirti göstermemesine ra¤men Kolmer, V.D.R.L. ve kan reaksiyonlar›
müspet gelmekte ›srar eden hallerde, reaksiyonun kesin
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surette frengiye ba¤l› olup olmad›¤›n› anlamak için bu
gibilerin kanlar›nda bir de T.P.‹. reaksiyonu yapt›r›l›r.
Hasta hakk›ndaki son hüküm ve karar T.P.‹. reaksiyonuna göre verilir.
Hususi surette tedavi isteyen kad›nlar, Madde 39’a göre, arzu etti¤i tabibin ismini bildirdikten sonra keyfiyet
kad›n›n hüviyet muayene cüzdan›na iflaret edilir ve resmi
yaz› ile tabibe gönderilir. Hususi tabip buna yaz› ile cevap vererek, gönderilen hastan›n tüzük hükümlerine göre tedavisini üzerine ald›¤›n› bildirir. Bu yaz› kad›n›n kartonunda saklan›r.
Madde 40’a göre, özel tabip, 24 saat içinde bu tedaviyi
üzerine ald›¤›n› resmi muayene tabibine bildirmekle yükümlüdür. Özel tabibin deri ve zührevi hastal›klar uzman›
olmas› gereklidir. Özel tabip, tedaviyi terk eden veya tedaviye düzenli gelmeyenleri resmi muayene tabibine bildirmekle yükümlüdür. Tedavi alt›nda bulunan kad›nlar›n
çal›flmas› yasakt›r, tedavi sonunda, bunlar›n resmi muayene tabibi taraf›ndan muayeneleri yap›larak iyilefltikleri
tespit olunduktan sonra çal›flmalar›na izin verilir.
4-Hansen Hastal›¤› Teflhis ve Tedavi Yönetmeli¤i5
Amac›: Lepra hastal›¤›n›n erken teflhisi, dünya standartlar›na uygun flekilde tedavisi ve izlenmesi ile ülkemizden
k›sa sürede yokedilmesini sa¤lamaktad›r.
Kapsam›: Lepra hastal›¤› ile ilgili I. ve II. basamak sa¤l›k
hizmeti sunan sa¤l›k kurulufllar›n›n ve bu kurulufllarda
lepran›n erken teflhisi, uygun tedavisi, hastalarla ilgili ifllemler, tarama ve kontrol yöntemleriyle sosyal yaflamla
ba¤lant›l› konular› kapsamaktad›r.
Bu yönetmelikte,
• Lepran›n, bulaflmas›, ihbar yükümlülü¤ü, teflhis yöntemleri
• Teflhis ve haber verme,
• Reaksiyonlar, direnç,
• Tedavi yöntemleri,
• Korunma,
• Taramalar esasa ba¤lanm›flt›r.
Lepran›n, bulaflflm
mas›, ihbar yükümlülü¤ü, teflflh
his yöntemleri bölümünde Madde 5’de epidemiyolojik bilgiler verilirken, evlilik hakk›nda hüküm flöyledir: Tedavi alt›ndaki
bir lepral›n›n iflini sürdürmesinde veya evlenmesinde bir
sak›nca yoktur. Evlenme muayenesi s›ras›nda lepra saptananlar hemen tedaviye al›n›r, basilsiz tipte iseler hemen evlenebilirler, basilli iseler tümü parçalanm›fl hal
al›nca (morfolojik indeks s›f›r olunca) evlenirler.
Teflflh
his ve haber verme bölümünde,
Madde 10: fiüpheli veya kesin lepra tan›s› kondu¤unda
anlay›fl içinde gerekli aç›klamalar yap›l›r, olanaklar elverirse yeni hasta resmi yaz›flma ile ‹stanbul, Ankara ve
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Elaz›¤’daki Lepra merkezlerinden birine yollan›r. ‹lk tedavisini bu merkezlerde gören hastan›n sonraki kontrollar›
yaflad›¤› yörenin sa¤l›k oca¤› veya ilgili di¤er kurulufllar›nca yap›l›r. Hastan›n hastaneye gitmesi sa¤lanam›yorsa il içindeki resmi kurulufllarda bulunan cildiye uzmanlar›yla temas kurulur, yoksa Frengi Lepra Baflkan› ve
Ocak tabibince yönetmelikteki tedavi, yerinde uygulan›r.
Madde 11: Her yeni teflhis edilen hasta için 4 adet lepra bildirge fifli doldurulur, biri dosyas›nda kal›r, biri Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›na yollanmak üzere ayl›k
istatistik bildirgesine eklenir, geriye kalan ikisi de hastan›n nüfus kayd›n›n bulundu¤u il’e, biri ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Frengi Lepra Baflkanl›¤›nda, biri de ba¤l› oldu¤u
Sa¤l›k Oca¤›nda veya hükümet tabipli¤inde dosyalanacak flekilde yollan›r. Bildirgelere ayr›nt›l› bilgi, tarihler,
nüfus cüzdan› kay›tlar› ve kesin adres dikkatle yaz›l›r. Adres de¤iflikliklerinin bildirilmesi için hasta uyar›l›r. Tedavi
ve kontrollara ait düzenli bilgi lepra takip fifllerine ifllenir.
Tedavi yöntemleri bölümünde tedavi ve takiplerin nas›l
ve nerede yap›laca¤› belirtilmifltir.
Madde 15: Lepral› hastalar›n ilk teflhis ve tedavileri mevcut lepra kurulufllar›nda veya deri hastal›klar› uzman› bulunan devlet hastanelerinde yap›l›r. Takip ve tedavilerinin
devam› ise ‹l Frengi Lepra Baflkanl›¤› veya ba¤l› oldu¤u
(bölgesinde oturdu¤u) Sa¤l›k Oca¤› tabipli¤ince yürütülür. Esas olan tedavinin, kontrol alt›nda, hastan›n yaflad›¤› yerde ve yukar›da say›lan sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan
devaml› iflbirli¤i içinde yürütülmesidir. ‹laçlar da bu kurulufllarca sa¤lan›r. Herhangi bir komplikasyon durumunda
merkezlere baflvurulur.
Taramalar bölümü Madde 24’de “Lepra taramalar› sa¤l›k oca¤›nda görevli tüm personel taraf›ndan yap›l›r. Broflürler, afifller, kitapç›klar ve kurslarla bu personelin bilgileri sürekli tazelenir. ‹llerdeki devlet hastaneleri dispanser ve di¤er sa¤l›k kurulufllar› da bu çal›flmalara kat›l›r.”
denmektedir.
5-Zührevi Hastal›klar› ve Cüzzam› ‹lgilendiren
Ortak Kanunlar
1- Umumi H›fz›s›hha Kanununun Yedinci Fas›l›:
Geçen Fas›llar Aras›nda Müflterek Hükümler3
Madde 123: Frengi, belso¤uklu¤u ve yumuflak flankr ve
cüzzama ve bir maraz› akliye müptela olanlar›n evlenmesi memnudur. Bu hastal›klar usulü dairesinde tedavi edilip sirayet tehlikesi geçti¤ine veya flifa buldu¤una dair
tabip raporu ibraz olunmad›kça musaplar›n nikahlar› aktolunmaz.
Madde 125: Sütannelik yapacak kad›nlar zührevi hastal›klarla sari vereme ve cüzzama musap olmad›klar›n›
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müsbit tabip raporlar› al›rlar. Raporlar alt› ayda bir tecdit
olunur. Bu raporu olmayan kad›nlar›n sütannelik etmesi
ve rapor talep etmeden herhangi bir kad›n›n sütanneli¤e
kabul edilmesi memnudur. Resmi tabipler sütannelik
edecek kad›nlar› mecanen muayene ve raporlar›n› ita
ederler.

ru de¤ildir. Ameliyat olacak hastaya hekim gerekli görürse test yap›labilir.

2-Umumi H›fz›s›hha Kanununun Dördüncü Bap’›:
Muhacerete Ait S›hhi ‹fller3

Bu genelgede D-86 formunun nas›l doldurulaca¤› belirlenmifltir. Buna göre, D-86 formu “isimsiz” olarak doldurulacakt›r. “Ad› Soyad›” hanesi, “KODU” fleklinde de¤ifltirilerek, bu haneye; kiflinin ilk ad›n›n ilk 2 harfi, takiben
soyad›n›n ilk 2 harfi, takiben baba ad›n›n ilk 2 harfi ve
do¤um y›l›n›n son 2 rakam› kodlanacakt›r. Ayr›ca D-86
formunda aç›k adres bildirilmeyecektir. Kiflinin sürekli
yaflad›¤› adres hanesine yaln›zca il ve ilçe bildirilecektir.

Madde 134: 57 nci maddede zikredilen sari ve salg›n
hastal›klardan veya zührevi hastal›klardan birine musap
olanlar, cüzzam, trahom ve S›hhat ve ‹çtimai Muavenet
Vekaletince tayin olunacak hastal›klar›n birine düçar
olanlar›n ve mecnular›n ve fuhuflla melüf kad›nlar›n 133
üncü maddede mezkür kimseler meyan›nda memlekete
girmesi memnüdur.

2-Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ünün “AIDS/HIV enfeksiyonu izlemeleri”
konulu genelgesi7

3-Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ünün “EL‹ZA Tetkikleri” konulu genelgesi8

6-AIDS
Bu konuda 3 genelge yay›nlanm›flt›r:
1-Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ünün “AIDS” konulu genelgesi6
Bu genelge,
• AIDS’in bulaflma yollar› ve al›nacak önlemler,
• HIV/AIDS tan›s›,
• E¤itim,
• ‹nsan haklar›, kifli özgürlü¤ü, yapt›r›mlar,
• Kay›t -Bildirim-‹zleme,
• Tedavi,
• AIDS’li ölünün defin ifllemi hakk›nda bilgi vermektedir.
HIV/AIDS Tan›s› bölümünde;
“ELISA testi (+) bulundu¤unda kesin tan› için do¤rulama Testi “Western Blot” yap›l›r. Do¤rulama testi yap›lmadan pozitif sonuç geçerli olamaz ve hiç kimseye aç›klanamaz.” denmektedir.
AIDS antikor testi uygulamalar› afla¤›daki kurallara göre
düzenlenecektir:
1-AIDS testi yapt›rmak isteyenler sa¤l›k kurumuna baflvurdu¤unda bilgilendirilir, kiflinin iste¤i oldu¤unda test
uygulan›r. Kiflilerin r›zas› olmadan test uygulanmaz.
2-Donörlere, (kan-organ-sperm-vb.) paral› seks yapt›¤›
tesbit edilen kiflilere, hayat›n› fuhuflla kazananlara zorunlu olarak AIDS testi uygulan›r.
3-Hastal›¤›n tan›s› için hastaneye baflvuran-yatan hastalara hekim tan› için endikasyon koyarsa AIDS testi yap›l›r.
4-Di¤er tahliller için ve herhangi bir nedenle al›nan kanda, kiflinin r›zas› olmadan “antikor testi” uygulamas› do¤-

2-) Dermatolojide kullan›lan ilaçlar ile igili olanlar:9
07.06.1935 tarih ve 2767 say›l› S›tma ve Frengi ‹laçlar›
Hakk›nda Kanun vard›r. 1958 y›l›nda de¤ifltirilen bu kanuna göre s›tma ve frengi tedavisinde kullan›lan tüm
ilaçlar›n yurda ithali K›z›lay Cemiyetinin tekelindedir.
3-) Kozmetoloji ile igili olanlar:
1-Kozmetik Yönetmeli¤i:10
8 Ekim 1979 tarih ve 16778 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. 12 Mart 1980 tarih ve
16927 say›l› resmi gazetede yay›nlanan yönetmelikle
baz› maddeleri de¤ifltirilmifltir.
Amac›: Yönetmelik, G›da Maddeleri Tüzü¤ünün 666.
maddesinin A. bölümünde tan›m› yap›lan kozmetiklerin,
tarifine uygun flekilde kullan›ld›¤›nda, insan sa¤l›¤›na zarar vermemesini sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Kapsam›: Bu Yönetmelik kozmetiklerin s›n›fland›rma,
baflvurma, sat›fl ambalajlar› hakk›nda uygulanacak yöntem ve tedbirleri kapsar.
Yönetmelikte kozmetik tan›m› flöyle yap›lm›flt›r: ‹nsan vücudunun de¤iflik d›fl k›s›mlar› (epiderma, saçlar, k›llar,
t›rnaklar, dudak ve d›fl genital organlar) veya mukozaya
uygulamak üzere haz›rlanm›fl ve amac› veya yan amac›
bu k›s›mlar› temizlemek, koku vermek ve korumak sureti
ile iyi bir durumda muhafaza etmek, görünümünü de¤ifltirmek ve vücut kokular›n› düzeltmek için kullan›lan preparatlar veya maddelerdir.
2-Güzellik ve Estetik Amaçl› Sa¤l›k Kuruluflflllar› Hakk›nda
Yönetmelik:11
12 May›s 2003 tarih ve 25106 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.
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Amac›: ‹nsanlar›n güzellik ve/veya estetik amaçl› olarak
baflvurduklar› sa¤l›k kurulufllar›n›n aç›lmalar›na, faaliyetlerine ve denetlenmelerine dair usûl ve esaslar›, genel
sa¤l›¤›n korunmas› bak›m›ndan düzenlemektir.
Kapsam›: Bu yönetmelik; ba¤›ms›z iflyerleri fleklinde veya t›p merkezi, özel dal merkezi, özel hastane, otel, tatil
köyü gibi kurum veya kurulufllar bünyesinde güzellik
ve/veya estetik amaçl› olarak aç›lan sa¤l›k kurulufllar› ile
bu sa¤l›k kurulufllar›n›n sahibi olan gerçek veya tüzel kiflileri kapsar.
Yönetmeli¤in 4.maddesine göre,
e) Sertifika: Güzellik ve estetik amaçl› olarak kiflilere uygulayacaklar› t›bbî ifllemlerle ilgili olarak Bakanl›kça veya
Bakanl›k taraf›ndan yetki verilen kurulufllarca aç›lan e¤itimi baflar› ile tamamlayan tabipler ad›na düzenlenen belgeyi,
f ) S e r t i f i k a l › T a b i p : 1219 say›l› Tababet ve fiuabat›
San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanuna göre Türkiye’de
mesle¤ini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (e) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi,
g) Uzman Tabip: T›pta uzmanl›k mevzuat›na göre Dermatoloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahî dallar›nda uzmanl›k belgesine sahip olan tabibi,
h) Tabip: Sa¤l›k kuruluflunda görev yapan ve bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde tan›mlanan uzman tabip ile sertifikal› tabibi,
›) Güzellik Uzman›: 3308 say›l› Ç›rakl›k ve Meslekî E¤itim Kanunu kapsam›nda güzellik uzmanl›¤› meslek dal›nda ustal›k belgesine sahip olan kiflileri ve bu konuda ön
lisans veya lisans e¤itimi düzeyinde diplomas› olanlar ile
yurtd›fl›nda gördükleri e¤itimlerinin ilgili mevzuat uyar›nca denklikleri kabul edilmifl kiflileri tan›mlamaktad›r.
Yönetmeli¤in 5. 6. 7. maddelerine göre;
Sa¤l›k kurulufllar›; faaliyet alanlar›, hizmet altyap› özellikleri ile hizmet veren personelin niteli¤ine göre, merkez
veya salon olarak aç›labilirler.
Merkezler; tabip sorumlulu¤unda aç›lan ve bu tabiple
birlikte baflka bir tabibin veya güzellik uzman›n›n görev
yapt›¤›, bünyesinde bulundurduklar› birimlere göre gerekli asgarî standart donan›m ve personel deste¤i ile güzellik ve estetik amaçl› olarak çeflitli uygulamalar yap›lan
özel sa¤l›k kurulufllar›d›r.
Salonlar; gerçek veya tüzel kiflileri taraf›ndan bir güzellik
uzman›n›n sorumlulu¤unda aç›lan ve bünyesinde bulundurduklar› birimlere göre gerekli asgarî standart donan›m ve personel deste¤i ile güzellik ve estetik amaçl›
olarak faaliyet gösteren özel sa¤l›k kurulufllar›d›r.
Yönetmeli¤in 11.maddesine göre; sa¤l›k kuruluflunda,
faaliyet gösterildi¤i süre boyunca bir mesul müdür bulunur. Mesul müdür, merkezlerde tabip; salonlarda ise, gü-
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zellik uzman› olmak zorundad›r. Mesul müdür, sadece
bir sa¤l›k kuruluflunda mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdürler, her ne suretle olursa olsun bir
baflka sa¤l›k kuruluflunda çal›flamazlar; ancak, mesul
müdürlük yapt›klar› kuruluflta ayn› zamanda mesleklerini
icra edebilirler. Mesul müdür, hem idarî ve hem de uygulanan ifllemlerden uygulay›c›larla birlikte sorumludur.
Yönetmeli¤in 12.maddesine göre;
Tabip, sadece bir merkezde çal›flabilir. Tabip, sa¤l›k kuruluflunda uygulad›¤› t›bbî ifllemlerden ve bu ifllemler sonucu oluflabilecek komplikasyonlardan ve hasta kay›tlar›n›n düzenli tutulmas›ndan, mesul müdür ile birlikte sorumludur.
Tabiplerin uygulayacaklar› t›bbî ifllemler flunlard›r:
1. Sivilce tedavisi,
2. Lazer, krioterapi, koterizasyon, intradermal enjeksiyon
metotlar› ile si¤il, skar dokusu gibi oluflumlar›n cilt yüzeyinden eksizyonu,
3. Ciltteki damar genifllemeleri, pigmentasyon (lekeler/çiller) ve k›r›fl›kl›klar›n azalt›lmas›na yönelik lazer uygulamalar›,
4. Lazer cihaz›, %35’lik oran›n üzerindeki alfa hidroksi
asitler ve türevlerinin kullan›m› ile derin peeling ifllemleri,
5. Cilt içerisine terapotik veya kozmetik amaçl› yap›lan
her türlü enjeksiyonlar,
6. Cilde yap›lan uygulamalar ile ilgili oluflabilecek yan etkilere müdahaleler,
7. Saç ekimi (restorasyonu) uygulamalar›,
8. Kiflinin fazla kilolar›n› vermesi (zay›flama) için gerekli
ifllemlerin, t›bbî de¤erlendirmelerle birlikte planlanmas›n›
ve uygulanmas›n› sa¤lamak.
Yönetmeli¤in 13.maddesine göre,
Güzellik uzman›; yetkili olduklar› uygulamalardan, bu uygulamalar sonucu oluflabilecek komplikasyonlardan ve
kurulufla baflvuran kiflilerin kay›tlar›n›n düzenli tutulmas›ndan mesul müdür ile birlikte sorumludur. Güzellik uzman›, uygulad›klar› ifllemler ile ilgili olarak sorumlulu¤u
alt›nda olan ve 15 inci maddenin birinci f›kras›nda belirtilen di¤er personele hizmet içi e¤itim verir.
Güzellik uzman›n›n birimlerde uygulayacaklar› ifllemler
ve görevleri flunlard›r:
1) Cilt (yüz ve boyun) Bak›m Biriminde:
a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yap›lan her türlü
cilt temizli¤i uygulamas›,
b. Cildin her türlü bak›mlar›n›n yap›lmas›,
c. Cilde çeflitli ürünleri yedirilmek suretiyle yap›lan iontoforez uygulamalar›,
d. Cildin bak›m› ve desteklenmesine yönelik yüzeysel
olarak %35’lik oran›n alt›ndaki alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullan›m› suretiyle kimyasal veya bitkisel peeling uygulamalar›,
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e. Cildin bak›m› ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling (mikropeeling) uygulamalar›,
f. Makyaj uygulamalar›,
g. Kozmetik amaçl› çizimle yap›lan kafl flekillendirmeleri
uygulamalar›,
h. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar,
i. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi,
j. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulamas›,
k. Vakum uygulamalar›,
l. Reflexofizyolojik uygulamalar,
m. S›cak/so¤uk uygulamalar›,
n. Her türlü masaj uygulamalar›,
2) Epilasyon/Depilasyon Biriminde:
a. Lazer ve foto epilasyon uygulamalar› haricinde di¤er
metotlar ile epilasyon ve depilasyon ifllemleri,
b. A¤da uygulanmas›,
3) El ve Ayak Bak›m Biriminde:
a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yap›lan her türlü
el ve ayak cilt temizli¤i uygulamas›,
b. El ve ayak cildinin her türlü bak›mlar›n›n yap›lmas›,
c. Manikür, pedikür ifllemleri,
d. Protez t›rnak uygulamalar›,
4) Vücut Bak›m (Sellülit) Biriminde:
a. Vücutta çeflitli cihazlarla yap›lan sellülit giderici uygulamalar,
b. Cilde uygulanan aletli ve/veya elle yap›lan her türlü
masaj,
c. El ve alet ile lenf drenaj uygulamas›,
d. Lifting uygulamas›,
5) Solaryum biriminde: Bronzlaflt›r›c› solaryum uygulamalar›.
Yönetmeli¤in 18.maddesine göre;
Birimler: Merkezler ve salonlar; Cilt (yüz ve boyun) Bak›m Birimi, Epilasyon/Depilasyon Birimi, Vücut Bak›m
(sellülit) Birimi, Aktif Jimnastik Birimi, El ve Ayak Bak›m
Birimi ve Bronzlaflt›r›c› Biriminden oluflur.
Bu birimlerin hepsi birden veya yaln›z bir k›sm› sa¤l›k kuruluflunun bünyesinde bulunabilir. Mevcut birimlerin her
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biri için yeterli büyüklükte alana sahip birer mekan ayr›l›r.
Birimlerin özelli¤ine göre bu mekanlar, müstakil olarak
birbirinden ayr›lm›fl ortak mekanda ayr› yerler halinde
düzenlenir. Ayr›ca tabibin yapaca¤› t›bbî ifllemlerin özelli¤ine göre, müstakil mekanlar veya özel bölümler içerisinde gerekli t›bbî araç ve gereçlerin bulunmas› gerekir.
Yönetmeli¤in 19.maddesine göre;
Bölümler: Sa¤l›k kuruluflu bünyesinde Zay›flama bölümü, Saç ekim bölümü ve Kuaför bölümü bulundurulabilir.
Yönetmeli¤in 24.maddesine göre;
Sa¤l›k kuruluflunun türüne göre tabelas›nda ve kullan›lan
bas›l› materyallerinde, bu Yönetmelik hükümlerince tan›mlanan "............... Güzellik Merkezi" veya " ........... Güzellik Salonu" unvan› yer al›r.
Yönetmeli¤in 33.maddesine göre; sa¤l›k kuruluflunda
çal›flan güzellik uzmanlar›, baflvuran kiflilere hiçbir surette deri içine enjeksiyonla müdahalede bulunamaz.
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AIDS hakk›nda 29.04.1993 tarih ve 05300 say›l› Genelgesi.
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10. 08.10.1979 tarih ve 16778 say›l› Kozmetik Yönetmeli¤i.
11. 12.05.2003 ve 25106 say›l› Güzellik ve Estetik Amaçl› Sa¤l›k
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