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1219 sayılı Taba,?,,!ve Şuabatı San'atlarının Tanı İcıasına Dair Kanun hükümlerine göre kişiye
tıbbi müdahalede bulunm. ve, hastalıklan tedavi etme yekisi hekimlere verilmiştir. Ayrıca, Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9. maddesinin (c) bendinde belirtildiği gibi, bütün kamu ve özel sağlık
kuruluşlannın tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirleme, sağlık kurum ve kuruluşlannı sınıflandırma ve
sınıflarının değiştirilmesi, sağlık loınıluşlannın amaca uygun olarakteşkilatlanınalan, sağlık hizmet zinciri
oluşturulması, hizmet içi eğitim usul ve esaslan ile sağlık kurum ve kuruluşlarınınkoordineli çalışma ve
hizmet standartlarının tespiti ve denetimi görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
Son zamanlarda bir çok ilimizde değişik isimlerde masaj yatağı pazarlaması yapan işyerleri
açılmaktadır. Bu yatakların pazarlarnasını yapan ithalatçı [ımıanın Bakanlığımıza yapmış olduğu başvuruya
karşılık; bahse konu masaj yataklarının satılması, kiralanması ve masaj salonu olarak işletilmesinin
Bakanlığımız görevalanına girmediği; ancak yalnızca satış veya kiralama hizmeti verebilecek bu tip
yerlerin sağlık hizmet veren kuruluşlarmış gibi gösteıilmemeleri, reklam broşürlerinde ve her türlü
ilanlannda kişileri yanlış bilgilendirecek, yanlış yönlendirecek şekilde ifadeler kuııanılmaması
bildirilmiştir.
Ancak bu tür işyerleri hakkında bir çok ilimizden, vatandaşlardan, tüketici derneklerinden, masaj
yapma özelliği olan yatağın bu özelliği dışında çok sayıda sağlık probleminitedavi eden bir cihaz olanık
tanıtıldığı, tüketicide hiçbir ürünün ya da ilaç ve tedavinin tek başına çare olamayacağı türde ve boyutta bir
yarar sağlayacağı konusunda beklentiler yaratılmaya çalışıldığı yönünde şikayetler gelmekte olup, sağlık
müdürlüklerimiz bu tür kuruluşlar hakkında nasıl bir uygulama yapacakJan hakkında göıüş talebinde
bulunmaktadırıar. Söz konusu yataklarla ilgili hazırlanan reklam, ilan ve broşürler incelendiğinde, bu
işyerlerinin kendilerine sağlık kuruluşu izlenimi verdiği, yatak1arınakupunktıır tedavisi yapl1ğı,romatiıma,
diabel, bel, boyun hemileri, hipertansiyon gibi bir çok hastalığa ve her türlü ağnya iyi geldiği gibi tamamen
vatandaşlanmıZl yanlış yönlendiren ifadeler kuııanılarak ücret karşılığı tedavi seanslan uygulamakta
olduldarı anlaşılmaktadır.
Sağlık kuruluşlarının dahi, çalışmalanna ticari bir görünüm vermeleri, insanları yanıltıcı, paniğe
sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanlan arasında rekabete yoJ açıcı
davranışlarda bulunmaları yasak olup, bu taız iş yerlerinin kendilerine sağlık kuruluşu gibi bjenim
vermeleri ve isimlendirilmeleri, reklam broşürlerinde Iıer türlü ağnyı ve birçok hastalığı tedavi ettiği
yönündeki ifadeleri kullanma!an kişileri yanlış bilgilendireceği ve yönlendireceği için mevcut mevzuatımız
gereği uygun değildir.
Bu nedenle bu tür kuruluşlar bu şekilde hizmet vermeye devam etmek istiyon;akuruluşun bir sağlık
kuruluşu olarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi, ya da söz konusu yatak.larla sadece
masaj uygulamasının yapıldığının ifade edilerek satışının ve kiralanmasının yapılacağı şekilde ticari bir
kuruluş olarak işletilmeleri gerektiğinin ilgili kişilere bildiıilmesi, aksi takdirde bu tür işyerlerinin
faaliyetlerine son verilmesi hususunda bilgil~zi ve gereğini rica ederim.
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