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Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı olarak insan merkezli yaklaşımla birey ve toplum 

sağlığını geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam 

kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli bütün önlemleri almak için 

çalışmaktayız. Söz konusu çalışmalarımızın önemli bir ayağını da ürünlerin güvenli ve akılcı 

kullanımını sağlamak oluşturmaktadır.   

 

Tüketicilerin bilgi eksikliği, tecrübesizlikleri ve dini duyguları istismar edilerek 

hastalıkları tedavi ettiği, iyileştirdiği, her derde deva olduğu ya da zayıflattığı ve benzer 

iddialarla (sağlık beyanlarıyla) satışa sunulan ürünler çeşitli organ yetmezlikleri ve sonu ölümle 

sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.  

 

İlaç olarak Kurumumuzdan izin alan ürünlerin internet dâhil her türlü ortamda reklam, 

tanıtım ve satışı yasaktır. Genellikle Radyo ve TV kanalları, internet ve sosyal medya 

aracılığıyla tanıtımı yapılan ve çeşitli hastalıklara (kanser, kalp ve damar hastalığı, şeker 

hastalığı, kolesterol, solunum yolu hastalıkları, eklem ve kemik rahatsızlığı, cilt hastalıkları, 

cinsel problemler …) iyi geldiğini beyan eden ürünler kesinlikle ilaç değildir. Bunlar ilaç gibi, 

hastalıkları tedavi ettiği iddia edilerek satılmaya çalışılmaktadır. Bu ürünler, Sağlık 

Bakanlığından izinli değildir. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin tanıtımında yer alan ifadeler 

gerçeği yansıtmamaktadır.  

 

Diğer taraftan zaman zaman Kurumumuza RTÜK tarafından iletilen yayın örneklerinde, 

din görevlisi olmadığı düşünülen; fakat kendisine din görevlisiymiş görüntüsü veren kişilerce 

ürünlerin vatandaşlarımızın dini duyguları istismar edilerek tanıtıldığı, bu ürünlerin kimi zaman 

içerisinde yazılı bir dua bulunan kolye, kimi zaman da mektup şeklinde yazılı dualardan 

oluştuğu, bunların kullanımı sonucu her türlü ruhsal/psikolojik rahatsızlıkların, sıkıntıların, 

hastalıkların, nazarın vb. son bulacağının belirtildiği görülmektedir. Bu yayınlara itibar eden 

izleyicilerin bahsi geçen ürünleri kullanarak tıbbi tedavileri almaktan geri kalabilecekleri ve 

sağlık problemlerinin daha da derinleşebileceği göz ardı edilmemelidir. 

 

Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla 

çıktığımız bu yolda, tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlara itibar 

etmemeleri, tedavi amacıyla kullanacakları ürünleri yalnızca hekim tavsiyesi doğrultusunda 

kullanmaları gerekmektedir. 
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