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KARAR
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek 14 üncü
madde üçüncü fıkrasının “Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre
uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık
Kurulunca belirlenir.” hükmü ve 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin
Kurulun görevleri ile ilgili 5 inci maddesi ile Kurula verilmiş "İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve
genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel görev ve temel yetkilerinin
çerçevesini belirlemek." görevi gereği ekte bulunan rapor kabul edilmiştir.
Ek: Uzmanlık Dallarının Temel Görev Ve Temel Yetkilerinin Çerçevesi Hakkında Rapor.
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UZMANLIK DALLARININ
TEMEL GÖREV VE TEMEL YETKİLERİNİN ÇERÇEVESİ
HAKKINDA RAPOR
Bakanlığımıza ve Bakanlığımızın sürekli kurulu olan Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’na uzmanlık
dallarının yetki ve sorumlulukları hakkında ve hangi tıbbi iş ve işlemlerin hangi uzmanlık dalları
mensuplarınca yapılabileceğine veya hangi cihazların kimler tarafından kullanılabileceğine dair gittikçe
artan sıklıkta görüş talep eden başvurular gelmektedir. Özellikle geri ödemeye ilişkin düzenlemeler [Sağlık
Bakanlığı Girişimsel İşlemler Yönergesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT)] hakkında uzmanlık dernekleri tarafından açılmış olan davalara ilişkin başvurular dikkati
çekmektedir.
Konunun ele alınmasına iki tanımlamaya atıf yaparak başlamak uygun olacaktır:
SUT, SGK tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan ve gerektiğinde güncellenen (güncel hali 370
sayfa ve binlerce satırdan oluşan) bir tebliğdir; amacı, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık
hizmetlerinin ve bu hizmetlere ilişkin ödenecek bedellerin belirlenmesidir. SUT geri ödemeye ilişkin bir
düzenleme olmasına rağmen hatalı olarak hangi uzmanlık dalı mensubunun hangi işlemleri yapabileceği ya
da yapamayacağına dair bir başvuru metni olarak algılanmakta ve bu yaygın ancak hatalı algıdan hareketle
bazı tıbbi iş ve işlemlerle ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalar hukuki uyuşmazlıklara neden
olmaktadır; Bu hukuki süreçlerde de SUT sıklıkla referans olarak kullanılmaya devam edilmektedir.
Girişimsel İşlemler Yönergesi'nin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık
tesislerinde görev yapan personelin ek ödeme tutarlarını belirleyen net performans puanının tespiti
amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene ve girişimsel işlemlerin tanımlanması, bu işlemlere ilişkin
puanların tespiti ile muayene ve girişimsel işlemlerin incelenme usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Öte yandan, yapılmış bu amaç tanımlamalarına dikkat çekildikten sonra kabul edilmelidir ki,
tabipler/diş tabipleri meslekleri gereği sanat icra eden bireyler olup hayatlarını icra ettikleri sanatları
karşılığında kazanmaktadırlar. Bu nedenle uzman olsun ya da olmasın bir tabip ya da diş tabibinin hangi
işlemleri yapıp yapamayacağının yanında hangi işlemi yaparsa kazanç elde edebileceği (ya da yapsa bile
kazanç elde edemeyeceği) önemli hale gelmektedir. Uzmanlık dallarının mensuplarını temsil eden sivil
toplum kuruluşlarının (Uzmanlık Dernekleri) en önemli kuruluş amacı üyelerinin çıkarlarını ve haklarını
savunmak olduğu için yukarıda bahsedilen çatışma ve anlaşmazlıkların oluşuyor olması ve davaların
açılıyor olması yadırganmamalıdır.
Ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda mahkemelerin son zamanlarda iptal veya yürütmeyi
durdurma kararı verirken sıklıkla konu hakkında TUK'un görüş veya kararı alınmadan işlem yapıldığını ya
da düzenlemeyi gerekli kılacak tıbbi ve bilimsel gerekliliklerin ortaya konmadığını gerekçe olarak
göstermesi dikkat çekmektedir.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi “Türkiye
Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp
fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.” hükmünü ve 3 üncü maddesi “…tabip diplomasını ve fenni,
cerrahi veya şuabatında ihtısas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi
haiz olmıyan hiç bir kimse hiç bir ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat ile
sünneti her tabip yapabilir…” ve aynı kanunun 29 uncu maddesi “ (Değişik: 11/12/2010-6088/1 md.) Diş
tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve
çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite
edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir. Diş tabipliğinin herhangi bir dalında
münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık
Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.” hükmünü
düzenlemiştir. İlave olarak, 1219 sayılı Kanun’un Ek 14 üncü madde üçüncü fıkrası ile “Uzmanlık
dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile
görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.” denilmiş; ayrıca bu konuda
26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin Kurulun görevleri ile ilgili 5 inci maddesi ile Kurula
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"İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel
görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek." görevi verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen çekirdek müfredat, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş, ülkedeki
her bir programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi tarif eder; genişletilmiş müfredat ise her
bir eğitim kurumu tarafından hazırlanabilecek ve o kurumdaki programlar için çekirdek eğitim
müfredatlarını da içeren o programlara özgü eğitim ve öğretimi tarif eder. Diğer bir deyişle, çekirdek
müfredat bir uzmanlık dalında ülkemizde verilen eğitimde tamamlanması zorunlu olan en alt düzeyi
belirler. Bu en alt düzey, o daldaki uzman hekimlere kazandırılmış olması gereken en alt düzeydeki
zorunlu yetkinlikleri gösterir denilebilir. Böylece bir dalda uzman olanların sorumluluk alt düzeyi
belirlenebilir. Bu değerlendirmeyi genişletilmiş müfredat bağlamında ele alacak olursak; bir eğitim
kurumuna bağlı bir uzmanlık eğitimi programı, çekirdek müfredatın altında kalmayan ancak genişletilmiş
müfredat ile belirlenmiş bir şekilde çekirdek müfredatı aşan bir eğitim verebilir. Dolayısıyla bu uzmanlık
eğitimi programında eğitimini tamamlamış bir uzman, çekirdek müfredatta sıralanmış yetkinlikleri aşan
yetkinliklere sahip olabileceği gibi bu ilave yetkinliklerin sorumluluğunu da taşımak durumunda kalacaktır.
Ayrıca, bir tabip/diş tabibi eğitimini bahsedilen çekirdek ya da genişletilmiş müfredatlara bağlı
kalmaksızın ya yurt dışında ya da ülkemizde ancak bu müfredatlar henüz kabul edilip ilan edilmeden
tamamlamış olabilir.
Bu nedenle, eskiden beri Bakanlıkça kabul edilen "tabipler/diş tabipleri, almış oldukları eğitim
çerçevesinde sorumluluğunu da üstlenerek tıbbi iş ve işlemleri yapabilirler" görüşünü müfredatlara göre ve
uzmanlık dallarının görev ve yetkilerinin çerçevesini belirleyecek şekilde yeniden ifade etmek
gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Girişimsel İşlemler Yönergesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliği veya benzeri diğer düzenlemeler yapılırken çekirdek müfredatlarda uzmanlık dallarına
özgü sıralanmış yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin düzeylerinin o daldaki uzmanlara kazandırılması
zorunlu olan yetkinlikler ve düzeyler olarak değerlendirilmeli; uzmanlık eğitimi programlarının
genişletilmiş müfredat uygulaması yoluyla eğitimlerinde bu yetkinlikleri veya düzeylerini aşabilecekleri,
yahut aynı programda eğitim alan iki uzmanlık öğrencisinin birinin diğerinden daha fazla yetkinlik veya
yetkinlik düzeyi kazanmış olarak eğitimini tamamlamış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayrıca uzman bir tabip veya uzman bir diş tabibinin tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesinde
almış olduğu eğitimden kaynaklanan genel tababete veya genel diş hekimliğine dair yetki ve
sorumlulukları uzman unvanı kazanmasından sonra ve uzman olması nedeniyle kısıtlanmamalıdır.
Son tahlilde, geri ödemeye ilişkin sözü edilen bu düzenlemeler bir tıbbi iş veya işlemin kim
tarafından yapıldığı takdirde ödeme yapılıp yapılmayacağını veya bu iş ve işlemler için ne kadar geri
ödeme yapılacağını belirleyen düzenlemeler olduklarından bir tabip veya diş tabibinin uzmanlık dalına
göre hangi iş ve işlemleri yapıp yapamayacağı yönünde doğrudan kullanılmamalıdır. Bu düzenlemelerde
değişiklik yapılırken Tıpta Uzmanlık Kurulu görüşüne ihtiyaç duyulması halinde yapılacak olan
değişiklikler bu düzenlemeleri yapmaya yetkili kılınmış kurumlarca yukarıda tarif edilmiş açıklamalar ile
birlikte belli bazı iş ve işlemler hakkında alınmış Kararı varsa Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun bu Kararları da
göz önünde tutularak yapılmalıdır.

