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Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5) 

ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) resmi internet 

sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat 

Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi  (TUKMOS) çerçevesinde çekirdek müfredatların 18 Mart- 

14 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri 

hazırlanmış olup bunlar eğitim kurumları ile halen yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine 

uyumlulukları açısından değerlendirilip geri bildirim verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca 

v.2.0 çekirdek müfredatların tamamı tüm TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının 

diğer uzmanlık dallarının müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet 

sitesinde yayımlanmıştır. Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim 

kurumlarındaki ilgililerden v.2.0 müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (form 12). Tasnif 

edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz edilmiştir. Ayrıca eş 

zamanlı olarak TUKMOS Komisyonlarından, uzmanlık dalının eğitiminde yer alan rotasyonların 

hedeflerini müfredat kılavuzumuza uygun hazırlamaları talep edilmiştir (Form11). Sonrasında 

rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon 

toplantıları planlanmıştır. 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi TUKMOS Komisyonundan belirlenen 2 temsilcinden biri (Prof. 

Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Sina Uçkan (katılamadı)) ile TUK Sekretaryasından 4 temsilci  (Uzm. Dr. 

Hande İmirzalıoğlu, Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı, Uzm. Dr.Ümmügülsüm Yıldız, Oğuzhan Üner) 
eşliğinde 31 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (ADCC) 

Komisyonu, v.2.0 taslak müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiş ve 

bazı yetkinlik düzeylerinde değişiklikler yapmıştır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlık eğitimi 

çekirdek müfredatına diğer uzmanlık alanlarından (çalıştay tarihine kadar) Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi Komisyonu ADCC’nin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi rotasyonuna ait 

hedeflerinin tamamına itiraz (Ek1) etmiştir.  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’nin ADCC’ne 

yapmış olduğu itirazların tümü değerlendirilmiş (Ek2), bir değişiklik yapmayı gerekli görmemiştir. 

ADCC ise Periodontoloji müfredatında bazı yetkinlik düzeylerine şerh koymuş olup buna yönelik 

itiraz dilekçesi ekleri Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunulmak üzere iletilmiştir (Ek3). Periodontoloji 

ADCC’nin  İm lant u gulamalarında sinus   lgesi u gulamaları  yetkinlik satırına yönelik 

itirazlarında yetkinlik düzeyini 4’ten 3’e düşürmüş olup, diğer itirazlar için değişiklik yapmama kararı 

almıştır (Ek4). TUK tarafından 08.04.2014 tarihinde müfredat mekan standartları bölümüne 

“Posto eratif taki   irimi (1. düze   oğun  akım)  ibaresi eklenmiştir. 

Ayrıca Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlık eğitimi süresi içerisinde yapılan rotasyonlar 3 ay 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 2 a  Anestezi oloji ve Reanimas on, 2 a  Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi (08.04.2014 tarihinde TUK kararı ile rotasyon süresi 3 aya çıkarılmıştır), 2 ay Acil 

Tı , 2 ay Genel Cerrahi (08.04.2014 tarihinde TUK kararı ile kaldırılmıştır), 1 ay Ortodonti 

rotasyonunun yapılması yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca rotasyon hedefleri gözden geçirilerek 

çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek5). 

Bu raporun ekinde gözden geçirilmiş çekirdek müfredatın v.2.1 hali rotasyon hedefleri 

eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 

 

Ek1: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ADCC ne İtirazı  

Ek2: ADCC’nin  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İtirazına Cevap  

Ek3: ADCC’nin Periodontolojiye İtirazı 

Ek4: Periodontolojinin ADCC İtirazına Cevap 

Ek5: Rotasyon Hedefleri  
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Daire Başkanlığı TUK Sekretaryası’na 

 

Diş Hekimliği TUKMOS Müfredat çalışmalarından Ağız Diş ve Çene Cerrahisinin yaptırmak 
istediği Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'de rotasyona ait hedefleri gönderir tabloya  Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olarak tamamına itiraz etmekteyiz. Hekimlerin (tabiplerin) ve diş 
hekimlerinin (diş tabiplerinin) insan bedenindeki tedavi yetkilerini çok net olarak belirleyen ve 
sınırlayan temel kanun maddeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla diş hekimleri olan tabiplerin Tıp 
Fakültesinde yapacakları rotasyonların gözlemci statüsünden ileri gidemeyeceği çok açıktır. Yani 
hiçbirisi tedavi edici olamaz, ameliyatları ancak dışarıdan izleyebilir ve girişimde bulunamazlar. 
Rotasyon sonucunda da kendilerine sadece gözlemci statüsünde çalıştıklarını bildiren bir yazı 
verilebilir.  

Diğer taraftan, “Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı”nın Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi müfredatından çıkarılmasını istediği konulara da tamamen itiraz etmekteyiz: Plastik, 
rekonstrüktif ve estetik cerrahi klinik yetkinlikleri arasında belirtilmiş olan “mandibular deformiteler”, 
“maksiler deformiteler”, “temporomandibuler eklem hastalıkları” konuları ile girişimsel yetkinlikler 
arasında belirtilmiş olan “osteotomi”, “doğumsal maksillofasiyal anomalilerin onarımı”, “non-invaziv 
temporomandibuler eklem girişimleri”, "minimal invaziv TME cerrahi girişimleri" konuları diş 
hekimliği eğitiminde yer alan oklüzyon bilgisi gerektiren uygulamalardır. Plastik, rekonstrüktif ve 
estetik cerrahi girişimsel yetkinlikleri arasında belirtilmiş olan “diş çekimi” ve “implant uygulama” 
konuları ağız, diş, çene cerrahisi müfredat konularıyla çakışmaktadır. Şeklindeki itirazlarını da kabul 
etmiyoruz. Okluzyon bilgisi müfredatımızda vardır ve bu girişimleri tıp doktorları yapmalıdır.  

Diş hekimi olan tabiplerin ve şu anda “Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi” Anadalında görevli bulunan 
veya daha önceden "Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi" alanında doktora dereceleri bulunan 
kişiler tarafından uygulanan ve yasal dayanakları oluşturulmaya çalışılan "Maksillofasiyal Cerrahî" 
alanındaki girişimleri yıllardır tartışma konusudur.   

Hekimlerin (tabiplerin) ve diş hekimlerinin (diş tabiplerinin) insan bedeninde ki tedavi 
yetkilerini çok net olarak belirleyen ve sınırlayan temel kanun maddeleri bulunmaktadır: 

1219 numaralı "TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN" altı 
fasıl olarak düzenlenmiştir. İlk fasılda hekimler, ikinci fasılda diş hekimleri, diğer üç fasılda ebeler, 
sünnetçiler ve hastabakıcılara ilişkin hükümler,  altıncı fasılda ise ortak hükümler düzenlenmiştir. 

1219 numaralı "TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN"un 
tabiplerle ilgili birinci faslın birinci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her 
hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır” 
hükmü bulunmaktadır. Bu maddeden daha sarih bir yetkilendirme ve başkalarının niyet veya 
uygulamalarını sınırlayan başka bir söze gerek var mıdır veya bu maddeyi başka bir şekilde anlamak 
mümkün müdür? Herhalde kanun koyucu ikinci fasılda diş hekimlerinin tanı ve tedavi yetkisini 
düzenlerken ilk maddedeki emredici normla çelişen bir düzenlemeyi yapmış olamaz. Kanunun ilk 
maddesinden başlayarak önce asıl kuralların devamında ise istisnaların düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
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İstisnaların dar yorumlanması kuralı uyarınca diş hekimlerine ikinci fasılda verilen tanı ve tedavi 
yetkisinin istisna hükmünde belirtilen sınırlar içinde verilmiş bir yetki olduğu, genişletme yasağı 
olduğu birinci maddenin zorunlu sonucudur. 

Aynı kanunun üçüncü maddesinde ise "Yukarıdaki maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve 
fenn-i cerrahî veya şuabatında ihtisas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı 
lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç bir ameliye-i cerrahîye icra edemez. (Yukarıdaki maddelerde 
anılan hekim diplomasına ve cerrahî bilimlerde veya bunun alt şubelerinde-bölümlerinde bu kanunla 
tarif edilen gerekli belgelere sahip olmayan hiç kimse hiç bir cerrahî işlem yapamaz) Cerrahî-i sağireye 
ait ameliyat her tabip yapabilir" hükmü yer almaktadır. Bu maddeden anlaşılması gereken, bir kişinin 
cerrahî bir işlem yapabilmesi için ilk şart olarak hekim olması ve bu şarta ilave olarak cerrahî 
bilimlerde ihtisas yaptığına dair belge sahibi olması gereğidir. Burada da cerrahî işlemin yapılabilmesi 
yetkisinin sadece ve sadece hekimlere verildiği çok açık ve nettir. Bu kanun maddesinde cerrahî işlem 
yapma yetkisi sadece hekimlere verilmekle kalmayıp, başkalarının bu işlemleri yapamayacağı da 
ayrıca vurgulanmaktadır.  

Günümüz dilinden çok farklı olması nedeniyle anlaşılması güç; fakat halen geçerli olan bu 
kanunun sekizinci maddesinde ise "Türkiye’de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz 
olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak her hangi bir şube-i tababette 
müstemirren mütehassıs olmak ve o ünvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya 
Sıhhiye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin 
maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtisas 
vesikasını haiz olmalıdır" ibaresi bulunmaktadır. Bu kanun maddesinden de anlaşılması gereken konu, 
hekimlik yapmak için bu kanunda belirtilen vasıflara sahip olunmasının yeterli olacağı, ancak 
hekimliğin bir alt dalında uzman olmak ve bu uzmanlık unvanını kullanmak için Tıp fakültelerinden 
veya Sağlık Bakanlığı'nca ilan edilecek kurumlardan ihtisas-uzmanlık belgesi alınmış olmasının 
gerekliliğidir. Burada adı geçen uzmanlık unvanının sadece hekimler için söz konusu edildiği açıktır; 
çünkü bu maddeye kadar anılan tüm hükümler, fasıl başlığında da belirtildiği üzere, hekimler için 
geçerlidir. 

Kanunun 23. maddesinde de "Umumi veya mevzii iptali his ile yapılan büyük ameliyeler 
behemehal ihtisas vesikasını hamil olan bir mütehassıs ile beraber diğer bir tabip tarafından yapılmak 
lazımdır. Mütehassıs bulunması veya celbi mümkün olmayan mahallerde yapılması zaruri görülen 
ameliyeler ile ahvali müstacele ve fevkalade bu hükümden müstesnadır" denilerek ister genel, isterse 
lokal anestezi ile yapılacak girişimlerin mutlaka bir uzman ve beraberinde diğer bir hekim tarafından 
birlikte yapılması gerekliliği zikredilmektedir. Buradaki mütehassıs (uzman)ın, yardımcısı hekim 
olduğuna göre, yine bir hekim olduğunu anlamak için ek bir çaba göstermeye herhalde gerek yoktur. 
Yine de bu maddenin, kanundaki "hekimler" faslı içinde yer aldığını belirtmek bazı yanlış (!) 
anlamaları önlemek için faydalı olabilir. 

Buraya kadar hekim olma şartlarının ve hekimlik yapma ve hasta tedavi yetkisinin kimlere 
verildiği net olarak kanunda yer almaktadır. Kanunun ikinci faslı ise "Diştabipleri" için düzenlenmiştir. 
Bu faslın ilk, kanunun ise 29. maddesinde "Dişçilik sanatı, dişlerin ve diş etleri ile esnanın (dişlerin) 
tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına münhasırdır" denilmiş iken bu madde 
2010 yılında değiştirilerek "Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, dişetlerinin 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" şeklini almıştır. Bu değişiklik esas olarak kanundan "dişçi" tabirinin çıkarılmasına ve 
dilin güncellenmesine yönelik bir girişim olsa da bazıları tarafından diş hekimliği alanını genişletmek 
amacıyla kasıtlı olarak farklı manalar verilmeye çalışılmaktadır. Kanunun özellikle hekimlerle ilgili 
faslındaki yukarıda anılan maddeleri göz önüne alındığında bu zoraki alan genişletme çabalarının 
yersiz olduğu açıktır. Ayrıca "diş ve diş etleri ile bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene 
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dokuları" tabiri ile tüm mandibulanın ve maksillanın (alt ve üst çenenin), dilin, dudakların, hatta 
büyük tükrük bezlerinin ve yanakların kastedildiğine inanmak, kanun koyucunun zekasından-aklından-
fikrinden de şüphe etmeyi gerektirir. Kanun koyucunun bu tarif ile maksadı, bazı diş hekimlerince öne 
sürüldüğü gibi, tüm mandibula ve maksilla (alt ve üst çene),dil, dudaklar, hatta büyük tükrük bezleri 
ve yanaklar, kısaca tüm yüz olsaydı, "diş ve diş etleri ile bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene 
dokuları" yerine, "dişler, alt ve üst çeneler ile bütün yüz bölgesi" demesini hangi neden engellemiş 
olabilir ki? Kanunda alt veya üst çenenin bütünlüğü olan birer anatomik yapı yerine, bu yapıların bir 
kısmını ima edecek şekilde "çene dokuları" ifadesi ile bu kemik yapıların dişlere doğrudan komşuluğu 
olan kısımlarının ifade edildiği anlaşılmalıdır. Elbette kanun koyucunun bir konuyu, yanlış veya farklı 
anlaşılmalara mahal bırakmayacak şekilde, dolaylı ve imalı olmadan ifade edeceğini- etmiş olması 
gerektiğini herkesin şüphe duymaksızın kabul etmesi gerekir. Bunun aksini savunmak ise, " diş ve diş 
etleri ile bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokuları" ibaresi ile neredeyse tüm yüz 
bölgesinin ima edildiğini kabul etmek anlamına gelir ki, bu da kanun koyucunun art niyetli olduğunun 
da kabulü demektir. Bu kabul ise en azından meclise hakaret demektir. Bu maddedeki yetki alanı 
olarak  "....dişlerin, dişetlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının ......." 
tarifi ile, dişlere komşu olmaları ile gittikçe genişleyen bir alan yerine , ağız ve çenenin sadece dişlerle 
doğrudan bağlantılı bölümlerinin anlaşıldığı sınırlı bir alan çerçevesi çizilmektedir. "Doku" kelimesinin 
fonksiyonel bir anatomik bütünlük sağlayan organ olmadığı, çene gibi bir organı oluşturan daha küçük 
birimleri ifade ettiği de unutulmamalıdır. 

Hekimlerin isterlerse bir yıl diş hekimliği eğitimi almaları halinde diş hekimliği yapmalarına 
imkân tanıyan bir başka kanun maddesi de bulunmaktadır. (Madde 34 – Tabipler diş çekmeğe ve 
dişler üzerine iptidai tedavi tatbikına ve diş etlerine ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de 
doğrudan doğruya dişçilik etmek istiyen ve o suretle icrayı sanat ettiğini ilan eden bir tabip 
behemehal Dişçi Mektebince verilmiş bir ruhsatnameyi hamil olmalıdır. Ruhsatname bir sene 
müddetle Dişçi Mektebine devam ile tatbikat gördükten sonra bilimtihan ita olunur.)  

Kanun yapılırken durumun etraflıca düşünüldüğünün bir göstergesi olarak anlaşılabilecek olan 
bu durum önemlidir. Kanun koyucunun diş hekimleri için tersine bir alternatifin olabileceğini akla 
getirmiş olması, yukarıdaki madde göz önüne alındığında, muhtemeldir; ancak buna izin verilmediği 
anlaşılmaktadır. Yani günümüzdeki diş hekimi kaynaklı ve " kendi dallarında" uzmanların hekimlik 
tarafına geçişleri yine anlamsız kalmaktadır. Kanunun 29. Maddesinde yer aldığı şekli ile "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" denilirken bu uzmanlıkların diş tabipliği ile ilgili-sınırlı olduğu aşikardır. 
Bu durumda da diş hekimliği dallarında uzmanlıkların hekimlik uzmanlık dalları gibi muamele 
görmelerini istemenin hiç bir mantık veya dayanağı olamaz.   

Aslında kanunun birinci, üçüncü, sekizinci ve 23. maddelerinin göz önüne alınması halinde, diş 
hekimlerinin alanının belirlenmesi üzerinde kafa yormaya, kanunun onlarla ilgili maddelerini 
irdelemeye gerek bile kalmamalıdır. Sorunlarıyla gündemde olan ve diş hekimliğinin "Ağız, Diş-Çene 
Cerrahisi" anadalı tarafından uygulanmaya çalışılan "Maksillofasiyal Cerrahî" kapsamındaki her türlü 
girişimin mihenk taşı, kanunun birinci, üçüncü, sekizinci ve 23. maddeleridir. Bu maddelerin 
kısıtladığı hiç bir girişim diş hekimleri tarafından yapılmamalıdır; yapılması suç teşkil etmektedir. 
Bu tür uygulamaların yıllardır kendileri tarafından zaten yapılmakta olduğu şeklindeki bir argüman ise 
kanun karşısında asla geçerli olamaz. Fiili bir durum, kanunun üstüne çıkamaz; sadece kendileri için 
bir "suç duyurusu" niteliğindedir. Ayrıca diş hekimleri tarafından yapılmaya çalışılan maksillofasiyal 
girişimlerin uygulama yerlerinin" DİŞ Hekimliği Fakültesi" adını taşıdığı gözden kaçırılmamalıdır. 
Acaba bu mekânların adında yer alan "DİŞ" kelimesi her hangi bir anlamı olmayan bir süs-desen 
olarak mı algılanmalıdır? 

EK-1



Diş hekimliği "Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi" doktorası bulunan veya uzmanlıkları olanlardan 
kendi yetki alanları dışına çıkmaya çalışanların kanuni dayanak olarak ileri sürdükleri 2 kanun maddesi 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki diş hekimlerinin yetkisini düzenleyen 29. maddedir. Yazımızın 
başlangıcında belirtildiği üzere 29. Madde bir istisna hükmü olduğundan,  madde verilen yetki yorum 
yolu ile genişletilemez. 29. Madde kendi içinde yetki alanını açık şekilde kısıtlamaktadır.  Hekimlere 
ilişkin birinci fasıldaki maddeler nedeniyle bu yorum geçerli değildir.  

İleri sürülen ikinci dayanak ise, kanunun genel hükümler faslındaki 70. maddedir. Altıncı 
fasılda bu bulunan maddelerin anlam ve kapsamı ancak ve ancak ilişkili oldukları önceki fasıllardaki 
maddeler doğrultusunda belirlenip uygulanabilir. Ortak hükümlere ilişkin son faslın tıp mesleklerine 
ilişkin önceki fasıllarda çerçevesi çizilmeyen bir görev ve yetkiyi düzenlemesi kanun tekniği 
bakımından da mümkün değildir. "Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için 
hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar. 
Büyük ameliyei cerrahîyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır" şeklindeki kanun maddesi, 
yapılacak müdahaleler için tabiplerin, diş tabiplerinin ve dişçilerin izin almalarını, büyük cerrahî 
işlemler için ise bu iznin yazılı olmasını şart koşmaktadır.  Maddenin ilk cümlesinde tabiplerle birlikte 
adları anılan diş tabipleri, ikinci cümledeki "büyük cerrahî" işlemler için bu iznin yazılı olması gerektiği 
hükmünden benzersiz bir "iyimser alınganlık" örneği sergileyerek kendilerine büyük cerrahî işlem 
yetkisi verildiği vehmine kapılmaktadırlar. Oysaki daha önce de bahsedilen kanunun çok önceki 
23.maddesinde büyük cerrahî işlemlerin sadece cerrahî uzmanlığı olan hekimler tarafından (diş 
hekimleri tarafından değil) yapılabileceği ve bu işlemler sırasında bir başka hekimin de yardımcı 
olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu kanun maddesiyle kendilerinde büyük cerrahî işlemler için 
yetki oluşturmaya çalışanların içine düştükleri bir başka gaflet de, yanlış olan kendi yorumları doğru 
kabul edilirse, hem diş hekimliği dalında uzmanlığı veya doktorası olmayan, kendi deyimleri ile 
“pratisyen diş hekimleri”nin de aynı yetkiye sahip olacakları şeklindeki garip çelişkidir! 

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve 
standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi 
(TUKMOS) çerçevesinde oluşturulmuş taslak niteliğindeki Ağız Diş ve Çene (ADÇ) Cerrahisi müfredat  
programı oldukça geniş kapsamlı  olup, büyük kısmı ancak tıp fakültesi mezunlarının ele alabileceği 
konuları kapsamaktadır. Aşağıda  bu programda yer alan bazı konulardan örnekler verilmiştir.  

Örneğin Oral ve Maksillofasiyal Travmalarda ‘ilk müdahale kısmında yaşamı tehdit eden 
sorunların giderilmesini; solunum, dolaşım ve nörolojik problemlerinin yönetilmesini sağlar’ 
denilmektedir. İlk müdahelede herkesin düşünebileceği gibi hastada nefessiz kalma veya kalp 
durmasııa  (solunum veya kardiak arrest) müdahele etmek gerekebilir. Hastada hipovolemik şok, 
kardiak şok veya nörojenik şok da gelişebilir. Diş hekimi hastaya kardiopulmoner resutasyon mu 
yapacaktır? Trakeotomi mi açacaktır? Ya da boyunda kanayan bir artere nasıl müdahele edecektir? Ya 
da sıvı tedavisini mi yapacaktır? Burada yer alan cümle baş-boyun yaralanması ile gelen bir hastayı ne 
kadar yanlış ve yetersiz ele alacaklarını açıklamaya yetmektedir. Bir insanın yaşamını tehdit eden 
sorunların giderilmesi hiçbir koşulda bir diş hekiminin vazifesi olmaz. Buna ehliyet vermek tıp 
fakültelerini geçersiz saymakla eş değer olacaktır. 

‘Medikal ve cerrahi tedavinin planlanmasında sert ve yumuşak doku yaralanmasının 
tedavisini uygular’ denilmektedir. Sert ve yumuşak doku yaralanmasının tedavisini uygular demek 
baş bölgesinde yer alan bütün dokulara müdahele eder demektir. Vücüdumuzda sert ve yumuşak 
doku dışında zaten başka bir doku çeşidi bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir çok farklı 
tedavi metodlarını (internal- eksternal fiksasyon…) kullanabilecekleri de yer almaktadır.  

Son cümlede ‘travma ya da operasyon sırasında oluşan sinir yaralanmasını açıklar ve/veya 
tedavisini yapar’ denilmektedir. Sinir tamiri ancak mikrocerrahi eğitimi almış kişilerin yapabileceği bir 
onarımdır. Damar sinir onarımı için plastik cerrahi ameliyahanelerinde küçük bir oda büyüklüğünde 
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mikroskoplar bulunmaktadır ve mikrocerrahi eğitimi yılları alan bir sürçtir. Diş hekimlerinin 
mikrocerrahi eğitimi olmadan siniri nasıl onaracakları anlaşılamamıştır.  

Oral ve Maksillofasiyal Travmalar kapsamında ‘Posttravmatik deformiteleri açıklar ve 
tedavisini yapar’ demek ‘yüzde yer alan kaza sonrası oluşmuş her türlü şekil bozukluğunu düzeltir’ 
demektir.  

Sert ve yumuşak doku onarımları başlığının altında ‘Konjenital, travma, patolojik veya 
dişsizlik nedeni ile oluşan sert ve yumuşak doku defektlerinin ve deformitelerinin onarımını 
yönetir, Yetersiz kemik genişliğinin ve yüksekliğinin otojen, allojen, alloplastik greft materyalleri ile 
onarımını sağlar Estetik ve fonksiyonel amaçlı yönlendirilmiş doku rejenerasyon yöntemlerinin 
uygular’ denilmektedir. Bu ifadelerden yüzde mevcut şekil bozukluklarının (burunda, çenede, 
yanaklarda) estetik girişimlerine ehliyet kazanmak istedikleri anlaşılmaktadır. Yaşlanma nedeniyle 
kişiye yapılan bir yüz germe ameliyatı, burun şekil düzeltme ameliyatı (rinoplasti) rahatlıkla bu 
ifadelerin kapsamına girer.  

Temporomandibuler eklem (TME) Hastalıkları ve Tedavileri son derece karmaşık bir alanda 
çalışmayı gerektir. Diş ve diş etlerine komşu alan kavramının dışında bir alandır. TME’in önünde yüz 
siniri arkasında ise major arterler yer alır. Bu bölgede diş hekimlerinin çalışması için ehliyet vermek 
hastalar açısından kabul edilemez bir durumdur. 

Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavileri kapsamında her türlü medikal ve cerrahi tedaviyi 
yapabileceklerini ifade etmişler. Yüzde biri kulak önünde yer alan diğerleri çene altında yer alan bir 
çok farklı anatomik bölgede tükrük  bezi yer almaktadır. ‘Tükürük bezi kanserlerinde cerrahi ve 
radikal boyun diseksiyonunu tanımlar tükrük bezi kanserlerinde KBB klinikleri ile konsülte edip 
multidisipliner çalışmayı yapar’ ifadeleri bulunmaktadır. Radikal boyun disseksiyonu tanımlamak 
dünyanın hiçbir yerinde istediği kadar uzmanlaşsın hiçbir diş hekiminin vazife alanına giremez. Radikal 
boyun diseksiyonu boyunda yer alan şah damarı (karotis), bunun eşdeğer toplardamarı üzerinde 
ameliyat yapılan bir yaklaşımdır. 

Mevcut uygulamaların güncel olarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığı 
yetkisinde olduğunun bilinmesine rağmen diş hekimliği kökenli çene cerrahlarının tıp fakültesi 
mezunu tabipler tarafından yapılması gereken uygulamaları yapmakta olmaları ve dolayısı ile 
olmayan yetki ve yetkinliklerini aştıkları açıktır. Bu durum gerek özel, gerek kamu kurum 
kuruluşlarında uygulanmakta, gerek internet, gerek yazılı ve görsel basın yayın organlarında reklam 
unsurları barındırırcasına lanse edilmekte ve hastaların yanlış bilgilendirmelerine ve 
yönlendirmelerine yol açmaktadır.  

Konuyu bilgilerinize sunar, Ağız-Diş-Çene cerrahisi müfredatında Tıp alanında Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Ağız Yüz Çene Cerrahisi kapsamındaki konuların dahil edilmesine 
engel olunması konusunda gereğinin yapılmasını bir kere daha arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

TUKMOS - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Komisyonu 
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KONU: TUKMOS Çapraz Değerlendirme Yazısına Karşı Yazımızdır  

 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Müfredatında yer alan konuların sınırlarının belirlenmesi 

hususunda yaptığımız başvuruya karşı TUKMOS- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi Komisyonu tarafından gönderilen dilekçedeki görüşleri ve bir kısım bilimsel 

dayanaktan yoksun iddiaları kabul etmediğimizi bir kez daha bildirmiş bulunmaktayız.  

İşbu cevap dilekçesini yazmak zorunda bırakılmış olmamız dahi üzücüdür.- Bu yazıda 

belirtilmiş olan ifadeler ile on yıllardır Türkiye ve birçok ülkede alışa gelmiş teorik bilgilerin, 

bir grubun çıkarları doğrultusunda ve tıp biliminin alışılagelmiş değerleri yok edilerek 

görmezden gelindiğini bildirmek zorundayız.  

Hukuka aykırı yapılan kanun yorumları ve adalete güvensizliğin olmayışı ve kanun 

adamlarına yükletilmeye çalışılan manalar tutarsız ve bir o kadar da hoş karşılanmayacak 

derecede uygunsuzdur.  

Diş hekimliğinde ağız, diş ve çene cerrahisi olarak adlandırılan dal, Türkiye’de diş 

hekimliği fakültelerinde 1930’lu yıllarda kürsü olarak kurulmuş ve ağız diş çene hastalıkları 

ve cerrahisi adı altında 1963’ten beri fakültelerde anabilim dalı olarak kabul edilmekte ve 

eğitim verilmektedir. Bilindiği üzere 26 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6225 sayılı yasa 

ile biri “Ağız Diş ve Çene Cerrahisi” diğeri “Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi” olmak üzere birbiri 

ile neredeyse aynı isimli iki uzmanlık ana dalı ihdas edilmiştir. Bu durumun gerek hekimler, 

gerek hastalar ve gerekse hukuki konularda sorunlara yol açacağını defalarca kez yazılı ve 

sözlü olarak bildirmiş olmamıza rağmen gelinen son noktada günümüze kadar uzmanlık tercih 

listesinde adının bile geçmediği bir alan oluşturulmaya çalışılırken 1930’lu yıllardan beri 

kurumsal bir eğitim merkezi haline gelmiş olan dişhekimliği fakültelerindeki bölümler 

işlevsiz bırakılmaya çalışılmaktadır.  

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bugün konunun tartışmalı olmasının 

sebebi; bu dalın uygulamalarının tıp fakültelerindeki Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

ana dallarının da ilgi alanına girmesidir. Oysa dünyada kuruluş ve gelişimine bakıldığında bu 

dalın diş hekimliği fakültelerinde ve dişhekimleri tarafından kurulduğu ve halen dişhekimliği 

fakültelerine bağlı olduğu görülür. Ülkemizde gelinen son noktada dünyada benzeri olmayan 

bir modelin oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir.  

Bilindiği üzere Tıp hekimleri ve Diş hekimleri zaman zaman birlikte çalışmaktadırlar. 

Çalışmaların bir kısmı ortak yürütülse de herkesin kendi uzmanlık alanı belirlidir. Uzmanlık 

alanları ve alınan eğitim TUKMOS tarafından belirlenmekte ve uzmanlığın içeriği ile ilgili 

eğitimler öğretilmektedir. Cerrahi operasyonlarda gelen vakanın özelliğine ve tedavi 

yöntemine göre alanlar belirli olsa da benzer sayılarak bazı alanların sınırları aşılmakta ve 

uzmanlık eğitimi aşamasında eğitimini almadıkları diş hekimliği cerrahisinde hizmet verilmek 

istenmektedir. Tıp Fakültelerinde eğitiminin dahi verilmediği bir uzmanlık alanının, diş 

hekimlerinin yıllarca eğitim aldıkları ve hizmet verdikleri bu alana müdahale etmek istemesi 

tıbbi eğitim almış ve bilimsel ahlaka sahip her hekim için anlaşılmaz ve kabul edilemez bir 

durumdur. 
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Diş Hekimliği Fakültelerinde alınan beş yıllık lisans eğitiminin ardından 4 yıllık Ağız 

Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlık eğitiminde aşağıda ayrıntısı verilen dersler alınmaktadır. 

Gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da ağız ve çene cerrahlarının uzmanlık alanları ağız içi, 

çene ve yüz kemikleri ve çevreleyen yumuşak dokuların tetkiki, tedavisi, iyileştirilmesi ile 

ilgilidir.   

Tıp biliminin geliştirilmesi açısından, yeni yeni uzmanlık alanlarının geliştirilmesi 

elbette güzel bir şeydir. Fakat uzmanlıklar arasında çelişki ve sıkıntı yaratacak derecede yakın 

alanların oluşturulmaya çalışılması, hem bilimsel hem de hukuksal bir sıkıntı yaratacaktır. 

Yurt dışında ana dallar arasında bazı geçişler sağlanmıştır. Tıp fakültesi mezunu 

hekim dişhekimliği fakültesinde 2 yıl eğitim alıp 2 yıl sonunda oral ve maksillofasiyal cerrahi 

kulvarına girebilmek mümkündür. Aynı şekilde Diş Hekimliği mezunları da tıp fakültesinde 3 

yıl eğitim alabilmektedir. Dolayısıyla her iki durumda da eğitim 8’er yılla eşitlenmektedir. 

Ülkemizde ise dişhekimliği sonrası ağız ve çene cerrahisi eğitimini sürdürmek isteyen bir 

hekim için tıp eğitimi alma hakkı yasal bir düzenlemeye bağlı olmadığı için bu olanaktan 

yoksun kalmaktadır. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi ülkelere bakıldığında 

tıp fakültelerinin bünyesinde oral ve maksillofasiyal cerrahi diye bir bölümün olmadığı oral 

ve maksillofasiyal cerrahi departmanlarının diş hekimliği fakültelerine bağlı bir ana dal 

olduğu ve tıp merkezlerindeki hastaneler içinde yer aldığı görülür. Ancak bu durum ne yazık 

ki ülkemizde yanlış anlaşılmakta veya gösterilmekte ve bu dalın tıp fakültesine bağlı olduğu 

zannedilmekte ve kişiler ile kurumlar yanıltılmaya çalışılmaktadır.  

Yurtdışındaki uygulamaların aksine, Türkiye'de ana dallar arası geçiş söz konusu 

değildir. Her iki ana dal kendi kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak ağız yüz çene 

cerrahisinin tıp fakültesinde ihdas edilmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü bu dal tıp eğitimi ve diş 

hekimliği eğitimini birbirine bağlayan bir köprüdür; ikisinin birlikteliğiyle bu dal vardır. 

Ancak dünyanın hangi ülkesine bakarsanız bakın, bu dalın başlangıç noktasının diş hekimliği 

fakülteleri olduğu görülür. Sistem sadece diş hekimi kökenli cerrahlar tarafından 

yürütülmüştür. 

Tüm dünyada Ağız Çene cerrahisi uzmanlık alanının olmazsa olmaz koşulu, diş 

hekimliği temel eğitimini almaktır. Avrupa, Amerika, Japonya ve Avustralya gibi dünyanın 

gelişmiş ülkelerine bakıldığında, Ağız ve Çene Cerrahisinin Diş Hekimliği Fakültelerinin bir 

ana bilim dalı olduğu görülür. Son yıllarda Avrupa Birliğine üye ülkelerde diş hekimliği temel 

eğitimine ilaveten, ilave tıp eğitiminin de alınması tavsiye edilmiştir. Bahsedilen bu tıp 

eğitimi ülkemizde rotasyonlar şeklinde yapılmaktadır. Ülkemizde Ağız ve Çene Cerrahları bu 

eğitimi, Tıp Fakültesi içerisinde 12 – 18 ay arasında rotasyonlar yaparak tamamlamaktadır. 75 

yıldır Ağız, Diş ve Çene bölgesindeki cerrahi uygulamalar alanında hizmet veren, hayatını, 

araştırmalarını, uzmanlığını buna adamış Ağız Diş ve Çene Cerrahları bir yana koyularak, 

meslek hayatının hiçbir bölümünde diş hekimliği eğitimi almamış, diş ve diş eti hastalıkları ve 

çene hastalıklarının tedavisi ile muhatap olmamış tıp hekimlerinin Ağız, Yüz ve Çene 

Cerrahisi anadalında eğitmen ya da öğrenci olması hakkaniyete son derece aykırıdır. Kaldı ki 

bu durum gelişmiş ülkeler ile AB ye üye ülkelerin ortak uygulamaları ile de hiçbir şekilde 

bağdaşmamaktadır.  
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Diş hekimliği kökenli ağız diş ve çene cerrahlarının hasta bakamayacağı ileri 

sürülüyorsa ve bu operasyonların suç teşkil ettiği iddia ediliyorsa, nasıl olur da bu cerrahların 

üyesi oldukları “Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği” Uluslarası Oral ve 

Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin resmi üyesidirler. Bu iddiaların hiçbir yasal temele 

dayanmadığı aşikârdır. 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanları, Kanun’un 29’uncu maddesinde geçen 

“Diş tabibi, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene 

dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi, tedavisi ve 

rehabilite edilmesi” ifadesini kendi amaçlarına hizmet eder şekilde yorumlamakta, diş 

hekimlerinin sadece dişler, diş etleri ve bir kısım ağız ve çene dokuları hastalıklarının teşhisi, 

tedavisi ve rehabilite edilmesinde görev alabilecekleri sonucunu çıkarmaktadırlar. Ancak çene 

bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir uzuvdur. Kanunda bahsedilen “dişler ve diş etleri 

ile doğrudan bağlantılı olduğu için tüm ağız ve çene dokuları sağlığının korunması, 

hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve rehabilite edilmesinin Ağız Diş ve Çene Cerrahları 

tarafından gerçekleştirilmesidir. Yoksa “çenenin şu dokusuna ilişkin hastalıkları PREC 

uzmanları, şu dokusuna ilişkin hastalıkları diş hekimleri teşhis ve tedavi edecektir” şeklinde 

bir yaklaşım abesle iştigal olacağı gibi pratik hayatta uygulanması mümkün olamayacak, 

hayatın ve tıbbın olağan akışına aykırı bir durumdur. 

1219 numaralı "TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA 

DAİR KANUN" un yorumlanması bile hatalıdır. Kanun hazırlanırken fasıllar oluşturulurken 

bir derece ya da öncelik sağlanarak düzenlenmemiştir. Nasıl olup da 1. fasılda tıp 

fakültesinden diploma sahibi olma hükmü, genel bir perspektifte öncelikmiş gibi görülmekte 

ve bu madde diş hekimlerinden daha ileriymiş gibi algılanmaktadır? Dönemin şartlarına göre 

Tıp Fakültelerinde verilen eğitimin, bir meslek okulu gibi görülen dişçilik okullarına üstün 

tutulması anlaşılabilirse de günümüzde şartlar tamamen değişmiştir. Kaldı ki, bölümler arası 

yetki kısıtlamasından söz edilmektedir. Bu durumun kanunun emredici hükmü kabul edilmesi 

ve sanki tıp hekimlerinin diş hekimlerinden daha fazla bir önceliğinin olduğu görüşü de 

görmezlikten gelinemez boyutta yanlıştır.   

Bir diş hekimi, fakültede ağız yapısı ile ilgili tüm fenni eğitimi alır. Sadece dişlerle 

sınırlı kalmazlar yeteri kadar tıp eğitimi de verilir. Uzmanlaşmak isteyen bir diş hekimi 

uzmanlaşmak istediği alanla ilgili detaylı bir eğitimden geçer. Ağız Diş Çene Cerrahisi 

bölümü de yıllardan beri gerekli tüm donanımlarla gerek diş hekimliği fakültesi eğitimi 

gerekse tıp fakültesi eğitiminin ilgili dallarında ihtisas sahibi olur.  

Tıp Fakültesi diplomasına sahip olmayanların Cerrahi operasyonları yapamayacakları 

ve bunu 1219 numaralı "TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA 

DAİR KANUN" a dayandırmaları ve kanunu diş hekimlerinin cerrahi operasyon 

yapamayacakları yönünde yorumlamaları da tıp bilimine yapılan en büyük hakarettir. Nasıl 

Hukuk Fakültelerinden diploma almayan dava vekillerinin avukatlık yapamayacağına ilişkin 

kurallar, anlamsız kalmış ve kaldırılmış ise, bugün Diş Hekimliği Fakültesinden diplomalı diş 

hekimlerini de Cerrahi operasyon yapamayacağını söylemek hem bilimsel olarak hem de 

hukuken o derecede sakat bir yorumdur. 
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Alanlarında uzman diş hekimlerince yıllardır cerrahi operasyonlar hala yapılmaktadır. 

Cerrahi uygulamaların sadece tıp eğitimi alanlarla sınırlandırılmaya çalışılması TUKMOS' un 

yıllardır kanunu yorumlayamadığı ve yıllardır hatalı olarak uzmanlık eğitimleri verdiği 

iddiasını çıkartmaktadır. Böyle bir mesnetsiz iddiayı hem kendi adımıza hem de TUKMOS 

adına bir hakaret olarak görmekteyiz.  

Gerek bir diş hekimi gerekse bir tıp hekimi alanında uzmanlık eğitimini aldığı sürece o 

alanda tüm cerrahi operasyonları yapabilir. Buna karşılık Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi’nde diş 

hekimliği ile ilgili bir eğitim verilmemektedir. Hâlbuki bu alan diş hekimlerinin ihtisasındadır 

ve bizler yıllardır bu ameliyatları yapmaktayız. Bizim yıllardır bu ameliyatları yapmakla suç 

işlediğimiz iddiası da gerçekten komik bir görüştür. Suç teşkil eden bir ihtisasın nasıl göz 

yumulduğu iddia edilebilir ve nasıl olurda bunu adalete bir güvensizlik gibi göstermektedirler 

hala anlamış değiliz. Kanunun yorumlanmasını hukukçulara bırakmayıp sadece içinden ilgi 

alanlarına hitap eden maddeleri öne sürmeleri ve kendi kendilerine kanunu yorumlamaları çok 

yanlış ve bir o kadarda diş hekimliği mesleğine saygısızlık olarak görülmektedir. Yasa koyucu 

kanunu düzenlerken sanki sadece tıp ilminden bahsedermiş gibi kanun yanlış yorumlanmakta 

ve üstelik geri kalan tüm tıp alanındaki hizmet sektörleri de yok sayılmak istenmiştir.  

Ağız diş çene cerrahisiyle ilgili hizmeti en iyi diş hekimleri üretir. Çünkü tıp 

hekimlerinin dişlerle, çenelerin birbiriyle olan ilişkileriyle, çenelerin gelişimiyle, alt ve üst 

çenelerdeki dişlerin birlikteliğiyle ilgili herhangi bir formasyonları yoktur. Çene ve diş ilişkisi 

eğitimi diş hekimliği fakültelerinde verilir, verilmektedir. 

Hastaları yanlış bilgilendirdiğimiz iddiası da gerçekten tarif edilemeyecek kadar 

komiktir. Yıllardır bizim uzmanlığımızda uygulanmakta olan cerrahi operasyonlar başarılı 

şekilde uygulanmaktadır. TUKMOS itiraz dilekçesinde sıralanan medikal hususlar konusunda 

dişhekimlerin nasıl yaklaşımda bulunacağı sorgulanmaktadır. Tıp sadece plastik ve 

rekonstrüktif cerrahi branşından ibaret olmadığı gibi komplike durumlarda diğer branşlar ile 

de beraber çalışmayı gerektirir. Branşımızın ilgilendiği konular sadece çene problemleri ve 

onları ilgilendiren rahatsızlıklardır. Dolaysıyla “ÇENE CERRAHİSİ” unvanını taşıyan bir 

hekimin çene ile ilgili hasalıkların tedavisi ile uğraşması ne kadar doğal ise “Çenelerde 

ameliyat yapamazlar iddiası o denli garip ve trajikomiktir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Tıp Fakültelerinde ihdas edilen Ağız 

Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalının lüzumsuz olduğu, diş ile birlikte ana bilim dalının, 

tam olarak diş hekimlerinin konusu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Tıp fakültesine ihdas 

edilen ağız yüz çene cerrahisi ana bilim dalının ortadan kaldırılması uygulamada yaşanan 

karışıklığa son vermek adına atılacak en isabetli adım olacaktır.  

Netice olarak görüşlerimiz aşağıda belirtildiği özetlenebilir; 

1. Diş tabiplerinin Tıp Fakültesinde yapacakları rotasyonların gözlemci statüsünden 

ileri gidemeyeceği ve rotasyon sonucunda da kendilerine sadece gözlemci statüsünde 

çalıştıklarını bildiren bir yazı verilebileceği konusu. 

 

EK-2



Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (PREC) TUKMOS Komisyonu tarafından bilim 

dalımızın Tıp Fakültesi içerisinde yapacağı rotasyonlar ile igili olarak yapılan bu itiraz 

bilimsellikten ve ciddiyetten uzaktır. Dünyanın bütün gelişmiş Ülkelerinde Tıp ve Diş 

Hekimliği Fakülteleri arasında karşılıklı rotasyonlar mevcuttur. Buradaki hedef, gidilen 

rotasyona ait bilim alanındaki tedavi yetkinliklerini kazanmak ve o bilim alanını doğrudan 

ilgilendiren işleri yapmak değildir. Hasta bir bütün olarak değerlendirildiğinde diş hekimliği 

mesleğinin tıp biliminin ve hekimlik mesleğinin dışında düşünülmesi veya tutulması tıbbi 

esaslara uygun değildir. Basitçe bir örnek vermek gerekirse, hiç bir meslektaşımız doğrudan 

maksiller sünüs cerrahisi yapmamaktadır. Ancak diş çekimi sırasında maksiller sinüs içerisine 

diş kökünün kaçması durumunda bu dişi çıkarmak için sinüs içerisine girebilecek ve oluşan 

akut oraantral açıklığı kapatacak bilgiye ve yetkinliğe sahip olmalıdır. Bu sebeple, anabilim 

dalımızdaki asistanların KBB rotasyonunda hergün yapılan maksiller sinüs ameliyatlarına 

katılması, ilgili bölgenin anatomisini ve KBB uzmanlarının sinüse yaklaşım proseslerini daha 

iyi öğrenmesi bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca rotasyon yapan kişilerin o bilim dalına 

ait başarı belgesi alması o bilim dalının uzmanı olduğu anlamını taşımamaktadır. PREC 

komisyonunun bu konudaki endişesini anlamak mümkün değildir. 

  

 

2. 1219 sayılı "TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN"un 

tabiplerle ilgili maddelerinin asıl kuralları belirlediği ve  devamında istisnaların düzenlendiği 

dayanak gösterilerek diş tabiplerinin hastaya hiçbir suretle müdahale edemeyecekleri iddiası. 

  

PREC TUKMOS Komisyonu, bu iddialarını hangi hukuki ve bilimsel dayanaktan 

almaktadır anlamakta gerçekten güçlük çekmekteyiz. Örneğin ilgili Yasanın tabiplerle ilgili 

birinci Maddesi "Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun 

hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır" hükmü gereğince 

tıp fakültesi mezunu olmayan hiçbir kimsenin hasta tedavi edemeyeceğini söylemek, 1219 

sayılı Yasanın 28. Maddesinden itibaren gerisini yok saymak anlamını taşımaktadır. Eğer iddia 

edildiği gibi olsaydı diş tabiplerinin hasta üzerinde diş çekmesi, dolgu-protez-dişeti-

ortodontik vb tedavi yapması da yasal olarak mümkün olmaması gerekirdi ki, bu durumda Diş 

Hekimliği Fakültelerini kapatarak bu alandaki tüm tedavilerin Tıp hekimlerine devretmek ne 

derece doğru olurdu ? 

Benzer şekilde1219 sayılı Yasanın tabiplerle ilgili üçüncü Maddesi, "Yukarki 

maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve fenn-i cerrahî veya şuabatında ihtisas sahibi 

olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç 

bir ameliye-i cerrahîye icra edemez" hükmü gereğince bir kişinin cerrahî bir işlem 

yapabilmesi için ilk şart olarak hekim olması ve bu şarta ilave olarak cerrahî bilimlerde ihtisas 

yaptığına dair belge sahibi olması sebebiyle diş hekimlerinin cerrahi müdahale yapma 
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yetkisinin bulunmadığı iddiası da aynı derecede dikkate alınmayacak kadar mesnetsiz bir 

iddiadır.  İlgili Madde yine tabiplerle ilgili olup, hekim olmayanların ve ihtisas sahibi 

olmayanların cerrahi müdahalede bulunamayacağını hükme bağlamaktadır. Bu Maddenin diş 

hekimlerini de genelde kapsayacağını bir an için kabul etsek dahi, herhalde PREC komisyon 

üyeleri diş hekimlerinin de adı üzerinde hekim olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

uzmanlık belgesine sahip olduğunu unutmaktadırlar. Eğer iddiaları doğru olsaydı, Ülkemizde 

diş çekimi, implant uygulaması, diş absesi drenajı, dişeti ameliyatı gibi basit cerrahi 

müdahaleleri kim yapacaktı? 

  

Yine 1219 sayılı Yasanın diş tabipleriyle ilgili olan ve diş tabiplerinin yetki alanlarını 

belirleyen 29. Maddesinde geçen "diş ve diş etleri ile bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız 

ve çene dokuları" tabirinden PREC komisyonunun ne anladığı, Kanun koyucuların zekasına 

varan benzetmeleri, ilgili maddeyi kendilerince yorumlamaya çalışmaları, itirazdan öte 

hakarete varan ve bizleri hekim olarak dahi görmeyen bir anlayış/görüş karşısında söylenecek 

söz bulmakta zorlanmaktayız. Bu maddede sözü edilen dokuların nereyi kapsadığı konusunda 

bir tereddütleri var ise bunu bir anatomi profesörüne veya TUK’a sormalarını ya da idari 

mahkemeye başvurmalarını önermekteyiz. 

  

PREC komisyonunun itiraz yazısının son bölümünde belirttiği "Aslında kanunun birinci, 

üçüncü, sekizinci ve 23. maddelerinin göz önüne alınması halinde, diş hekimlerinin alanının 

belirlenmesi üzerinde kafa yormaya, kanunun onlarla ilgili maddelerini irdelemeye gerek bile 

kalmamalıdır" cümlesi bir itiraf niteliğinde olup, bu ifade Diş Hekimliği Fakültelerinin 

kapatılmasını istemek ile eşdeğerdir. Resmi olarak diş hekimliği eğitiminin 

Üniversitelerimizde verilmeye başlanıldığı 1908 yılından bu tarafa 105 yıl geçmiş olmasına 

rağmen hala bu tür iddialara muhatap olmak düşündürücüdür. 
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TUKMOS Çekirdek Eğitim Müfredatları 

İtiraz Formu 

Sayfa 1 / 1 
Form 12 – çekirdek müfredat itiraz formu 

 

TUKMOS komisyonlarınca hazırlanmış olan ve http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2/   adresinden ulaşılabilen çekirdek 

müfredatlar hakkında itirazımız aşağıdaki bölümler doldurularak bildirilmiştir.  

 

 

 
(Birden fazla uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatına itiraz varsa birden fazla itiraz formu kullanınız.) 

 

  

 

İtiraz edilen TUKMOS Komisyonunu seçiniz: Periodontoloji 

 

İtiraz Edilen Husus: 

Periodontoloji müfredatında yer alan klinik yetkinliklerin Ağız, Diş, Çene Cerrahisi müfredatındaki yetkinlikler ile çakışması 

 

İtiraz Gerekçesi: 

Periodontolojinin girişimsel yetkinlikleri arasında belirtilmiş olan  "implant uygulamalarında sinüs bölgesi uygulamaları" konusu 

ağız, diş, çene cerrahisi müfredat konularıyla çakışmaktadır. 

 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz: 

Periodontoloji müfredatında yer alan klinik yetkinliklerden Ağız,Diş ve Çene Cerrahi müfredatı ile çakışan yetkinliklerin 

çıkartılması önerilmektedir 

 

Formu Dolduran TUKMOS Komisyonunu seçiniz: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

 Tarih: 01.08.2013 

 

1
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31/01/2014 

TIPTA UZMANLIK KURULUNA 

Periodontoloji müfredatını komisyon olarak incelediğimizde klinik yetkinliklerde yer alan 

"İmplant uygulaması öncesinde sert ve/veya yumuşak doku yetersizliği" (TT: Ekip çalışmasının 

gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin 

tüm sürecini yönetebilirle düzeyini ifade eder) ve girişimsel yetkinliklerde yer alan "İmplant 

uygulamalarında sinüs bölgesi uygulamaları" konusuna Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi müfredatı ile 

çakıştığı ve sınırlarının belli olmayıp tüm greftleme operasyonlarını kapsadığını tespit ettik. Bu 

nedenle 01.08.2013 tarihinde Periodontoloji müfredatına Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi komisyonu 

olarak itiraz edilmiştir. Bugün yapılan diş hekimliği komisyonları toplantısında yapılan çalışmada 

ilgil i müfredat komisyon başkanı ve üyesi ile yukarıda belirtilen konularda uzlaşılamamıştır. Bahsi 

geçen yetkinliklerin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi müfredatı ile sınırlı kalmasının uygun olacağı 

düşünüldüğünden muhalif yönde görüşümü bildirir im. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. 

2
EK-3



 

22 Ekim 2013 

Periodontoloji müfredatına Ağız,Diş Çene cerrahisi komisyonu tarafından yapılan itiraza yanıt 

 

Sayın ilgili ; 

Ağız , diş ve çene cerrahisinin müfredatı incelendiğinde çakışma olduğu belirtilen sinüs ile ilgili klinik 

ve girişimsel yetkinliklerin  aynı müfredat içerisinde kapsamlı olarak verildiği görülmektedir. Oysa ki 

periodontoloji müfredatı kapsamında klinik yetkinlikler olarak verilmemiş, sinüs hastalıklarının tanısı 

ve tedavi planlaması hedeflenmemiştir. Diğer taraftan periodontoloji müfredatında klinik yetkinlik 

olarak verilen “İMPLANT UYGULAMASI ÖNCESİNDE SERT VE/VEYA YUMUŞAK DOKU YETERSİZLİĞİ” 

(TT: Hastayı ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan tanı ve 

tedavisinin tüm sürecini yönetebilmeyi ifade eder) doğrudan yapılabilecek uygulamanın sınırlarını 

çizmekte  ve girişimsel yetkinlikler altında da “İMPLANT UYGULAMALARINDA SİNUS  ÖLGESİ 

UYGULAMALARI” olarak klinik uygulama alanını belirlemektedir. Uygulamalar başlığında da ifade 

edildiği ve klinik yetkinliklerle de desteklendiği gibi sadece implant uygulamalarında sert doku 

yetersizliğine yöneliktir. 

Periodontoloji uzmanlık eğitiminin yurt dışındaki yerleşik örneklerine bakıldığında aynı açıdan 

yaklaşıldığını görmek mümkündür. Uzmanlık eğitim müfredatı üzerinde çalışmalar yürüten Avrupa 

Periodontoloji Federasyonu’nun tavsiye niteliğinde olan periodontoloji uzmanlık eğitimi müfredatının  

( http://www.efp.org/education/postgraduate/graduate_qualitystandards_2011.pdf )  11. Sayfasında  

“Surgical implant therapy, including surgical placement of oral implants in all areas of the 

dentition, in both fully and partially edentulous patients, bone augmentation procedures 

including grafting, guided bone regenerative techniques, sinus floor elevation and soft tissue 

surgical procedures in conjunction with oral implants.” 

şeklinde girişimsel yetkinlik olarak sunulmuştur.   enzer şekilde  Amerikan Dişhekimleri  irliği’nin 

periodontoloji uzmanlık eğitimi hakkında hazırladıgı belgenin  ( 

http://www.ada.org/sections/educationAndCareers/pdfs/perio_2014.pdf ) 28.sayfasında  

“Implant site development to include hard and soft tissue preservation and reconstruction, including 

ridge augmentation and sinus floor elevation” şeklinde söz konusu uygulamayı tarif etmektedir.  
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Sonuç olarak periodontoloji müfredatının klinik ve girişimsel yetkinlikler bölümünde  tanımlanan 

yetkinlikler sadece implant uygulamaları ile ilişkilendirilmiştir ve ağız,diş,cene cerrahisinin müfredat 

ile çelişmemektedir. 

 

Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Korkud Demirel 

Periodontoloji Komisyonu 

 

Ek: Ağız diş ve çene cerrahisi  ve periodontoloji müfredatının ilgili bölümleri. 

  

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi müfredatındaki klinik yetkinlikler 

SİNUS SARKIKLIKLARI TT 2 YE, UE, BE 

 

Girişimdel Yetkinlikler 

ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL İMPLANT 

UYGULAMALARI 

İLERİ GÖRÜNTÜLEME VE 
MODELLEME ANALİZİ  

4 2 YE, UE, BE 

 ASİT İMPLANT CERRAHİSİ 4 1 YE, UE, BE 

İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ 4 2 YE, UE, BE 

AÇIK SİNÜS TA ANI 
YÜKSELTİLMESİ 

4 2 YE, UE, BE 

KAPALI SİNÜS TA ANI 
YÜKSELTİLMESİ 

4 1 YE, UE, BE 
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Periodontoloji müfredatındaki Klinik Yetkinlikler (Bu yetkinliklerde Yapılandılırılmış Eğitim (YE) 

yönetminin yer almadığına dikkat edilmesi) 

 

İMPLANT UYGULAMASI 
ÖNCESİNDE SERT VE/VEYA 
YUMUŞAK DOKU 
YETERSİZLİĞİ 

TT 1 UE, BE 

 İMPLANT 
UYGULAMALARINDA SİNUS 
 ÖLGESİ UYGULAMALARI 

4 2B UE, BE 

 

 

 

MAKSİLLER SİNUS HASTALIKLARI 

ODONTOJEN KAYNAKLI 
MAKSİLLER SİNUS HASTALIKLARI 

TT 1 YE, UE, BE 

NON-ODONTOJEN KAYNAKLI 
MAKSİLLER SİNUS HASTALIKLARI 

TT 2 YE, UE, BE 

AKUT/KRONİK OROANTRAL 
AÇIKLIKLAR  

TT 1 YE, UE, BE 
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 1 / 10 
 

 

Halen geçerli olan rotasyon dallarınız: 

ROTASYON 
SÜRESİ/ AY ROTASYON DALI 
2 Acil Tıp 

1 Ortodonti 

2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

1 Hematoloji 

1 Ortopedi ve Travmatoloji 

4 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

4 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Halen geçerli olan rotasyon dalları veya sürelerinde değişiklik yapmak isterseniz bu formun 
sonundaki “ÖNERİLER” başlıklı kısmı kullanınız. 

 

  

      Acil Tıp ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Temel Yaşam Desteği; T                

       Havayolu Yönetimi; T       

      

 Pulmoner Aciller; T 
       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Temel Yaşam Desteği; 1                

       Havayolu Yönetimi; 1       

      

 Pulmoner Aciller; 1 
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 2 / 10 
 

 

 

  

      OrtodontiROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Ortodontik Düzensizlikler; T                

       Dudak-Damak Yarıkları etiyoloji, sınıflandırma ve tedavi protokolleri; TT       

      

 Temporomandibuler Eklem; T 

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Ortodontik Düzensizlikler; 1       

       Yumuşak doku deformiteleri; 1       

      

  Dudak-Damak Yarıkları; 3 

 Temporomandibuler eklem; 1 

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 3 / 10 
 

 

 

  

      Anesteziyoloji ve ReanimasyonROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Lokal anestezide kullanılan farmakolojik ajanlar; TT                

       Analjeziklerin kullanımı; TT       

       Ağrı tedavisi; T       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Vasküler girişim; 1                

       Acil yaşam desteği algoritması; 1       

      

 Ameliyat öncesi sedasyon uygulamaları; 1 

 Lokal anestezi uygulamaları; 4 

 Genel Anestezi; 1       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 4 / 10 
 

 

 

  

      Hematoloji ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Demir metabolizması; T       

       Pıhtılaşma Testleri; T       

      

 Kan gruplarının belirlenmesi; T 

 Anemi; T 

 Bağışıklık sistemi ve hastalıkları; T 
       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Hematolojide kullanılan laboratuar test sonuçlarının değerlendirilmesi; 1       

      

 Kök hücre nakli; 1 

 Kan transplantasyonu prensipleri; 1       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 5 / 10 
 

 

 

  

      Ortopedi ve Travmatoloji ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Kas iskelet sistemi hastalıkları; T                

       Ortopedik araçların(kompresif bandajlar, ateller, immobilizer vb.) kullanımı; TT       

      

 Greftler; TT 

 Enfeksiyöz ve enflamatuar hastalıklara yaklaşım; TT 

 Yumuşak doku yabancı cisimleri; TT 

 Multiple Travma; T 
       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Ortopedik araçların kullanımı(Çene-Yüz Bölgesinde); 3               

       Greftleme operasyonları; 4       

      

 Enfeksiyöz ve enflamatuar hastalıkları; 3 

 Yumuşak doku yabancı cisimleri; 1 

 Multiple Travma; 1 
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 6 / 10 
 

 

  

      Kulak Burun Boğaz HastalıklarıROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Üst solunum yolu ve baş-boyun bölgesi enfeksiyonları; A                

       Baş-Boyun bölgesi benign-malign patolojileri; B,K       

      

 Paranasal sinüs ve patolojileri; T 

 Duyu ve fasiyal fonksiyon kayıpları, septum deviasyonu gibi anomaliler; T 

 Maksillofasiyal travma; TT, A, K       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Burun kanamaları; 3       

      

 Yabancı cisimler; 3 

 Maksillofasiyal enfeksiyonlar; 3 

 Baş-boyun intraoperatif kanamalar; 3 

 Acil ve elektif trakeostomi; 2 

 Malign tümör cerrahisi ve boyun diseksiyonu; 1 

 Maksillofasiyal travma; 3       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 7 / 10 
 

 

  

      Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Yara Bakımı; T                

       Yarık Dudak-Damak; T       

      

 İntraoral ve ekstraoral tümörler; T 

 Greftler; TT 

 Travmatik yaralanma; T       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Yara Bakımı; 3           

       Yarık Dudak-Damak; 3       

      

 İntraoral ve ekstraoral tümörler; 1 

 Greftler; 4 

 Travmatik yaralanma; 1       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 8 / 10 
 

 

ÖNERİLER 

Aşağıdaki alana, uzmanlık dalınızın rotasyon dalı ve süreleri hakkında ilave etmek istediğiniz öneri 
ve görüşünüz varsa yazabilirsiniz; 

Önerdiğiniz yeni rotasyon(lar)a ait hedefleri ise son sayfadaki alanı gerekirse sayfayı çoğaltarak 
yazınız. 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlık alanı süresinin 4 yıl olması nedeniyle, mevcut olan 15 aylık rotasyon 
süresinin azaltılarak 3. yıldaki rotasyonların 2. yıla kaydırılmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Bu bağlamda ortopedi ve hematoloji rotasyonlarının çıkarılması, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 
rotasyonunun 2 aya inmesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları rotasyonunun 3 aya inmesi,  2 ay süre ile 
Genel Cerrahi rotasyonu eklenmesi uygun görülmektedir. 
 

ROTASYONLAR 

YILI AY  

1 2 ACİL TIP 

1 1 ORTODONTİ 

1 2 ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

2 2 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE 
ESTETİK CERRAHİ 

2 3 KULAK BURUN BOĞAZ 
HASTALIKLARI 

2 2 GENEL CERRAHİ 

 12 AY  
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 9 / 10 
 

EKLENECEK ROTASYON DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: 

 

 

  

      …………………………  ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

                       

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

                       

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-ağız diş ve çene cerrahisi – rotasyon hedefleri                 sayfa 10 / 10 
 

EKLENECEK ROTASYON DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: 

 

 

      …………………………  ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

                       

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

                       

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       
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