TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Konu : Saç
tarafından

ekimi

yapılıp

işlemlerinin Dermatoloji
yapılamayacağına

ve

uzmanlık

hangi

alanı

koşullarda

yapılacağına ilişkin tarafımıza iletilen soru hakkında hukuki
görüşümüzün sunulmasıdır.
Tarafımıza gönderilen iletide, saç ekimi işlemlerinin tam teşekküllü bir hastanede dermatolog ve plastik
cerrah tarafından yapılabileceğinin düşünüldüğü belirtilerek bu görüşün hukuksal düzenlemelere uygun
olup olmadığı hakkında bilgi istenmiştir.
Bilindiği üzere saç ekimi işlemleri Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
12. maddesinin (g) bendinde hekimlerin yapabileceği işlemler arasında sayılmış ve Sağlık Bakanlığı
tarafından çıkarılan Yönerge ile de sertifika eğitimi alan hekimlerin bu işlemleri gerçekleştirebileceği
düzenlenmişti.
Söz konusu Yönetmelik hükmünün, Yönergenin ve sertifika verilme işlemlerinin iptali istemiyle Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından dava açılmıştır. Danıştay 10. Dairesi E.
2004/13345, K.2006/6302 sayılı kararı ile saç ekimi işleminin tıbbi müdahale olduğundan bu işlemleri
gerçekleştirme yetkisinin hekimlere ait olduğu, uzmanlık gerektiren alanlarda ise sertifika eğitimi ile
uzmanlık kazandırılamayacağı gerekçelerine yer vererek Yönetmelik ve Yönerge hükümlerinin iptaline
karar vermiştir. Bu karar davalı Sağlık Bakanlığı ve davaya davalı idare yanında katılanlar tarafından
temyiz edilmiş, temyiz incelemesi sonucunda İdari Dava Daireleri Kurulu E.2007/243, K. 2008/1290
sayılı karar ile davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle Daire kararının bozulmasına karar vermiştir.
Davacı Derneğin karar düzeltme istemi de reddedilmiştir.
Ancak söz konusu Yönetmelik 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesinin
(b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 5. maddesinde de; “39 uncu maddenin
birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbi işlemlerin tamamı,
sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, "estetik" veya bu anlama gelecek
herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin
tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan madde uyarınca, gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin niteliğine göre hangi işlemlerin hekim ya da
uzman hekim tarafından yapılacağı belirlenecektir. 1219 sayılı Yasa ve diğer hukuksal düzenlemeler
genel hükümler içermekte, hangi tıbbi işlemlerin hangi tıpta uzmanlık alanının yetki alanına girdiğini ise
belirlememektedir.
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Bu nedenle iletide değinilen saç ekimi işlemlerinin Dermatoloji uzmanlarınca yapılıp yapılmayacağına,
tıpta uzmanlık dallarının eğitim müfredatları, saç ekimi

işleminin tıp bilimi açısından özellikleri ve

gereklilikleri dikkate alınarak bilimsel bir değerlendirme sonucunda karar vermek gerekmektedir. Bu
değerlendirmenin yapılması ise bizim alanımızın dışında bulunmaktadır.
Öte yandan saç ekimi işlemlerinin ne tür sağlık kuruluşlarında gerçekleştirileceğine ilişkin de hukuksal
düzenlemelerde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.10.2005 tarih ve 14799 sayılı Genelge ile yukarıda değinilen yargı
kararının uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Genelgede saç ekimi işlemlerinin Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında cerrahi müdahale
birimi bulunan merkezlerde ve hastanelerde yapılabileceği belirtilmiştir.
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