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Diş hekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve
yetkilerinin olup olmadığı hususunda, Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüklerine sorulan
görüş yazılarına istinaden, ilgide kayıtlı yazımız ile 81 İl Valiliği bilgilendirilmiş idi.
İlgi yazımızda, “..Ülkemizde bu işlemin yüz bölgesinde uygulanmasına ilişkin eğitim,
plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve dematoloji yeni adıyla deri ve zührevi hastalıklar
uzmanlık eğitimi içinde verilmektedir. Yani botoks işlemini yüz estetiği alanında
uygulayabilmek için, hekimlik sıfatına sahip olmanın yanısıra, bu uzmanlık dallarında
eğitim görmüş olmak da bir zorunluluktur. Bu şartları taşımaksızın, hekim dışı kişilerin
çeşitli kurslardan edindikleri bilgiye veya belgeye dayanarak hekimlik alanında mesleki
faaliyettte bulunması mümkün değildir…” ifadeleri yer almaktadır.
Bilindiği üzere, güzellik ve estetik işlemleri, 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülmekte iken, bu Yönetmelik 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Anılan Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
kapsamında sayılan tıbbî işlemlerin tamamının, Bakanlığımızca ruhsatlandırılan özel sağlık
kuruluşları bünyesinde yetki sahasına göre, ilgili tabip ve uzman tabiblerin tıbbî
uygulaması şeklinde yapılacağı düzenlenmiştir.
Mülga, Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
kapsamında medikal estetik sertifikası almış hekimler, Yönetmelik yürürlülükte iken
kazandıkları hakları devam ettiğinden, sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri yapabilmektedirler.
Bu kapsamda, söz konusu ilgide kayıtlı yazımızın, diş hekimlerinin botoks, dermal
dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı hususunun
açıklama niteliğinde olduğu, söz konusu uygulamaların yetki sahasına göre, ilgili tabip
ve uzman tabiblerin tıbbî uygulaması olarak ve sertifikalı hekimlerin Yönetmelik
yürürlülükte iken kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri, hakları çerçevesinde
yapabilecekleri hususunda;
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