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DANI~TAY
SEKiziNCi DAiRE
Esas No : 200917859

Davaci ve Yurutmenin Durdurulmasml isteyen :

Kulak Burun Bogaz ve Ba:;;Boyun Cerrahisi Oernegi

Vekili : AV.M.Serdar Karahan

Ugur Mumcu Cad. 48/8 Gaziosmanpa:;;a/ANKARA

Davahlar : 1- Ba:;;bakanllk

2- Sagllk Bakanllgl

Davanm Ozeti : 18.07.2009 tarih ve 27292 saylll Resmi Gazetede yaylmlanan,

Tlpta ve Oi:;;Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Ybnetmeliginin Ek-1 saylll gizelgesinin 3. slraslnda

Aglz,Yuz ve ~ene Cerrahisinin anadal olarak belirlenmesine; Ek-1 saylll gizelge,sinin

27.slraslnda Kulak Burun Bogaz Hastallklan ana dallnln suresinin 4 yll olarak belirlenmesine

i1i:;;kin duzenlemeler ile Ybnetmeligin gegici 9. maddesinde yer alan, "Aglz,Yuz ve ~ene

Cerrahisi" ibaresnin; uzmanllk alanlannln belirlenmesi ile ilgili olarak bir ybntem sorunu

oldugu, duzenlemelerin bilimsel bir temele dayanmadlgl, Aglz, Yuz ve ~ene Cerrahisi

disiplininin Kulak Burun Bogaz Hastallklan ana dallnln da aralannda bulundugu bir gok tiP

disiplininin faaliyet alanl iginde oldugu, bu alanda ihtiyag olmamaslna kar:;;1nyeni bir uzmanllk

ana dall ihdas edilmesinin kamu yaranna ayklrl oldugu, bu durumun uzmanllk egitiminin

verilmesi ve sagllk hizmetinin sunumu noktaslnda karma:;;aya yol agacagl ve Kulak Burun

Bogaz Hastallklan ana dallnln egitim suresinin hig bir gerekgeye dayanmadan kamu yaran ve

hizmet gereklerine aykm olarak klsaltlldlgl ileri surulerek iptali ve yurutmenin durdurulmasl

istenilmektedir.

Savunmalarm Ozeti :Tlpta ve Oi:;;Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Ybnetmeliginin

bir butUn olarak; yargl kararlannln gbzetilmesi, i1gili bilim gevrelerinden gbru:;; allnmasl,

dunyadaki uygulamanln izlenmesi ve bilimsel gerekliliklerin bn plana allnmasl suretiyle

duzenlendigi, Ybnetmeligin hazlrlanmaslnda gbrev alan Tlpta Uzmanllk Kurulu uyelerinin

uzmanllk egitimi veren kurumlar bazlnda temsil i1kesi esas allnarak belirlendigi, tek tek

uzmanllk alanl gbzetilerek Kurul olu:;;turulmaslnln fiilen mumkun olmadlgl ve bunun bir eksiklik

olarak nitelenemeyecegi, aynca Kurul'un konusunda uzman ki:;;ilerden olu:;;acak alt

komisyonlar ile bu konuda gerekli bilimsel gall:;;malar yapmaslnln mumkun oldugu, ana dal -

yan dal belirlenmesine ili:;;kin hukuki durumun 1219 saylll Vasa ve ilgili mevzuat ile idarelere

tanlnml:;; yetki alanlnda ve takdir hakkl kapsamlnda oldugu, Ybnetmeligin Ek gizelgelerinde ve

gegici maddelerinde yer alan duzenlemelerin ulkenin ihtiyaglanna cevap verecek :;;ekilde ve tiP

alanlndaki geli:;;melere paralel olarak yaplldlgl belirtilerek yurutmenin durdurulmasl isteminin

ve davanln reddi gerektigi savunulmaktadlr.

Damstay Tetkik Hakimi Volkan CAKMAK'm Dusuncesi : Gerek tek tek bireylerin

gerekse bir butun olarak toplumun sagllglnl ~orumak, bu amagla plan program yapmak ve

gerekli te:;;kilatl kurmaktan sorumlu olan Sagllk Bakanllglnln yasalar gergevesinde sahip
....•:;.~':.""-~

oldugu takdir hakklnl; uzmanllk egitimine ili:;;kin dqhgonc~ki'Taa[i duzenlemelerden anla:;;lIdlgl
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uzere mevzuatlmlza 1947 yllinda giren ve u,llfe,.rniZ~~;;;~~rkll:;;~~Y!deadlandlrllml:;; olsa da)

uygulamasl bulunan (yeni bir alan olmayan) lef:rahif~it tIR~iSiPl.irifi olan Aglz, Yuz ve ~ene
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Cerrahisini uzmanllk ana dall olarak duzenlemek yonunde kullanllmaslnda hukuka ayklrlilk

bulunmadlgl, bu nedenle Ek-1 saylll <;izelgesinin 3. slraslnda Aglz,Yuz ve <;ene Cerrahisi

disiplininin uzmanllk ana dall olarak belirlenmesine ili§kin duzenleme yonunden yurutmenin

durdurulmasl isteminin reddi gerektigi du§unulmektedir.Diger taraftan; 1947 yllinda

yaylmlanan Tababet Uzmanllk Belgeleri Hakklnda Tuzuk ile mevzuatlmlza giren ve ulkernizde

tiP alanlnda uygulamasl bulunan cerrahi bir tiP disiplinini ifade eden Aglz,Yuz ve <;ene

Cerrahisi alanlnda; sagllk hizmetinin sunumu ve uzmanllk egitim sureci i<;in, bu alanda

<;all§malarda bulunmu§ hekimlerden faydalanmayl oncelikli hale getiren bir gerekliligin

(aciliyetin) varllglndan soz etmek mumkun olmadlglndan, uzmanllk unvanlnln kazanllmaslna

etken olan egitim sureci ve ba§anll olma ozellikleriyle <;eli§tigi a<;lk olan Aglz,Yuz ve <;ene

Cerrahisi alanlnda istisnai bir §ekilde uzmanllk belgesi verilmesini ongoren duzenlemede ve

egitim suresinde degi§iklige gidilmesini gerektiren bilimsel gerek<;elerin ortaya konulamamasl

nedeniyle Kulak Burun Bogaz Hastallklan ana dallnda uzmanllk egitimi suresini dort yll olarak

belirleyen duzenlemede hukuka uyarllk bulunmadlgl ve bu duzenlemeler yonunden

yurutmenin durdurulmasl isteminin kabul edilmesi gerektigi du§unulmektedir.

Danlstay Savclsl Yucel BULMU$'un Dusuncesi : Dava, 18.07.2009 tarih ve 27292

saylll Resmi Gazetede yaylmlanan, Tlpta ve Di§ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin

Ek-1 saylll <;izelgesinin 3. slraslnda Aglz,Yuz ve <;ene Cerrahisinin anadal olarak

belirlenmesine; Ek-1 saylll <;izelgesinin 27.slraslnda Ku!ak Burun Bogaz Hastahklan ana

dallmn suresinin 4 yll olarak belirlenmesine i1i§kin duzenlemeler ile Yonetmeligin ge<;ici 9.

maddesinde yer alan, "Aglz,Yuz ve <;ene Cerrahisi" ibaresinin iptali ve yurutmenin

durdurulmasl istenilmektedir.

Ulkemizde ve Dunya orneginde Aglz, <;ene ve Yuz Cerrahisi egitiminin di§ hekimligi

egitimi i<;inde yer aldlgl ve ulkemizde bu egitimi tamamlayanlannda Aglz, Di§, <;ene

Hastallklan ve Cerrahisi Doktoru ve <;ene cerrahl olarak gorev yaptlklan

bilinmektedir.Dolaylslyla Aglz, <;ene ve Yuz Cerrahisi uzmanllk alanlnln gerektirdigi

unsurlardan birininde di§ hekimligi temel egitimi oldugu anla§llmaktadlr. Bu uzmanllk alanlnln

ugra§1 alam aglz, dil, <;ene, ba§ ve boyun bolgesinin §ekil bozukluklan, doku kaylplan, gomuk

di§ler, kistler v.s gibi <;okgeni§ konulan i<;ermesi nedeniyle bu uzmanllk dallnln hekimlik ile di§

hekimligi alanlannln kesi§tigi noktada bulundugu dosya i<;indeki belgelerden anla§llmaktadlr.

Nitekim davaya konu yonetmeligin taslak goru§melerinde kayda ge<;en muhalefet

§erhinde de, bu ana dalda di§ hekimlerinin yer almadlgl bir sistemin mevcut olmadlgl, di§

hekimlerinin yer almadlgl Aglz, Yuz ve <;ene cerrahisi ana uzmanllk dallnln Dunyadaki

uygulamalarla ortu§medigi gibi uygulamada bazl problem ve tlbbi eksikliklere yol a<;acaglnln

belirtildigi gorulmektedir.

Tlpta Uzmanllk Kurulunun uzmanllk dallannl belirleme konusunda yetkili oldugu a<;lk

olmakla beraber uye saYlsl itibariyle kurulun tum uZJl'larJllk-,;-al~Qlanndanbir temsilci §eklinde

olu§madlgl goz onune allndlglnda uzmanllk alan!Fft' dIU~tl.Jui'u;~~l1!,allnan karann sadece bir
l~"'l~ r.~.~:'l"'"'' '-1-:

kurul karan olmaslndan ziyade "bilimsel bir k&rt;ll" kad~ifi',.olabilrn.$i i<;in tum bilimsel veri
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ve.kriterlerin degerlindirilmesi beklenir.Bunun i<;:inde 0 uzmanllk alanlnln pratigini yuruten

yetkin ki§i ve kurumlann isti§ari goru§unu almaya engel bir durum bulunmamaktadlr.Hele ki

dava konusu olayda taslak goru§melehnde muhalefet §erhi koyan uyenin Aglz,Di§ ve Gene

Hastallklan Cerrahisi Anabilim Dall mensubu oldugu goz onune allndlglnda §erh du§ulen

bilimsel tesbit ve kaygllar a<;:lslndan i§lemin bilimsel bir gerek<;:eye oturtulmasl gerekirdi.

Oysa bu yapllmadan hem Tlpta Uzmanllk Ana Dallan araslnda Aglz ,Yuz ve Gene

Cerrahisine hemde Di§ Hekimliginde Uzmanllk Ana Dallan araslnda Aglz,Di§ ve Gene

Cerrahisine yer verildigi gorulmu§tUr.

Bu durumda ayklrlilk olarak i1eri surulen nedenleri kar§llayacak §ekilde ve bilimsel

gereklilikleri ortaya koyacak bi<;:imde bu uzmanllk alanlannln birle§ik bir ana dal §eklinde mi

yoksa ayn ayn ana dal §eklinde mi te§kilatlanmalannln uygun olacagl konusunda hazlrlanml§

bilimsel bir gerek<;:eye dayanmayan Aglz, Yuz ve Gene Cerrahisi ile Aglz Di§ ve Gene Cerrahisi

§eklinde iki ayn uzmanllk dall getirilmesine ili§kin duzenlemede hukuka ve hizmetin

gereklerine uyarllk bulunmadlgl sonucuna vanlml§tlr.

Yukanda bahsi ge<;:en uzmanllk dallanna iptali istenen Ge<;:ici 9.maddede ayn ayn

yer verilmi§ olmasl kar§lslnda bu madde de yer alan Aglz, Yuz ve Gene Cerrahisi ibaresinde

de hukuka uyarllk gorulmemi§tir.

Yonetmeligin iptali istenen Ek-1 <;:izelgesinin 27.slraslndaki KBB Hastallklan ana

dallnln suresinin 4 yll olarak belirlenmesinde hukuka ayklri bir yon g6rulmemi§tir.

A<;:lklanan nedenlerle dava konusu yonetmeligin Ek-1 <;:izelgesinin 3.slraslndaki Aglz,

Yuz ve Gene Cerrahisi ibaresi ile ge<;:ici 9.maddesinde yeralan Aglz, Yuz ve Gene Cerrahisi

ibaresinin yurutUlmesinin durdurulmasl isteminin kabulu, diger maddeye yonelik yurutmeyi

durdurma isteminin ise reddi gerektigi du§unulmektedir.

TURK MiLLETi ADINA

Hukum veren Danl§tay Sekizinci Dairesince i§in geregi goru§uldu:

2577 saylll idari Yargllama Usulu Yasaslnln 27. maddesinin 2. flkraslnda, idari

i§lemin uygulanmasl halinde giderilmesi gu<;: veya olanakslz zararlann dogmasl ve idari

i§lemin a<;:lk<;:ahukuka ayklrl olmasl ko§ullannln birlikte ger<;:ekle§mesi durumunda yurutmenin

durdurulmaslna karar verilecegi kurall yer alml§tlr.

Uyu§mazllk;18.07.2009 tarih ve 27292 saylll Resmi Gazetede yaylmlanan, Tlpta ve

Di§ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin Ek-1 saylll <;:izelgesinin 3. slraslnda

Aglz,Yuz ve Gene Cerrahisinin anadal olarak belirlenmesine; Ek-1 saylll <;:izelgesinin

27.slraslnda Kulak Burun Bogaz Hastallklan ana dallnln suresinin 4 yll olarak belirlenmesine

ili§kin duzenlemeler ile Y6netmeligin ge<;:ici 9. maddesinde yer alan, "AgIZ,Yuz ve Gene

Cerrahisi" ibaresnin iptali isteminden dogmu§tllr.

Tlpta ve Di§ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin birden fazla hukmu dava

konusu edildiginden, bu duzenlemelere ili§kin h~.~~!;rr:~~}e~.ayn ayn yapllacaktlr.
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Tlpta ve Dis Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin Ek-1 saYIII

cizelgesinin 3. satlrlnda Aglz,Yuz ve Cene Cerrahisi disiplininin uzmanllk ana dall olarak

belirlenmesine iliskin duzenlemenin incelenmesi;

Anayasanm "Yonetmelikler" ba§lIkll 124. maddesinde; Ba§bakanllk, bakanllklar ve

kamu tUzelki§ilerinin, kendi gorev alanlannl ilgilendiren kanunlann ve tuzuklerin

uygulanmasml saglamak uzere ve bunlara aykJrl olmamak §artlyla, yonetmelikler

<;Ikarabilecekleri duzenlenmi§tir.

14.4.1928 gun ve 938 saylll Resmi Gazetede yaylmlanarak yururluge giren 1219

saylll Tababet ve $uabatl Sanatlannm Tarzl icraslna Dair Yasanm, 04/04/2007 gun ve 26483

saylll Resmi Gazetede yaylmlanarak yuruluge giren 5614 saylll Yasanm 4.maddesi ile

degi§tirilen 9. maddesi hukmuyle Sagllk Bakanllgmm surekli kurulu niteliginde Tlpta Uzmanllk

Kurulu ihdas edilmi§tir. Maddenin son flkrasmda;"Kurulun <;all§ma usal ve esaslan ile ilgili

diger hususlarla ihtisas belgelerinin allnmasl ve uzmanllk egitimi ile ilgili diger usal ve esaslar

Sagllk Bakanllgmca hazlrlanlp Bakanlar Kurulunca yururluge konulacak yonetmelikle

duzenlenir. Bu yonetmelik yururluge konuluncaya kadar, mevcut duzenlemelerin

uygulanmasma devam edilir" hukmu yer almaktadlr.

1219 saylll Yasanm, 5614 saylll Vasa yaylmlanmadan once yurulukte bulunan ve

1219 sayill Yasanm ihdas edildigi tarihten antlan degi§iklik yururluge girene kadar

degi§tirilmemi§ olan 9. maddesinde; "ihtlsas vesikalannm sureti ahzi ve bu hususta mer'i

olmasl lazlm gelen kava it i§bu kanunun tarihi meriyetinden sonra Slhhiye ve Muaveneti

i<;timaiye Vekaletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur" hukmune yer verilmi§ ve

bu hukum uyannca Sagllk Bakanllgl tarafmdan hazlrlan tUzukler ile tlpta uzmanllk egitimine

ili§kin usul ve esaslar belirlenmi§tir.

Gunumuze kadar anllan madde hukmune dayanllarak; 1929 yilmda Tababet ve

ihtisas Vesikalan Hakkmda Nizamname, 1947 yllinda Tababet Uzmanllk Belgeleri

Tuzugu, 1956 yllmda Tababet ihtisas Nizamnamesi, 1961 ytlmda Tababet ihtisas Tuzugu,1962

yllmda Tababet Uzmanllk Tuzugu,1973 yilmda Tababet Uzmanllk Tuzugu, 2002 yilmda ise

Tlpta Uzmanllk Tuzugu yaylmlanarak yururluge girmi§ ve son olarak dava konusu edilen

duzenlemeyi i<;eren Tlpta ve Di§ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeligi 18.7.2009

gununde 1219 saytll Yasanm 5614 sayill Vasa ile degi§ik 9. maddesi uyannca yaylmlanarak

yururluge girmi§, tlpta uzmanllk egitimine ili§kin usul ve esaslan belirlemi§tir.

Dava konusu edilen Tlpta ve Di§ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin Ek-1

saylll <;izelgesinin 3. satJrlnda yer alan duzenleme ile Aglz,Yuz ve <;ene Cerrahisi di~.iplini

uzmanllk ana dall olarak belirlenmi§tir. '

Aglz, Yuz ve <;ene Cerrahisi disiplini ilk kez (Aglz ve <;ene Cerrahisi adl altmda) 1947
,,-~.'-;-'":"~"'--:--'-'

ytlmda yaylmlanan Tababet Uzmanllk Belgeleri KaK~mda, :ruz4~te uzmanllk ana dall olarak
,/' .~ \~, .i '."

duzenlenmi§ olup, 1956 yllmda yaylmlanan Y~babet)hti.~asNi%rmnamesinde de yine bir
;~ •.:J~." "'.. ." ~ ~ •

uzmanllk ana dall olarak varllglnl korumu§'tur. 1961 ytlmda ya¥lmlanan Tababet Ihtisas
1. .... ,.. ,"" ~,'
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Tuzugunde ise (Cene Cerrahisi ve Plastik Cerrahi adl altlnda) Cocuk Cerrahisi, Kulak Burun

Bogaz Hastallklan ve Genel Cerrahi uzmanllk ana dallanna bagll; 1962 yllinda yaylmlanan

Tababet Uzmanllk Tuzugunde de (AgIL ve Cene Cerrahisi adl altlnda) Genel Cerrahi uzmanllk

ana dallna bagll bir ileri ihtisas alanl olarak yer alml!?tlr. 1973 yllinda yaylmlanan Tababet

Uzmanllk Tuzugu ve 2002 yllinda yaylmlanan Tlpta Uzmanllk Tuzugunde ise Aglz, Yuz ve

Cene Cerrahisi disiplinine yer verilmemi!?tir.

Hukuk devletinin gerekleri araslnda yer alan kanuni idare ilkesinin gorunumlerinden

biri olan duzenli idare i1kesi ; idarenin duzenleme yapma yetkisine sahip oldugu alanlarda, bu

alanlan tUzuk yonetmelik gibi idari metinlerle objektif bir !?ekilde duzenlemesini ve surekli

uygulamalar ile hukuki istikran tesis ederek buna uymaslnl gerektirmektedir. Dolaylslyla,

idarenin duzenleme yetkisine sahip oldugu alanlarda, aYni ve benzer durumda olan ki!?i ve

olaylar i<;in e!?it uygulamayl saglamak adlna objektif duzenlemeler yapmasl ve istikrarll

uygulamalarda bulunmasl !?arttlr. Bu baglamda; idarenin yetki sahibi oldugu alanlarda

yapacagl duzenlemelerde, hakll bir neden olmadan yerle!?ik, istikrar kazanml!?

uygulamalanndan aynlmasl sahip oldugu serbestiyi duzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bagll

oldugu e!?itlik ilkesine ayklrl kullanmasl anlamlna gelecektir.

idarelerin i!?lem tesis ederken kendilerine Anayasa ve yasalarla <;izilen <;er<;eve i<;inde

takdir hakklna sahip olduklan da a<;lktlr. Ancak bu takdir hakkl, serbest<;e kullanllanabilecek

bir keyfiyeti ifade etmeyip, kamu yaran ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanrlmalldlr.

Aglz, Yuz ve Cene Cerrahisi disiplininin, tlpta uzmanllk egitimine ili!?kin idari

duzenlemelerdeki konumu itibariyle Cerrahi Tip Bilimleri alanlnda yer aldlgl, tiP biliminde yeni

bir alan olmadlgl ve 1973 ile 2002 yillannda yaylmlanan idari duzenlemelerde yer almasa da

1947 yllindan itibaren ulkemizde tiP alanlnda uygulamasl bulunan cerrahi bir tiP disiplinini

ifade ettigi anla!?llmaktadlr.

Davacllar taraflndan; Aglz Yuz ve Cene Cerrahisi disiplininin uzmanllk ana dall olarak

duzenlenmesinin; uzmanllk egitiminin verilmesinde ve sagllk hizmetinin sunumunda slklntl ve

karma!?a yaratacagl, duzenlemenin bilimsel bir a<;lklamaslnln bulunmadlgl ileri surulmu!? ise

de; duzenlemenin yeni bir durum ihdas etmemesi, Cerrahi Tip Bilimleri alanlnda yeni bir durum

yaratmayarak, ulkemizdeki tiP uygulamaslna 1947 yllinda girmi!? olan bir tiP disiplinini ana dal

olarak benimsemi!? olmasl nedeniyle bu iddialara itibar edilmemi!?tir.

Bu baglamda; Sagllk Bakanllglnln Te!?kilat ve Gorevleri Hakklnda Kanun Hukmunde

Kararnamenin 2 .maddesinde sayma suretiyle belirlenen gorevleri uyannca gerek tek tek

bireylerin gerekse bir butUn olarak toplumun sagllglnl korumak, bu ama<;la plan program

yapmak ve gerekli te!?kilatl kurmaktan sorumlu olan Sagllk Bakanllglnln takdir hakklnl; daha

onceki idari duzenlemelerden anla!?lldlgl uzere·ulkemizde (farkll !?ekilde adlandlrllml!? olsa da)

uygulamasl bulunan (yeni bir alan olmayan) Aglz, Yuz ve Cene Cerrahisini uzmanllk ana dall

olarak duzenlemek yonunde kullanmaslnda k'l...l1J..uyaranna ve hukuka ayklrlilk
...:,r7 .-- ...~~,

bulunmamaktadlr. t)!'- ".tf.{~~.;'::'~,
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Bu durumda; Tlpta ve Dil;>Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin Ek-1 saylll

c;izelgesinin 3. satlrlnda Aglz,Yuz ve yene Cerrahisi disiplininin uzmanllk ana dall olarak

belirlenmesine ilil;>kin duzenlemede hukuka ayklrlilk bulunmadlglndan davanln bu klsmlna

ilil;>kinolarak yurutmenin durdurulmasl isteminin reddi gerekmektedir.

Tlpta ve Dis Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin Ek-1 saYIII

cizelgesinin 27.slrasmda Kulak Burun Bogaz Hastalrklarr ana dalmm egitim suresinin 4

YII olarak belirlenmesine i1iskin duzenleme incelenmesi;

Kulak Burun Bogaz Hastallklan disiplini ilk kez 1947 yillnda yaylmlanan Taoabet

Uzmanllk Belgeleri Hakklnda Tuzuk ile uzmanllk ana dall olarak mevzuatlmlza girmil;>, 1956

yllinda yaylmlanan Tababet ihtisas Nizamnamesinde de 3 yll egitim suresi olan bir uzmanllk

ana dall olarak olarak yer almll;>tlr. 1961 yillnda yaylmlanan Tababet ihtisas Tuzugu, 1962

yillnda yaylmlanan Tababet Uzmanllk Tuzugu ile 1973 yllinda yaylmlanan Tababet Uzmanllk

Tuzugunde yine aynl l;>ekilde 3 yil egitim suresi olan bir uzmanllk ana dall olarak olarak yer

almll;>, 2002 yillnda yaylmlanan Tlpta Uzmanllk Tuzugunde de ana dal olarak varllglnl

korumul;> ve egitim suresi bel;> ylla C;lkanlmll;>tlr. Bu surec;ten aC;lkc;a anlal;>lldlgl uzere, 1947

yillndan bu yana uzmanllk ana dall olarak varllglnl koruyan Kulak Burun Bogaz Hastallklan

uzmanllk egitiminin suresi yillar ic;inde bu bilim alanlna ilil;>kinolarak yal;>anan gelil;>im surecinde

bel;>yila kadar uzatilmll;>tlr.

idarelerin tesis ettikleri il;>lemierin (bireysel-duzenleyici) unsurlanndan alan sebep

unsuru idareyi il;>lem yapmaya iten hukuki neden, bir bal;>ka ifadeyle;tLim idari il;>lemlerde

oldugu gibi il;>lemle gerc;eklel;>tirilmeye c;alll;>llan kamu yaranna dayanan hukuki, somut

durumdur. idari il;>lemin sebep ogesindeki hukuka ayklrlilk il;>lem yargl mercii onune

getirildiginde resen dikkate allnacaktlr.

Bu baglamda; idari il;>lemlerin bir sebebe ve gerekc;eye dayall olmasl hukukun genel

ilkelerinden oldugundan, bu ilke gene I anlamda duzenleme veya il;>lem yapan idareyi

uyguladlgl ve duzenleme yaptlgl alanda dogru ve anlamll olgular ortaya koymaya~ ve

denetim yapmaya zorlar. il;>lemlerde gosterilen sebep ve gerekc;e, il;>lemin yasaya uygunlugu

ve dayanaglnl degerlendirme, itiraz edip etmeme konusunda ilgililere yardimci olmakla birlikte,

idarenin saydamllgl, savunma haklan ve idareye guven ilkeleri ve hukuk devleti anlaYIl;>lnln

olul;>umu noktalannda da buyuk oneme sahiptir.

Diger taraftan idarelerin il;>lem tesis ederken kendilerine Anayasa ve yasalarla c;izilen

c;erc;eve ic;inde takdir hakklna sahip olduklan aC;lktlr. Ancak bu takdir hakkl, serbestc;e

kullanilanabilecek bir keyfiyeti ifade etmeyip, kamu yaran ve hizmet gerekleri aC;lslndan

hukuka uygun olarak temellendirilmil;> olgularla desteklenmelidir.

Anayasamlzln 10.maddesinde yer a-Ian el;>itlik ilkesinin gorunumlerinden biri olan

duzenli idare ilkesi; idarenin duzenleme yapma yetkisine sahip oldugu alanlarda, bu alanlan

tuzuk yonetmelik gibi idari metinlerle objektif bir l;>ekilde duzenlernesi,ve surekli uygulamalar ile

hukuki istikran tesis ederek buna uymasl olarak ifaPE( edil;;;~'kt;di;:~pOlaYISIYla, idarenin
•••. .,•.•..j ,- -", ~:\..

duzenleme yetkisine sahip oldugu alanlarda, hukuka ~y~iun olan"uygulam'ayl saglamak adlna
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objektif duzenlemeler yapmasl ve istikrarll uygulamalarda buiunmasl gerekmektedir. Bu

baglamda; idarenin yetki sahibi oldugu alanlarda yapacagl duzenlemelerde, hakll bir neden

olmadan yerle:.?ik, istikrar kazanml:.? uygulamalanndan aynlmasl sahip oldugu serbestiyi

duzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bagll oldugu e:.?itlik ilkesine aykJrl kulianmasl anlar;nlna

gelecektir. idarelerin; duzenleme yetkisine sahip oldugu alanlarda, uygulamalan yagln

gereklerine ve toplumun ihtiyaylanna uygun olarak degi:.?tirip, yeniden duzenlemesi, kamu

hizmetine egemen olan ilkelerden biri olan uyarlama(degi:.?kenlik) ilkesi uyannca hem bir gorev

hem de bir yetki ise de; bu yetkinin hukuka uygun olarak kullanilmasl ve duzenlemede yapllan

degi:.?iklige temel olan, bir ba:.?ka ifadeyle kamu yarannl geryekle:.?tirecek bu duzenlemeyi

gerektiren olgulann somut olarak ortaya konulmasl :.?arttlr.

Bu kapsamda, dava konusu uyu:.?mazllk yukanda belirtilen temel hukuki ilkelerle

birlikte ele allnlnca, ulkemizdeki hukuki duzenlemeler yeryevesinde geli:.?im sureci yukanda

klsaca belirtilen Kulak Burun Bogaz Hastallklan ana dallnda, 2002 yllindan bu yana be:.?yllllk

bir zaman diliminde verilen uzmanllk egitimi suresinin dort ylla du:.?urulmesine ili:.?kin

degi:.?ikligin bu duzenlemeyi hukuka uygun kllacak bilimsel gerekyelere dayanmasl

gerekmektedir.

Aynca, tiP gibi insan hayatlna dogrudan etkisi olan bir alanda sagllk hizmetini

sunacak uzmanlann egitim suresine ili:.?kinolarak yapllan degi:.?ikligin , salt bu konuda idarenin

yetkili olmasl ve takdir hakklna sahip bulunmasl gibi kavramlarla aylklanamayacagl, anlian

konularda degi:.?iklige gidilmesini yeni duzenleme yapllmaslnl gerektiren bilimsel gerekyelerin

ortaya konulmaslnl da gerektirdigi tartl:.?maslzdlr. Aksi, idarenin sahip oldugu duzenleme

yetkisini ve takdir hakklnl yukanda belirtilen ilkelere ve dolaylslyla hukuka uygun kullanmadlgl

anlamlna gelecektir.

Davall idarelerce, dava konusu duzenlemelerin; uzun suren toplantl ve yall:.?malar

neticesinde, bilimsel yevrelerden goru:.? allnarak ulkemiz ihtiyaylan ve geli:.?mi:.? ulkelerin

uygulamalan gozetilerek alanlnda uzman ki:.?ilerce yaplldlgl ve tlpta uzmanllk egitimine ili:.?kin

olarak ana dal ve yan dal belirlemek konusunda takdir hakkl ve yetkisinin uhdelerinde oldugu

ve bu yetkinin hukuka uygun olarak kullantldlgl ileri surulmu:.?tUr. Ancak; bu iddialan

destekleyen ve duzenlemenin yapllmaslna temel te:.?kil eden bir bilimsel yall:.?manln ya da

raporun bulunmadlgl; ulkemizde Kulak Burun Bogaz Hastallklan egitiminin suresinin dort ylla

du:.?urulmesi yonundeki gerekliligi ortaya koyan verilerin ve bu yondeki akademik yevrelerden

alJnml:.? bilimsel goru:.?lerin dikkate allnarak duzenleme yaplldlglnl gosterecek bilgi ve

belgelerin sunulamadlgl gorulmektedir.

Aynca Sagllk BakanliQInca; yeterli savunma suresi olmadlglndan ve hangi

duzenlemelere ka r:.?I dava ayllacagl bilinemeyeceginden yapllan duzenlemelere ili:.?kin bilimsel

raporlann hazlrlanamadlgl ileri surulmu:.?tur. Ancak; Dairemizin konuyla ilgili daha onceki

kararlannda da gerekye olarak yer verdigi, duzenlern,eyi 'hu"kuki·'·kllacak ve kamu yaranna

yonelik bilimsel gerekye kavraml; dava konusu duzeni~mei1in y~p'ld,ci;,a:.?amadan once ortaya. ,

Ylkml:.? olan ve duzenlemeye yol ayan gereklili~i "i:.?lemin' sebep }J~, amay unsurunu da
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olw;;turacak ~ekilde ortaya koyan ve dolaylslyla idari duzenlemeye yon veren bir kavramdlr. Bir

ba~ka ifadeyle bilimsel gerekc;e(rapor, veri) duzenlemeye temel te~kil ettiginden duzenleme

yaplldlgl, sonuc;landlgl anda zaten var -alan bir- kavraml ifade etmekte olup, duzenleme hukuk

aleminde sonuc; dogurup, dava konusu edildikten soma olu~turulacak bir sebep degildir.

Bu aC;lklamalar 1~lgmda;Kulak Burun Bogaz Hastahklan ana dahnda uzmanhk egitimi

suresini dort yJl olarak belirleyen duzenlemeyi hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir

hakkml ve duzenleme yetkisini kamu yaran ve hizmet gerekleri uyannca kullandlgml ortaya

koyacak bilimsel gerekc;enin bulunmadlgl anla~lldlgmdan, Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk

Egitimi Yonetmeliginin; Ek-1 sayJlI c;izelgesinin 27. slrasmda yer alan Kulak Burun Bogaz

Hastahklan ana dah uzmanhk egitimi suresinin dort yJl olarak belirlenmesine ili~kin

duzenlemede hukuka uyarhk gorulmemi~tir.

Tlpta ve Dis Hekimliginde Uzmanltk Egitimi Yonetmeliginin gecici 9.

maddesinde yer alan "Aglz, Yuz ve Cene Cerrahisi" ibaresinin incelenmesi;

Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeliginin "Yeni ihdas Edilen Ana

Dallarda Uzmanhk Belgesi Verilmesi" ba~hkh Gec;ici 9. maddesinde; "Aglz, Yuz ve <;ene

Cerrahisi, Askeri Saghk Hizmetleri, Aglz, Di~ ve <;ene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti,

Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Di~ Tedavisi ana dallannda, bu Yonetmeligin yururluge

girdigi tarihten once a ana dal alanlnda yurt ic;inde veya yurt dl~mda en az dort yJlI egitim

kurumlannda olmak uzere altl yil sureyle ara~tlrma, uygulama ve ince!eme yapml~ bulunanlar,

yaptlklan ara~tlrma, uygulama ve incelemeler ile aldlklan egitimlere ait belgelerini ve bu

alanda yurt ic;i ve yurt dl~mda yaYlmlanml~ bilimsel yaymlannl ibraz ederek, bu Yonetmeligin

yururluge girdigi tarihten itibaren altl ay ic;erisinde uzmanlik belgesi almak ic;in Bakanliga

ba~vurabilir. Ba~vurular Kurul tarafmdan birinci flkrada belirtilen ba~vuru suresinin bitiminden

itibaren altl ay ic;erisinde degerlendirilir. <;ali~malan yeterli gorulenlerin uzmanlik belgeleri

Bakanlikc;a duzenlenerek uzmanliklan tescil edilir." hukmune yer verilmi~tir.

Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yonetmeliginin Gec;ici 9.maddesi, madde

metninden de anla~i1dlgl uzere; bazl ana dal alanlannda yaptlgl c;ali~malan belgeleyen

hekimlere istisnai bir ~ekilde uzmanlik belgesi verilmesine ili~kin bir duzenlemedir.

Tlpta uzmanlik egitiminde bugune Kadar yaYlmlanml~ idari duzenlemelerin birlikte

degerlendirilmesinden; bazl ana dal ve yan dallarda istisnai yollardan (smav ~artl olmadan

veya egitim surecine tabi tutulmadan) uzmanllk belgesi verilmesinin yeni bir uygulama

olmadlgl anla~llmaktadlr. 1956 yllmda yaylmlanan Tababet ihtisas Nizamnamesinin gec;ici 4.

maddesinin 1. flkrasmda; ic; Hastaliklan uzmanl alan tabiplerden, verem sava~

dispanserlerinde 6 yJldan fazla c;ali~ml~ olanlara, Gogus Hastaliklan uzmanllgl belgesi

verilecegi hukum altma alinml~tlr. Behzer bir duzenlemeye 1961 yJlmda yaylmlanan Tababet

ihtisas Tuzugunde de yer verilmi~ ve anJlan Tuzugun gec;ici 6. maddesinde; bir tiP dsiplininde

uzmanligl bulunan tabiplerden bir ileri ihtisas alanmda,;af~~;~~-~,'etUd, bilimsel yaym yapml~,,-:r . "._. ' '". ".:.
olanlann iligili belgeleri sunmak ve Saglik Bakanllglr#?;kuru.lC!~a~-komisyonun incelemesinden

gec;mek ko~uluyla ileri ihtisas uzmanlik belgesi ~a~i'~c,~gf h4J~pm :~It~na alinml~tlr. Bu iki
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ornege paralel olarak; 1962 yllinda yaylmlanan Tababet Uzmanllk Tuzugunun ge<;ici 5. ve

ge<;ici 6. maddesinde; 1973 yllinda Tababet Uzmanllk Tuzugu ge<;ici 3., 4. ve 5. maddelerinde;

2002 yllinda yaylmlanan Tlpta Uzmarlilk Tuzugunun ge<;ici 6. ve 7. maddelerinde ve" son

olarak dava konusu duzenlemeleri i<;eren Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi

Yonetmeliginin 9. maddesinde, idari istikrar olu~turacak ~ekilde benzer duzenlemelere yer

verilmi~tir.

Bu duzenlemelerin hepsinde yer alan ortak ozellik; istisnai yollardan uzmanllk belgesi

alacak olan tabiplerde, yeterliliklerini ortaya koyacak nitelikte bir taklm ~artlann aranmasldlr.

Bu ~artlar; bilimsel <;all~ma, ara~tlrma, etUd yapml~ olmak, yurt i<;inde ya da yurt dl~lnda'belli

niteliklere sahip sagllk kurumlannda <;all~malarda bulunmu~ olmak gibi bilimsel yeterlilige

i1i~kin ozellikler olarak kar~lmlza <;lkmaktadlr.Aynca, genel itibariyle anllan madde ile gudulen

amacln ; tiP biliminin geli~imine paralel olarak yeni ihdas edilen uzmanllk dallannda, kendisini

yaptlgl uygulama ve <;all~malarla yeti~tirmi~ olan uzman hekimlerden faydalanllmasl ve bu

dallarda verilmeye ba~lanacak uzmanllk egitiminin kesintiye ugramaslnln onune ge<;ilmesi

oldugu anla~lImaktadlr.

Diger taraftan Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin 14.maddesi

ile 30. maddesi araslnda yer alan duzenlenmelerde, uzmanllk egitimine giri~ SlnaVI, uzmanllk

eg' is" eci ve uz a Ilk egi 'minin tamamlanmasl sureci aynntlll bir ~ekilde belirlenmi~tir. Bu

a~anll olma (slnav) ozelliklerini gerektirdigi anla~llmaktadlr.

2002 yllmda yaylmlanan Tlpta Uzmanllk Tuzugunun ge<;ici 6. maddesi hukmu yan

dallara ili~kin hukumler i<;erse de, i~ bu davaya konu olan ge<;ici 9. madde hukmune paralel bir

duzenleme i<;ermektedir.

2002 yllinda yaylmlanan Tlpta Uzmanllk Tuzugunun ge<;ici 6. maddesi hukmu,

Dairemizin 19.11.2003 gun ve E:2002/3784;K:2003/5027 saylll karanyla iptal edilmi~ ancak bu

iptal karan Danl~tay idari Dava Daireleri Kurulunun 8.12.2005 gun ve E:2004/133;K:2005/2681

saylll karanyla bozulmu~tur. Danl~tay idari Dava Daireleri Kurulunun anllan karannln

gerek<;esinde; "Tlpta Uzmanlik TOzOgOnOn Gegici 6. maddesi hOkmO ile tip ilminde meydana

gelen geli§meler ve buna bagIJ olarak tlpta uzmanIJk egitiminde yapJlmasl gereken degi§iklikler

dikkate almarak baZi yan dallann ana dal olmasl veya bazl yeni dallann ihdas edilmesi gibi

bilimsel ve objektif durum ve gereklilikler gergevesinde TOzOge ek gizelgede belirtilen bu yeni

dallarda uzmanIJk egitiminin verilmesini saglayacak uzman ihtiyaci dikkate almarak sadece

yeni ihdas edilen dallarda ve belirli sOre ile slmrll olmak Ozere istisnai yoldan uzmanllk beJgesi

verilmesi imkanmm getirildigi, bu surette bu dallarda egitimin kesintiye ugramasmm onOne

gegilmesinin amaglandlgl ve bu hali ile 'hizmet gereklerine uygun oldugu anla§Jldlgmdan amlan

dOzenlemede Tlpta Uzmanllk Kurulunca ibaresi harig hukuka aykmIJk gorOlmemi§tir." ifadesine

yer verilmi~tir. AllntlSI yapllan bu karar ve yukanda ye;'~~rilen'a<;lklamalar 1~lglnda; istisnai bir

~ekilde ana dallyan dal uzmanllk belgesi ve~~i)1lesil')e_iii~kincduzenleme; ancak yeni ihdas
f~, ~ ~.~- .\.-', '<.. :. ".

edilmi~ (henuz beige ile tescil edilmi~ bir Dtman' hekim::bulu'nmayan) alanlarda, kengisini
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uygulama ve <;:all~malanyla yeti~tirmi~ uzman hekimlerden gerek saglik hizmetinin sunumu

gerekse egitici olarak faydalanmak ve uzmanllk egitiminin kesintiye ugramasml engellemek

amaclyla kamu yaranna yonelik aciliyet gerektiren bir ihtiyacm kar~lIanmasl i<;:inyaptlmasl

durumunda hukuki bir zemine oturacakttr. Dolaylslyla yukanda belirtildigi uzere, boyle bir

ihtiya<;: da; ancak mevzuatlmlzda bugune kadar hi<;:yer almaml~ ve henuz beige ile tescil

edilmi§ bir uzman hekim bulunmayan uzmanllk alanlan i<;:insoz konusu olabilecektir.

Bu itibarla, yukanda belirtilen karann gerek<;:esi ve saglik hizmetinin mahiyeti goz

onunde bulunduruldugunda, belirli sure ile smlrll olmak uzere ve istisnai yoldan uzmanlik

belgesinin verilmesi uygulamasl, yeni ihdas edilen ana dallarda egitimin kesintiye ugramamasl

ve ge<;:i~ surecindeki uzman ve egitici ihtiyacmln kar~llanmasl amaclyla getirilmi~ ge<;:ici bir

duzenlemedir. Bu nedenle, dava konusu Ge<;:ici 9. madde He getirilen duzenlemenin belirtilen

smlrlar i<;:indekalip kalmadlgmm irdelenmesi gerekmektedir.

Yukanda yer alan a<;:lklamalarda beirtildigi uzere, Aglz, Yuz ve Gene Cerrahisi

disiplininin; tlpta uzmanllk egitimine ili§kin idari duzenlemelerdeki konumu itibariyle Cerrahi Tip

Bilimleri alanmda yer aldlgl, tiP biliminde yeni bir alan olmadlgl ve 1973 ile 2002 y"lannda

yaylmlanan idari duzenlemelerde yer almasa da 1947 y"mdan itibaren ulkemizde tiP alanmda

uygulamasl bulunan cerrahi bir tiP disiplinini ifade ettigi anla~"maktadlr.

Bu baglamda; 1947 yllmda yaylmlanan Tababet Uzmanllk Belgeleri Hakkmda Tuzuk

ile mevzuatlmlza giren ve ulkemizde tiP aianmda uygulamasl bulunan cerrahi bir tiP disiplinini

ifade eden Aglz,Yuz ve Gene Cerrahisi alanmda; saglik hizmetinin sunumu ve uzmanllk egitim

sureci i<;:in,bu alanda <;:ali~malarda bulunmu§ hekimlerden faydalanmayl oncelikli hale getiren

bir gerekliligin (aciliyetin) varllgmdan soz etmek mumkun olmadlgmdan, uzmanlik unvanmm

kazanllmasma etken olan egitim sureci ve ba~anli olma ozellikleriyle <;:eli~tigi a<;:lk olan,-
Aglz,Yuz ve Gene Cerrahisi alanmda istisnai bir ~ekilde uzmanlik belgesi verilmesini ongoren

dava konusu duzenlemede hukuka uyarlik bulunmamaktadlr.

Bu nedenlerle, hukuka ayklnllklan ortaya konulmu~ olan duzenlemelerin; insan

hayatma dogrudan etkisi olan bir tiP alanl i<;:inuzman olacak hekimleri belirleme konusunda

duzenleme yapmasl ve uzmanllk egitim suresini belirlemesi dikkate alindlgmda, giderilmesi

gu<;:veya olanakslz zararlar doguracagl da a<;:lktlr.

A<;:lklanan nedenlerle, Tlpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeliginin;

ge<;:ici 9.maddesinde yer alan "Aglz,Yuz ve Gene Cerrahisi" ibaresi ve Ek-1 say"l <;:izelgesinin

27.slrasmda Kulak Burun Bogaz Hastaliklan ana dalinm suresinin 4 ytl olarak belirlenmesine

ili§kin duzenleme yonunden 2577 say"l Yasanm 27. maddesinde ongorulen ko~ullann

ger<;:ekle~mi~ oldugu anla~"dlgmdan yurutmesinin durdurulmasma; Ek-1 saylll <;:izelgesinin

Aglz,Yuz ve Gene Cerrahisi disiplinini ' ana dal olarak belirleyen 3. satlrlndaki duzenlemenin

yurutmesinin durdurulmasl isteminin reddine, 05.04.2010 gununde oybirligi He karar verildi.

Ba~kan Uye Uye ?,,;;r~~~. Uye
1.~,ft ,v,;. .' ~. '\~

Ayla Sinan Yeniay it lda\tt S,ddlk
It/' ).:~ :~~~ ~.. '.
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GE<;ICI MADDE 9 - (1) AglZ, Yiiz ve <;ene Cerraliisi, Askeri Saghk Hizmetleri, Aglz,
Di~ve <;ene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Di~
Tedavisi ana dalIarmda, bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten once 0 ana dal
alanmda yurt h;inde veya yurt dl~mda en az dort yIlI egitim kurumlannda olmak iizere
altt yIl siireyle ara~tlrma, uygulama ve inceleme yapml~ bulunanlar, yapttklan
ara~tlrma, uygulama ve incelemeler ile aldlklan egitimlere ait belgelerini ve bu alanda
yurt icyive yurt dl~mda yaYlmlanml~ bilimsel yaymlanm ibraz ederek, bu Yonetmeligin
yiiriirliige girdigi tarihten itibaren altl ay icyerisindeuzmanhk belgesi almak icyin
Bakanhga ba~vurabilir.

(2) Ba~vurular Kurul tarafmdan birinci fIlaada belirtilen ba~vuru stiresinin bitiminden itibaren
altl ay iyerisinde degerlendirilir. <;ah~malan yeterli gortilenlerin uzmanlIk belgeleri
Bakanhkya dtizenlenerek uzmanhklan tescil edilir.

Ana Dallar Egitim Siireleri
5 yI! i9 HastalIklan uzmanlan i9in 2 yI!

1- Acil TIp Genel Cerrahi uzmanlan i9in 2 yI!

2- Adli TIp 4 yI! Patoloji uzmanlan i9in 2 yI!

Kulak-Burun-Bogaz HastalIklan uzmanlan i9in 2 yI!
,/ "3- Aglz, Yilz ve <;ene Cerrahisi 5 yll

Plastik, Rekonstrilktif ve Estetik Cerrahi uzmanlan i9in 2 yil
4- Aile Hekimligi 3 yll
5- Anatomi 3 yI!
6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 yI!
7- Askeri SaglIk I-1izmetleri 3 yll
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 yll
9- <;ocuk Cerrahisi 5 yJl
10- <;ocuk Saghgl ve I-1astahklan 4 yI!

I 1- <;ocuk ve Ergen Ruh Sagllgl ve
Ruh Saghgl ve Hastahklan uzmanlan i9in

Hastallklan
4 yI!

2 yJl
12- Deri ve Zilhrevi HastalIklan 4 yll
13- Enfeksiyon I-1astahklan ve Klinik 5 yJl
Mikrobiyoloj i Tlbbi Mikrobiyoloji uzmanlan i9in 3 yJl
14- Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon 4 yJl
15- Fizyoloji 3 yll
16- Genel Cerrahi 5 yI!

17- Gagils Cerrahisi 5 yll
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlan i9in 2 yI!
Genel Cerrahi uzmanlan i9in 3 yI!

4 yI! i9 I-1astalIklan uzmanlan i9in 2 yI!
,

18- Gagils I-1astahklan
19- Gaz Hastallklan 4 yll
20- Halk Saghgl 4 yll
21- Hava ve Uzay Hekimligi 3 yI!
22- I-1istoloji ve Embriyoloji 3 yll
23- ic;;I-lastalIklan 4 yI!
24- Kadtn HastalIklan ve Dogum 4 yI!

25- l<alp ve Damar Cerrahisi 5 yll
GagUs Cerrahisi uzmanlan i9in 3 yI!
Genel Cerrahi uzmanlan ic;;in3 yil

26 Kardiyoloji 4 yil ic;;I-lastalIklan uzmanlan i9in 2 yil
27 Kulak Burun Bogaz HastalIklan 4 yJl
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