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Bilindiği gibi Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 10.
Maddesinde sınavsız olarak “bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi”
düzenlenmiş, maddede belirtilen1 koşulları taşıyan hekimlere, 6 ay içinde Bakanlığa
başvurma hakkı tanınmıştı.

Ancak bu Yönetmeliğin kimi hükümleri yargıya taşındı ve bazı yan dallar (örneğin
Yoğun Bakım, Cerrahi Onkoloji, Ağız,Yüz ve Çene Cerrahisi) yönünden yürütmenin
durdurulması kararları verildi.

Bu nedenle bu alanlarda yan dal uzmanlık belgesi almak isteyen hekimler
dosyalarını TUK’a ya hiç sunamadı ya da geri aldı.

Ancak 26 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile tıpta uzmanlık alanında yeniden düzenleme yapıldı ve
Kanun’un 10. maddesiyle tıpta uzmanlık ana dal ve yan dalları ile eğitim sürelerini
gösterir çizelgeler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun’a eklendi.

1219 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 8. Madde ile (Yönetmelik düzenlemesine paralel
olarak); uzun yıllardır bu branşlarda hizmet veren, deneyimli, nitelikli çok
sayıda hekimin bulunduğu dikkate alınarak, bu kişilerin ayrıca ve yeniden yan dal
eğitimi almasına gerek olmaksızın, yan dal uzmanı olmasına imkan tanındı.

“GEÇİCİ MADDE 8 − … Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İş ve Meslek
Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında,
bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra, o yan dal alanında yurt içinde veya
yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar,
yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini
ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz
ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık
belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu,
başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları
değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça
düzenlenir ve tescil edilir.”

Sonuçlar bir yandan www.tuk.saglik.gov.tr adresinde açıklanmaya başlanmış, diğer
yandan başvuruculara “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü” imzalı red cevapları
tebliğ edilmeye başlanmıştır.

1 “Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları,
Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk
Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi,
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve
Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı
eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış
bulunanlar…”



Bu konumdaki hekimler; bu sonuca itiraz etmek ve/veya doğrudan dava açmak
hakkına sahiptirler.

İtiraz etmek isteyenler yönünden;

Yoğunluktan /dikkatsizlikten kaynaklanan hataların düzeltilme ihtimali, belki red
gerekçesine ilişkin belge ve bilgi temin edilmesi gibi nedenlerle, öncelikle itiraz
yolunun denenmesi makul görünmektedir. Ekte itiraz dilekçesi örneği yer
almaktadır.

Ancak Yönetmelik’in geçici 10. Maddesi çerçevesinde yapılan “yan dal uzmanlık
belgesi” başvurularında, itirazlardan sınırlı sayıda hekimin sonuç aldığını, keza
itiraz edilmesi halinde dava açma süresinin daha da uzadığını da hatırlatalım.

İtiraz hakkını kullanacak hekimler yönünden; dilekçelerin iki nüsha olarak
hazırlanmasını; evrak kayıt numarasının yanı sıra, sizde kalacak nüsha üzerine
teslim alındığını gösterir imza/kaşe almanızı önemle hatırlatırız.

Bu halde dava açma süresi hesabı şöyle olmaktadır; itiraz dava açma süresini
durdurur, itirazın sonuçlanması halinde (itiraza olumsuz yanıt verilmesi veya hiç cevap
verilmemesi/susulması hallerinde) dava açma süresi kaldığı yerden, işlemeye devam
eder. Başvurusunun red edildiğini öğrenen bir hekim örneğin 5. gün itiraz dilekçesi
verirse, 60 günlük dava açma süresi durur (yani geriye 55 gün kalır). İtiraz
dilekçesini sunmasının üzerinden 30 gün geçtikten sonra bir cevap aldığını
varsayalım. Bu halde dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder.  Yani
bu halde dava açmak için geriye 55 gün kalır.

Dava açmak isteyenler yönünden;

İtiraz etmeksizin doğrudan dava açmak isteyenler yönünden hesap daha açıktır. Bu
halde dava açma süresi başvuruya red cevabı verilmesinden (sonuçların tebliğ
edilmesinden ve/veya web sitesinden öğrenmenizden) itibaren başlamaktadır. Dava
açmayı düşünenlerin bu tarihten itibaren 60 günleri bulunmaktadır.
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