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TIPTA VE D  HEK ML NDE UZMANLIK E  YÖNETMEL

NC  BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , t p ve di  hekimli i alanlar nda uzmanl k e itiminin usul ve esaslar

düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; t p ve di  hekimli i alanlar nda e itim vermeye yetkili kurum ve kurulu lar  ve

uzmanl k e itimi ile ilgili ki ileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1219 say  Tababet ve uabat  San’atlar n Tarz cras na Dair Kanunun 9 uncu

maddesine dayan larak haz rlanm r.
Tan mlar ve k saltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeli in uygulanmas nda;
a) Bakanl k: Sa k Bakanl ,
b) Birim: Kurumlar n, belirli bir uzmanl k dal nda uzmanl k e itimi veren anabilim dal , bilim dal , klinik veya

laboratuvarlar ,
c) Birim sorumlusu: Kurumlar n anabilim veya bilim dal  ba kanlar , klinik veya laboratuvar eflerini, Adli T p

Kurumu için Adli T p Kurumu Ba kan ,
ç) Çekirdek e itim müfredat : Uzmanl k e itimi s ras nda uygulanmas  gereken asgari e itim ve ö retimi,
d) DUS: Di  Hekimli i Uzmanl k E itimi Giri  S nav ,
e) Fakülte: T p veya di  hekimli i fakültelerini,
f) Genel Müdürlük: Bakanl k Sa k E itimi Genel Müdürlü ünü,
g) Geni letilmi  e itim müfredat : Her birim için çekirdek e itim müfredat  da içeren ve o birime özgü e itim ve

retimi,
) Kurul: T pta Uzmanl k Kurulunu,

h) Kurum veya e itim hastanesi: T p ve di  hekimli i fakülteleri ile Gülhane Askeri T p Akademisini, Bakanl kça
uzmanl k e itimi vermeye yetkili k nan sa k kurumlar  ve Adli T p Kurumunu,

) ÖSYM: Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezini,
i) TUS: T pta Uzmanl k E itimi Giri  S nav ,
j) Uzman: Ekli çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanl k e itimini tamamlayarak o dalda sanat  uygulama

hakk  ve uzmanl k unvan  kullanma yetkisi kazanm  olanlar ,
k) Uzmanl k e itimi: T p veya di  hekimli inde uzman olabilmek için gereken e itim ve ö retimi,
l) Uzmanl k ö rencisi: Kurumlar ndaki kadro ve pozisyonlar  ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre

uzmanl k e itimi gören ki ileri,
m) YDUS: Yan Dal Uzmanl k E itimi Giri  S nav ,
n) YÖK: Yüksekö retim Kurulunu,
ifade eder.
Uzmanl k yetkisinin kullan lmas
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanl k belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve ekilde uzmanl k

unvan ve yetkisini kullanamazlar.

NC  BÖLÜM
pta Uzmanl k Kurulu

Kurulun olu umu ve çal ma esaslar
MADDE 6 – (1) Kurul a da belirtilen üyelerden olu ur.
a) Bakanl k Müste ar , ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Mü aviri.
b) Biri di  tabibi olmak üzere e itim hastanelerinden Bakanl n seçece i be  üye.
c) Dört t p fakültesinden ve bir di  hekimli i fakültesinden YÖK’ün seçece i birer üye.
ç) Gülhane Askeri T p Akademisi ve Fakültesinin seçece i bir üye.
d) Türk Tabipleri Birli inin seçece i bir üye.
e) Türk Di  Hekimleri Birli inin seçece i bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri as l üye say  kadar yedek üye de belirler.
(3) Kurula seçilen as l ve yedek üyelerin uzman olmalar , ayr ca en az üç y ll k klinik veya laboratuvar efi ya da

profesör unvan na sahip bulunmalar artt r. Üyelerin görev süreleri üç y ld r. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
(4) Kurul, Bakanl n daveti üzerine y lda en az iki kez toplan r. Kurul, üyelerden en az be inin teklifi ile ola anüstü

toplan r. Kurula Bakanl k Müste ar  veya yap lan ilk toplant da üyeler aras ndan seçilen ba kan vekili ba kanl k eder.



(5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin kat  ile toplan r. Türk Tabipleri Birli i temsilcisi yaln zca tabiplerle ilgili, Türk
Di  Hekimleri Birli i temsilcisi de yaln zca di  tabipleri ile ilgili konular n görü ülece i toplant lara kat labilir ve kendi
meslek alanlar  ile ilgili konularda oy kullan r. Toplant  nisab n bulunmamas , gündem maddelerinin bitirilememesi veya
toplant n ertelenmesine salt ço unlukla karar verilmesi halinde, toplant  Kurul ba kan  taraf ndan takip eden ilk çal ma
gününe ertelenir.

(6) Kuruldaki görü meler gündemdeki s raya göre yap r. Gündemdeki maddelerin s ras  Kurul karar  ile
de tirilebilir. Her üye gündem d  bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yaz  olarak Kurul
ba kan na iletilir. Kurul ba kan , önergeler hakk nda leh ve aleyhte konu mak isteyenlere söz verir ve önergenin
görü ülmesini Kurulun onay na sunar. Kurul ba kan , ayn  konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birle tirerek
görü türme yetkisine sahiptir.

(7) Kurul kararlar  oyçoklu uyla al r. Oylar n e itli i halinde ba kan n bulundu u taraf ço unlu u sa lam  say r.
Kurumlar n e itim yetkisinin kald lmas na ili kin kararlar, toplant ya kat lanlar n üçte iki ço unlu u ile al r.

(8) Kararlar ve varsa kar  oylar, karar tarihinden itibaren üç i  günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yaz larak
imzalan r ve sekreteryaya bildirilir.

(9) Kurul toplant lar na üst üste iki kez mazeretsiz olarak kat lmayanlar n üyeli i dü er.
Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri unlard r:
a) Kurumlara uzmanl k e itimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kald lmas na ili kin teklifleri görü üp karara

ba lamak,
b) Uzmanl k e itimi veren kurum ve birimin fiziki yap , yatak say , e itim araç, gereç ve personel durumu

yönünden sahip olmas  gereken asgari nitelik ve standartlar  belirlemek,
c) lgili uzmanl k dal n çekirdek e itim müfredat  belirlemek ve ilan etmek,
ç) Uzmanl k dallar n rotasyonlar  ve bu rotasyonlar n süreleri hakk nda karar vermek,
d) 25 inci maddenin üçüncü f kras n (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanl k e itimi takip sistemi

bile enlerine ili kin formlar  olu turmak ve yay mlamak,
e) lgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formlar  vas tas yla uzmanl k e itiminin nitelik ve standartlara

uygunlu unu, mesleki uygulama ve bilimsel çal malar n yeterlili ini takip etmek,
f) Yap lan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya yapt rmak,

denetimler sonucunda düzenlenen raporlar  görü üp karara ba lamak,
g) Uzmanl k e itimi s nav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere kat labilecek e itim sorumlular  tespit

etmek,
) Yurt d ndaki uzmanl k e itimi veren kurumlar n tan nm k listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek, yabanc

ülkelerde uzmanl k e itimi yapanlar n bilimsel de erlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve de erlendirilmelerin
yap labilece i fakülteler ile e itim hastanelerini belirlemek,

h) Yeni uzmanl k dallar n ihdas edilmesi ile ilgili görü  bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacaklar n ba vuru
ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki ba vurular  karara ba lamak,

) Ekli çizelgelerde yer alan uzmanl k alanlar  d nda ihtiyaç duyulan uzmanl k sonras  sertifikal  e itim program
düzenlenecek alanlar  ve e itimin süresi ve yeri ile usul ve esaslar  belirlemek,

i) T pta uzmanl k e itimi ve uzman insan gücü ile ilgili görü ler vermek, uzmanlar n t bbi geli meleri izlemelerini
sa lay  inceleme ve ara rmalar yapmak, yapt rmak ve sonuçlar  ilgili kurum ve kurulu lara iletmek,

j) Görev alanlar yla ilgili konularda çal malar yapmak ve görü  haz rlamak üzere, görev süresini ve üye say
belirledi i geçici komisyonlar kurmak.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 8 – (1) Bakanl k, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 1219 say  Kanunda

belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek üyelerin kimlik ve
ileti im bilgilerini kendilerine tebli  edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayr lan veya üyeli i dü en üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere ayn  kurumun
birinci s radaki yedek üyesi görev yapar. Bo alan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi
Bakanl a bildirir.

Kurul sekreteryas
MADDE 9 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük taraf ndan yürütülür. Sekreterya hizmetlerini

yürütmek üzere yeterli nitelik ve say da personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
itim Kurumlar  ve E itim Sorumlular

itim kurumlar n nitelikleri ve standartlar
MADDE 10 – (1) E itim kurumlar  ve birimlerinin nitelikleri ve standartlar  Kurul taraf ndan belirlenir ve

Bakanl kça internet ortam nda yay mlan r.



itim kurumlar n denetimi
MADDE 11 – (1) E itim kurum ve birimleri Kurul taraf ndan belirlenen nitelik ve standartlara uymak zorundad r.
(2) E itim kurum ve birimleri fiziki yap lar , teknik donan mlar , personel durumlar , e itim, uygulama ve ara rma

faaliyetlerinin standartlara uygunlu u yönünden Kurul taraf ndan ya da 7 nci maddenin birinci f kras n (j) bendi uyar nca
olu turulan komisyonlarca, en az üç y lda bir denetlenir.

(3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü f kras n (g) bendinde yer alan denetim formu doldurulur ve Kurula
sunulur.

(4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hatalar n giderilmesi için Kurul taraf ndan kurumlara uyar  yaz
gönderilir. Bu yaz da; eksiklik ve hatan n tan , bunlar n giderilmesi için al nmas  gereken önlemler ile verilen süre
belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hatalar n giderilmemesi halinde kurum veya birimin e itim yetkisi kald r.

(5) E itim yetkisi kald lan kurumlar eksikliklerini gidererek e itim yetkisini almak için Bakanl k arac yla Kurula
yeniden ba vurabilir.

Akademik kurullar
MADDE 12 – (1) Kurum ve birimler; e itim-ö retim, uygulama ve ara rma faaliyetlerinin de erlendirilmesi ve

bilimsel denetimin etkinli inin sa lanmas  için tabi olduklar  mevzuat çerçevesinde uzmanl k e itimini düzenleme ve
koordine etme görevini kendi akademik kurullar nca yapar.

itim sorumlular
MADDE 13 – (1) T pta ve di  hekimli inde uzmanl k e itimi, ilgili alanda uzmanl  olan e itim sorumlular

taraf ndan verilir.
(2) T pta uzmanl k e itiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri T p Akademisinde 2547 say  Yüksekö retim

Kanunu ve 2955 say  Gülhane Askeri T p Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç y ll k uzman olan
yard mc  doçentler; e itim ve ara rma hastanelerinde klinik ve laboratuvar efi, ef yard mc  ve kadro unvan na
bak lmaks n profesör ve doçentler; Adli T p Kurumunda 2659 say  Adlî T p Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu
ba kanlar  ile en az üç y l süreyle ihtisas kurullar nda üyelik yapm  adli t p uzmanlar  sorumludur.

(3) Ba asistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan ö retim üyeleri ve ö retim görevlileri, e itim sorumlular
nezaretinde uzmanl k e itiminde görev al r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanl k E itimi

Uzmanl k ö rencisi
MADDE 14 – (1) Uzmanl k ö rencisi; kurumlar ndaki kadro unvan  ne olursa olsun, t pta ve di  hekimli inde

uzmanl k ana veya yan dallar ndan birinde uzman olarak yeti tirilmek amac yla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde e itim ve ö renim gören, ara rma ve uygulama yapan tabip veya di  hekimidir.

(2) Uzmanl k ö rencilerinin istihdam ekli, kurumlar n özel mevzuat hükümlerine tabidir.
Uzmanl k e itimine giri  s navlar
MADDE 15 – (1) Uzmanl k e itimine giri  s nav  t p fakültesi mezunlar  için TUS, di  hekimli i fakültesi mezunlar

için DUS olmak üzere ÖSYM taraf ndan y lda en az iki defa ayr  ayr  yap r. YDUS, Yan Dal Uzmanl k E itimi Giri  S nav
Yönetmeli ine göre yap r.

(2) Kurumlar, her s nav dönemi için aç lmas  istedikleri uzmanl k ö rencisi kadrolar  ba  olduklar  üst kurumlar
arac  ile Bakanl a bildirir. Bakanl k, Kurulun görü ünü alarak kadrolar  kurum ve birim ad  belirtmek suretiyle
ÖSYM’ye bildirir.

(3) ÖSYM her s nav dönemi için ba vuru, s nav ve yerle tirme i lemlerini ayr nt  olarak aç klayan bir k lavuz
haz rlay p yay mlar.

(4) Uzmanl k e itimini k sa süreli olarak yapabilecekleri ek-1 say  çizelgede belirtilmi  olan uzmanlar aras ndan
TUS ile veya kontenjan aç ld  takdirde uzman olduklar  alanlarda yap lan YDUS ile ana dalda uzmanl k ö rencisi al r.

Uzmanl k e itimine giri  s navlar na ba vuru artlar
MADDE 16 – (1) Uzmanl k e itimine giri  s navlar na ba vurabilmek için a daki artlar aran r;
a) Uzmanl k e itimine giri  s navlar n yap ld  tarih itibar yla Türkiye’de tabiplik veya di  hekimli i mesle ini

yapmaya yetkili olmak,
b) 657 say  Devlet Memurlar  Kanununun 48 inci maddesinin (A) f kras n (4) ve (5) numaral  bentlerinde say lan

artlara sahip bulunmak,
c) Askerlikle ili i bulunmamak veya askerlik hizmetini yapm  ya da yedek s fa geçirilmi  yahut 1111 say

Askerlik Kanununun 86 nc  ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemi  olmak,
ç) Meslek ve sanat  uygulamas na ve uzman olmak istedi i dalda çal mas na engel te kil edebilecek bedeni ve ruhi

bir hastal  olmamak,
d) 1111 say  Askerlik Kanununa ve 1076 say  Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik

hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanl k e itimine giri  s nav  gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek
durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmi  say lan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen
kanuni süresi uzmanl k e itimi giri  s nav  gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.



Uzmanl k e itimine giri  s navlar n konusu ve kapsam
MADDE 17 – (1) Uzmanl k e itimine giri  s navlar  yeterlik esas na dayanan mesleki yabanc  dil s nav  ve yar ma

esas na dayanan mesleki bilgi s nav  olmak üzere iki a amada yap r.
(2) Mesleki yabanc  dil s nav ngilizce, Frans zca, Almanca ve ihtiyaç duyulmas  halinde Kurulun belirleyece i di er

yabanc  dillerden yap r. TUS ve DUS’ta mesleki bilgi s nav na girebilmek için mesleki yabanc  dil s nav nda yüz üzerinden
en az elli puan almak artt r. Kamu Personeli Yabanc  Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav nda veya Üniversiteleraras  Kurul Dil

nav nda yüz üzerinden en az elli puan alanlar da ba ar  kabul edilir. Yabanc  dil s nav  ba ar  belgeleri, bu belgenin
verilmesine esas olan yabanc  dil s nav n yap ld  tarihten itibaren üç y l süre ile geçerlidir.

(3) TUS genel t p bilimleri konular nda, DUS genel di  hekimli i konular nda yap r.
Uzmanl k e itimine giri  s navlar n sonuçlar  ve uzmanl k e itimine ba lama
MADDE 18 – (1) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanl k dallar nda uzmanl k ö rencisi olabilmek için TUS veya

DUS’a girenler, mesleki bilgi s nav nda ald klar  puanlara ve tercihlere göre ÖSYM taraf ndan s ralan r ve uzmanl k e itimi
alanlar na yerle tirilir.

(2) Mesleki bilim puan n e itli i halinde yabanc  dil puan  yüksek olanlara öncelik tan r.
(3) S nav sonuçlar  ÖSYM taraf ndan ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM taraf ndan yap lan ilan kanuni

tebligat yerine geçer.
(4) ÖSYM taraf ndan yerle tirilenler, uzmanl k e itimine ba lat lmak üzere gereken i lemlerin yap lmas  için

sonuçlar n ilan  tarihinden itibaren onbe  gün içerisinde ilgili kuruma ba vurur. Uzmanl k e itimine atama ve göreve ba lama
lemleri k rkbe  gün içinde tamamlan r. Uzmanl k e itimine ba lamas na mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri

olmaks n görevine ba lamayanlar n atamalar  iptal edilir.
(5) Adaylar n tercih etmemesi, adaylar n yerle tirilmesine ra men durumlar n atanmaya uygun olmamas  veya

yerle tirilmesi yap lan adaylar n ba vuru süresi içinde ba vurmamas  nedeniyle bo  kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar
taraf ndan ba vuru süresinin sona ermesinden itibaren on gün içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM taraf ndan ilgili s nav
döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerle tirme yap r.

(6) Uzmanl k e itimine devam edenlerden kurum veya dal de ikli i için yeniden s nava girenlerin yerle tirmeye
esas mesleki bilgi puan  % 2 oran nda dü ürülür.

(7) Uzmanl k e itimi giri  s nav artlar  ta maks n s nava girenler, ba ar  olsalar bile uzmanl k e itimine
ba lat lmazlar. artlardan herhangi birini ta mad  sonradan anla lanlar ile uzmanl k e itimi s ras nda bu artlardan
herhangi birini kaybedenlerin uzmanl k e itimine son verilir.

Yabanc  uyruklular n uzmanl k e itimi
MADDE 19 – (1) Yabanc  uyruklular;
a) Kurumlarda yabanc  uyruklulara ayr lan kontenjan bulunmas ,
b) Türkiye’deki t p veya di  hekimli i fakültelerinin birinden mezun olunmas  veya yabanc  ülkelerdeki bu

fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi al nm  olmas ,
c) Türkiye’de uzmanl k e itimi yapmalar na engel hallerinin bulunmamas ,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmi  olmas ,
d) Uzmanl k e itimi süresince kendilerine burs verilece ini veya Türkiye’deki giderlerinin kar lanaca  belirten

bir belgenin sunulmas ,
e) Uzmanl k e itimine giri  s navlar nda ilgili alana yerle tirilmi  olunmas ,
kayd yla uzmanl k e itimine kabul edilir.
(2) Yabanc  uyruklular ayr ca mesleki konular  izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amac yla Kurulun

belirleyece i bir kurulu  taraf ndan yap lan Türkçe dil bilgisi s nav nda ba ar  olduklar na dair belgeleri, uzmanl k e itimine
ba lad klar  tarihten itibaren en geç bir y l içerisinde sunmak zorundad r. Aksi takdirde bu ki ilerin uzmanl k ö rencili i ile
ili ikleri kesilir. Türkiye’deki t p ve di  hekimli i fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi
ba ar  belgesi aranmaz.

(3) Uzmanl k e itimi yapmak isteyen yabanc  uyruklulara, uzmanl k ö rencili i kadrolar n en çok % 10’una kadar
ilave kontenjan ayr labilir.

(4) Türkiye’de yabanc  uyruklu olarak uzmanl k e itimi görmekte iken Türk uyru una geçenler kadrosuz ve ayl ks z
olarak uzmanl k e itimine devam eder.

Uzmanl k e itimi ile ba da mayan i ler
MADDE 20 – (1) Uzmanl k ö rencileri, uzmanl k e itiminin gerektirdi i ö renim, e itim, ara rma ve uygulama

çal malar  d nda, kamu kurum ve kurulu lar  veya özel kurum ve kurulu larda ayl kl  veya ayl ks z hiçbir i te çal amazlar,
muayenehane açamazlar.

(2) Birinci f kraya ayk  davrand  tespit edilen uzmanl k ö rencileri önce yaz  olarak uyar r, ayk n devam
veya tekrar  halinde ilgili e itim kurumunca uzmanl k ö rencili i ile ili ikleri kesilir.

(3) Bu madde uyar nca uzmanl k ö rencili i ile ili in kesilmesine ili kin karara kar  karar n tebli inden itibaren
yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. tiraz karar n icras  durdurmaz.

Uzmanl k e itimi süresinden say lmayacak haller



MADDE 21 – (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplant lar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanl k
itiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanl k e itimi ve rotasyon sürelerinden say lmaz.

Bakanl kça görevlendirme yoluyla uzmanl k e itimi yapt lmas
MADDE 22 – (1) Bakanl kça gerek görülen uzmanl k dallar nda, özlük haklar  Bakanl kta kalmak kayd  ile uzmanl k

itimi veren di er kurumlarda, bu kurumlar ile mutabakat sa lanarak ana ve yan dallarda görevlendirme yoluyla 15 inci
maddede yer alan s navlarda ba ar  olanlara uzmanl k e itimi yapt labilir.

Uzmanl k e itiminde devaml k, kurum ve dal de tirme
MADDE 23 – (1) Uzmanl k e itiminin kesintisiz olmas artt r.
(2) Askerlik hizmeti, do um sonras  ücretsiz izin ve di er kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple

itime ara verenler veya kendi iste i veya fiiline ba  olarak uzmanl k e itimi sona erenler bu uzmanl k e itimine tekrar
ba layamaz.

(3) Uzmanl k e itimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanl k e itimine giri  s nav nda ba ar  olanlar ile
uzmanl k e itiminden ayr ld ktan sonra en geç bir y l içinde yeniden s nava girerek ba ar  olan uzmanl k ö rencilerinden;

a) Uzmanl k e itim dallar  de enlerin önceki uzmanl k e itiminde geçen e itim süreleri, yeni ba layacaklar
uzmanl k e itimi süresinden say lmaz. Ancak dallar  de en uzmanl k ö rencilerinin, önceki uzmanl k e itimine ait süreleri
ve rotasyonlar , yeni ba lad klar  kurumdaki e itim sorumlular  ve akademik kurullar nca kabul edildi i takdirde yeni
uzmanl k e itimi dal ndaki e itim müfredat nda da yer al yor ise uzmanl k e itiminin süre ve rotasyonlar ndan say r.

b) Dal de tirmeksizin kurum de tirenlerin yeni ba layacaklar  kurumlar n e itim sorumlular  ve akademik
kurullar nca kabul edildi i takdirde, önceki uzmanl k e itiminde geçen süreler, uzmanl k e itiminin süre ve rotasyonlar ndan
say r.

(4) Uzmanl k ö rencilerinin uzmanl k e itimlerini yerle tirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamalar  zorunludur.
Ancak e itim yetkisi kald lan kurum ve birimlerdeki uzmanl k ö rencileri, Kurulun tespit edece i kurum ve birimlere kendi
mevzuatlar na uygun olarak nakledilir.

(5) Uzmanl k e itimine ba land ktan sonra ortaya ç kan sa k ve e  durumu mazeretlerinden dolay  e itimlerine
ba ka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kan tlay  belgeleri kurumlar  arac  ile Kurula gönderir.
Kurul do rudan do ruya veya 7 nci maddenin birinci f kras n (j) bendi uyar nca olu turulan komisyonlar marifetiyle,
uzmanl k ö rencisinin tabi oldu u mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenler için,
gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanl k dal n s nava girilen dönemdeki s nav puan na veya o dönemde o birim için
kadro aç lmam sa son üç s nav puan n ortalamas na bak r. Geçi  yapmak isteyen uzmanl k ö rencisinin puan  geçi
yap lacak birimin giri  puan na e it veya bu puandan daha yüksek ve geçi  yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise
ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kayd yla geçi  yapt r.

(6) Uzmanl k e itimine ba lad ktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü oldu u e , anne, baba veya
çocuklar ndan birinin ortaya ç kan hastal n o ilde tedavisinin mümkün olmad  veya görev yerinin de memesi
halinde bu ki ilerin hayat n tehlikeye girece ini sa k kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yap labilece i bir sa k
kurumunun bulundu u veya ki inin sa n olumsuz etkilenmeyece i bir ildeki ilgili uzmanl k e itiminin verildi i kuruma
be inci f kradaki artlar n ta nmas  ko uluyla atan rlar. lgili ki ilerin sa k kurulu raporlar  Bakanl n e itim ve
ara rma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve ara rma merkezlerinden almalar  zorunludur.

(7) E  durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanl k ö rencileri; e inin 217 say  Devlet Personel Ba kanl
Kurulu  ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam na giren bir kurum veya kurulu ta, 657 say  Devlet
Memurlar  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) f kralar  ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda
çal  ve e itim ald  ilde e inin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmad  belgelemesi halinde,

inin görevli oldu u ildeki uzmanl k e itimini alabilece i kuruma be inci f kradaki artlar  ta mas  ko uluyla atanabilir.

BE NC  BÖLÜM
Uzmanl k E itimi, Takibi ve De erlendirilmesi

itim program
MADDE 24 – (1) Uzmanl k ö rencilerinin e itim ve ö retimi, Kurul taraf ndan belirlenen çekirdek e itim

müfredat  kapsayacak ekilde birimler taraf ndan haz rlanan programlara göre yap r. Her birim uzmanl k e itimini
yay mlad klar  geni letilmi  e itim müfredat na göre planlar.

itimin takip ve de erlendirilmesi
MADDE 25 – (1) E itim kurumlar nda birim sorumlular  taraf ndan, her uzmanl k ö rencisine göreve ba lamas

takiben bir rehber e itim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanl k ö rencisine yaz  olarak bildirilir. Birimlere di er
birimlerden gelen uzmanl k ö rencisi için de ayn  i lemler yap r.

(2) E itim kurumlar , yeni ba layan uzmanl k ö rencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tan  bilgiler verir,
kanuni sorumluluklar , mesleki geli imi, ileti im ve deontoloji ile ilgili uyum programlar  düzenler.

(3) Uzmanl k e itiminin takibi ve de erlendirilmesi Bakanl k bünyesinde elektronik a  ortam  kullan larak kurulan
uzmanl k e itimi takip sistemi çerçevesinde yap r. Uzmanl k e itimi takip sistemi a daki unsurlardan olu ur.



a) Çekirdek e itim müfredat : Uzmanl k e itimi ihtiyaçlar n de erlendirme sonuçlar na dayan r. Belirlenen
ihtiyaçlar  kar layacak amaç ve hedefler ile bunlar  gerçekle tirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazand rmaya yönelik

itim etkinliklerini içerir. Kurul taraf ndan haz rlan r ya da haz rlatt r ve ihtiyaç duyuldu unda güncellenerek elektronik
 ortam nda ilan edilir.

b) Geni letilmi  e itim müfredat : Birimler taraf ndan haz rlan r, y ll k olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve
elektronik a  ortam nda ilan edilir.

c) Uzmanl k e itimi karnesi: Birimler, e itime ba layan her uzmanl k ö rencisi için geni letilmi  e itim müfredat na
uygun bir karne olu turur. Karne içeri indeki e itim ve uygulamalar n çekirdek e itim müfredat na ait olan k sm n
uzmanl k e itimi süresi içerisinde tamamlanmas  zorunludur. Birimler, haz rlad klar  karneleri her y n Eylül ay n ilk iki
haftas  içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik a  ortam nda ula labilecek ekilde uzmanl k e itimi takip
sistemine koyar. Bu karneye uzmanl k ö rencisinin yapt  teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanl k ö rencisi taraf ndan

lenir ve e itim sorumlusu ve birim sorumlusu taraf ndan onan r. E itim karnesi kurum amirleri taraf ndan alt  ayda bir
kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlatt r. Uzmanl k e itimini tamamlayanlara kurum taraf ndan e itim
karnesinin onayl  bir örne i verilir. Karneler takip sistemi içinde uzmanl k e itimini tamamlayanlara ayr lan ar iv k sm nda
saklanmaya devam edilir.

ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumlular  alt  ayda bir uzmanl k ö rencilerinin göreve ba k, çal ma,
ara rma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlak  hakk ndaki görü  ve kanaatlerini uzmanl k e itimi takip sistemine
kaydedip kurum amirlerine onaylat r. Uzmanl k e itiminin alt  ayl k de erlendirme devresinin birden fazla birim sorumlusu
yan nda geçmesi halinde, bu kayd  yan nda en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu de erlendirme sonucunda
olumsuz görü  ve kanaat notu alanlar kurum amiri taraf ndan yaz  olarak uyar r. ki kez olumsuz kanaat notu alan
uzmanl k ö rencisinin birimi, varsa ayn  kurumdaki, yoksa mevzuat  çerçevesinde belirlenen ba ka bir kurumdaki e itim
birimi ile Kurulca de tirilir. Yeni e itim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanl k ö rencisinin hizmet süresi
ne olursa olsun uzmanl k ö rencili iyle ili kisi kesilir. Tekrar uzmanl k e itimine giri  s nav na girip uzmanl k e itimine
ba layanlar hakk nda 23 üncü madde hükümlerine göre i lem yap r.

d) Tez çal mas n takibi: Tez çal mas , tez dan man  taraf ndan üç ayda bir de erlendirilir ve e itim takip
sistemindeki ilgili k sma i lenir.

e) Uzmanl k ö rencisi kanaati: Uzmanl k ö rencileri verilen e itimi ve e itim sorumlular  y ll k olarak nitelik ve
nicelik aç ndan de erlendirir ve uzmanl k e itimi takip sistemine kaydeder. Bu de erlendirme, e itimin niteli ini ve e itim
sorumlular n bilgi, beceri ve davran lar  kapsar. Kurum amirleri, bu de erlendirmelerin akademik kurulda görü ülmesini
sa lar.

f) Uzmanl k e itimi süresi: Al nan sa k izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen uzmanl k e itiminde geçmeyen
sürelerin takip edilebilmesi amac yla kurum amirleri uzmanl k ö rencilerinin bu sürelerinin uzmanl k e itimi takip
sistemindeki ilgili alana i lenmesini sa lar.

g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullan lan formlar Kurul taraf ndan haz rlan r ve uzmanl k
itimi takip sistemi içinde ayr lm  yerde yay mlan r.

Uzmanl k ö rencilerinin hak ve sorumluluklar
MADDE 26 – (1) Uzmanl k ö rencisinin, kurum ve birimlerde e itimin ça da  standartlarda verilmesinin

sa lanmas  isteme hakk  vard r ve bunu sa lamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çal ma ve e itim odalar  gibi
uzmanl k e itimi alan ki inin e itsel ve sosyal gereksinimlerini kar layan alt yap  kurumca sa lan r.

(2) Uzmanl k ö rencileri uzmanl k e itimi uygulamas ndan say lmayan i lerde görevlendirilemez.
(3) Uzmanl k ö rencisi, e itim sorumlusunun gözetim ve denetiminde ara rma ve e itim çal malar nda ve sa k

hizmeti sunumunda görev al r, deontolojik ve etik kurallara uyar.
Uzmanl k ana ve yan dallar  ile e itim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 27 – (1) T pta uzmanl k ana ve yan dallar  ile bunlar n e itim süreleri ek-1, ek-2 ve ek-3 say  çizelgelerde

gösterilmi tir.
(2) Uzmanl k ö rencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yap lmas  gereken asgari

bbî uygulamalar n e itim sorumlular  taraf ndan yapt larak onlar n, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donat lmalar
zorunludur. E itim süreleri ve rotasyonlar n kazan lan birimin bulundu u kurumda yapt lmas  esast r. Ancak, kurumda ilgili
uzmanl k dal na ait rotasyonlar n yap laca  e itim biriminin bulunmamas  veya bulunsa bile asgari uygulamalar  yapmas na
yeterli olmamas  veya ba ka kurumda yap lmas nda birim sorumlusu taraf ndan fayda görülmesi halinde uzmanl k ö rencisi
kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sa lanmak ko uluyla rotasyona tabi tutulabilir.

(3) Uzmanl k ö rencilerine; e itim sorumlular n uygun görmesi kayd yla, tabi olduklar  mevzuata göre, yetkili
nan akademik kurullar n uygun görü ü ve kurum amirlerinin karar  üzerine, e itime kabul belgesi sa lamalar  ko uluyla

yurt içinde veya yurt d nda ba ka kurumlarda uzmanl k e itimi almas  için bir y la kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde
yap lamayan rotasyonlar bu süreden say lmaz. E itimin yurt d nda yap lmas  halinde uzmanl k ö rencisi ücretsiz izinli
say r.

(4) Yan dal uzmanl k e itimi; ek-3 say  çizelgede yer alan yan dallarda, yan dal n ba  oldu u ana dal uzmanlar n
görebilece i uzmanl k e itimidir. Birden fazla ba  ana dal  olan yan dallarda uzmanl k ö rencisi kadrolar , hangi ba  ana



dal veya dallardan uzmanl k ö rencisi al naca  belirtilerek ilan edilir. Yan dal uzmanl k e itimi yapanlar n, e itim
gördükleri kurumlar n ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanl k ö rencili i yapmalar  ve girecekleri bitirme s navlar nda
ba ar  olmalar  zorunludur.

Uzmanl k ö rencilerinin uzmanl k tezi ve de erlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Uzmanl k ö rencilerinin, uzmanl k s nav na girebilmeleri için uzmanl k e itimi gördükleri dala ait

bir konu üzerinde tez haz rlamalar  zorunludur.
(2) Tez konusu, kurumlar n akademik kurullar  taraf ndan belirlenen tez konular  aras ndan uzmanl k ö rencisi talebi

dikkate al narak uzmanl k ö rencisinin e itim sorumlusu taraf ndan seçilir ve ana dallar için uzmanl k e itimi süresinin ilk
yar  içinde, yan dallar için ilk alt  ay  içinde uzmanl k ö rencisine yaz  olarak bildirilir ve birim sorumlusu taraf ndan
kendisine bir tez dan man  tayin edilir.

(3) Tez, uzmanl k e itimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurullar  taraf ndan belirlenen,
uzmanl k ö rencisinin e itim gördü ü dal n e itim sorumlular ndan olu an üç ki ilik bir jüriye sunulur. E itim gördü ü
birimde üç e itim sorumlusu bulunmamas  halinde rotasyon yapt  dallar veya akademik kurulun uygun görece i dallardaki

itim sorumlular ndan jüri tamamlan r.
(4) Tez, jüriye verildi i tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yaz

ve gerekçeli olarak uzmanl k ö rencisi ve kurum amirine bildirilir.
(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanl k ö rencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay

içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli de iklikleri yaparak ayn  jüriye sunar.
(6) Tezin yeti tirilemedi i veya jüri taraf ndan kabul edilmedi i durumlarda, tez dan man n önerisi ile kurumlar n

akademik kurullar nda görü ülerek ekli çizelgelerde belirlenen uzmanl k e itimi süresine alt  ayl k bir süre eklenir ve bu
durum fakültelerde dekanl a, di er e itim kurumlar nda ise Bakanl a bildirilir.

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü f kraya göre kurum amirine yap lan bildirimini takiben en
geç onbe  gün içerisinde üçüncü f krada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri olu turulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir
ve bu jüri huzurunda savunulur.

(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya alt nc  f krada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanl k
rencisinin, uzmanl k ö rencili i ile ili i kesilir. Bunlar uzman aday  olarak tezini tamamlar. ki y l içinde tezini

tamamlayamayan uzman aday n uzmanl k e itimi ile ili i kesilir. Bunlardan tekrar uzmanl k e itimine giri  s nav na girip
uzmanl k e itimine ba layanlar hakk nda 23 üncü madde hükümlerine göre i lem yap r.

ALTINCI BÖLÜM
Uzmanl k E itiminin Tamamlanmas

Uzmanl k e itimini bitirme s nav
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanl k e itimi süresini ve rotasyonlar  tamamlayan, uzmanl k e itimi

karnesinin çekirdek e itim müfredat  belirleyen k sm  ilgili birim sorumlusu taraf ndan onaylanan uzmanl k ö rencileri,
uzmanl k e itimi bitirme s nav na girmeye hak kazan r. Bunlar n belgeleri onbe  gün içerisinde s nav jürileri, s nav yeri ve
tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanl a, di er e itim kurumlar nda Bakanl a bildirilir ve belgeleri tamam olanlar
düzenlenen ilk s nava al r. Uzmanl k e itimini bitirme s navlar  kurumlarca ilan edilen yer ve tarihte s nav jürilerince
yap r.

(2) Uzmanl k e itimini bitirme s nav  jürileri, Kurul taraf ndan tespit edilen jüri listesinden e itim ve ara rma
hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanl k, Adli T p Kurumunda ise Kurum ba kan  taraf ndan seçilen be  ki iden
olu ur. Jüriler, en az üç üyesi s nav yap lan daldan olmak üzere, uzmanl k dal n rotasyon alanlar n veya Kurulun uygun
gördü ü dallar n e itim sorumlular ndan olu turulur. Ayr ca iki ki ilik yedek üye seçilir. Jüri üyeleri kendi aralar ndan bir
ba kan ve kâtip üye seçer. Uzmanl k ö rencisinin birim sorumlusu jürinin do al üyesidir ve jüride bulunmak zorundad r.

(3) Girdikleri ilk uzmanl k s nav nda ba ar  gösteremeyenler veya s nava girmeyenler alt  ay içerisinde uzmanl k
nav na tekrar al r. Bu süre içerisinde uzmanl k ö rencilerinin kadrolar yla ili ikleri kesilmez. Girdikleri ikinci uzmanl k
nav nda da ba ar  olamayanlar n veya bu s nava girmeyenlerin, uzmanl k ö rencili i ile ili ikleri kesilir. Bu suretle

uzmanl k ö rencili i ile ili i kesilenlere, takip eden alt  ay içerisinde iki s nav için ba vuru hakk  verilir. Bu s navlarda da
ba ar  olamayanlar veya s navlara girmeyenlerin bu e itimlerine ba  haklar  sona erer. Bunlardan tekrar uzmanl k

itimine giri  s navlar na girip uzmanl k e itimine ba layanlar hakk nda 23 üncü madde hükümlerine göre i lem yap r.
(4) Uzmanl k s nav , a da belirtilen biri mesleki bilgi, di eri uygulama ve beceri s nav  olmak üzere iki a amada

yap r.
a) Mesleki bilgi s nav nda aday, jüri taraf ndan seçilen vakan n anamnezini alarak muayenesini yapar, te his ve

tedavisi hakk nda yorumlar  sunar. Laboratuvar dallar nda jürinin seçti i konular üzerinde aday n yorumlar  al r.
Gerekti inde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi s nav  tek oturum halinde yap r. Her üye adaya sorular
sormakla yükümlüdür. Sorular içerik aç ndan aday n uzmanl k dal ndaki bilgisini de erlendirmek amac yla ilgili dal n genel

itim program  çerçevesinde yöneltilir.
b) Uygulama ve beceri s nav , uzmanl k dal n özelli ine göre te his ve tedavi için gerekli olan müdahale ve

ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.



(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri s nav nda ayr  ayr  yüz üzerinden puan verir. Sorulan
sorular ve al nan cevaplar kâtip üye taraf ndan kaydedilerek jüri üyeleri taraf ndan imzalan r ve s nav tutana na eklenir.

(6) Mesleki bilgi s nav  ile uygulama ve beceri s nav nda jüri üyelerinin verdi i puanlar n ortalamalar  al r ve ek-
4’te yer alan s nav tutana nda belirtilerek üyelerce imzalan r. Ortalamalar  her iki s nav için de ayr  ayr  altm  ve üzeri ise
aday ba ar  kabul edilir. S nav sonucu jüri ba kan  taraf ndan ilgili kurum vas tas yla Bakanl a iletilir.

Uzmanl k e itiminin tamamlanmas
MADDE 30 – (1) Uzmanl k e itiminin tamamlanmas  için;
a) Tezin kabul edilmi  olmas ,
b) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanl k dal  ile ilgili uzmanl k e itimi süresinin ve rotasyonlar n tamamlanm

bulunmas ,
c) Uzmanl k e itimi karnesinin çekirdek e itim müfredat  belirleyen k sm n ilgili birim sorumlusu taraf ndan

onaylanm  bulunmas ,
ç) Uzmanl k e itimini bitirme s nav nda ba ar  olunmas ,
artt r.

YED NC  BÖLÜM
Yurt D nda Yap lan Uzmanl k E itiminin Denkli i

Uzmanl k e itiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 31 – (1) Yurt d nda uzmanl k e itimi vermeye yetkili olan bir sa k kurumunda uzmanl k e itimi veya

uzmanl k belgesi alm  olan Türk vatanda lar n talepleri halinde, yabanc  ülkedeki Türk misyon eflikleri ile o ülkenin
yetkili meslek kurulu unca onaylanm  uzmanl k e itimine ili kin belgeleri ve e itim süreleri; ekli yönden Bakanl kça,
bilimsel yönden Kurul taraf ndan belirlenen bir fakülte veya e itim hastanesi taraf ndan bu Yönetmelik hükümlerine
uygunlu u aç ndan incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün içerisinde tamamlanarak Bakanl a bildirilmek zorundad r.

(2) Bakanl k ve bilimsel incelemeyi yapan e itim kurumu, yabanc  ülkelerde yap lan uzmanl k e itiminin usul ve
esaslar na uygun olarak yap p yap lmad  ara r, kan tlay  her türlü belge ve doküman n verilmesini isteyebilir.

Uzmanl k belgesi almam  olanlar hakk nda yap lacak i lemler
MADDE 32 – (1) Yabanc  ülkelerden uzmanl k belgesi almam  olanlar n uzmanl k e itiminde geçen süreleri ekli

çizelgelerde  öngörülen  süreden  az  ise  bu  ki iler  TUS,  DUS  veya  YDUS’a  girerler.  S navda  ba ar  olanlar,  yurt  d nda
geçirdikleri e itim sürelerinin uzmanl k e itimi süresinden say lmas  isterlerse, e itim ald klar  dilden 17 nci maddenin
ikinci f kras nda yer alan s navlardan birinde ba ar  olanlar n, e itim gördükleri ülkeden ald klar  belgeler de erlendirilerek,
uygun görülen süreler Türkiye’de yapacaklar  uzmanl k e itimi süresinden dü ülür. Ancak, yurt d nda geçen uzmanl k

itimi sürelerinin geçerli say labilmesi için, yukar da belirtilen artlar yan nda ilgililerin uzmanl k e itiminden ayr ld ktan
sonra en geç bir y l içinde müracaatlar  ve aç lacak ilk iki uzmanl k e itimi giri  s nav ndan birinde ba ar  olmalar artt r.

(2) Yabanc  ülkelerde uzmanl k e itiminde geçirdikleri e itim süresi ve uygulamalar  bu Yönetmelik hükümlerine
uygun bulunanlardan, Kurul taraf ndan belirlenen fakülte veya e itim hastanesinde te kil edilen jürilerce yap lan s navda
ba ar  olanlar n uzmanl k belgeleri Bakanl kça tescil edilir. Ba ar z olanlara sonuncusu ba ka bir e itim kurumunda olmak
üzere iki s nav hakk  daha verilir. Bu s navlarda da ba ar  olamayanlar ayn  dalda uzmanl k e itimi denkli i talebinde
bulunamaz.

Uzmanl k belgesi alm  olanlar hakk nda yap lacak i lemler
MADDE 33 – (1) Yurt d nda uzmanl k e itimi veren ve Kurulun yay mlay p güncelledi i tan nm k listesinde yer

alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanl k yapma yetkisi veren bir belge alm  olanlar n uzmanl k belgeleri fakülte
veya e itim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanl kça tescil edilir.

 (2) Tan nm k listesinde olmayan bir kurumdan uzmanl k belgesi alm  olanlar n yapt klar  e itimin süresi, ekli
çizelgelerde öngörülen sürenin be te üçünden fazla ise Kurul taraf ndan belirlenen fakülte veya e itim hastanesinde te kil
edilen jürilerce yap lan s navda ba ar  olanlar n uzmanl k belgeleri Bakanl kça tescil edilir. Ba ar z olanlara sonuncusu
ba ka bir e itim kurumunda olmak üzere iki s nav hakk  daha verilir. Bu s navlarda da ba ar z olanlar ayn  dalda uzmanl k

itimi denkli i talebinde bulunamaz.
(3) Yurt d nda yapt  e itimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin be te üçünden az olanlar hakk nda 32 nci

maddenin birinci f kras  hükümleri uygulan r.
Türkiye’de ba lan lan uzmanl k e itiminin yurt d nda sürdürülmesi
MADDE 34 – (1) Türkiye’de ba lad klar  uzmanl k e itimini yurt d nda sürdürenlerin, uzmanl k e itimi görülen

yabanc  ülkelerin usullerine göre ayn  dal n uzmanl k e itiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanl k e itiminden ayr
ve yurt d nda uzmanl k e itimine ba lay  tarihleri aras ndaki sürenin alt  aydan fazla olmamas  ko uluyla, yurt içinde
uzmanl k e itiminde geçen önceki süreleri ile birle tirilerek denklik i lemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit
edilen eksiklikler yeniden uzmanl k e itimi giri  s nav na girmeksizin ve kadroya atanmaks n tamamlatt r.



SEK NC  BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Uzmanl k belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 35 – (1) Uzmanl k e itimini bitirme s nav  sonuçlar , uzmanl n tescili için gerekli olan belgelerle birlikte

en geç onbe  gün içinde, il sa k müdürlü ü, fakülteler veya ilgili kurumlar taraf ndan Bakanl a gönderilir.
(2) Uzmanl k e itimini bitirme s nav nda ba ar  olanlar n uzmanl k belgeleri Bakanl kça düzenlenir ve tescil edilir.
(3) Uzmanl k e itiminin bu Yönetmeli e uygun olarak yap lmad n tespiti halinde Bakanl kça tescil i lemi

yap lmaz, yap lm  ise iptal edilir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanl k belgesinin ekli ve içeri i Bakanl kça tespit edilir.
Kazan lm  uzmanl k ve e itim yetkisi
GEÇ  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önceki mevzuata göre kazan lm  bulunan

uzmanl k ve e itim yetkisi ile ilgili haklar sakl r.
itimi devam edenler

GEÇ  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte uzmanl k ö rencisi olanlar ile uzmanl k giri
navlar  kazanm  bulunanlar hakk nda tabi olduklar  önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmas na devam olunur.

Bunlardan, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik
hükümlerine tabi olur.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan e itim süresi k salm  bulunan dallarda e itim sürelerinin bitimine iki
ldan daha az süre kalan ve e itime yönelik uygulamalar  veya tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyac  olan uzmanl k
rencilerine e itim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu taraf ndan bir y la kadar süre uzat  verilebilir.

Uzman e itim sorumlusu bulunmayan birimler
GEÇ  MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci f kras  hükmü uyar nca uzmanl k e itimi verilmesi mümkün

olmayan birimlerde, o dalda uzman e itim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanl k ö rencisi kadrosu aç lamaz. Bu
durumdaki birimlerde uzmanl k ö rencileri varsa, bir y l içerisinde o dalda uzman e itim sorumlusu istihdam edilir. E itim
sorumlusu istihdam edilemedi i takdirde uzmanl k ö rencileri Kurulca ba ka birimlere nakledilir.

Veteriner, eczac  ve kimyagerler
GEÇ  MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 say  Kanun hükümlerine göre veteriner, eczac  ve kimyager

olanlar, kendi alanlar na ili kin düzenleme yap ncaya kadar t bbi biyokimya ve t bbi mikrobiyoloji alanlar nda TUS’ta
ba ar  olmalar  kayd yla uzmanl k e itimi yapabilir.

Askerlik sebebiyle uzmanl k e itimine ba layamayanlar
GEÇ  MADDE 5 – (1) Uzmanl k e itimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanl k e itimiyle ili ikleri kesilenler bu

Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin
bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k e itimine kald klar  yerden
devam eder.

(2) Uzmanl k e itimi giri  s nav  kazand klar  halde askerlik sebebiyle uzmanl k e itimine ba layamayanlar bu
Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin
bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k e itimine ba lat r.

Uzmanl k e itimi bitirme s nav na girmemi  olanlar
GEÇ  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yürürlü e girmeden önce uzmanl k e itimi süresini tamamlay p da

uzmanl k e itimi bitirme s nav na girmemi  olanlar, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren üç ay süre içerisinde
itimlerini yapm  olduklar  kurumlara ba vurur ve takip eden alt  ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanl k
itimi bitirme s nav na girerler. Bu süreler içerisinde ba vurmayan veya s nava girmeyenler önceki e itimlerine ili kin bir

hak talep edemez.
Uzmanl k e itimi takip sistemine geçilmesi
GEÇ  MADDE 7 – (1) Bakanl k taraf ndan bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren iki y l içerisinde,

25 inci maddenin üçüncü f kras nda yer alan uzmanl k e itimi takip sistemine i lerlik kazand r. Bu süre içerisinde önceki
mevzuat n ilgili hükümlerinin uygulanmas na devam olunur.

Çekirdek e itim müfredat n belirlenmesi
GEÇ  MADDE 8 – (1) Uzmanl k dallar n çekirdek e itim müfredatlar  ile rotasyonlar  ve süreleri bu

Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde Kurul taraf ndan belirlenir.
(2) Uzmanl k dallar n çekirdek e itim müfredatlar  belirleninceye kadar uzmanl k e itimi bitirme s navlar nda 30

uncu maddede istenen uzmanl k e itimi karnesinin çekirdek e itim müfredat  belirleyen k sm n onaylanma art  aranmaz.
Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanl k belgesi verilmesi
GEÇ  MADDE 9 – (1)  A z,  Yüz  ve  Çene  Cerrahisi,  Askeri  Sa k  Hizmetleri,  A z,  Di  ve  Çene  Cerrahisi,

Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Di  Tedavisi ana dallar nda, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i
tarihten önce o ana dal alan nda yurt içinde veya yurt d nda en az dört y  e itim kurumlar nda olmak üzere alt  y l süreyle
ara rma, uygulama ve inceleme yapm  bulunanlar, yapt klar  ara rma, uygulama ve incelemeler ile ald klar  e itimlere ait



belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt d nda yay mlanm  bilimsel yay nlar  ibraz ederek, bu Yönetmeli in yürürlü e
girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde uzmanl k belgesi almak için Bakanl a ba vurabilir.

(2) Ba vurular Kurul taraf ndan birinci f krada belirtilen ba vuru süresinin bitiminden itibaren alt  ay içerisinde
de erlendirilir. Çal malar  yeterli görülenlerin uzmanl k belgeleri Bakanl kça düzenlenerek uzmanl klar  tescil edilir.

Baz  yan dallarda uzmanl k belgesi verilmesi
GEÇ  MADDE 10 – (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastal klar ,

Çocuk Gö üs Hastal klar , Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk
Yo un Bak , El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar
Cerrahisi, Perinatoloji ve Yo un Bak m yan dallar nda, ba  ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeli in yürürlü e
girdi i tarihten önce o yan dal alan nda yurt içinde veya yurt d nda en az iki y  e itim kurumlar nda olmak üzere be  y l
süreyle ara rma, uygulama ve inceleme yapm  bulunanlar, yapt klar  ara rma, uygulama ve incelemeler ile ald klar

itimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt d nda yay mlanm  bilimsel yay nlar  ibraz ederek, bu Yönetmeli in
yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde uzmanl k belgesi almak için Bakanl a ba vurabilir.

(2) Ba vurular Kurul taraf ndan birinci f krada belirtilen ba vuru süresinin bitiminden itibaren alt  ay içerisinde
de erlendirilir. Çal malar  yeterli görülenlerin uzmanl k belgeleri Bakanl kça düzenlenerek uzmanl klar  tescil edilir.

smi de en uzmanl k dallar
GEÇ  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce;
a) ç Hastal klar  ana dal na ba  Alerji Hastal klar  ya da mmünoloji yan dallar nda uzmanl k e itimi yapmakta

olanlar, e itimlerini mmünoloji ve Alerji Hastal klar  ad  alt nda devam ettirirler.
b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk mmünolojisi yan dallar nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar e itimlerini Çocuk

mmünolojisi ve Alerji Hastal klar  ad  alt nda devam ettirirler.
c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dal nda uzmanl k e itimini yapmakta olanlar, uzmanl k e itimlerini Çocuk

Gastroenterolojisi ad  alt nda devam ettirirler.
ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallar nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar e itimlerini Çocuk

Hematolojisi ve Onkolojisi ad  alt nda devam ettirirler.
d) Dermatoloji ad yla uzmanl k belgesi alm  olanlar n, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay

içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k belgeleri Deri ve Zührevi Hastal klar  olarak de tirilir. Halen bu alanda uzmanl k
rencilikleri devam edenlerin uzmanl k e itimini ba ar yla bitirmeleri halinde uzmanl k belgeleri Deri ve Zührevi

Hastal klar  ad yla tescil edilir.
e) Enfeksiyon Hastal klar  ad yla uzmanl k belgesi alm  olanlar n, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten

itibaren alt  ay içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k belgeleri Enfeksiyon Hastal klar  ve Klinik Mikrobiyoloji olarak
de tirilir. Halen bu alanda uzmanl k ö rencilikleri devam edenlerin uzmanl k e itimini ba ar yla bitirmeleri halinde
uzmanl k belgeleri Enfeksiyon Hastal klar  ve Klinik Mikrobiyoloji ad yla tescil edilir.

f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk mmünolojisi ad yla uzmanl k belgesi alm  olanlar n, bu iki alanda yapt klar
ara rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay
içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k belgeleri Çocuk mmünolojisi ve Alerji Hastal klar  olarak de tirilir.

g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi ad yla uzmanl k belgesi alm  olanlar n, bu iki alanda yapt klar
ara rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay
içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak de tirilir.

) ç Hastal klar  ana dal na ba mmünoloji ya da ç Hastal klar  ana dal na ba  Alerji Hastal klar  ad yla
uzmanl k belgesi alm  olanlar n, bu iki alanda yapt klar  ara rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu
Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde ba vurmalar  halinde uzmanl k belgeleri mmünoloji ve
Alerji Hastal klar  olarak de tirilir.

h) Çocuk Sa  ve Hastal klar  ana dal na ba  Genetik yan dal nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar, e itimlerini
Çocuk Genetik Hastal klar  ad  alt nda devam ettirirler.

) T bbi Mikrobiyoloji ana dal na ba mmünoloji yan dal nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar, e itimlerini
Temel mmünoloji ad  alt nda devam ettirirler.

i) T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dal nda e itimini tamamlam  olan veya e itimlerine devam etmekte olanlar n
uzmanl k belgeleri düzenlenerek tescil edilir.

j) T bbi Mikrobiyoloji ana dal na ba  Mikoloji yan dal nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar, e itimlerini T bbi
Mikoloji ad  alt nda devam ettirirler.

k) T bbi Mikrobiyoloji ana dal na ba  Viroloji yan dal nda uzmanl k e itimi yapmakta olanlar e itimlerini T bbi
Viroloji ad  alt nda devam ettirir.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



EK–1
pta Uzmanl k Ana Dallar  ve E itim Sürelerine Dair Çizelge

Ana Dallar itim Süreleri

1- Acil T p 5 y l ç Hastal klar  uzmanlar  için 2 y l
Genel Cerrahi uzmanlar  için 2 y l

2- Adli T p 4 y l Patoloji uzmanlar  için 2 y l

3- A z, Yüz ve Çene Cerrahisi 5 y l Kulak-Burun-Bo az Hastal klar  uzmanlar  için 2 y l
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlar  için 2 y l

4- Aile Hekimli i 3 y l
5- Anatomi 3 y l
6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 y l
7- Askeri Sa k Hizmetleri 3 y l
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 y l
9- Çocuk Cerrahisi 5 y l
10- Çocuk Sa  ve Hastal klar 4 y l
11- Çocuk ve Ergen Ruh Sa  ve
Hastal klar 4 y l Ruh Sa  ve Hastal klar  uzmanlar  için

2 y l
12- Deri ve Zührevi Hastal klar 4 y l
13- Enfeksiyon Hastal klar  ve Klinik
Mikrobiyoloji 5 y l bbi Mikrobiyoloji uzmanlar  için 3 y l
14- Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 4 y l
15- Fizyoloji 3 y l
16- Genel Cerrahi 5 y l

17- Gö üs Cerrahisi 5 y l Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlar  için 2 y l
Genel Cerrahi uzmanlar  için 3 y l

18- Gö üs Hastal klar 4 y l ç Hastal klar  uzmanlar  için 2 y l
19- Göz Hastal klar 4 y l
20- Halk Sa 4 y l
21- Hava ve Uzay Hekimli i 3 y l
22- Histoloji ve Embriyoloji 3 y l
23- ç Hastal klar 4 y l
24- Kad n Hastal klar  ve Do um 4 y l

25- Kalp ve Damar Cerrahisi 5 y l Gö üs Cerrahisi uzmanlar  için 3 y l
Genel Cerrahi uzmanlar  için 3 y l

26- Kardiyoloji 4 y l ç Hastal klar  uzmanlar  için 2 y l
27- Kulak Burun Bo az Hastal klar 4 y l
28- Nöroloji 4 y l
29- Nükleer T p 4 y l
30- Ortopedi ve Travmatoloji 5 y l
31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi 5 y l Genel Cerrahi uzmanlar  için 3 y l

32- Radyasyon Onkolojisi 4 y l
33- Radyoloji 4 y l
34- Ruh Sa  ve Hastal klar 4 y l

35- Spor Hekimli i 4 y l Fiziksel T p ve Rehabilitasyon uzmanlar  için 2 y l
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlar  için 2 y l

36- Sualt  Hekimli i ve Hiperbarik T p 3 y l
37- T bbi Biyokimya 4 y l
38- T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3 y l
39- T bbi Farmakoloji 4 y l
40- T bbi Genetik 4 y l
41- T bbi Mikrobiyoloji 4 y l
42- T bbi Patoloji 4 y l
43- Üroloji 5 y l



EK–2
Di  Hekimli inde Uzmanl k Ana Dallar  ve E itim Sürelerine Dair Çizelge

Ana Dallar itim Süreleri
1- A z, Di  ve Çene Cerrahisi 4 y l
2- Endodonti 3 y l
3- Ortodonti 4 y l
4- Pedodonti 3 y l
5- Periodontoloji 3 y l
6- Protetik Di  Tedavisi 3 y l



EK–3
pta Uzmanl k Yan Dallar , Ba  Ana Dallar  ve E itim Sürelerine Dair Çizelge

Yan Dallar Ba  Ana Dallar itim Süreleri

1- Algoloji
Fiziksel T p ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2 y l
2 y l
2 y l

2- Askeri Psikiyatri * Ruh Sa  ve Hastal klar 2 y l
3- Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi 2 y l
4- Çevre Sa Halk Sa 2 y l
5- Çocuk Acil Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
6- Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
7- Çocuk Enfeksiyon Hastal klar Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
8- Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
9- Çocuk Genetik Hastal klar Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
10- Çocuk Gö üs Hastal klar Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
12- Çocuk mmünolojisi ve Alerji
Hastal klar Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi 2 y l
14- Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
15- Çocuk Metabolizma Hastal klar Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
16- Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
17- Çocuk Nörolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
18- Çocuk Radyolojisi Radyoloji 2 y l
19- Çocuk Romatolojisi Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l

20- Çocuk Ürolojisi Üroloji
Çocuk Cerrahisi

3 y l
3 y l

21- Çocuk Yo un Bak Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l

22- El Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2 y l
2 y l

23- Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastal klar ç Hastal klar 3 y l

24- Epidemiyoloji Halk Sa 2 y l
25- Gastroenteroloji ç Hastal klar 3 y l
26 - Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi 2 y l
27- Geriatri ç Hastal klar 3 y l
28- Harp Cerrahisi ** Genel Cerrahi 2 y l
29- Hematoloji ç Hastal klar 3 y l

30- mmünoloji ve Alerji Hastal klar
ç Hastal klar

Gö üs Hastal klar
Deri ve Zührevi Hastal klar

3 y l
3 y l
3 y l

31-  ve Meslek Hastal klar
Gö üs Hastal klar
Halk sa
ç Hastal klar

3 y l
3 y l
3 y l

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kad n Hastal klar  ve Do um 3 y l
33- Klinik Nörofizyoloji Nöroloji 2 y l
34- Nefroloji ç Hastal klar 3 y l
35- Neonatoloji Çocuk Sa  ve Hastal klar 3 y l
36- Periferik Damar Cerrahisi Genel Cerrahi 2 y l
37- Perinatoloji Kad n Hastal klar  ve Do um 3 y l

38- Romatoloji Fiziksel T p ve Rehabilitasyon
ç Hastal klar

3 y l
3 y l

39- Sitopatoloji bbi Patoloji 2 y l

40- Temel mmünoloji
bbi Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastal klar  ve Klinik
Mikrobiyoloji

2 y l
2 y l

41- T bbi Mikoloji bbi Mikrobiyoloji 2 y l
42- T bbi Onkoloji ç Hastal klar 3 y l
43- T bbi Parazitoloji bbi Mikrobiyoloji 2 y l
44- T bbi Viroloji bbi Mikrobiyoloji 2 y l

45- Yo un Bak m
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Enfeksiyon Hastal klar  ve Klinik
Mikrobiyoloji

3 y l
3 y l
3 y l



Genel Cerrahi
Gö üs Hastal klar
ç Hastal klar

Nöroloji

3 y l
3 y l
3 y l

* Askeri Psikiyatri alan ndaki yan dal uzmanl  e itimi Gülhane Askeri T p Akademisinde yap r ve Türk Silahl
Kuvvetlerinde geçerli olur.
** Harp Cerrahisi alan ndaki yan dal uzmanl  e itimi Gülhane Askeri T p Akademisinde yap r ve Türk Silahl
Kuvvetlerinde geçerli olur.



EK–4
UZMANLIK E  B RME SINAVI TUTANA I

................. Hastanesi .................. klini i/laboratuvar  uzmanl k ö rencilerinden ........................................ uzmanl k
itimi süresinin tamamlanmas  ve tez jürisinin de erlendirilmesinde ba ar  oldu u tespit edilerek jürimizce ..... /..... /.......

tarihinde yap lan uzmanl k s nav nda;
a) Jürice seçilen ................... veya .................... konu üzerinde yap lan mesleki bilgi s nav

ba arm r/ba aramam r.
(Jüri üyelerinin verdi i puanlar n ortalamas :…….)

b) Jürice seçilen ..............................  konulu ameliyat/laboratuvar uygulama ve beceri s nav
ba arm r/ba aramam r.
(Jüri üyelerinin verdi i puanlar n ortalamas :…….)

SONUÇ:
nav safhalar ndan hepsini ba arm r/ba aramam r.

Bir klinik ve/veya laboratuvar  kendi ba na idare edebilecek yetenekte
oldu u/olmad ............................................................................................uzman  olmaya hak kazand /kazanamad
bildirir bu tutanak düzenlendi.

Ba kan
Ad -Soyad

Görevi

Üye
Ad -Soyad

Görevi

Üye
Ad -Soyad

Görevi

Üye
Ad -Soyad

Görevi

Üye
Ad -Soyad

Görevi


