
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; tıp ve d�ş hek�ml�ğ� alanlarında uzmanlık eğ�t�m�, uzmanlık belgeler�n�n ver�lmes� ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma
usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; Tıpta Uzmanlık Kurulu �le tıp ve d�ş hek�ml�ğ� alanlarında eğ�t�m vermeye yetk�l� kurum ve uzmanlık eğ�t�m� �le �lg�l� programları ve k�ş�ler�
kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 11/4/1928 tar�hl� ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanʼatlarının Tarzı İcrasına Da�r Kanun �le 11/10/2011 tar�hl� ve 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 22 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

1. a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
2. b) Çek�rdek eğ�t�m müfredatı: Uzmanlık eğ�t�m� yapılab�lmes� �ç�n b�r programın uygulaması gereken asgar� eğ�t�m ve öğret�m�,
3. c) Ç�zelgeler: 1219 sayılı Kanunun ek� tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık dalları ve eğ�t�m süreler�ne da�r ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı ç�zelgeler�,

ç) Donanım: Programın yatak sayısı, eğ�t�m araç ve gereçler�, tıbb� c�hazları g�b� f�z�k� yapısını,

1. d) DUS: D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
2. e) Eğ�t�c�: Uzmanlık eğ�t�m� verme yetk�s�ne sah�p k�ş�ler�,
3. f) Fakülte: Tıp veya d�ş hek�ml�ğ� fakülteler�n�,
4. g) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gen�şlet�lm�ş eğ�t�m müfredatı: Her program �ç�n çek�rdek eğ�t�m müfredatını da �çeren ve o programa özgü eğ�t�m ve öğret�m�,

1. h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

ı) Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları,

1. �) Kurum yönet�c�s�: Bakanlığa bağlı hastanelerde başhek�m�, fakülte ve b�rl�kte kullanımı olan hastanelerde  dekanı, Adl� Tıp Kurumunda Adl� Tıp
Kurumu Başkanını,

2. j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
3. k) Program: B�r ya da b�rden fazla kurum tarafından �lg�l� uzmanlık dalının eğ�t�m�ne yönel�k eğ�t�m standardını da �çeren çek�rdek eğ�t�m müfredatını

karşılayacak şek�lde yapılandırılmış fonks�yonel yapıyı,
4. l) Program standardı: B�r programın uzmanlık eğ�t�m� vereb�lmes� �ç�n sah�p olması gereken asgar� donanım, eğ�t�c� ve portföy düzey�n� gösteren

müfredat b�leşen�n�,
5. m) Portföy: B�r programın uzmanlık eğ�t�m� �ç�n gereken vaka, amel�yat, tetk�k ve d�ğer tıbb� �ş ve �şlem çeş�tl�l�ğ�n�,
6. n) Program yönet�c�s�: İlg�l� programdak� eğ�t�m�n koord�nasyonunda yetk�l� ve sorumlu olan eğ�t�c�y�,
7. o) Rotasyon: Uzmanlık öğrenc�s�n�n uzmanlık eğ�t�m� süres� �çer�s�nde, kend� dalı dışında Kurul tarafından bel�rlenen ve tamamlanması zorunlu olan

eğ�t�m�,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,

1. p) UETS: Uzmanlık Eğ�t�m� Tak�p S�stem�n�,
2. r) Uzman: Ç�zelgelerde yer alan dallardan b�r�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma

yetk�s� kazanmış olanları,
3. s) Uzmanlık eğ�t�m�: Tıp veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzman olab�lmek �ç�n gereken eğ�t�m ve öğret�m�,

ş) Uzmanlık öğrenc�s�: Kurumlarındak� kadro ve poz�syonları ne olursa olsun bu Yönetmel�k hükümler�ne göre uzmanlık eğ�t�m� gören k�ş�ler�,

1. t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
2. u) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,

�fade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM



Tıpta Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda bel�rt�len üyelerden oluşur:

1. a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlend�receğ� Müsteşar Yardımcısı, Sağlık H�zmetler� Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşav�r� veya görevlend�receğ� hukuk
müşav�r�.

2. b) B�r� d�ş tab�b� olmak üzere eğ�t�m hastaneler�nden Bakanın seçeceğ� beş üye.
3. c) Dört tıp fakültes�nden b�rer ve b�r d�ş hek�ml�ğ� fakültes�nden b�r üye olmak üzere YÖKʼün seçeceğ� beş üye.

ç) Gülhane Asker� Tıp Fakültes�n�n seçeceğ� b�r üye.

1. d) Türk Tab�pler� B�rl�ğ�n�n seçeceğ� b�r üye.
2. e) Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�n�n seçeceğ� b�r üye.

(2) Kurumlar, seçecekler� asıl üye sayısı kadar yedek üye de bel�rler.

(3) Kurula seç�lecek asıl ve yedek üyeler�n uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık eğ�t�m görevl�s� ya da profesör unvanına sah�p bulunmaları şarttır. Üyeler�n
görev süreler� �k� yıldır. Süres� b�tenler yen�den seç�leb�l�r.

(4) Kurul, Müsteşarın davet� üzer�ne yılda en az �k� kez toplanır; üyelerden en az beş�n�n tekl�f� �le de olağanüstü toplanır. Kurula, Müsteşar veya
görevlend�r�lm�ş Müsteşar Yardımcısı veya yapılacak �lk toplantıda üyeler arasından seç�len başkan vek�l� başkanlık eder.

(5) Kurul, en az dokuz üyen�n katılımı �le toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çek�mser oy kullanılamaz. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Türk Tab�pler� B�rl�ğ� tems�lc�s� yalnızca tab�plerle �lg�l�, Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� tems�lc�s� de yalnızca d�ş tab�pler�
�le �lg�l� konuların görüşüleceğ� toplantılara katılab�l�r ve kend� meslek alanları �le �lg�l� konularda oy kullanır.

(6) Kuruldak� görüşmeler gündemdek� sıraya göre yapılır. Gündemdek� maddeler�n sırası Kurul kararı �le değ�şt�r�leb�l�r. Her üye gündem dışı b�r konunun
müzakere ed�lmes�n� tekl�f edeb�l�r. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına �let�l�r. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak �steyenlere söz
ver�r ve önergen�n görüşülmes�n� Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu �çeren veya benzerl�k gösteren önergeler� b�rleşt�rerek görüştürme
yetk�s�ne sah�pt�r.

(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde gerekçeler� �le b�rl�kte yazılarak �mzalanır ve sekretaryaya b�ld�r�l�r.

(8) Kurul toplantılarına üst üste �k� kez mazerets�z olarak katılmayanların üyel�ğ� düşer.

(9) Kurulun sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya h�zmetler�n� yürütmek üzere yeterl� n�tel�k ve sayıda personel
görevlend�r�l�r.

Kurulun görevler�

MADDE 5 – (1) Kurulun görevler� şunlardır:

1. a) Kurumlara program temel�nde uzmanlık eğ�t�m� yetk�s� ver�lmes� ve bu yetk�n�n kaldırılmasına �l�şk�n tekl�fler� karara bağlamak.
2. b) Uzmanlık dallarının eğ�t�m standardını da �çeren çek�rdek eğ�t�m müfredatlarını bel�rlemek ve �lan etmek.
3. c) İlg�l� uzmanlık dalının çek�rdek ve gen�şlet�lm�ş eğ�t�m müfredatlarına göre uygulama alanları �le temel görev ve temel yetk�ler�n�n çerçeves�n�

bel�rlemek.

ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreler� hakkında karar vermek.

1. d) Uzmanlık dallarının eğ�t�m süreler�n�n üçte b�r oranına kadar arttırılab�lmes� hakkında karar vermek.
2. e) Uzmanlık eğ�t�m�n�n tak�p ve değerlend�rme esaslarını bel�rlemek.
3. f) Programların uzmanlık eğ�t�m� çek�rdek ve gen�şlet�lm�ş müfredat ve eğ�t�m standartlarına uygunluğunu tak�p etmek.
4. g) Yapılan tak�pler sonucunda, eks�kl�kler� tesp�t ed�len programlarda yer�nde denet�m yapmak veya yaptırmak, denet�mler sonucunda düzenlenen

raporları karara bağlamak.

ğ) Uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavı jür�ler�n�n seç�m ölçütler�n� bel�rlemek.

1. h) Yurt dışındak� uzmanlık eğ�t�m� veren kurumların tanınmışlık l�stes�n� yapmak ve bu l�stey� güncellemek.

ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğ�t�m� yapanların b�l�msel değerlend�rmes�n�n yapılab�leceğ� kurumları bel�rlemek.

1. �) Yen� uzmanlık dallarının �hdas ed�lmes� �le �lg�l� görüş b�ld�rmek, �hdas ed�len dallarda uzman olacakların başvuru ölçütler�n� bel�rlemek ve bu
konudak� başvuruları karara bağlamak.

2. j) Sert�f�kaları Bakanlıkça tesc�l ed�lecek olan ve uzmanlara yönel�k olan sert�f�kalı eğ�t�m programları �le �lg�l� görüş vermek.
3. k) Uzmanlık eğ�t�m� ve uzman �nsan gücü �le �lg�l� görüş vermek, uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavlarında programlara a�t kontenjanları programların eğ�t�m

kapas�tes� ve �mkânlarını göz önünde bulundurarak ülke �ht�yacına göre bel�rlemek.
4. l) Görev alanıyla �lg�l� konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süres�n� ve üye sayısını bel�rled�ğ� geç�c� kom�syonlar kurmak.



5. m) Aynı kurum �ç�nde veya b�rden fazla kurum arasında yapılacak protokol �le oluşturulacak programlar �ç�n protokol oluşturma prens�pler�n�
bel�rlemek.

Görev� sona eren kurul üyeler�n�n yen�lenmes�

MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyeler�n�n görev süres�n�n b�t�m�nden en az üç ay önces�nde 4 üncü maddede bel�rt�len kurumlardan asıl ve yedek üyeler�n�
tesp�t etmeler�n� �ster. Kurumlar, seçecekler� asıl ve yedek üyeler�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�n� kend�ler�ne tebl�ğ ed�len tar�hten �t�baren en geç b�r ay
�çer�s�nde b�ld�r�r.

(2) Herhang� b�r sebeple ayrılan veya üyel�ğ� düşen üyen�n yer�ne, ger� kalan sürey� tamamlamak üzere aynı kurumun b�r�nc� sıradak� yedek üyes� görev yapar.
Boşalan yedek üyel�k yer�ne �lg�l� kurum en geç b�r ay �ç�nde yen� b�r üyey� Bakanlığa b�ld�r�r.

(3) Herhang� b�r nedenle asıl ve yedek üyel�ğ�n boşaldığı durumlarda, b�r ay �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�m yapmayan kurumun Kuruldak� �lg�l� üyel�ğ� o dönem
�ç�n düşer ve çalışmalarda d�kkate alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Eğ�t�c�ler ve Uzmanlık Öğrenc�ler�

 

Akadem�k kurullar

MADDE 7 – (1) Kurum; eğ�t�m-öğret�m, uygulama ve araştırma faal�yetler�n�n değerlend�r�lmes� ve b�l�msel denet�m�n etk�nl�ğ�n�n sağlanması �ç�n tab� olduğu
mevzuat çerçeves�nde uzmanlık eğ�t�m�n� düzenleme ve koord�ne etme görev�n� kend� akadem�k kurullarınca yapar.

Program

MADDE 8 – (1) Programlardak� eğ�t�m, Kurul tarafından �lan ed�len ve eğ�t�m standartlarını da �çeren çek�rdek müfredatı karşılayacak şek�lde olmak
zorundadır.

(2) Program yönet�c�s�;

1. a) Ün�vers�telere ve Gülhane Asker� Tıp Akadem�s�ne bağlı uzmanlık ana dallarındak� programlarda anab�l�m dalı başkanı, uzmanlık yan dallarındak�
programlarda b�l�m dalı başkanı,

2. b) Eğ�t�m ve araştırma hastaneler�nde �lg�l� dalın eğ�t�m sorumlusu,
3. c) B�rl�kte kullanım protokolü �le çalışan Bakanlık hastaneler�nde tıp fakültes� anab�l�m/b�l�m dalı başkanları,

ç) Adl� Tıp Kurumunda kurum başkanı,

olur. Program yönet�c�s� �lg�l� dalda eğ�t�c� olmak zorundadır; anab�l�m veya b�l�m dalı başkanı veya eğ�t�m ve araştırma hastaneler�ndek� eğ�t�m sorumlusu
�lg�l� dalda uzmanlık eğ�t�c�s� n�tel�ğ�n� ha�z değ�lse, o dalda başka b�r eğ�t�c� kurum yönet�c�s� tarafından program yönet�c�s� olarak bel�rlen�r.

(3) B�rden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yönet�c�s� kurumlar arasında yapılan protokol �le bel�rlen�r.

(4) Kurum tarafından �lg�l� uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavı önces�nde uzmanlık öğrenc�s� talep ed�l�rken her b�r program �ç�n eğ�t�c�, donanım ve portföy
bakımından b�lg�s�, mevcut uzmanlık öğrenc�s� sayısı, program yönet�c�s� ve uygulanmakta olan müfredat Kurula b�ld�r�l�r.

(5) B�rden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda eğ�t�m vermek amacıyla oluşturulacak programlar �ç�n program oluşturma ve uzmanlık öğrenc�s� talep etme
usul ve esasları Kurulca alınan karar çerçeves�nde bel�rlen�r.

Programların denet�m�

MADDE 9 – (1) Programlar çek�rdek eğ�t�m müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden Kurul tarafından ya da 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (l)
bend� uyarınca oluşturulan kom�syonlarca, en az beş yılda b�r yer�nde denetlen�r. Bu denet�m dışında kurumlar eğ�t�m ver�len programlarıyla �lg�l�
özdeğerlend�rmeler�n� yıllık olarak UETS üzer�nden Kurula sunarlar. Özdeğerlend�rme raporunda bel�rg�n eks�kl�k saptanan programlar Kurul tarafından
öncel�kle denetlen�r. Özdeğerlend�rme raporunda eks�kl�k veya yeters�zl�k tesp�t ed�len programlar bel�rlenen eks�kl�kler� 6 ay �ç�nde tamamlamak zorundadır.
Özdeğerlend�rmede eks�kl�k saptanan yerler �ç�n uzmanlık öğrenc�s� kontenjan planlaması o yıl �ç�n yapılmaz.

(2) Denet�mlerden önce program tarafından 17 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (g) bend�nde bahsed�len denet�m formu doldurulur ve denetleme sonrasında
denetleme kom�syonu tarafından hazırlanan rapora eklen�r.

(3) Denet�mlerde tesp�t ed�len eks�kl�k ve hataların g�der�lmes� �ç�n Kurul tarafından programlara uyarı yazısı gönder�l�r. Bu yazıda; eks�kl�k ve hatanın tanımı,
bunların g�der�lmes� �ç�n alınması gereken önlemler �le ver�len süre bel�rt�l�r. Ver�len süre �ç�nde eks�kl�k ve hataların g�der�lmemes� hal�nde programın eğ�t�m
yetk�s� kaldırılır.

(4) Eğ�t�m yetk�s� kaldırılan programlar eks�kl�kler�n� g�dererek eğ�t�m yetk�s�n� almak �ç�n yen�den başvurab�l�r.

Eğ�t�c�



MADDE 10 – (1) Adlî Tıp Kurumu dışındak� kurumlarda uzmanlık eğ�t�m�, �lg�l� dalda uzman olup profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sah�p olanlar �le
eğ�t�m görevl�s� veya başas�stanlar tarafından ver�l�r. Yardımcı doçent ve başas�stanların uzmanlık eğ�t�m� vereb�lmeler� �ç�n bu kadrolarda b�r yıl çalışmış
olmaları şarttır.

(2) Eğ�t�c� olmayan yardımcı doçent �le başas�stanlar ve uzmanlar �le �lg�l� alanda uzman olmayan öğret�m üyeler� ve öğret�m görevl�ler�, eğ�t�c�ler nezaret�nde
uzmanlık eğ�t�m�nde görev alır.

(3) Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğ�t�m�, 14/4/1982 tar�hl� ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda bel�rt�len �ht�sas kurulu başkanları �le en az üç yıl süreyle
�ht�sas kurullarında üyel�k yapmış adlî tıp uzmanları tarafından ver�l�r.

Uzmanlık öğrenc�s�

MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrenc�s�; kurumlarındak� kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmel�k ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde programlarda
uzmanlık eğ�t�m� gören, araştırma ve uygulama yapan k�ş�lerd�r.

(2) Programlara yerleşt�r�len uzmanlık öğrenc�ler�n�n �st�hdam şekl�, kurumlarının özel mevzuat hükümler�ne tab�d�r.

(3) Uzmanlık öğrenc�s� muayenehane açamaz, uzmanlık eğ�t�m�n�n gerekt�rd�ğ� durumlar dışında aylıklı veya aylıksız h�çb�r �şte çalışamaz, (Danıştay İdar�
Dava Da�reler� Kurulunun 01/03/2021 tar�hl� ve 2021/40 YD İt�raz Noʼlu Kararı �le yürütmes� durdurulan �bare: bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık
öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir).

(4) (Değ�ş�k:RG-26/11/2020-31316) Uzmanlık öğrenc�ler�, uzmanlık eğ�t�m� uygulamasından sayılmayan �şlerde görevlend�r�lemez. Ancak deprem, sel
baskını, salgın hastalık g�b� olağandışı ve h�zmet�n normal olarak sürdürülemed�ğ� hallerde uzmanlık öğrenc�ler�, hek�ml�k görevler�n� yürütmek üzere eğ�t�m
gördüğü kurumda veya aynı �l �çer�s�ndek� sağlık tes�sler�ne 3 aylık süreler hal�nde b�r yıl �ç�nde en fazla �k� defa görevlend�r�leb�l�r. Bu görevlerde geçen süreler
eğ�t�m süres�nden sayılır. Ancak yukarıda sayılan haller neden� �le tez�n� yet�şt�remeyen ve çek�rdek eğ�t�m müfredatındak� yetk�nl�kler�n� kazanamayan
uzmanlık öğrenc�ler�ne program yönet�c�s�n�n öner�s� üzer�ne eğ�t�m kurumunun akadem�k kurulu kararı �le 6 aya kadar süre uzatımı ver�leb�l�r.

(5) Uzmanlık öğrenc�ler�n�n nöbet uygulaması üç günde b�rden daha sık olmayacak şek�lde düzenlen�r.

(6) Uzmanlık öğrenc�s�n�n programlarda, kurul tarafından bel�rlenm�ş müfredat ve standartlarda (Ek �bare:RG-9/4/2015-29321) eğ�t�m ver�lmes�n�n
sağlanmasını �steme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğ�t�m odaları g�b� eğ�tsel ve sosyal gereks�n�mler� karşılayan altyapı ve d�ğer standartlar kurumca
sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrenc�s�, programda bulunan bütün eğ�t�c�ler�n gözet�m ve denet�m�nde araştırma ve eğ�t�m çalışmalarında ve sağlık h�zmet� sunumunda görev
alır, deontoloj�k ve et�k kurallara uyar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğ�t�m�

 

Uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavları

MADDE 12 – (1) TUS yılda en az �k� defa, DUS ve YDUS yılda en az b�r defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan meslek� b�lg� sınavı şekl�nde
yapılır.

(2) (Değ�ş�k:RG-9/4/2015-29321) Bu sınavlara g�recek Türk S�lahlı Kuvvetler� mensuplarında aranacak şartlar �ç�n özel mevzuatındak� hükümler saklıdır.

(3) (Değ�ş�k cümle:RG-9/4/2015-29321) TUS ve DUS sonucuna göre yerleşt�rme �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n yabancı d�l yeterl�l�ğ� ve mesleğ�n� yapmaya
yetk�l� olma; YDUS sonucuna göre yerleşt�rme yapılab�lmes� �ç�n uzman olma şartı aranır. Yabancı d�l yeterl�l�ğ� �ç�n İng�l�zce, Fransızca veya Almanca d�ller�n�n
b�r�s�nden Bakanlık (Ek �bare:RG-17/2/2017-29982) veya YÖK  tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı D�l B�lg�s�
Sev�ye Tesp�t Sınavında yüz üzer�nden en az ell� puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul ed�len uluslararası geçerl�l�ğ� bulunan b�r
belgeye sah�p olmak şarttır. Yabancı d�l sınav sonuçları sınav tar�h�nden �t�baren beş yıl süre �le geçerl�d�r. Beş yıllık süren�n sona erd�ğ� tar�h�n hesabında
meslek� b�lg� sınavına başvuru tar�h� d�kkate alınır.

(4) Kurumlar, her sınav dönem� �ç�n açılmasını �sted�kler� uzmanlık öğrenc�s� kontenjanlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı �le Bakanlığa b�ld�r�r.
Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kontenjanları kurum ve program adı bel�rtmek suret�yle ÖSYMʼye b�ld�r�r. B�rden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda
uzmanlık öğrenc�s� kontenjanları, hang� bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrenc�s� alınacağı bel�rt�lerek �lan ed�l�r.

(5) ÖSYM her sınav ve yerleşt�rme dönem� �ç�n �şlemler� ayrıntılı olarak açıklayan b�r kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(6) Uzmanlık eğ�t�m�n� kısa sürel� olarak yapab�lecekler� 1219 sayılı Kanunun ek�nde yer alan tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık dalları ve eğ�t�m süreler�ne
da�r ek-1 sayılı ç�zelgede bel�rt�lm�ş olan uzmanlar arasından TUS �le veya kontenjan açıldığı takd�rde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS �le ana dalda
uzmanlık öğrenc�s� alınır.

Uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavlarının sonuçları, yerleşt�rme ve uzmanlık eğ�t�m�ne başlama



MADDE 13 – (1) (Ek cümle:RG-9/4/2015-29321) Tıpta uzmanlık eğ�t�m� yapab�lmek �ç�n tab�p ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, k�myager veya
veter�ner olmak; d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m� yapab�lmek �ç�n d�ş tab�b� olmak; yan dal uzmanlık eğ�t�m� yapab�lmek �ç�n yan dalın bağlı olduğu ana
dalda uzman olmak şarttır. Uzmanlık öğrenc�s� adayı ç�zelgelerde bel�rt�len uzmanlık dallarında eğ�t�m veren programlara ÖSYM tarafından yerleşt�r�l�r.

(2) Eczacı, k�myager ve veter�nerler sadece tıbb� b�yok�mya veya tıbb� m�krob�yoloj� ana dallarında uzmanlık eğ�t�m� veren programlara kend�ler� �ç�n
kontenjan açıldığı takd�rde yerleşt�r�leb�l�rler.

(3) Aşağıdak� hallerde yerleşt�rmeye esas meslek� b�lg� puanı % 2 oranında düşürülür:

1. a) Uzmanlık eğ�t�m�ne devam etmekte �ken sınava g�r�ld�ğ�nde.
2. b) Uzmanlık eğ�t�m�ne devam etmekte �ken �st�fa edenler�n �st�falarını tak�p eden �lk sınavda.
3. c) B�r uzmanlık programına yerleşt�r�ld�ğ� halde eğ�t�me başlamayanların tak�p eden �lk sınavda.

(4) Meslek� b�lg� sınav puanında eş�tl�k olması hal�nde seç�m� yapılan uzmanlık dalını daha üst terc�h�nde gösterene öncel�k ver�l�r, bu durumda da eş�tl�ğ�n
bozulmaması hal�nde doğum tar�h� daha yen� olan adaya öncel�k ver�l�r.

(5) Yerleşt�rme sonuçları ÖSYM tarafından �lan ed�l�r ve �lg�l� kurumlara b�ld�r�l�r. ÖSYM tarafından yapılan �lan kanun� tebl�gat yer�ne geçer.

(6) ÖSYM tarafından yerleşt�r�lenler, uzmanlık eğ�t�m�ne başlatılmak üzere gereken �şlemler�n yapılması �ç�n sonuçların �lanı tar�h�nden �t�baren on �ş günü
�çer�s�nde �lg�l� kuruma başvurur. Uzmanlık eğ�t�m�ne atama ve göreve başlama �şlemler� kırkbeş gün �ç�nde tamamlanır. Uzmanlık eğ�t�m�ne başlamasına
man� ve kabul ed�leb�l�r kanun� gerekçeler� olmaksızın görev�ne başlamayanların atamaları �ptal ed�l�r.

(7) Adayların terc�h etmemes�, adayların yerleşt�r�lmes�ne rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleşt�r�lmes� yapılan adayların başvuru
süres� �ç�nde başvurmaması neden�yle boş kalan kontenjanlar, �lg�l� kurumlar tarafından başvuru süres�n�n sona ermes�nden �t�baren on �ş günü �ç�nde
ÖSYM'ye b�ld�r�l�r. ÖSYM tarafından �lg�l� sınav dönem�nde b�r defaya mahsus olmak üzere otuz gün �ç�nde ek yerleşt�rme yapılır.

(8) ÖSYM tarafından programlara yerleşt�r�lenler�n ataması kurumların kend� mevzuatınca program yönet�c�s�n�n bulunduğu b�r�me göre yapılır.

(9) Yerleşt�r�ld�kler� kurumun atama şartlarını taşımaksızın sınava g�r�p b�r programa yerleşt�r�lm�ş olanlar uzmanlık eğ�t�m�ne başlatılmazlar. Şartlardan
herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılanlar �le uzmanlık eğ�t�m� sırasında bu şartlardan herhang� b�r�n� kaybedenler�n uzmanlık eğ�t�m�ne son ver�l�r.

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğ�t�m�

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklular;

1. a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
2. b) Ana dal uzmanlık eğ�t�m� yapmak �ç�n Türk�yeʼdek� tıp veya d�ş hek�ml�ğ� fakülteler�n�n b�r�nden mezun olunması veya yabancı ülkelerdek� bu

fakülteler�n b�r�nden mezun olup YÖKʼten denkl�k belges� alınmış olması; yan dal uzmanlık eğ�t�m� yapmak �ç�n Türk�yeʼdek� uzmanlık eğ�t�m� veren
kurumlardan uzmanlık belges� alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 �nc� maddeler çerçeves�nde Bakanlıkça ver�lm�ş b�r denkl�k belges�ne sah�p olunması,

3. c) Türk�yeʼde uzmanlık eğ�t�m� yapmalarına engel haller�n�n bulunmaması,

ç) Türk�yeʼde �kametler�ne �z�n ver�lm�ş olması,

1. d) Uzmanlık eğ�t�m� süres�nce kend�ler�ne burs ver�leceğ�n� veya Türk�yeʼdek� g�derler�n�n karşılanacağını bel�rten b�r belgen�n sunulması,
2. e) Uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavlarında �lg�l� programa yerleşt�r�lm�ş olunması,

kaydıyla uzmanlık eğ�t�m�ne kabul ed�l�r.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca meslek� konuları �zleyeb�lecek derecede Türkçe b�ld�kler�n� ölçmek amacıyla Kurulun bel�rleyeceğ� b�r kuruluş tarafından yapılan
Türkçe d�l b�lg�s� sınavında başarılı olduklarına da�r belgeler�, uzmanlık eğ�t�m�ne başladıkları tar�hten �t�baren en geç b�r yıl �çer�s�nde sunmak zorundadır.
Aks� takd�rde bu k�ş�ler�n uzmanlık öğrenc�l�ğ� �le �l�ş�kler� kes�l�r. Türk�yeʼdek� tıp ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler�n�n Türkçe bölümler�nden mezun olanlarda, Türkçe
d�l b�lg�s� başarı belges� aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar har�ç olmak üzere, uzmanlık eğ�t�m� yapmak �steyen
yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenc�l�ğ� kontenjanlarının %10ʼuna kadar �lave kontenjan ayrılab�l�r.

(4) Türk�yeʼde yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğ�t�m� görmekte �ken Türk uyruğuna geçenler�n uzmanlık eğ�t�m�,  eğ�t�me başladıkları statüde devam eder.

Bakanlıkça görevlend�rme yoluyla uzmanlık eğ�t�m� yaptırılması

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 56 ncı maddes� çerçeves�nde kadroları Bakanlık
veya bağlı kuruluşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m� mevzuatına göre d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve
kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavlarında uzmanlık öğrenc�s� kontenjanı �lan ed�l�p eğ�t�m yaptırılab�l�r.

Uzmanlık eğ�t�m�nde devamlılık, kurum ve dal değ�şt�rme

MADDE 16 – (1) Bu maddede bel�rt�len haller dışında uzmanlık eğ�t�m�n�n kes�nt�s�z sürdürülmes� şarttır.

(2) Askerl�k h�zmet�, doğum sonrası ücrets�z �z�n ve d�ğer mücb�r sebepler har�c�nde herhang� b�r sebeple eğ�t�me ara verenler veya kend� �steğ� veya f��l�ne
bağlı olarak uzmanlık eğ�t�m� sona erenler aynı programa devam edemez.



(3) Uzmanlık eğ�t�m�ne devam ederken yen�den g�rd�kler� uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavında başarılı olanlar �le uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rmeden ayrıldıktan
sonra en geç b�r yıl �ç�nde yen�den sınava g�rerek başarılı olan uzmanlık öğrenc�ler�nden;

1. a) Uzmanlık eğ�t�m dalı değ�şenler�n öncek� uzmanlık eğ�t�m�nde geçen eğ�t�m süreler�, yen� başlayacakları uzmanlık eğ�t�m� süres�nden sayılmaz. Ancak
dalları değ�şen uzmanlık öğrenc�ler�n�n, öncek� uzmanlık eğ�t�m�ne a�t süreler� ve rotasyonları yen� uzmanlık eğ�t�m� dalındak� eğ�t�m müfredatında da
yer alıyor �se, yen� başladıkları kurumdak� program yönet�c�s� ve akadem�k kurulca kabul ed�ld�ğ� takd�rde ve şek�lde uzmanlık eğ�t�m�n�n süre ve
rotasyonlarından sayılır.

2. b) Uzmanlık eğ�t�m dalını değ�şt�rmeks�z�n program değ�şt�renler�n yen� başlayacakları kurumdak� program yönet�c�s� ve akadem�k kurulca kabul
ed�ld�ğ� takd�rde ve şek�lde, öncek� uzmanlık eğ�t�m�nde geçen süreler, uzmanlık eğ�t�m�n�n süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrenc�ler�n�n uzmanlık eğ�t�mler�n� yerleşt�r�ld�kler� programda tamamlamaları esastır. Ancak;

1. a) Programda hastalık, vefat, �st�fa, emekl�l�k veya tay�n g�b� sebeplerle eğ�t�c� kalmadığı veya programın sah�p olması gereken asgar� n�tel�k ve
standartları kaybett�ğ� hallerde, programdak� uzmanlık öğrenc�ler� uygun b�r programda eğ�t�m almak veya rotasyon yapmak üzere kurumları
tarafından altı aya kadar görevlend�r�l�rler. Bu görevlend�rmen�n yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlend�rme yapılab�l�r.
Bu görevlend�rme süres� �çer�s�nde �lg�l� programda eğ�t�c� �st�hdam ed�lemed�ğ� veya eğ�t�me engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde
programlardak� uzmanlık öğrenc�s� Kurulun tesp�t edeceğ� programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakled�l�r.

2. b) Uzmanlık eğ�t�m�ne başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu
mazeretler�nden dolayı eğ�t�mler�ne başka b�r �lde devam etmek �steyenler, mazeretler�n� b�ld�r�r belgeler� kurumları aracılığı �le Kurula gönder�r. Kurul
doğrudan doğruya veya 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend� uyarınca oluşturulan kom�syonlar mar�fet�yle mazeretler� geçerl� görülenler� tesp�t
eder. Mazeret� kabul ed�lenler�n uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavında almış olduğu puanın, geç�ş yapılmak �stenen programın aynı dönem�ndek� sınav
taban puanına eş�t veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde �lg�l� program �ç�n kontenjan açılmamışsa �lg�l� programın uzmanlık öğrenc�s� aldığı
son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son �k� sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geç�ş yapılmak �stenen
programa daha önce h�ç uzmanlık öğrenc�s� alınmamış �se puan kr�ter� aranmaz. Bu şartları taşıyanların nak�ller� �lg�l� mevzuatına göre yapılır.

1) Eş durumu neden�yle nak�l taleb�nde bulunan uzmanlık öğrenc�ler�; eş�n�n 8/6/1984 tar�hl� ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına g�ren b�r kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddes�n�n (B) ve (C) fıkraları �le geç�c� poz�syonlar har�ç olmak üzere memur kadrosunda veya d�ğer personel kanunlarına tab� olarak çalıştığını ve eğ�t�m
aldığı �lde eş�n�n kurumunun veya durumuna uygun b�r kadronun bulunmadığını belgelemes� hal�nde, eş�n�n görevl� olduğu �ldek� uzmanlık eğ�t�m�n�
alab�leceğ� kuruma, böyle b�r kurum yoksa en yakın �le nakled�leb�l�r. Eşlerden �k�s�n�n de uzmanlık öğrenc�s� olması hal�nde kurumların kadro ve eğ�t�m
kapas�tes� ve eşler�n terc�hler� göz önüne alınarak uygun yerde a�le b�rl�ğ� sağlanır.

2) Sağlık durumu neden�yle nak�l taleb�nde bulunan uzmanlık öğrenc�ler�; kend�s�n�n veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya
çocuklarından b�r�n�n ortaya çıkan hastalığının o �lde tedav�s�n�n mümkün olmadığını veya görev yer�n�n değ�şmemes� hal�nde bu k�ş�ler�n hayatının tehl�keye
g�receğ�n� sağlık kurulu raporuyla belgelemes� hal�nde, tedav�n�n yapılab�leceğ� b�r sağlık kurumunun bulunduğu veya k�ş�n�n sağlığının olumsuz
etk�lenmeyeceğ� b�r �ldek� �lg�l� uzmanlık eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ� kuruma nakled�leb�l�r. İlg�l� k�ş�ler�n sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğ�t�m ve araştırma
hastaneler� ya da Devlet ün�vers�teler�n�n uygulama ve araştırma merkezler�nden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını gerekl� gördüğü hallerde tey�t
�ç�n hakem hastaneye göndereb�l�r.

1. c) 17 nc� maddede tar�f ed�len UETSʼde üst üste �k� kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrenc�s�n�n programı Kurulca değ�şt�r�l�r. Yen� eğ�t�m
programında da üst üste �k� kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrenc�s�n�n h�zmet süres� ne olursa olsun uzmanlık öğrenc�l�ğ�yle �l�şk�s� kes�l�r.
Tekrar uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavına g�r�p uzmanlık eğ�t�m�ne başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümler�ne göre �şlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğ�t�m�ne başlandıktan sonra herhang� b�r mazeret gözetmeks�z�n eğ�t�mler�ne başka b�r �lde veya kurumda devam etmek �steyenler�n, aşağıdak�
şartları ha�z ve b�r defaya mahsus olmak kaydıyla �lg�l� mevzuat çerçeves�nde atamaya yetk�l� makam tarafından geç�şler� yapılır:

1) Geç�ş yapılmak �stenen kurumun kabulünü göster�r belge alınmış olması.

2) Halen eğ�t�m görülen kurumun onayının alınmış olması.

3) Geç�ş yapılmak �sten�len kurumun kadro durumunun uygun olması.

4) İlg�l� uzmanlık öğrenc�s�n�n uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavında almış olduğu puanın, geç�ş yapmak �sted�ğ� programın aynı dönem�ndek� sınav taban
puanına eş�t veya bu puandan fazla olması. O dönemde �lg�l� program �ç�n kadro açılmamışsa �lg�l� programın uzmanlık öğrenc�s� aldığı son üç sınav puan
ortalaması, bu yoksa son �k� sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geç�ş yapılmak �stenen programa daha önce h�ç uzmanlık
öğrenc�s� alınmamış �se geç�ş �şlem� yapılmaz.

Uzmanlık eğ�t�m�n�n tak�b� ve değerlend�r�lmes�

MADDE 17 – (1) Eğ�t�m kurumları, program yönet�c�s� koord�nasyonunda yen� başlayan uzmanlık öğrenc�s�ne, kuruma adaptasyon �ç�n kurumu tanıtıcı b�lg�ler
ver�r, kanun� sorumlulukları, meslek� gel�ş�m�, �let�ş�m ve deontoloj� �le �lg�l� uyum programları düzenler.

(2) Uzmanlık eğ�t�m�n�n tak�b� ve değerlend�r�lmes� Bakanlık tarafından elektron�k ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçeves�nde yapılır. UETS aşağıdak�
unsurlardan oluşur:

1. a) Çek�rdek eğ�t�m müfredatı: Uzmanlık eğ�t�m� �ht�yaçlarının değerlend�rme sonuçlarına dayanır. Bel�rlenen �ht�yaçları karşılayacak amaç ve hedefler �le
bunları gerçekleşt�recek asgar� b�lg�, becer� ve tutum kazandırmaya yönel�k eğ�t�m etk�nl�kler�n� �çer�r. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve



�ht�yaç duyulduğunda güncellenerek UETSʼde �lan ed�l�r.
2. b) Gen�şlet�lm�ş eğ�t�m müfredatı: Programlar tarafından çek�rdek eğ�t�m müfredatını da kapsayacak şek�lde hazırlanır, yıllık olarak güncellen�r, Kurula

b�ld�r�l�r ve UETSʼde �lan ed�l�r.
3. c) Uzmanlık eğ�t�m� karnes�: Program, eğ�t�me başlayan her uzmanlık öğrenc�s� �ç�n UETS �ç�nde gen�şlet�lm�ş eğ�t�m müfredatına uygun b�r karne

oluşturur. Karne �çer�ğ�ndek� eğ�t�m ve uygulamaların çek�rdek eğ�t�m müfredatına a�t olan kısmının uzmanlık eğ�t�m� süres� �çer�s�nde tamamlanması
zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrenc�s�n�n eğ�t�m sürec�nde ulaştığı yetk�nl�k düzeyler� eğ�t�c�ler tarafından �şlen�r. Eğ�t�m karnes� program yönet�c�s�
tarafından altı ayda b�r kontrol ed�l�r varsa eks�kl�kler süres� �ç�nde tamamlattırılır. Uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanlara kurum tarafından eğ�t�m
karnes�n�n onaylı b�r örneğ� ver�l�r. Karneler UETS �ç�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanlara ayrılan arş�v kısmında saklanmaya devam ed�l�r.

ç) Program yönet�c�s� kanaat�: Program yönet�c�s� altı aylık dönemler hal�nde uzmanlık öğrenc�s�n�n göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneğ�
�le meslek ahlakı hakkındak� görüş ve kanaat�n� UETSʼye kaydeder ve kurum yönet�c�s� tarafından onaylanır. Uzmanlık eğ�t�m�n�n altı aylık değerlend�rme
dönem�n�n b�rden fazla program yönet�c�s� yanında geçmes� hal�nde, bu kaydı yanında en fazla süre geç�r�len programın yönet�c�s� yapar. Bu değerlend�rme
sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum yönet�c�s� tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste �k� kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık
öğrenc�s�n�n bu durumu Kurula b�ld�r�l�r. (Ek cümle:RG-9/4/2015-29321) Altı aylık dönemler�n hesaplanmasında uzmanlık eğ�t�m�ne başlanılan tar�h esas
alınır.

1. d) Tez çalışmasının tak�b�: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda b�r değerlend�r�l�r ve UETSʼde �lg�l� kısma �şlen�r.
2. e) Uzmanlık öğrenc�s� kanaat�: Uzmanlık öğrenc�ler� ver�len eğ�t�m� ve eğ�t�c�ler� yıllık olarak n�tel�k ve n�cel�k açısından değerlend�r�r ve UETSʼye

kaydeder. Bu değerlend�rme, eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� ve eğ�t�c�ler�n b�lg�, becer� ve davranışlarını kapsar. Kurum yönet�c�ler�, bu değerlend�rmeler�n akadem�k
kurulda görüşülmes�n� sağlar.

3. f) Uzmanlık eğ�t�m� süre tak�b�: Uzmanlık eğ�t�m�nden sayılmayan süreler�n tak�p ed�leb�lmes� amacıyla kurum yönet�c�s� uzmanlık öğrenc�s�n�n bu
süreler�n�n UETSʼdek� �lg�l� alana �şlenmes�n� sağlar.

4. g) Denet�m formu: Kurum ve programların denet�m�nde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğ�t�m� tak�p s�stem� �ç�nde ayrılmış
yerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğ�t�m� yeterl�l�k s�stem�: Eğ�t�m yeterl�l�ğ� ve kapas�tes�n�n hesaplanab�lmes� �ç�n her kurum programlarının eğ�t�c� ve portföy �le �lg�l� b�lg�ler�n�n
g�r�lmes�n� ve her program �ç�n uzmanlık öğrenc�s� kontenjan taleb�n�n oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık ana ve yan dalları �le eğ�t�m süreler� ve rotasyonlar

MADDE 18 – (1) Uzmanlık ana ve yan dalları �le eğ�t�m süreler� 1219 sayılı Kanunun ek�nde yer alan tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık dalları ve eğ�t�m
süreler�ne da�r ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı ç�zelgelerde bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r. Eğ�t�m süreler� Bakanlıkça Kurul kararı üzer�ne üçte b�r oranına kadar arttırılab�l�r.

(2) Senel�k �z�n ve b�l�msel �çer�kl� toplantılar �ç�n ver�len �z�n süreler� har�ç olmak üzere, uzmanlık eğ�t�m�nde f��len geçmeyen süreler uzmanlık eğ�t�m�
süres�nden sayılmaz.

(3) Eğ�t�m süreler� ve rotasyonların uzmanlık öğrenc�s�n�n yerleşt�r�ld�ğ� programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğ�t�me kabul belges�
sağlayan uzmanlık öğrenc�ler�ne program yönet�c�s�n�n ve yetk�l� kılınan akadem�k kurulların uygun görüşü alınarak yurt �ç�nde veya yurt dışında başka
kurumlarda uzmanlık eğ�t�m� alması �ç�n tab� oldukları mevzuata göre b�r yıla kadar �z�n ver�leb�l�r. Kurum �çer�s�nde yapılamayan rotasyonlar bu süreden
sayılmaz. Eğ�t�m�n yurt dışında yapılması sebeb�yle müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akadem�k kurullarca yurt dışında geçen sürey�
aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğ�t�m� süres�ne eklen�r.

(4) Kurul tarafından bel�rlen�p �lan ed�len tamamlanması zorunlu rotasyon eğ�t�mler� süreler� tamamlandığında o rotasyon �le ulaşılması �sten�len hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğ�t�m�n� veren eğ�t�c�ler tarafından UETS üzer�nden değerlend�r�l�r. İsten�len hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon
eğ�t�m�nde yeterl�l�k elde ed�lm�ş olur; aks� durumda yeters�zl�k neden�yle rotasyon eğ�t�m� tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğ�t�m� süres�ne eklen�r.
Tekrarlanan rotasyon eğ�t�m�nde de yeters�zl�k durumunda �lk �k� kurum dışında b�r kurumda rotasyon eğ�t�m� son kez tekrarlanır ve süres� uzmanlık eğ�t�m�
süres�ne eklen�r. Bunda da yeters�zl�k alan uzmanlık öğrenc�s�n�n uzmanlık öğrenc�l�ğ� �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bunlardan tekrar uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavına g�r�p
uzmanlık eğ�t�m�ne başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(5) 16 ncı madden�n dördüncü fıkrası hükümler� çerçeves�nde olumsuz kanaat notu aldığı �ç�n programı Kurulca değ�şt�r�len uzmanlık öğrenc�s�n�n eğ�t�m
süres�ne b�r yıl eklen�r.

(6) Uzmanlık öğrenc�ler�, uzmanlık eğ�t�mler�nde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanlarının uzmanı �seler o rotasyonları yapmış sayılırlar.

Uzmanlık öğrenc�ler�n�n uzmanlık tez� ve değerlend�r�lmes�

MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrenc�s�n�n ana dalda uzmanlık eğ�t�m� b�t�rme sınavına g�reb�lmes� �ç�n tez hazırlaması zorunludur.

(2) Uzmanlık eğ�t�m� süres�n�n �lk yarısı �ç�nde uzmanlık öğrenc�s�ne b�r tez konusu ve tez danışmanı bel�rlen�r.

(3) Tez, en geç uzmanlık eğ�t�m� süres�n�n b�t�m�nden üç ay önces�nde asıl üyeler�nden en az b�r� kurum dışından bel�rlenen ve en az üç asıl �k� yedek üyeden
oluşan jür�ye sunulmak üzere program yönet�c�s�ne tesl�m ed�l�r.

(4) Jür� en geç b�r ay �çer�s�nde uzmanlık öğrenc�s�n�n tez savunmasını da alarak tez� �nceler ve sonucunu yazılı ve gerekçel� olarak uzmanlık öğrenc�s� �le
program yönet�c�s�ne b�ld�r�r.

(5) Jür� tez çalışmasını yeterl� bulmazsa, eks�kl�kler�n tamamlanması ve gerekl� düzeltmeler�n yapılması �ç�n uzmanlık öğrenc�s�ne altı aylık ek b�r süre ver�r. Bu
süren�n uzmanlık eğ�t�m�n� aşan kısmı uzmanlık eğ�t�m� süres�ne eklen�r.



(6) Tez�n �k�nc� defa kabul ed�lmemes� hal�nde, uzmanlık öğrenc�s�n�n uzmanlık öğrenc�l�ğ� �le �l�ş�ğ� kes�l�r. İl�ş�ğ� kes�len uzmanlık öğrenc�s� �k� yıl �ç�nde uzman
adayı olarak aynı kurumda tez�n� ya da uygun görülen yen� b�r tez� tamamlayab�l�r. Bu süre �ç�nde de tez�n� sunmayan veya tez� kabul ed�lmeyen uzman
adayının uzmanlık eğ�t�m� �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu şek�lde �l�ş�ğ� kes�lenlerden daha sonra g�rd�kler� uzmanlık eğ�t�m� g�r�ş sınavına göre uzmanlık eğ�t�m�ne
başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(7) Tez jür�s�n�n teşk�l�, danışman tay�n�, tez sürec�n�n �zlenmes� ve tez�n değerlend�rmes�ne yönel�k prens�pler Kurulca karara bağlanır.

Uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavı

MADDE 20 – (1) Tez� kabul ed�len, uzmanlık eğ�t�m� süres�n� ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğ�t�m� karnes�n�n çek�rdek eğ�t�m müfredatını
bel�rleyen kısmının tamamlandığı �lg�l� program yönet�c�s� tarafından onaylanan uzmanlık öğrenc�s�, uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavına g�rmeye hak kazanır.
Bu durum onbeş gün �çer�s�nde sınav jür�ler�, sınav yer� ve tar�h� bel�rlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tes�sler� ve ün�vers�telere a�t �lg�l�
b�r�mler�n b�rl�kte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adl� Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğ�t�m ve araştırma hastaneler�nde Bakanlığa veya Bakanlığın
yetk� devr� yaptığı b�r�me, UETSʼye kayded�lmek suret�yle b�ld�r�l�r ve �şlemler� tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavları UETSʼde �lan
ed�len yer ve tar�hte sınav jür�ler�nce yapılır.

(2) Jür�ler, en az üç üyes� sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğ�t�c�ler�nden
oluşmak üzere beş k�ş�den oluşur. Jür�n�n tamamı sınav yapılan dalın eğ�t�c�ler�nden oluşturulab�l�r. Ayrıca �k� k�ş� yedek üye olarak seç�l�r. Jür� üyeler� kend�
aralarından b�r başkan ve kât�p üye seçer.

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda bel�rt�len b�r� meslek� b�lg�, d�ğer� uygulama ve becer� sınavı olmak üzere �k� aşamada yapılır.

1. a) Meslek� b�lg� sınavında aday, jür� tarafından seç�len vakanın anamnez�n� alarak muayenes�n� yapar, teşh�s ve tedav�s� hakkında yorumlarını sunar.
Laboratuvar dallarında jür�n�n seçt�ğ� konular üzer�nde adayın yorumları alınır. Gerekt�ğ�nde materyal ver�lerek uygulamalar �zlen�r. Meslek� b�lg� sınavı
tek oturum hal�nde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular �çer�k açısından adayın uzmanlık dalındak� b�lg�s�n� değerlend�rmek
amacıyla �lg�l� dalın çek�rdek eğ�t�m müfredatı çerçeves�nde yönelt�l�r.

2. b) Uygulama ve becer� sınavı, uzmanlık dalının özell�ğ�ne göre teşh�s ve tedav� �ç�n gerekl� olan müdahale ve amel�yatlar, laboratuvar, görüntüleme ve
tekn�k uygulama ve becer�ler� ölçmey� amaçlar.

(4) Her b�r jür� üyes� meslek� b�lg� �le uygulama ve becer� sınavında ayrı ayrı yüz üzer�nden puan ver�r. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kât�p üye tarafından
kayded�lerek jür� üyeler� tarafından �mzalanır ve ek-1ʼde yer alan sınav tutanağına eklen�r.

(5) Meslek� b�lg� sınavı �le uygulama ve becer� sınavında jür� üyeler�n�n verd�ğ� puanların ortalamaları alınır ve ek-1ʼde yer alan sınav tutanağında bel�rt�lerek
üyelerce �mzalanır. Ortalamaları her �k� sınav �ç�n de ayrı ayrı altmış ve üzer� �se aday başarılı kabul ed�l�r. Sınav sonucu jür� başkanı tarafından �lg�l� kurum
vasıtasıyla Bakanlığa �let�l�r.

(6) G�rd�kler� uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava g�rmeyenler altı ay �çer�s�nde tekrar sınava alınır. Bu süre �çer�s�nde
uzmanlık öğrenc�ler�n�n kadrolarıyla �l�ş�kler� kes�lmez. G�rd�kler� �k�nc� sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava g�rmeyenler�n, uzmanlık öğrenc�l�ğ�
�le �l�ş�kler� kes�l�r. Bu suretle uzmanlık öğrenc�l�ğ� �le �l�ş�ğ� kes�lenlere, tak�p eden altı ay �çer�s�nde jür� üyeler�n� ve yapılacağı kurumu Kurulun bel�rleyeceğ� �k�
sınav �ç�n başvuru hakkı ver�l�r. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara g�rmeyenler�n bu eğ�t�mler�ne bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar
uzmanlık eğ�t�m�ne g�r�ş sınavlarına g�r�p uzmanlık eğ�t�m�ne başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümler�ne göre �şlem yapılır.

Uzmanlık eğ�t�m�n�n tamamlanması

MADDE 21 – (1) Uzmanlık eğ�t�m�n�n tamamlanması �ç�n;

1. a) Ana dal uzmanlık öğrenc�ler� �ç�n tez�n kabul ed�lm�ş olması,
2. b) Ç�zelgelerde bel�rt�len uzmanlık dalı �le �lg�l� uzmanlık eğ�t�m� süres�n�n ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,
3. c) Uzmanlık eğ�t�m� karnes�n�n çek�rdek eğ�t�m müfredatını bel�rleyen kısmının �lg�l� program yönet�c�s� tarafından onaylanmış bulunması,

ç) Uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavında başarılı olunması,

şarttır.

Uzmanlık belgeler�n�n düzenlenmes� ve tesc�l�

MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme sınavı sonuçları, uzmanlığın tesc�l� �ç�n gerekl� olan belgelerle b�rl�kte en geç onbeş gün �ç�nde, programın bağlı
olduğu kurum yönet�c�s� tarafından Bakanlığa gönder�l�r.

(2) Uzmanlık eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeler� Bakanlıkça düzenlen�r ve tesc�l ed�l�r.

(3) Uzmanlık eğ�t�m�n�n bu Yönetmel�ğe uygun olarak yapılmadığının tesp�t� hal�nde Bakanlıkça tesc�l �şlem� yapılmaz, yapılmış �se �ptal ed�l�r.

(4) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�len uzmanlık belges�n�n şekl� ve �çer�ğ� Bakanlıkça tesp�t ed�l�r.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğ�t�m�n�n Denkl�k İşlemler�



 

Uzmanlık eğ�t�m�n�n ve belgeler�n �ncelenmes�

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğ�t�m� vermeye yetk�l� olan b�r sağlık kurumunda uzmanlık eğ�t�m� veya uzmanlık belges� almış olanların talepler�
hal�nde, yabancı ülkedek� Türk m�syon şefl�kler�nce veya �lg�l� yabancı ülken�n Türk�yeʼdek� m�syon şefl�ğ�nce onaylanmış uzmanlık eğ�t�m�ne �l�şk�n belgeler�
Bakanlıkça �ncelen�r.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğ�t�m�n�n o ülken�n usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge
ve dokümanın ver�lmes�n� �steyeb�l�r.

(3) (Değ�ş�k:RG-9/4/2015-29321) Uzmanlık eğ�t�m�n�n b�r yıldan fazlasını Türk�ye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denkl�k �şlemler�nde, Türk�ye'de
yapılan eğ�t�m süres�n�n b�r yıldan fazlası d�kkate alınmaz.

Uzmanlık belges� almamış olanlar hakkında yapılacak �şlemler

MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belges� almamış olanların uzmanlık eğ�t�m�nde geçen süreler� ç�zelgelerde öngörülen süreden az �se bu k�ş�ler
TUS, DUS veya YDUS'a g�rerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geç�rd�kler� eğ�t�m süreler�n�n uzmanlık eğ�t�m� süres�nden sayılmasını �sterlerse, eğ�t�m
aldıkları d�lden 12 nc� madden�n üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan b�r�nde veya bu d�lden sınav yapılmıyorsa o ülken�n d�l� �ç�n yapılan başka b�r sınavda
başarılı olanların, eğ�t�m gördükler� ülkeden aldıkları belgeler değerlend�r�lerek, �lg�l� kurumun akadem�k kurulu tarafından uygun görülen süreler Türk�ye'de
yapacakları uzmanlık eğ�t�m� süres�nden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğ�t�m� süreler�n�n geçerl� sayılab�lmes� �ç�n, yukarıda bel�rt�len şartlar
yanında �lg�l�ler�n uzmanlık eğ�t�m�nden ayrıldıktan sonra en geç b�r yıl �ç�nde müracaatları ve açılacak �lk �k� uzmanlık eğ�t�m� g�r�ş sınavından b�r�nde başarılı
olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğ�t�m�nde geç�rd�kler� eğ�t�m süres� ç�zelgelerde bel�rt�len sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından bel�rlenen fakülte veya
eğ�t�m hastanes�nde üçüncü fıkra hükümler�ne göre denkl�k sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğ�t�m�n�n denkl�k �şlemler� aşağıdak� şek�lde yapılır:

1. a) B�l�msel yeterl�k sınavı 20 nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulacak jür�ler tarafından aynı madden�n dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkraları
çerçeves�nde yapılır ve sonuçlandırılır. Jür� tarafından gerekl� görülür �se denkl�k başvurusunda bulunan tab�b�n en çok üç aya kadar b�r eğ�t�m
kurumunda gözlemc� statüsünde görevlend�r�lmes� Bakanlığa tekl�f ed�leb�l�r. Bakanlık tarafından tekl�f�n uygun görülmes� hal�nde tab�b�n gözlemc�
olarak görevlend�r�lmes� yapılır. Görevlend�rme süres� sonunda b�l�msel yeterl�k sınavı yapılır.

2. b) Başarısız olanlara başka eğ�t�m kurumlarında da kullanılab�lecek �k� sınav hakkı daha ver�l�r.
3. c) B�l�msel yeterl�k sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeler� Bakanlıkça düzenlen�r ve tesc�l ed�l�r.

Uzmanlık belges� almış olanlar hakkında yapılacak �şlemler

MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğ�t�m� veren ve Kurulun yayımlayıp güncelled�ğ� tanınmışlık l�stes�nde yer alan kurumlardan, o ülkede �lg�l� dalda
uzmanlık yapma yetk�s� veren b�r belge almış olanların uzmanlık belgeler� fakülte veya eğ�t�m hastaneler�nce tasd�k ed�lmes�nden sonra Bakanlıkça tesc�l
ed�l�r.

(2) Tanınmışlık l�stes�nde olmayan b�r kurumdan uzmanlık belges� almış olanların aldıkları eğ�t�m�n süres�, ç�zelgelerde öngörülen süren�n beşte üçünden fazla
�se denkl�k �şlemler� 24 üncü madden�n üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğ�t�m�n süres� ç�zelgelerde öngörülen süreler�n beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler�
uygulanır.

Türk�yeʼde başlanılan uzmanlık eğ�t�m�n�n yurt dışında sürdürülmes�

MADDE 26 – (1) Türk�yeʼde başladıkları uzmanlık eğ�t�m�n� yurt dışında sürdürenler�n, uzmanlık eğ�t�m� görülen yabancı ülkeler�n usuller�ne göre aynı dalın
uzmanlık eğ�t�m�nde geç�rd�kler� süreler, Türk�yeʼde uzmanlık eğ�t�m�nden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğ�t�m�ne başlayış tar�hler� arasındak� süren�n altı
aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt �ç�nde uzmanlık eğ�t�m�nde geçen öncek� süreler� �le b�rleşt�r�lerek denkl�k �şlem�ne tab� tutulur. Süre veya müfredat
yönünden tesp�t ed�len eks�kl�kler yen�den uzmanlık eğ�t�m� g�r�ş sınavına g�rmeks�z�n ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

 

Uzmanlık yetk�s�n�n kullanılması

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre uzmanlık belges� almayanlar, h�çb�r yerde ve şek�lde uzmanlık unvan ve yetk�s�n� kullanamazlar. Bu
Yönetmel�kten öncek� mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetk�s� �le �lg�l� haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k



MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tar�hl� ve 26506 sayılı Resmî Gazeteʼde yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavı Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış eğ�t�c� yetk�s�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlg�l� dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tar�h�nden önce 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununa göre profesör ve
doçent unvanını almış olup �lg�l� dalda eğ�t�m vermeye başlamış olanların eğ�t�c� hakları saklıdır.

UETSʼye geç�lmes�

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç yıl �çer�s�nde, 17 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan
UETSʼye �şlerl�k kazandırılır. Bu süre �çer�s�nde 29/6/2009 tar�hl� ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde
Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.

Çek�rdek eğ�t�m müfredatının bel�rlenmes�

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Uzmanlık dallarının çek�rdek eğ�t�m müfredatları bel�rlen�nceye kadar uzmanlık eğ�t�m� b�t�rme sınavlarında 21 �nc� maddede �stenen
uzmanlık eğ�t�m� karnes�n�n çek�rdek eğ�t�m müfredatını bel�rleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

TUS �le yerleşt�r�lmeden uzmanlık eğ�t�m�ne başlayan yabancı uyruklular

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türk�ye Cumhur�yet� kurum ve kuruluşları �le yabancı devletler arasında �mzalanan protokoller ve şartnameler �le YÖK kararlarına
�st�naden 1/7/2011 tar�h�ne kadar TUS �le yerleşt�r�lmeden tıpta uzmanlık eğ�t�mler�ne başlayan yabancı uyruklu tab�pler�n uzmanlık belgeler� Bakanlıkça
yabancı uyruklu olarak tesc�l ed�l�r.

(2) (Ek:RG-17/2/2017-29982) Türk�ye Cumhur�yet� kurum ve kuruluşları �le yabancı devletler arasında �mzalanan protokoller ve şartnameler �le YÖK
kararlarına �st�naden 1/7/2011 tar�h�nden bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�he kadar TUS �le yerleşt�r�lmeden tıpta uzmanlık eğ�t�mler�ne başlayan yabancı
uyruklu tab�pler�n uzmanlık belgeler� yabancı uyruklu olarak tesc�l ed�l�r. Ancak, Türk�yeʼde meslek �cra ed�lmek �stenmes� hal�nde tıp eğ�t�m�n�n denkl�k ve
tesc�l� alınmak zorundadır.

Sözleşmel� a�le hek�m� olarak çalışanların uzmanlık eğ�t�m�

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Da�r Kanunun geç�c� 9 uncu maddes� hükümler�ne göre �cra ed�len a�le hek�ml�ğ� uzmanlık
eğ�t�m�ne g�r�ş, eğ�t�m�n şekl�, müfredat ve rotasyonların uygulama esasları Kurulca bel�rlen�r.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
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