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Resmi Gazete’de 18.09.2009 tarihinde yayımlanan 

Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Tanım 

ve Kısaltmalar 

 

Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir 
programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,  

Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri, 

GeniĢletilmiĢ eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim 
müfredatını da içeren ve o programa özgü eğitim 

ve öğretimi, 

Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu, 

Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları, 

Kurum yöneticisi: Bakanlığa bağlı hastanelerde başhekimi, fakülte ve 
birlikte kullanımı olan hastanelerde dekanı, Adli Tıp Kurumunda Adli 
Tıp Kurumu Başkanını, 

 



Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık 

dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim 

müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı, 

Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için 

sahip olması gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini 

gösteren müfredat bileşenini, 

Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, 

tetkik ve diğer tıbbi iş ve işlem çeşitliliğini, 

Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda 

yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi, 

Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, 

kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen 

ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi, 

UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini, 
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Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) oluĢumu ve 

çalıĢma esasları 
 

 

Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 

 Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri veya 
görevlendireceği hukuk müĢaviri. 

 Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği 
beĢ üye. 

 Dört tıp fakültesinden birer ve bir diş hekimliği fakültesinden bir 
üye olmak üzere YÖK’ün seçeceği beĢ üye. 

 Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye. 

 Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye. 

 Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye. 

 Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. 



 Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç 

yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. 

Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. 

 Kurul, Müsteşarın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; 

üyelerden en az beşinin teklifi ile de olağanüstü toplanır. Kurula, 

Müsteşar veya görevlendirilmiş Müsteşar Yardımcısı veya yapılacak ilk 

toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. 

 Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla 

karar alır.   



Kurulun görevleri 

MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır: 

 Uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin 

teklifleri karara bağlamak. 

 Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim 

müfredatlarını belirlemek ve ilan etmek. 

 Çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları 

ile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek. 

 Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve 

eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek. 

 Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar 

arttırılabilmesi, rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar 

vermek. 

  Aynı kurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol 

ile oluşturulacak programlar için protokol oluĢturma prensiplerini 

belirlemek. 

 Sertifikaları Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan 

sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek. 

 

 

 



SUNU AKIġI 

1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne 

eklenen Tanım ve Kısaltmalar 

2. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) oluşumu ve çalışma 

esasları 

3. Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri 

4. Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme 

5. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 

6. Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 

7. Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 

8. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 

9. Anabilim Dallarının Yapması Gereken Hazırlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri 

Akademik kurullar 

Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi 

olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme 

görevini kendi akademik kurullarınca yapar. 

Program  

Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da 

içeren çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır. 

Program yöneticisi 

Üniversitelere ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı uzmanlık ana 

dallarındaki programlarda anabilim dalı baĢkanı, uzmanlık yan dallarındaki 

programlarda bilim dalı baĢkanıdır.  



Programların denetimi 

 

Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları 

yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) 

bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde 

denetlenir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim verilen programlarıyla 

ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak UETS üzerinden Kurula 

sunarlar.  

 

Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar 

Kurul tarafından öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda 

eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 

6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Özdeğerlendirmede eksiklik 

saptanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için 

yapılmaz. 



Öz Değerlendirme Formu-TTB-UDEK 



 

Eğitici 

 Adlî Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili 
dalda uzman olup profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına 
sahip olanlar ile eğitim görevlisi veya başasistanlar tarafından 
verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların uzmanlık eğitimi 
verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır. 

 

 Eğitici olmayan yardımcı doçent ile başasistanlar ve uzmanlar ile 
ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır. 

 

 Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 
sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu 
başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik 
yapmış adlî tıp uzmanları tarafından verilir. 

 

 



Uzmanlık öğrencisi 

 Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa 

olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama 

yapan kişilerdir. 

 Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin 

gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte 

çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin 

ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir. 

 Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından 

sayılmayan işlerde görevlendirilemez. 

 Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha 

sık olmayacak şekilde düzenlenir. 

 Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin 

gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve 

sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara 

uyar. 



Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavları 

 

 TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak 

üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi 

sınavı şeklinde yapılır. 

 

 TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri 

başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru 

sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır. YDUS’a 

başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış 

olmak şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel 

mevzuatındaki hükümler saklıdır. 



Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarının sonuçları, yerleĢtirme ve 

uzmanlık eğitimine baĢlama 

 

 

 Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık 

dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından 

yerleştirilir. 

 

 Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya 

tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren 

programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde 

yerleştirilebilirler. 



Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi 

Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması halinde Ana dal 
uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin 
birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun 
olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak 
için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış 
olunması veya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir 
denklik belgesine sahip olunması gerekmektedir. 

 

1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aĢağıdaki fıkra gereğince;  

Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi 
yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi 
bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi 
bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında 
herhangi bir kesinti yapılmaz.  

Fakültemizde 18 Ocak 2014 tarih itibariyle  993 TL ödeme yapılmaktadır. 
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Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiĢtirme 

 

 Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz 

sürdürülmesi şarttır. 

 Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler 

haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya 

fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam 

edemez. 

 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu 

alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim 

programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık 

öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi 

kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine 

başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılır. 

• Olumsuz kanaat notu aldığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık 

öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir. 
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Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 

 Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan 

uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler 

verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile 

ilgili uyum programları düzenler. 

 Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından 

elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. 

UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

 Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının 

değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak 

amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum 

kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından 

hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek 

UETS’de ilan edilir. 

 GeniĢletilmiĢ eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim 

müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, 

Kurula bildirilir ve UETS’de ilan edilir. 

 



Uzmanlık Eğitimi Karnesi:  

 Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde 

geniĢletilmiĢ eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne 

içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına 

ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması 

zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde 

ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim 

karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir 

varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini 

tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir 

örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini 

tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir. 
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Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 

 Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer 

alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, 

ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir. Eğitim süreleri 

Bakanlıkça Kurul kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir. 

 Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç 

olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi 

süresinden sayılmaz.  

 Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği 

programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır.  

 Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin 

ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak yurt içinde veya 

yurt dıĢında baĢka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi 

oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde 

yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz.  

 Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların 

tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi 

aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SUNU AKIġI 

1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne 

eklenen Tanım ve Kısaltmalar 

2. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) oluşumu ve çalışma 

esasları 

3. Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri 

4. Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme 

5. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 

6. Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 

7. Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 

8. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 

9. Anabilim Dallarının Yapması Gereken Hazırlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 

 

 Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına 

girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur. 

 Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir 

tez konusu ve tez danışmanı belirlenir. 

 Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde 

asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl 

iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine 

teslim edilir. 

 Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını 

da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak 

uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir. 

 



 Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve 

gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek 

bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık 

eğitimi süresine eklenir. 

 Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin 

uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi 

iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun 

görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan 

veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği 

kesilir.   



SUNU AKIġI 

1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne 

eklenen Tanım ve Kısaltmalar 

2. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) oluşumu ve çalışma 

esasları 

3. Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri 

4. Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme 

5. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 

6. Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 

7. Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 

8. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 

9. Anabilim Dallarının Yapması Gereken Hazırlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 

 

 Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını 

başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek 

eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili 

program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, 

uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır.  

 

 

 Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve 

tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık 

tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte 

kullanıldığı durumlarda dekanlığa, UETS’ye kaydedilmek 

suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. 

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer 

ve tarihte sınav jürilerince yapılır. 



Uzmanlık yetkisinin kullanılması 

 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık 

belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve 

yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre 

kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

 

MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 



KazanılmıĢ eğitici yetkisi 

 

GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 

18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent unvanını almış 

olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları 

saklıdır. 

 

UETS’ye geçilmesi 

 

GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, 17 nci 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan UETS’ye işlerlik kazandırılır. 

Bu süre içerisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde 

Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin 

uygulanmasına devam olunur. 



SUNU AKIġI 

1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne 

eklenen Tanım ve Kısaltmalar 

2. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) oluşumu ve çalışma esasları 

3. Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri 

4. Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme 

5. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 

6. Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 

7. Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 

8. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 

9. Anabilim Dallarının Yapması Gereken Hazırlıklar 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

TIPTA VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE UZMANLIK EĞĠTĠMĠ 

YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠNCE ANABĠLĠM BĠLĠM DALLARI 

TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR 

1) Çekirdek veya genişletilmiş eğitim müfredatlarını oluşturmaları 

2) Eğitim veren birimlerin TUK’ta kabul edilmiş olan müfredatlar baz 

alınarak özdeğerlendirilmenin yapılması.  

3) Tıpta uzmanlık öğrencileri, programda bulunan bütün eğiticilerin 

gözetim ve denetiminde araştırma, eğitim (birimler tarafından 

tanımlanması) çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev 

alır, deontolojik ve etik kurallara uyar. 

4) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni 

başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu 

tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, 

iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler. 

 

 

 



 4-Asistan Uyum Kursu  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Asistan Uyum 

Kursu  

25 - 29 Temmuz 2011 

26 - 30 Aralık 2011)       

2-6 Temmuz 2012 

26-30 Kasım 2012 

 24-28 Haziran 2013 

16-20 Kasım 2013 

Toplam  503kiĢi  

Eğitim veren Anabilim Dalı:39 

Uyum programı Düzenleyen:34 

Program Düzenlemeyen Anabilim Dalları 

1-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi   

2-İç Hastalıkları   

3-Fizyoloji   

4- Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji  

5- Kardiyoloji 



 

5-Uzmanlık Eğitimi Karnesi  

 
Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her 

uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmiş eğitim 

müfredatına uygun bir karne oluşturur. 

Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından 6 ayda bir kontrol 

edilir. 

Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara Dekanlık tarafından eğitim 

karnesinin onaylı bir örneği verilir. 

 



 

Uzmanlık Eğitimi Karnesi:  

 
• Eğitim veren Anabilim Dalı :   39 

• Asistan Karnesi olan:    23 

• Gönderilen Karne Sayısı:  7 



Örnek Karne 



6-Uzmanlık öğrencisi kanaati 

Uzmanlık öğrencisi kanaati; Uzmanlık 

öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık 

olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir.  

Ekim – Haziran 2012 



Değerlendirme Anketi 



• Her asistan 5 ayrı konuda değerlendirilmelidir;  

• 1-Kişilik özellikler 

• 2-Klinikteki çalışma performansı 

• 3-Akademik aktivite  

• 4-Teorik sınav 

• 5-Pratik sınav  

 



7-Uzmanlık öğrencisi Tezi ve değerlendirilmesi 

 

18.07.2009 Yönetmelik gereğince;  

İhtisas süresinin bitim tarihinden 3 ay önce anabilim dalı tarafından 3 

asil 2 yedekten Fakültemiz bünyesinde görevli öğretim üyelerinden jüri 

oluşturulur. 

Girmiş olduğu tez sınavından başarısız olanlara 6 ay ek süre verilir. 

Tezin iki defa kabul edilmemesi durumunda  15 gün içinde jüri 

oluşturulması toplam 45 günlük süre içinde tezin incelenip 

savunulması. Tezi üçüncü kez red edilenlerin uzmanlık öğrenciliği ile 

ilişiği kesilir. Ve iki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzmanlık 

adaylarının ilişiği kesilir ve bir daha o dalda uzaman olamaz. Tekrar 

TUS’a girerler. 

 



26 Nisan 2014 tarihli Yönetmelik gereğince;  

Eğitim süresini tamamlayan uzmanlık öğrencisi tezini en geç uzmanlık 

eğitimi süresinin bitiminden 3 ay öncesinde asil üyelerinden en az biri 

kurum dıĢından belirlenen ve en az 3 asıl 2 yedek üyeden oluşan 5  

jüriye sunmak üzere Program Yöneticisine teslim eder. 

 Uzmanlık öğrencisinin girmiş olduğu tez sınavında başarısız olması 

halinde 6 ay ek süre verilir, bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. 

Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde kadro ile ilişiği kesilir.  



Tez Sınavı 

Rehber 
hocası 

belirlenmesi 
1.gün 

Tez konusu 
ve 

danışmanı 
1/2 

Tez 
Teslimi 

Son 3 
ay 

Bilim 
Sınavı 

Son 
gün 

 

 

Başarılı 

Başarısız 
Tez 

Sınavı 
6 ay 
Sonra  

Başarılı 

Başarısız 

İlişki Kesilir 



Bilim Dalı Sınavı;  

 

18.07.2009 Yönetmelik ve 26.04.2014 tarihli tıpta uzmanlık 

yönetmeliği gereğince;  

Tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisi uzmanlık sınavına girmeyi hak 

kazanır. Uzmanlık sınav jürisi Dekanlık tarafından 5 asil 2 yedek üye 

olarak belirlenir.  

Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava 

girmeyenler 6 ay içinde tekrar sınava alınırlar. Kadro ile ilişikleri 

kesilmez.  

İkinci kez girdikleri sınavda başarılı olamayanlar veya sınava 

giremeyenler; uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen tıpta 

uzmanlık öğrencilerine takip eden 6 ay içinde jüri üyelerinin 

belirleyeceği 2 sınav için başvuru hakkı verilir.  



Bilim Sınavı 

Bilim Sınavı 
Son 
Gün  

Tekrar 
Sınav 6 ay 

• İlişik 
Kesilir 

• 2 
baĢvuru 
hakkı  

6 ay 

 

 

Başarılı 

Başarısız Başarısız 

Başarılı 



 Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık 

dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, 

araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş 

ve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından 

onaylanır.  Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık 

öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir 

 Tez çalıĢmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından 

üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir. 

 

 Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi 

ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir 

ve UETS’ye kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve 

eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum 

yöneticileri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda 

görüşülmesini sağlar. 

 



 Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan 

sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum yöneticisi uzmanlık 

öğrencisinin bu sürelerinin UETS’deki ilgili alana işlenmesini 

sağlar. 

 Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan 

formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip 

sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır. 

 Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve 

kapasitesinin hesaplanabilmesi için her kurum programlarının 

eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program 

için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar. 



Tez Sınavı 

Rehber 
hocası 

belirlenmesi 
1.gün 

Tez konusu 
ve 

danışmanı 
1/2 

Tez 
Teslimi 

Son 3 
ay 

Bilim 
Sınavı 

Son 
gün 

 

 

Başarılı 

Başarısız 
Tez 

Sınavı 
6 ay 
Sonra  

Başarılı 

Başarısız 

İlişki Kesilir 



Tıpta Uzmanlık Kurulunca Kabul Edilen 

Müfredatlar 

TIPTA VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE UZMANLIK DALLARININ 

ÇEKĠRDEK MÜFREDAT VE STANDARTLARI 

son güncelleme: April 18, 2014 17:18  

VERSĠYON 2.1 DOKÜMANLARI (2014 - 20..) 

Askeri Sağlık Hizmetleri v.2.1 

Gelişimsel Pediatri v.2.1 

Göz Hastalıkları v.2.1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları v.2.1 

Tıbbi Genetik v.2.1 

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/askeri_saglik_hizmetleri/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/gelisimsel_pediatri/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/goz_hastaliklari/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/ruh_sagligi_ve_hastaliklari/index.html
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_genetik/index.html


TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK DALLARININ 
ÇEKİRDEK MÜFREDAT VE STANDARTLARI 
son güncelleme: January 13, 2014 11:33  

 
VERSİYON 2.0 TASLAK DOKÜMANLARI (2013) 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ ANABİLİM DALI versiyon 2.0

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI versiyon 2.0

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI versiyon 2.0

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI versiyon 2.0

* Mikoloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Parazitoloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı versiyon 2.0



DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ADLİ TIP ANABİLİM DALI versiyon 2.0

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI versiyon 2.0

ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞ.ve HAST.ANABİLİM DALI versiyon 2.0

ÇOCUK SAĞ.ve HAST.ANABİLİM DALI versiyon 2.0

* Beslenme ve Metebolizma Bilim Dalı versiyon 2.0

* Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Çocuk Acil Bilim Dalı versiyon 2.0

* Çocuk Gastro, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı versiyon 2.0

* Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı versiyon 2.0

* Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı versiyon 2.0

* Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı versiyon 2.0

* Klinik İmmünoloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Neonatoloji Bilim Dalı 

* Pediatrik Allerji Bilim Dalı 

* Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı versiyon 2.0

* Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı versiyon 2.0

* Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı versiyon 2.0

* Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı 

* Yoğun Bakım Bilim Dalı versiyon 2.0



DERĠ ve ZÜHREVĠ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  
versiyon 2.0 

ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ve KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  

versiyon 2.0 

FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI  
versiyon 2.0 

* Algoloji Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  
versiyon 2.0 

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI  
versiyon 2.0 

* Çevre Sağlığı Bilim Dalı  

* İş Sağlığı Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  
versiyon 2.0 

* Allerji Bilim Dalı  

* Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Geriatri Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Hematoloji Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Nefreloji Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Romatoloji Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

* Tıbbi Onkoloji  Bilim Dalı  
versiyon 2.0 



KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı  yok 

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı  versiyon 2.0 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

TIBBİ EKOLOJİ ve HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 



CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 

AĞIZ, YÜZ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Algoloji Bilim Dalı  versiyon 2.0 

* Yoğun Bakım Bilim Dalı  versiyon 2.0 

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı  versiyon 2.0 

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı  versiyon 2.0 

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

KADIN HAST.ve DOĞUM ANABİLİM DALI  versiyon 2.0 

* Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı  yok 

* Perinatoloji Bilim Dalı  
yok 
 



KALP ve DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  
versiyon 2.0 

* Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı  
versiyon 2.0 

KULAK BURUN BOĞAZ HAST.ANABİLİM DALI  
versiyon 2.0 

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI  
versiyon 2.0 

PLAST., REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERR.ANABİLİM DALI  

versiyon 2.0 

* El Cerrahisi Bilim Dalı  

 
yok 
 

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI  
versiyon 2.0 

* Sitopatoloji Bilim Dalı       
versiyon 2.0 

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI  
versiyon 2.0 

* Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı  
versiyon 2.0 


