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pta ve Di  Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009 tarihinde 27292 say  
Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.  

Bu Yönetmelik; yine ayn  adla 26.04.2014 tarih ve 28983 say  Resmi Gazete’de bir tak m 
de iklikler içeren yeni hali ile yay mlanm  ve yürürlü e girmi tir. 

 
Bu de iklikler ile ilgili özet a da sunulmu tur:  

 
Madde 1-Amaç ve Kapsam 
Eski tarihli Yönetmelik’ te amaç ve kapsam iki ayr  maddede düzenlenmi  iken, yenisinde tek bir 
maddede toplanm r. Eski tarihli Yönetmelik’te amaç; t p ve di  hekimli i alanlar nda uzmanl k 

itiminin usul ve esaslar  düzenlemek olarak belirtilmi ; yeni Yönetmelikte “uzmanl k belgelerinin 
verilmesi ve T pta Uzmanl k Kurulunun çal ma usul ve esaslar  düzenlemek” de Yönetmeli in 
amaçlar  aras nda gösterilmi tir. Kapsam konusunda eski tarihli Yönetmelik’ten farkl  olarak, yeni 
Yönetmelik’te “uzmanl k e itimi ile ilgili programlar” n da kapsama dahil oldu u belirtilmi tir. 
 
Madde 2-Dayanak 
Eski Tarihli Yönetmelik (E.T.Y)’ te dayanak olarak 1219 say  Kanun 9. Maddesi belirtilmi  iken; 
Yeni tarihli Yönetmelik (Y.T.Y)’te, 1219 say  Kanun ve 663 say  KHK’n n 22. Maddesi dayanak 
olarak gösterilmi tir. 
 
Madde 3-Tan mlar ve K saltmalar 
*ETY’de yer alan birim ve birim sorumlusu tan  YTY’de bulunmamaktad r.  
*YTY’ de eskisinden farkl  olarak “donan m” ve “e itici”  tan  yer almaktad r. 
* “Genel Müdürlük” ETY’de  “Bakanl k Sa k E itimi Genel Müdürlü ü” olarak tan mlanm  iken; 
YTY’de “Sa k Hizmetleri Genel Müdürlü ü” olarak tan mlanm r. 
*ETY’de  “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 ifade etmektedir. 
YTY’de “Kurum” : Programlar n ba  oldu u kurumlar  ifade etmektedir.  
Tan m de mi , E itim Hastanesi kavram  yeni Yönetmelik’te yer almam r. 
*YTY’ de eskisinden farkl  olarak “kurum yöneticisi”, “program”,  “program standard ”, 
“portföy”, “program yöneticisi” ve “UETS(uzmanl k e itimi takip sistemi)” kavramlar  
tan mlanm r. 
* “Rotasyon” tan nda yer alan “di er dallarda” ibaresi gereksiz oldu u için kald lm , bent ayn  
anlama gelecek ekilde sadele tirilerek düzenlenmi tir. 
Madde 4-T pta Uzmanl k Kurulu 
Kurulun Olu umu ve Çal ma Esaslar  
*ETY’ de kurulun olu aca  üyeler belirtilirken; “a. Bakanl k Müste ar , ilgili genel müdür ve 1. 
Hukuk Mü aviri” denilmi tir.  
YTY’  de  ise  ; “a. Bakanl k Müste ar  veya görevlendirece i Müste ar Yard mc , Sa k 
Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk Mü aviri veya görevlendirece i hukuk mü aviri.” 
denilmi tir. 
*Maddenin 3. Bendinde yer alan ve kurula seçilecek as l ve yedek üyelerin niteli ine ili kin olan hüküm 
de tirilmi tir.  
ETY’ de ; (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. 
YTY’  de  ; (3)  Kurula  seçilecek  as l  ve  yedek  üyelerin  uzman  olmalar ,  ayr ca  en  az  üç  y ll k  e itim  
görevlisi ya da profesör unvan na sahip bulunmalar artt r. Üyelerin görev süreleri iki y ld r. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilir. 
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*Maddenin 4. bendi de u ekildedir: 
ETY’de  ;  (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. 
YTY’  de;  (4) Kurul, Müste ar n daveti üzerine y lda en az iki kez toplan r; üyelerden en az be inin 
teklifi ile de ola anüstü toplan r. Kurula, Müste ar veya görevlendirilmi  Müste ar Yard mc  veya 
yap lacak ilk toplant da üyeler aras ndan seçilen ba kan vekili ba kanl k eder. 
ETY’ de kurulun, üyelerin üçte ikisinin kat  ile toplanaca  ve kararlar n oy çoklu uyla al naca  
belirtilmi ken YTY’ de kurulun en az 9 üyenin kat  ile toplan r ve oy çoklu uyla karar al r ifadesi yer 
almaktad r.  
 
*YTY’ de oylamalarda çekimser oy kullan lamayaca  belirtildi. YTY ile ; 
“(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük taraf ndan yürütülür. Sekretarya hizmetlerini 
yürütmek üzere yeterli nitelik ve say da personel görevlendirilir.” Hükmü getirildi. 
 
Madde 5- Kurulun Görevleri 
Bu madde anlam nda iki Yönetmelik farkl  hükümler getiriyor. Fark n belirlenmesi aç ndan okunmas  
gerekir. öyle bir farkl k bulunmakta; YTY’ de uzmanl k dallar n e itim sürelerinin üçte bir oran na 
kadar art labilmesi hakk nda karar vermek kurulun görevidir eklinde bir hüküm getirilmi tir. 
 
Madde 6- Görevi Sona Eren Üyelerin Yenilenmesi 
*Esasen bu hususta iki Yönetmelik aras nda bir fark bulunmamaktad r lakin; YTY ile  6. madde 3. 
bendi ilk defa getirilmi tir. 
“(3) Herhangi bir nedenle as l ve yedek üyeli in bo ald  durumlarda, bir ay içerisinde Bakanl a 
bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeli i o dönem için dü er ve çal malarda dikkate 
al nmaz.” 
 
Madde 8- Program ve Madde 9-Programlar n Denetimi 
*Öncelikle ETY’de üçüncü bölüm ba  “E itim Kurumlar  ve E itim Sorumlular ” iken; YTY’de üçüncü 
bölüm ba  ”Programlar, E iticiler ve Uzmanl k Ö rencileri” dir. ETY’de e itim kurumlar n nitelikleri 
ve  standartlar  ile  denetimi  iki  ayr  maddede  düzenlenmi tir.  (10.  ve  11.  madde).  YTY’  de  ise  bu  
hususta bir düzenleme bulunmamaktad r. Eski tarihli Yönetmelik’ ten farkl  olarak YTY’ de 8. ve 9. 
maddelerde program ve programlar n denetimi hüküm alt na al nm r. Ayr ca okunmas  
gerekmektedir. 
 
 Madde 10- E itici 
*Söz konusu madde ETY’deki “e itim sorumlular ” ba kl  13. madde ile paralel lakin farkl  iki 
düzenlemedir. YTY 10. Maddesi u ekildedir: 

itici MADDE 10 – (1) Adlî T p Kurumu d ndaki kurumlarda uzmanl k e itimi, ilgili dalda uzman 
olup profesör, doçent, yard mc  doçent unvan na sahip olanlar ile e itim görevlisi veya ba asistanlar 
taraf ndan verilir. Yard mc  doçent ve ba asistanlar n uzmanl k e itimi verebilmeleri için bu kadrolarda 
bir y l çal  olmalar artt r. (2) E itici olmayan yard mc  doçent ile ba asistanlar ve uzmanlar ile ilgili 
alanda uzman olmayan ö retim üyeleri ve ö retim görevlileri, e iticiler nezaretinde uzmanl k 

itiminde görev al r. (3) Adlî T p Kurumunda uzmanl k e itimi, 14.4.1982 tarihli ve 2659 say  Adlî T p 
Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu ba kanlar  ile en az üç y l süreyle ihtisas kurullar nda üyelik 
yapm  adlî t p uzmanlar  taraf ndan verilir. 
 
Madde 11-Uzmanl k Ö rencisi 
*Maddenin 1. bendinde ETY ile ayn  hükmü içermekle birlikte daha sade bir uzmanl k ö rencisi 
tan na yer verildi ini görüyoruz. ETY’de uzmanl k ö rencisi tan mlanm  ve bu ö rencilerin istihdam 
eklinin, kurumlar n özel mevzuat hükümlerine tabi oldu u ifade edilmi tir. YTY’ de ise buna ek 

olarak önemli hükümler getirilmi tir. öyle ki; 
“ (3) Uzmanl k ö rencisi muayenehane açamaz, uzmanl k e itiminin gerektirdi i durumlar d nda 
ayl kl  veya ayl ks z hiçbir i te çal amaz, bu ekilde çal  tespit edilen uzmanl k ö rencisinin ilgili 

itim kurumunca ili i kesilir.  
(4) Uzmanl k ö rencileri, uzmanl k e itimi uygulamas ndan say lmayan i lerde görevlendirilemez. 
(5) Uzmanl k ö rencilerinin nöbet uygulamas  üç günde birden daha s k olmayacak ekilde düzenlenir. 
(6) Uzmanl k ö rencisinin programlarda, kurul taraf ndan belirlenmi  müfredat ve standartlarda 
verilmesinin sa lanmas  isteme hakk  vard r. Nöbet, çal ma ve e itim odalar  gibi e itsel ve sosyal 
gereksinimleri kar layan altyap  ve di er standartlar kurumca sa lan r. 
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(7) Uzmanl k ö rencisi, programda bulunan bütün e iticilerin gözetim ve denetiminde ara rma ve 
itim çal malar nda ve sa k hizmeti sunumunda görev al r, deontolojik ve etik kurallara uyar.” 

 
Madde 12- Uzmanl k E itimi Giri  S navlar  
Burada da önemli bir de iklik mevcut. Eski Yönetmelik’te DUS y lda iki kez yap r 
hükmünün aksine YTY’de y lda bir kez yap laca  hükme ba lanm r.  
Yeni Yönetmelik’te TUS’a , tabip, eczac , kimyager ve veterinerler,  
DUS’a  di  tabiplerinin, girebilece i belirtilmi ,  
YTY’de Yabanc  dil yeterlili i için ngilizce, Frans zca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanl k 
taraf ndan yap lan ya da yapt lan s navdan veya ÖSYM taraf ndan yap lan Yabanc  Dil Bilgisi Seviye 
Tespit S nav nda (YDS) yüz üzerinden en az elli  puan alm  olmak ya da ÖSYM taraf ndan bu puana 
denk kabul edilen uluslararas  geçerlili i bulunan bir belgeye sahip olmak art  aranm , 
Yabanc  dil s nav sonucu 5 y l geçerli olacak, 
Uzmanl k E itimine giri  s navlar , ba vuru artlar , s navlar n konusu ve kapsam  ETY’de 
ayr  ayr  düzenlenmi tir. YTY’de tek bir maddede daha sade bir düzenleme yap lm r. 
 
Madde 13-Uzmanl k E itimine Giri  S navlar n Sonuçlar , Yerle tirme ve Uzmanl k 

itimine Ba lama 
 
Bu madde kapsam ndaki de iklik 2. ve 8. bentlerde olmu tur. Bu bentler ETY’ de 
bulunmamaktad r. 
 (2) Eczac , kimyager ve veterinerler sadece t bbi biyokimya veya t bbi mikrobiyoloji ana dallar nda 
uzmanl k e itimi veren programlara kendileri için kontenjan aç ld  takdirde yerle tirilebilirler. 
(8) ÖSYM taraf ndan programlara yerle tirilenlerin atamas  kurumlar n kendi mevzuat nca program 
yöneticisinin bulundu u birime göre yap r. 
 
Madde 14-Yabanc  Uyruklular n Uzmanl k E itimi 
Madde 4 bentten olu maktad r. lk 3 bent anlam nda ETY ile YTY aras nda bir fark bulunmamaktad r. 
4. Bent kapsam nda ETY’de “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. “   hükmü yer al rken 
YTY’ de ; ”Türkiye’de yabanc  uyruklu olarak uzmanl k e itimi görmekte iken Türk uyru una 
geçenlerin uzmanl k e itimi,  e itime ba lad klar  statüde devam eder.” hükmü getirilmi tir. 
 
Madde 15- Bakanl kça görevlendirme yoluyla uzmanl k e itimi yapt lmas  
ETY’ de 22. Maddede düzenlenen bu husus, yeni Yönetmelik ile ayn  do rultuda düzenlenmi tir. Eski 
hüküm u ekildedir: 
“MADDE 22 – (1) Bakanl kça gerek görülen uzmanl k dallar nda, özlük haklar  Bakanl kta kalmak 
kayd  ile uzmanl k e 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.” 
Yeni hüküm ise; “MADDE 15 – (1) Bakanl kça gerek görülen uzmanl k dallar nda, 663 say  Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 56 nc  maddesi çerçevesinde kadrolar  Bakanl k veya ba  kurulu lar nda 
kalmak kayd yla t pta ve di  hekimli inde uzmanl k e itimi mevzuat na göre di er kamu kurum ve 
kurulu lar nda bu kurum ve kurulu larla mutabakat sa lanarak uzmanl k e itimine giri  s navlar nda 
uzmanl k ö rencisi kontenjan  ilan edilip e itim yapt labilir.” eklindedir. 
 
 
Madde 16- Uzmanl k E itiminde Devaml k, Kurum ve Dal De tirme 
Bu husus ETY’de 23. Maddede düzenlenmi tir. YTY’de ayn  yönde hükümler bulunmakla birlikte, YTY 
ile yap land lacak olan UETS (uzmanl k e itimi takip sistemi) de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu 
olan uzmanl k ö rencisinin program  Kurul taraf ndan de tirilecektir. Bu durumda uzmanl k e itim 
süresi  1  y l  uzayacakt r.  Yeni  programda  da  iki  kez  üst  üste  olumsuz  kanaat  notu  olan  uzmanl k  

rencisinin hizmet süresi ne olursa olsun ili inin kesilece i düzenlenmi tir.  
  
Madde 17- Uzmanl k E itiminin Takibi ve De erlendirilmesi 

 Buna göre uzmanl k e itimin de erlendirilmesi için Bakanl k taraf ndan elektronik a  ortam  
kullan larak 3 y l içinde UETS kurulacakt r. Buna göre, 

 Uzmanl k e itimi karnesi elektronik ortam tutulacakt r. E itim karnesi 6 ayda bir program 
yöneticisi taraf ndan kontrol edilecek ve eksiklik varsa tamamlanacakt r. Uzmanl k e itimi 
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tamamland nda bu karnenin bir örne i uzmanl k ö rencisine verilecek ve ayr ca ar ivde 
saklanacakt r.  

 Program yöneticisi alt  ayl k dönemler halinde uzmanl k ö rencisini, göreve ba k, çal ma, 
ara rma ve yönetme yetene i ile meslek ahlak  konusundaki görü  ve kanaatini UETS’ye 
kaydedecek ve kurum yöneticisi taraf ndan onaylanacakt r.  

 Buna kar k uzmanl k ö rencisi de verilen e itimi ve e iticileri y ll k olarak nitelik ve nicelik 
aç ndan de erlendirip UETS’ye kaydedecektir. Bu de erlendirme e itimin niteli i ile 

iticilerin bilgi, beceri ve davran lar  kapsayacakt r. Kurum yöneticileri de bu 
de erlendirmelerin akademik kurulda görü ülmesini sa layacakt r.  

 
Madde 18- Uzmanl k Ana ve Yan Dallar  ile E itim Süreleri ve Rotasyonlar 

 Bu maddedeki önemli de iklik ise 1219 say  yasada belirtilen uzmanl k e itimi sürelerinin 
Bakanl kça kurul karar  üzerine 1/3 oran nda artt labilece idir.  

 Rotasyona tabi tutulan uzmanl k ö rencisinin rotasyonda belirtilen hedeflere ula p ula mad  
itimi veren e iticiler taraf ndan UETS üzerinden de erlendirilecektir. Yetersizlik söz konusu 

ise rotasyon tekrarlan r ve uzmanl k e itimi süresi uzar.  
 
Madde 19- Uzmanl k ö rencilerinin uzmanl k tezi ve de erlendirilmesi, 

 Uzmanl k tezi için ETY’de uzmanl k ö rencisinden bahsederken YTY’de ana dal uzmanl k 
rencisinden bahsetmektedir. Buna göre yan dal uzmanl k ö rencilerinin tez zorunlulu u 

bulunmamaktad r.  
 ETY de 3 defa uygulanan tez savunmas  YTY ile 2’ye indirilmi tir. Tezi reddedilen uzmanl k 

rencisinin tezi 2.kez reddedildi inde ö rencinin uzmanl k ö rencili i ile ili i kesilecektir. 
li i kesilen ö renci 2 y l içinde uzman aday  olarak ayn  kurumda ayn  tezi veya uygun 

görülen ba ka bir tezi tamamlayabilir. 2 y l içinde tez tamamlanmazsa aday n uzmanl k e itimi 
ile ili i kesilir.  

 Tez jürisinin te kili dan man tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin de erlendirilmesine 
yönelik prensipler Kurulca karara ba lanacakt r.  

 
Madde 20-Uzmanl k E itimi Bitirme S nav  
Bu maddede UETS ve program yöneticisi kavramlar n gelmesi ile de mi . Konuya ili kin düzenleme 
eski Yönetmeli in 29. maddesine paralel bir düzenleme içermekte.   
 
Madde 21- Uzmanl k E itiminin Tamamlanmas  
ETY’ de uzmanl k e itiminin tamamlanmas  için tezin kabul edilmi  olmas  gerekti i belirtilmi tir. YTY’ 
de bu husus “Ana dal uzmanl k ö rencileri için tezin kabul edilmi  olmas ” eklinde ifade edilmi tir. 
Buna göre yan dal uzmanl  için tez art  bulunmamaktad r. 
 
Madde 22- Uzmanl k Belgelerinin Düzenlenmesi ve Tescili 
 Yaln zca 1. f krada de iklik yap lm r. ETY’de 35. Maddede düzenlenmi tir. Buna göre; 
“Uzmanl k e itimi bitirme s nav  sonuçlar , uzmanl n tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç 
15 gün içinde, il sa k müdürlü ü, fakülteler veya ilgili kurumlar taraf ndan Bakanl a gönderilir” 
YTY’de ise bu husus öyle de tirilmi tir: “Uzmanl k e itimini bitirme s nav sonuçlar , uzmanl n 
tescili için gerekli olan belgelerle birlikte 15 gün içinde, program n ba  oldu u kurum yöneticisi 
taraf ndan Bakanl a gönderilir” 
 
Madde 23- Uzmanl k E itiminin ve Belgelerin ncelenmesi 
3 f kradan olu an bu maddenin yaln zca 1. F kras  eski düzenlemeden farkl r. Eskisinden farkl  olarak, 
yurtd nda uzmanl k e itimi vermeye yetkili olan bir sa k kurumunda uzmanl k e itimi veya uzmanl k 
belgesi alm  olanlar n talepleri halinde, yabanc  ülkedeki Türk misyon eflikleri veya LG  
YABANCI ÜLKEN N TÜRK YE’DEK  M SYON EFL KLER NCE  onaylanm  uzmanl k e itimine 
ili kin belgelerin de Bakanl kça incelenece i hükme ba lanm r. 
 
Madde 24-Uzmanl k belgesi almam  olanlar hakk nda yap lacak i lemler 
Bu husus ETY 32. Maddesinde düzenlenmi tir. Herhangi bir de iklik mevcut de ildir. 
 
Madde 25-Uzmanl k belgesi alm  olanlar hakk nda yap lacak i lemler 
Bu husus ETY’de  33. Maddede düzenlenmi tir. Herhangi bir de iklik mevcut de ildir. 
 
Madde 26-Türkiye’ de ba lan lan uzmanl k e itiminin yurtd nda sürdürülmesi 
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Bu husus ETY’de 34. Maddede düzenlenmi tir. Herhangi bir de iklik mevcut de ildir. 
 
Madde 27-Uzmanl k Yetkisinin Kullan lmas  
ETY’in 5 maddesinde düzenlenen 5. maddenin aynen düzenlenmesidir. Yani, 
“Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanl k belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve ekilde uzmanl k unvan 
ve yetkisi kullanmazlar.” 
 Ek  olarak  bir  cümle  yer  almaktad r:  Bu  Yönetmelik’ten  önceki  mevzuata  göre  kazan lm  bulunan  
uzmanl k yetkisi ile ilgili haklar sakl r. 
 
Madde 28-Yürürlükten Kald lan Yönetmelik 
“28.4.2007 tarihli ve 26506 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Yan Dal Uzmanl k E itimi Giri  S nav  
Yönetmeli i yürürlükten kald lm r. “ hükmünü içerir. 
 
Geçici Madde 1- (1) lgili dalda uzman olmad  halde 18.7.2009 tarihinden önce 4.11.1981 tarihli ve 
2547 say  Yüksekö retim Kanununa göre profesör ve doçent unvan  alm  olup ilgili dalda e itim 
vermeye ba lam  olanlar n e itici haklar  sakl r. 
 
Geçici Madde 2- UETS’ye geçilmesi 
 
GEÇ  MADDE 2 – (1) Bakanl k taraf ndan bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren üç y l 
içerisinde, 17 nci maddenin ikinci f kras nda yer alan UETS’ye i lerlik kazand r. Bu süre içerisinde 
29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile yürürlü e konulan T pta ve Di  
Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli inin ilgili hükümlerinin uygulanmas na devam olunur. 
 
Geçici Madde 3- Çekirdek E itim Müfredat n Belirlenmesi 
Herhangi bir de iklik mevcut de ildir. 
 
Geçici Madde 4 – TUS ile yerle tirilmeden uzmanl k e itimine ba layan yabanc  uyruklular 
 (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kurulu lar  ile yabanc  devletleraras nda imzalanan protokoller ve 
artnameler ile YÖK kararlar na istinaden 1.7.2011 tarihine kadar TUS ile yerle tirilmeden t pta 

uzmanl k e itimlerine ba layan yabanc  uyruklu tabiplerin uzmanl k belgeleri Bakanl kça yabanc  
uyruklu olarak tescil edilir. (yeni ihdas) 
 
Geçici Madde 5 – Sözle meli aile hekimi olarak çal anlar n uzmanl k e itimi 
 (1) Tababet ve uabat  Sanatlar n Tarz cras na Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerine 
göre icra edilen aile hekimli i uzmanl k e itimine giri , e itimin ekli, müfredat ve rotasyonlar n 
uygulama esaslar  Kurulca belirlenir.(yeni ihdas) 
 


