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Karar Sayısı: 93/4270
E k l i "Tababet U z m a n l ı k Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına ilişkin

Tüzük"ün

yürürlüğe konulması; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/4/1993 tarihinde karar
laştırılmıştır.
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V .
Süleyman DEMİREL
Başbakan
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı

T. ÇİLLER
Devlet Bakanı

E.CEYHUN
Devlet Bakanı

İ. TEZ
Devlet Bakanı

A.GÖNEN
Devlet Bakanı

T.AKYOL
Devlet Bakanı

G.ERGENEKON
Devlet Bakanı

O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı

M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı

Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı

M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı

E ŞAHİN
Devlet Bakanı

Ş.ERCAN
Devlet Bakanı

M.BATALLI
Devlet Bakanı

M.S. OKTAY
Adalet Bakanı

İ- SEZGİN
İçişleri Bakanı

E İNÖNÜ
Dışişleri Bakanı V.

S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı

E İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.

I. SEZGİN
Milli Savunma Bakanı V .
K.TOPTAN
Milli Eğitini Bakanı

O. KUMBARACIBAŞI
Bay. ve İskan Bakanı

Y.AKTUNA
Sağlık Bakanı

Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı

N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.MOGULTA Y
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M.T.KÖSE
San. ve Tic. Bakanı
A ATEŞ
Turizm Bakanı

E FARALYALI
Enerji ve Tab. Kay. Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı

D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
B.D.AKYÜREK
Çevre Bakanı

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük
Madde 1- 5/4/1973 tarihli ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu
lan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5 inci maddesiyle bu Tüzüğe eklenen Çizelgenin 1 inci
sırasındaki ana dalın yan dallar bölümüne eğitim süresiyle birlikte aşağıdaki yan dal eklen
miştir.
10- Geriatri

2 yıl"
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Madde 2- Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5 inci maddesiyle bu Tüzüğe eklenen
Çizelgenin 44 üncü sırasındaki ana dalın eğitim süresi sütunu ile rotasyon sütununa aşağıdaki
ifadeler eklenmiştir.
"ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanları için 2 yıl

6 ay çocuk nörolojisi"

Madde 3- Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5 inci maddesiyle bu Tüzüğe eklenen Çizelgeye
eğitim süre ve rotasyonları ile birlikte aşağıdaki ana dal
" 46- i l k ve acil yardım

eklenmiştir.

3 yıl

18 ay ilk ve acil

iç hastalıkları, ge

yardım

nel cerrahi ve aile

kalan süreler eğitim

hekimliği uzmanları

komisyonunun uygun

için 24 ay

gördüğü ana ve yan
dallarda"

Madde 4- Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Yurt dışında yapılan asistanlıklar ile ilgili işlemler
Madde 26- Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili bir sağlık kurumunda asis
tanlık yapmış olan Türk vatandaşlarının aldıkları belgeler, talepleri halinde, 5 inci maddeyle
bu Tüzüğe eklenen Çizelgede belirtilen eğitim süreleri ve Türkiyede merkezi asistanlık giriş
sınavından geçerek başarılı olup olmadıkları yönünden, bu Tüzük hükümleri çerçevesinde;
biçimsel yönden Sağlık Bakanlığınca, bilimsel yönden de tıp fakülteleri veya eğitim hastanelerince oluşturulacak bilim jürilerince incelenir.
Bu inceleme sonunda;
A ) Yurt dışında asistanlıkta geçen süreler, 5 inci maddeyle bu Tüzüğe eklenen
Çizelgede öngörülen sürelerden az ise, ilgilileri, merkezi asistanlık giriş sınavına girmek zo
rundadırlar. B u sınavda başarılı olanlar, dört ay içerisinde uzmanlık eğitimine başlarlar. U z 
manlık eğitimine başlayanların yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin
sürelerinden indirilebilmesi

asistanlık

için, ayrıca, asistanlığa başladıktan sonra ilk açılacak Kamu Per

soneli D i l Sınavında veya Sağlık Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke
zine yaptırılacak dil sınavında, eğitim gördükleri ülkenin dilinden 100 üzerinden 60 ve daha
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yukarı puan almış olmaları gerekir. B u sınavda da başarılı olanların eğitim gördükleri ülkeden
aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler, Türkiyede yapacakları asistanlık
sürelerinden düşülür.
B-a) Yurt dışında asistanlıkta geçirdikleri süreler, ilgili dal için bu Tüzükte öngörülen
süreye uygun ve uzmanlık belgesi almamış olduğu anlaşılanlar, tez verme koşulu da aranarak,
üç defadan çok olmamak üzere 23 üncü maddede öngörülen uzmanlık sınavına girebilirler.
b) Yurtdışında asistanlıkta geçirdikleri süreler ilgili dal için bu Tüzükte öngörülen
süreye uygun ve uzmanlık belgesi almış olduğu anlaşılanlar hakkında 27 nci madde hükümleri
uygulanır.
C) Türkiyede başladığı asistanlığı yurt dışında sürdürdüğü anlaşılanların, aynı dalda,
yabancı ülkede asistanlıkta geçirdikleri süreler, Türkiyede asistanlıktan ayrılış ve yurt dışında
asistanlığa başlayış tarihleri arasındaki süre altı aydan fazla olmamak koşuluyla yurt içinde
asistanlıkta geçen süre ile birleştirilmek suretiyle değerlendirilir. B u süre Tüzükte öngörülen
süreden az ise, eksik süre tamamlattırılır. Süreleri lam olduğu anlaşılanlar ile eksik süreleri
Türkiyede tamamlayanlar hakkında, yurt dışında uzmanlık belgesi almış olup olmamaları hal
lerine göre (B) bendi uyarınca işlem yapılır.
Türkiyede asistanlığa başladıktan sonra yurtdışına gidenlerden ayrı dalda asistanlık
yapanlar hakkında durumlarına göre (A) veya (B) bendi hükümleri gereğince işlem yapılır.
D ) Yurt dışında asistanlığa başlayan yabancı uyrukluların 7 nci maddeye göre asis
tanlığa alınabilmeleri için, esasları Sağlık Bakanlığınca saptanan bir sınava girmeleri zorun
ludur. Bunların Türkiyede yaptıkları asistanlık, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki asis
tanlıkları gibi kabul edilerek değerlendirmeye tabi tutulur.
E) Tıpta uzmanlık eğitimi için resmi kurumlar adına yurt dışına gönderilecek olanların
da, merkezi asistanlık giriş sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir.
Bunlardan, uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlamadan Türkiyede asistanlığa devam etmek
isteyenlerin asistanlığa

alınmalarında, durumlarına göre yukarıdaki (A) veya (B) bendi

hükümleri uygulanır."
Madde 5- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı
gününde yürürlüğe girer.
Madde 6- B u Tüzük hükümlerini Adalet, M i l l i Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

