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Sosyal Güvenlik Bakanı

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük
Madde 1 — 5/4/1973 günlü ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 2, 5 ve 6 ncı maddeleri, 25/11/1980
günlü ve 8/2008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değiş
tirilen 10 uncu maddesiyle 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
biçimde değiştirilmiştir :
M A D D E 2 — Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet dallarından birinde
uzman olabilmek için bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla özel mevzuatına ve bu
Tüzük hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara
göre yetiştirilmek üzere atanan kişi anlamına gelir.
3 üncü maddede yazılı kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanlar, un
van ve kadroları ne olursa olsun, bu Tüzüğün uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgesi
yönünden asistanlar için öngörüldüğü esaslara tabidirler.
Yabancı uyruklular, bu Tüzükte kendileri için öngörülen koşulları taşımak
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler.
M A D D E 5 — Tababet uzmanlık ana ve yan dallan, bunlardaki eğitim süreleri
ve rotasyonlar ek çizelgede gösterilmiştir.
Klinik ve laboratuvar şefleri ya da özel mevzuatına göre yetkili kılınan bilim
dalı başkanları, asistanlara, çizelgede öngörülmeyen rotasyonları yaptırmaya yetki
lidirler.
Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğrenimi yapmakta
olan asistanlar, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, eğitim amacıyla, uzmanlık eği
timi veren başka sağlık kurumlarında, ilgili fakültelerin kabul etmesi koşuluyla da
tıp fakülteleri hastanelerinde çalıştırılabilirler.
M A D D E 6 — Asistanlığa atanabilmek için;
A — 1) Türk vatandaşı olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, özel Kuruluş ve İşyerlerin
de Çalıştırılabilmelerine İlişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında sayılmak,
2)

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3) Taksirli suçlar dışında, ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İr
tikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,
4) Askerlikle ilgili bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış olmak, bu
görevi ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut Askerlik Kanununun 86 ve
89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yap
mamış olanlar bakımından uzmanlık yapacakları dal için bu Tüzüğün 5 inci mad
desinde gösterilen sürelerin sonuna kadar otuziki yaşından gün almayacak durum
da olmak,
5) Atanmak için başvurma ve atanma sırasında bağlı bulundukları meslek
odalarınca, geçici süreyle de olsa, meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak,
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8) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak İstediği dalda çalışma
sına sağlık yönünden engeli bulunmadığım 3 üncü maddede belirtilen kurumların
sağlık kurullarından alınan raporla belgelemek,
B — Türkiye'de tabiplik yapmaya yetkili olmak ya da,
1) Ortodonti ve diş protezi uzmanlık eğitimi için diş hekimliği fakültesi ya
da diş hekimliği yüksek okulu,
2) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fa
kültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi,
3) Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlık eğitimi için fen fakültesi ya da
dengi fakültelerin kimya, biyoloji bölümü, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi,
eczacılık yüksek okulu ya da veteriner fakültesi,
i) Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimi için eczacılık fakültesi ya da eczacı
lık yüksek okulu, fen fakültesi kimya bölümü ya da kimya yüksek okulu,
5) Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlık eğitimi İçin, fen fakültesi biyoloji
bölümü ya da veteriner fakültesi,
6) Fizyoloji uzmanlığı eğitimi için, fen fakültesi biyoloji ve kimya bölümleri
y a da kimya yüksek okulu ya da veteriner fakültesi,
mezunu olmak,
C — Asistanlık sınavım kazanmış olmak,
gerekir.
Muvazzaf askerlik hizmetlerini sınav gününden Uç ay sonra bitirecek olan
lar asistanlık sınavına girebilirler.
M A D D E 10 — Asistanlık sınavları, yabancı dil ve meslek bilgileri dallarında
yapılır.
Sınavlarda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden, yabancı dilde en az
60, meslek bilgilerinde en az 70 puan almak gerekir. Meslek bilgileri sınavına gire
bilmek için, yabancı dil sınavım başarmış olmak zorunludur. Yabancı dil sınavı, yıl
da i k i kez Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkili kılınan bir kurumca yapılır.
Yabancı dil sınavında başarı gösterenler, buna ilişkin sınav sonuçlarının Ba
kanlıkça ilân edilen tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde bu Tüzük hükümlerine
göre girecekleri sınavlarda yabancı dil sınavından bağışık tutulurlar.
Halk sağlığı ve aile hekimliği dallarında uzmanlık eğitimi görecekler, mes
lek sınavına tabi tutulmazlar. Ancak, bu dallarda uzmanlık eğitimine başlayanlar,
bu tarihten İtibaren beşyıl süreyle başka bir dalda asistanlık sınavına giremezler.
M A D D E 12 —
Sınavı kazananlar, çalışmak istedikleri kurum ve kuruluşlar ve meslek bilgi
puanları, bu puanların eşitliği halinde eş durumları gözönüne alınarak boş asistanlık kadrolarına atanırlar.
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 sayılı K a 
nunun 6 ncı maddesine göre asistanlık sınavına girip kazananların atamaları, Dev
let hizmeti yükümlülüğünü bitirdiklerinde yapılır.
Madde 2 — 5/4/1973 günlü ve 7/6238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğüne aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiş
tir :
E K M A D D E 1 — Bu Tüzükte geçen «Gülhane Askeri Tıp Akademisi» deyimi,
«Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesi» biçiminde değiştirilmiştir.
Madde 3 — 5/4/1973 günlü ve 7/6929 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yü
rürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün geçici 1, 2 ve 6 ncı maddeleriyle,
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16/7/1974 günlü ve 7/8761 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan
Tüzükle değiştirilen geçici 3, 4, 5 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bu
Tüzüğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
GEÇİCİ M A D D E 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce yürürlükte bu
lunan Tüzük hükümlerine göre uzmanlık eğitimi sürelerini tamamlayanların uzman
lık sınavları ve uzmanlık belgelerinin verilmesi işlemleri 5/4/1973 günlü ve 7/6229
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık
Tüzüğü
hükümlerine göre yapılır.
GEÇİCİ M A D D E 2 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce uzmanlık eği
timi sınavını kazanıp da göreve başlamamış olanlar, bu Tüzük hükümlerine tabi
olurlar.
Sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tüzük hükümlerine göre bir uzmanlık dalı iken, bu Tüzükle iki uzmanlık dalına ayrılmış uzmanlık dalı sınavım ka
zanmış olup henüz göreve başlamamış olanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih
ten başlayarak i k i ay içinde, ayrılmış olan dallardan hangisinde uzman olmak İste
diklerini bir dilekçe ile Bakanlığa bildirirler; kadroya bakılmaksızın işlem buna göre
yapılır.
GEÇİCİ M A D D E 3 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce uzmanlık eği
timine başlamış bulunanlar, 5/4/1973 günlü ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu K a 
rarıyla yürürlüğe konulan Tüzük hükümlerine tabidirler.
Ancak, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte 5/4/1973 günlü ve 7/6229 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümle
rine göre bir uzmanlık dalı iken bu Tüzükle i k i uzmanlık dalına ayrılmış uzmanlık
dalında eğitim görmekte bulunanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlaya
rak i k i ay içinde, bulundukları kurumun amirlerine dilekçe ile başvurarak hangi
Tüzük hükümlerine tabi olmak istediklerini, bu Tüzük hükümlerine tabi olmak İste
ğinde iseler, hangi dalda uzman olmak istediklerini bildirirler. Bunlara, uzmanı olmak
istedikleri dalın çalışmalarını ve rotasyonlarım tamamlamış olmaları koşuluyla, tabi
oldukları Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi verilir.
GEÇİCİ M A D D E 4 — Tüzüğün 17 nci maddesinde öngörülen i k i yıllık meslek
uygulamasını yapmaksızın yan dal uzmanlık süresini tamamlayarak belge almaya
hak kazanmış ya da yan dal uzmanlık eğitimine başlamış olanların bu Tü
züğün yayımı tarihinden başlayarak altı ay içinde başvurmaları halinde düzenlen
miş ve düzenlenecek olan yan dal uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir.
GEÇİCİ M A D D E 5 — 5/4/1973 günlü ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5 inci maddesinde belirlenen ana
dallarda uzmanlık hakkım kazanmış olup ana dalla ilgili yan dallardan birinde en
az on yıl süreyle araştırma, inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bu
lunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirmiş olanlardan bu yan dalda uz
manlık belgesi almak isteyenlere, bu Tüzüğün yayımı tarihinden başlayarak altı ay
içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Tababet Uzmanlık Kurulunca değerlendirilerek uygun görülenlere Bakan
lıkça yan dal uzmanlık belgesi düzenlenir ve uzmanlıkları tescil edilir.
Madde 4 — Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de
yayımı gününde yürürlüğe girer.
Madde 5 — Bu Tüzük hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye, Adalet,
Milli Eğitim Bakanları yürütür.
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1 — İç hastalıkları

4 yıl

"Man

ve

kifaıty

mikrobiyoloji

6 ay iç hastalıkları
3 ay enfeksiyon hastalıkları ve klinik
mikrobiyoloji
3 ay radyodiagnostik
3 ay doğumevinde veya hastanelerinde
kadın hastalıkları ve doğum servislerinde
3 ay biyokimya ve klinik biyokimya
3 ay enfeksiyon hastalıkları ve klinik
mikrobiyoloji

« ay İç hastalıkları
4 av çocuk sağlığı ve hastalıkları

Süresi

1 - Alerjik hastalıklar
2 yıl
2 — Endokrinolojik ve metabolizma
hastalıkları
2 yıl
3 — Gastroenteroloji
2 yıl
2 yıl
4 —Kardiyoloji
2 yıl
5 - Nefroloü
2 yıl
e - Rumatolojl
2 yıl
7 — Tıbbi onkoloji
İmmünoloji
2
yıl
8 —
2 yıl
9 — Hematoloji
1 yıl
10 — İş ve meslek hastalıkları
2 yıl
1 - AUerjik hastalıklar

1 — Çocuk kardiyolojisi
2 - Çocuk endokrinolojik ve meta
bolizma hastalıkları
3 — Çocuk hematolojisi
4 - Çocuk immünolojisi
5 — Çocuk nefrolojisi
6 —Çocuk nörolojisi
7 — Çocuk allerjisi
8 — Çocuk onkolojisi
9 - Çocuk ruh sağbğı ve hastalıkları
10 - Çocuk gastroenterolojisi
1 ~ Allerjik hastalıklar
2 — İmmünoloji
3 - Hematoloji

2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
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4 — Enfeksiyon hasta- 4 yıl

3 ay göğüs hastalıkları ve tüberküloz
3 ay enfeksiyon hastalıkları ve klinik
mikrobiyoloji
3 ay biyokimya ve klinik, bjyokimya
% ay radyodiagnostik

Yan Dallar
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S — Göğüs hastalıkları 4 yıl
ve tüberküloz
İç hastalıkları
uzmanları için
2 yü
3 — Çocuk »ağlığı ve 4 yıl
hastalıkları

Rotasyonu
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Ana pallar

ve 4 yıl

4 yıl

6 — Nöroloji

7 — Deri ve zührevi 3 yıl
hastalıkları
8 — Genel cerrahi

4 yıl

9 — Çocuk cerrahisi

4 yıl

11 — Kalp ve
cerrahisi

Genel cerrahi uz
manları için 2 yıl
damar 5 yıl

3 ay iç hastalıkları
9 ay nöroloji
4 ay çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları
3 ay iç hastalıkları
9 ay ruh sağlığı ve hastalıkları
4 ay çocuk nörolojisi
3 ay iç hastalıkları
3 ay enfeksiyon haftalıkları ve klinik
mikrobiyoloji
1 ay kadm hastalıkları ve doğum
1 ay üroloji
2 ay ortopedi ve travmatoloji
1 ay anestesiyolojl ve ı-eanimasyon
2 ay patoloji
2 ay göğüs cerrahisi
18 ay genel cerrahi
2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
1 ay patoloji
2 ay ortopedi ve travmatoloji
2 ay üroloji
6 ay kalp ve damar cerrahisi
1 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
3 ay göğüs hastalıkları ve tüberküloz
6 ay genel cerrahi
2 ay göğüs hastalıkları ve tüberküloz
6 ay genel cerrahi
6 ay göğüs cerrahisi
2 ay kardiyoloji
2 ay göğüs hastalıkları ve tüberküloz
1 ay anesteziyoloji ve reanimasyon

Yan Dallar
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1 — Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları

2 yıl

1 — Çocuk nörolojisi

2 yıl

1 — AHerJik hastalıklar

2 yü

1—
2—
3 T—
4—
6—
6—

2 yü
2 yü
2 yji
2 yü
3 yıl
2 yıl

Gastroenterolojik cerrahi
Onkolojik cerrahi
Çocuk cerrahisi
Göğüs cerrahisi
Kalp ve damar cerrahisi
Plastik ve rekonstruktif cerrahi
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10 — Göğüs cerrahisi

Genel cerrahi uz
manları için 2 yıl
4 yıl

Rotasyonu
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5 — Ruh sağlığı
hastalıkları

Süresi
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Ana Dallar

12 — Beyin ve sinir
cerrahisi

VOfOtroa

v»
Idar»

14 — Ortopedi ve trav
matoloji

BölOmü

T

Genel cerrahi uz 4 ay göğüs cerrahisi
manları için 3 yıl 3 ay kardiyoloji
2 ay göğüs hastalıkları ve tüberküloz
6 ay genel cerrahi
5 yü*
10 ay nöroloji
2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
1 ay patoloji
Genel cerrahi uz 10 ay nöroloji
manları için 3 yıl 6 ay genel cerrahi
Nöroloji* uzman 2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
ları için 4 yıl
1 ay patoloji
5 yü
24 ay genel cerrahi
1 ay patoloji
2 ay beyin ve sinir cerrahisi
3 ay çocuk cerrahisi
2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
3 ay kulak-burun-boğaz hastalıkları
3 ay ortopedi ve travmatoloji
3 ay kulak-burun-boğaz hastalıkları
Genel cerrahi uz
manları için 2 yıl 2 ay beyin ve sinir cerrahisi
4 yü
10 ay genel cerrahi
2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
3 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon
Genel cerrahi uz
manları için 2 yıl 3 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon
4 yü
4 ay iç hastalıkları
4 ay farmakoloji
4 yü
6 ay genel cerrahi
2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon
Genel cerrahi uz 2 ay üroloji
manları İçin 2 yıl 3 ay patoloji

Yan Dallar

Süresi

1 — Spor hekimliği

1 yıl

Sayfa : 1
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15 — Anesteziyoloji ve
reanimasyon
ı e — Kadın hastalık
ları ve doğum

Rotasyonu
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13 — Plastik ve re
konstruktif cer
rahi

Suresi
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Ana Dallar

Aria Dallar

Suresi

18 — Göz hastalıkları

3 yıl

19 — Üroloji

4 yıl

3 ay
2 ay
3 ay
2 ay
2 ay
3 ay
2 ay
6 ay
3 ay
2 ay

Yan Dallar

Süresi
Sayfa: 8
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17 — Kulak - burun - S yıl
boğaz hastalıkları

Rotasyonu
genel cerrahi
anesteziyoloji ve reanimasyon
nöroloji
göz hastalıkları
anesteziyoloji ve reanimasyon
nöroloji
kulak-burun-boğaz hastalıkları
genel cerrahi
iç hastalıkları (varsa nefroloji)
anesteziyoloji ve reanimasyon

2 yıl
1 yü

1 — Rumatoloji

2

1

2 yü

— İş ve meslek hastalıkları
2 — Epidemiyoloji
3 — Okul hekimliği
4 — Askeri sahra sağlık hizmetleri
hekimliği
5 — Çevre sağlığı
6
1 — Askeri hijyen

1
1 yıl
1 yıl
1 yü
1 yü
1 yıl
1 yıl
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1 — Rumatoloji
2 — Spor hekimliği
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Genel cerrahi uz
manları için 2 yıl 3 ay iç hastalıkları (varsa nefroloji)
20 — Fizik tedavi ve 3 yıl
3 ay nöroloji
3 ay iç hastalıkları
rehabilitasyon
S ay ortopedi ve travmatoloji
21 — Tıbbi ekoloji ve 3 yıl
6 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon
hidroklimatoloji
6 ay iç hastalıkları
22 — Radyodiagnostik
3 yıl
3 ay radyasyon onkolojisi
3 ay iç hastalıkları
3 ay nükleer' tıp
23 — Radyasyon onko 3 yıl
3 ay radyodiagnostik
lojisi
3 ay iç hastalıkları
ay nükleer tıp
2 ay tıbbi onkoloji
1 ay plastik ve rekonstruktif cerrahi
24 — Halk sağlığı
3 yıl
3 ay iç hastalıkları
3 ay kadın hastalıkları ve doğum
3 ay çocuk sağlığı ve hastalıkları
3 ay enfeksiyon hastalıkları ve klinik
mikrcı biyoloji

25 — Hava ve
hekimliği

Yan Dallar

Rotasyonu
Rotasyonu

Süresi

uzay 2 yıl
Halk sağlığı uz
manları için 1 yıl

26 — Deniz ve
hekimliği

sualtı 2 yü
Halk sağlığı uz
manları için 1 yü
3 ay nükleer tıp
27 — Mikrobiyoloji ve 3 yıl
klinik mikrobiyo
loji

31 — Tıbbi farmakoloji 3 yıl
2 yü
32 — Adli tıp
—
Anatomi
2
yü
33
34 — Fizyoloji

1 yü
1 yü
1 yıl
1 yâ

3 ay nükleer tıp
Sitopatoloji
Jlnekopatoloji
Dermopatoloji
NöropatoloJİ

3 ay nükleer tıp

1 — Spor hekimliği (tabipler için)

2 yü

36 — Fizyopatoloji
3 yıl
36 — Tıbbi histoloji ve 2 yü
embriyoloji

1—
2—
3—
4—

1 yü

12 ay iç hastalıkları

ı yü
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28 — Tıbbi parazitoloji 3 yıl
ve 3 yıl
29 — Biyokimya
klinik biyokimya
30 — Patoloji
3 yü
3 yıl

3 ay nükleer tıp

1 yıl
1 yıl
1 yıl
1 yıl
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3 yıl

1 — Viroloji
2 — İmmünoloji (tabipler için)
3 — Mikoloji
4 — Tıbbi parazitoloji
5 — Allerjik hastalıklar
(tabipler için)
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Süresi

Ana Dallar

38 — Tıbbi genetik
39 — Nükleer tıp

ve

Rotasyonu

2 yıl
2 yıl
3 yıl
Radyasyon onko
lojisi uzmanları
için 12 ay
Diğer uzmanlar
için 24 ay

6 ay iç hastalıkları
3 ay biyokimya ve klinik biyokimya
3 ay patoloji
3 ay radyasyon onkolojisi

40 — Ortodonti

3 yıl

3 ay radyodiagnostik
3 ay perlodontoloji

41 — Diş protezi
42 — Aile hekimliği

3 yü

Bftreai

eksik rotasyonlar yaptırılır.
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18 ay iç hastalıkları ve çocuk sağlığı v«
hastalıkları
8 ay kadın hastalıkları ve doğum
4 ay ruh sağlığı ve hastalıkları
Çocuk hastalık 6 ay acil servis (cerrahiye ağırlık ve
ları uzmanları rilmek suretiyle)
4 ay iç hastalıkları
için 1 yıl 4 ay
8 ay kadın hastalıkları ve doğum
İç hastalıkları 4 ay acil servis (cerrahiye ağırlık
uzmanları İçin 1 verilmek suretiyle)
4 ay çocuk sağlığı ve hastalıkları
yıl 4 ay
8 ay kadın hastalıkları ve doğum
4 ay acil servis (cerrahiye ağırlık veril
mek suretivte)
3 yıl

Tan DaUar
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3T — Tıp tarihi
deontoloji

Sûresi

Sayfa: 10

Ana Dallar

