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ÇEfi‹TL‹
MISCELLANEOUS
Yeni T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ünün
Getirdikleri ve Götürdükleri
Ülkemizdeki mezuniyet sonras› t›p e¤itiminin koflullar›n› belirleyen Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü 1928
y›l›nda ç›kart›lan 1219 say›l› Tababet ve fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na dair Kanunun 9.maddesi
uyar›nca haz›rlanm›fl olup bugüne kadar 7 kez yenilenmifltir. 1973 y›l›nda ç›kart›lan son tüzü¤ün üzerinden 29 y›l geçmifl ve bu süre içerisinde bu tüzükte 7
kez de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün güncellefltirilmesi
çal›flmalar› 1994 y›l›ndan itibaren Türk Tabipleri Birli¤i’nin yo¤un çabalar› ve bu arada kurulan Uzmanl›k
Dernekleri Koordinasyon Kurulu ile kamuoyu gündemine a¤›rl›kl› bir flekilde oturmufltur. Söz konusu çabalar 1995-1997 y›llar› aras›nda ilgili taraflar olan
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Yüksekö¤retim Kurulu ve Türk Tabipleri Birli¤i ile derneklerin uzlaflt›¤› bir çerçeveye
ulaflm›flt›r. Bu uzlafl› metni Dan›fltay taraf›ndan onaylanarak 11.7.1997 günlü ve E:1996/39, K:1997/87
say›l› karar ile Baflbakanl›¤a gönderilmifl ancak Refah-Yol Hükümeti’nin de¤iflmesi sonucu Resmi Gazete de yay›mlanarak yürürlü¤e giremeden yeniden
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na geri gönderilmifltir. Ne kadar
üzücüdür ki o tarihten itibaren günümüze kadar bu
tüzük iflbafl›na gelen hükümetler ve Sa¤l›k Bakanlar›
taraf›ndan hem bekletilmifl, hem de elde etti¤imiz
haklara ters düflen düzenlemelerle yeniden de¤ifltirilerek 19 Haziran 2002 tarihinde beklentilerimizin
çok ötesinde bir tüzük olarak karfl›m›za gelmifltir.
Bu yeni tüzü¤ün genel özellikle içerdi¤i en önemli de¤iflikliklerin T›pta Uzmanl›k Kurulu’nun kompozisyonu ve ifllevleri, bunun yan› s›ra E¤itim Kurumlar›n›n De¤erlendirme Komisyonu, Ana Uzmanl›k Dallar› Müfredat Komisyonlar›n›n oluflumu, asistanlar›n
uzmanl›k e¤itimlerinin son y›llar›nda girece¤i yeterlilik s›nav›, uzmanl›k s›nav›ndaki yeni oluflturulan karma jüriler ve ekli çizelgedeki de¤ifliklikler olarak
özetlemek mümkündür.
Yukar›da sayd›¤›m›z önemli de¤ifliklikleri afla¤›da
maddeler halinde özetleyecek olursak;
1-‹sim de¤iflikli¤i: Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün ismi T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü olarak, Tababet
Uzmanl›k Kurulu ise T›pta Uzmanl›k Kurulu olarak
de¤ifltirilmifltir. (Madde:5)

2-Kapsam de¤iflikli¤i: Yeni ç›kan tüzü¤e göre
t›p doktoru ve difl hekimli¤i d›fl›nda kalan meslek sahiplerine t›pta uzmanl›k için baflvuru olana¤› ortadan kald›r›lm›flt›r. (Madde:1)
3-E¤itim Sorumlular›: Yeni tüzük ile profesör,
doçent ve 3 y›ll›k uzman olan yard›mc› doçentler ile
e¤itim hastanelerinde flef ve flef yard›mc›lar› e¤itim
sorumlusu olarak belirlenmifltir. (Madde:3)
4-T›pta Uzmanl›k Kurulu: Eski tüzükteki 13 üncü maddeye göre yap›lan de¤ifliklikle 11 kifliden oluflan kurul difl hekimleri fakültelerinin temsilcilerinin
de kat›lmas›yla 19 say›s›na ulaflmaktad›r. Difl hekimlerinin yaln›zca kendilerine ait konular›n görüflülece¤i kurul toplant›lar›na kat›lacaklar› tüzükte belirtilmektedir. Bu yeni oluflan kompozisyonda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve t›p fakülteleri eflit üyeyle temsil edilirken
Türk Tabipleri Birli¤i’nin bir üye ile temsiliyeti kabul
edilemeyecek bir husustur. Yukar›da sözü edilen ve
1997 y›l›nda Dan›fltayca onaylanarak Baflbakanl›¤a
yollanan tüzük tasla¤›n›n ana gerekçesinde Türk Tabipleri Birli¤i’nin ve uzmanl›k derneklerinin bu kurulda daha genifl kat›l›mla temsiliyeti savunulmakta ve
bu kompozisyon Dan›fltay taraf›ndan da bilimsel
yönden gerekli ve uygun görülmüfltür ifadesi yer almaktad›r. Bir önceki tüzükte üyelerin ilk toplant›da
baflkan›n›, kendi aralar›ndan seçer hükmü bulunmas›na karfl›n, yeni tüzükte bu hüküm de¤ifltirilerek
otomatikman Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› bu kurulun
baflkan› olmufltur. Tüm kurullarda görev alacak üyeler için e¤itim sorumlusu özelli¤i tafl›malar› yani profesör, doçent, 3 y›ll›k yard›mc› doçent, flef ve flef yard›mc›lar› özellikleri aran›rken yeni tüzükte Müsteflar
için herhangi bir nitelik getirilmemifltir. (Madde: 5)
Tababet Uzmanl›k Kurulu’nun görevleri eski tüzükte madde 15’de “T›p fakülteleri, difl hekimli¤i fakülteleri ve Gülhane Askeri T›p Akademisi d›fl›nda
kalanlar için” fleklinde iken; yeni getirilen T›pta Uzmanl›k Kurulu’nda ülkemizdeki tüm e¤itim hastaneleri üzerinde bir yapt›r›m ve denetim yetkisi oluflturulan bu kurula verilmektedir. Dolay›s›yla kurulun
yetkileri son derece geniflletilmektedir.(Madde:6)
5-E¤itim Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu: Tüzük ile ilk kez oluflturulan E¤itim Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu’nun görevi uzmanl›k
e¤itimi verecek sa¤l›k kurumlar›n›n fiziki yap›s›, ya-
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tak say›s›, e¤itim araç gereç ve personel durumu yönünden sahip olmalar› gereken asgari nitelik ve
standartlar› tespit etmek, periyodik olarak veya gerekli görülen hallerde incelemek, de¤erlendirmek ve
varsa eksikliklerin giderilmesine iliflkin karar almak
olarak belirlendi. Bu komisyonda da Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve SSK e¤itim hastaneleri t›p fakülteleri ile birlikte
eflit say›da temsil edilirken, Türk Tabipleri Birli¤i’nin
1 üye ile temsil edilmesi kabul edilemez bir gerçektir. (Madde: 7)
6-Uzmanl›k dallar› e¤itim ve müfredat komisyonlar›: Tüzük ile her uzmanl›k dal› için e¤itim
birimlerinin fizik yap›s›, yatak say›s›, e¤itim ara, gereç ve personel durumu yönünden sahip olmalar›
gereken asgari nitelik ve standartlar›n› tespit etmek,
e¤itim müfredat program›n›, en az yap›lmas› gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çal›flmalar ile uzmanl›k ana dallar›n›n rotasyonlar›n› belirlemek amac›yla e¤itim ve müfredat komisyonlar›
oluflturulmufltur. Bu komisyonlarda da Bakanl›k, e¤itim hastaneleri ve t›p fakülteleri eflit üyeler ile temsil
edilirken Türk Tabipleri Birli¤i 1 üye ile temsil edilmektedir. (Madde:9)
Yukar›da oluflturulan bu üç kurul ve komisyonlar
tüzü¤ün yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 4 ay içinde oluflturulacak ve bunlarla ilgili yönetmeliklerde 6
ay içerisinde ç›kart›lacakt›r.
Oluflturulan bu üç kurulda (madde 5,7,9) Türk
Tabipleri Birli¤i’nin ve uzmanl›k derneklerinin kat›l›mlar› Dan›fltay’daki tüzükte eflit üye kat›l›m ile belirlenmiflken bu tüzükte temsiliyet 1’er üye aflamas›na indirilmifltir. Bu haks›zl›¤› kabul etmemiz hiçbir
flekilde mümkün de¤ildir. Ça¤dafl dünyaya uyan bir
tüzük yapt›klar›n› ifade eden Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri bu yeni kompozisyonla ne kadar ça¤d›fl› kald›klar›n› bir kez daha gözler önüne sermifllerdir.
7-E¤itim yetkisinin verilmesi ve kald›r›lmas›:
Uzmanl›k e¤itimi verecek olan veya veren kurum ve
birimler ile e¤itim sorumlular› hakk›nda, yap›lan inceleme ve de¤erlendirmeler sonucunda, T›pta Uzmanl›k Kurulunca e¤itim yetkisinin verilmesine veya
kald›r›lmas›na karar verilebilecektir. (Madde:11)
8-Yeniden s›nava girecek adaylar›n puanlar›n› düflürme: Tüzük uyar›nca asistanl›¤a bafllad›ktan
sonra kurul veya uzmanl›k dal› de¤iflikli¤i için yeni-
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den s›nava girenlerin mesleki bilgi puan›n›n %3 oran›nda düflürülmesi uygulamas› getirilmektedir.
(Madde:17)
9-Asistan Karneleri: Asistanl›¤a bafllad›ktan sonra her asistana bir karne verilece¤i bu karneye e¤itim
sorumlusu taraf›ndan ve kurum amiri taraf›ndan asistanl›k süresince yapm›fl olduklar› tüm teorik ve pratik
etkinliklerin yaz›laca¤› ve uzmanl›k girifl s›nav› öncesi
s›nav jürisine verilece¤i ve bu konu ile ilgili flekil, kapsam ve kullan›m›n› içeren bilgileri yönetmelikle belirlenece¤i hükmü getirilmifltir. (Madde 24)
10-Uzmanl›k Tezi-Yeterlilik S›nav›-Uzmanl›k
S›nav›: S›navlarda üst üste 2 kez baflar›s›z olma halinde asistanl›¤a son verilece¤i hükmü dikkati çekmektedir. Ayr›ca bu tüzükte ilk kez asistan›n e¤itim süresinin son y›l› içerisinde girece¤i, Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezleri taraf›ndan yap›lan y›lda en fazla 3
kez ilgili uzmanl›k alan›n› kapsayacak biçimde ve test
usulü ile yap›lan (madde:26) yeterlilik s›nav› getirilmifltir. Uzmanl›k s›nav›, y›lda en az dört kez uygulamal›
olarak yap›lacakt›r. Daha önce bu yönde bir düzenleme yer alm›yordu. Uzmanl›k s›nav jürilerinin Bakanl›kça kur’a ile belirlenece¤i ve e¤itim hastanelerinde ve
t›p fakültelerinde karma jürilerin oluflturulaca¤› hükmü getirilmifltir. (Madde: 25,26,27,28,29)
Her uzmanl›k dal› için bu daldan befl as›l, üç yedek üye olmak üzere bilgisayar yöntemi ile kura
usulüne göre birden fazla karma s›nav jürisi oluflturulacakt›r. Eskiden t›p fakülteleri ve d›fl›nda kalan
e¤itim hastaneleri e¤itim verdikleri asistanlar için
ayr› ayr› jüri olufltururken art›k jürilerde fakülte ö¤retim üyeleri ve e¤itim hastaneleri flefleri birlikte yer
alacakt›r.
11-Yabanc› Ülkelerde Uzmanl›k E¤itimi: Bu
maddelerde yap›lan düzenlemeler içinde, yeterlilik
ve uzmanl›k s›nav› zorunlulu¤u getirildi¤i, ancak di¤er asistanlardan farkl› olarak üç s›nav hakk› getirilmifltir. (Madde: 30,31,32)
12-Uzmanl›k e¤itim süreleri ve rotasyonlar›:
Uzmanl›k dallar›ndaki e¤itim süreleri büyük ölçüde
art›r›l›yor. 5’i difl hekimli¤i alan›nda olmak üzere toplam 44 uzmanl›k dal›n›n baz›lar›nda isim de¤ifliklikleri yap›l›rken, süreler 1 veya 2 y›l uzat›ld›. E¤itim s›ras›nda yap›lan rotasyonlar ise T›pta Uzmanl›k Kurulu
taraf›ndan belirlenecektir. (Madde:22)
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13-Kazan›lm›fl haklar: Bu tüzü¤ün yürürlü¤e
girdi¤i tarihten önceki mevzuata göre kazan›lm›fl
bulunan uzmanl›k ve e¤itim yetkisi haklar› sakl› tutuluyor. Tüzü¤ün yürürlü¤e girdi¤i tarihte fiilen asistanl›k yapmakta olanlar hakk›nda önceki tüzük hükümleri uygulanacakt›r. Ancak bu asistanlar isterlerse, bu tüzük hükümlerine tabi olabileceklerdir. (Geçici Madde:1,2)
14-Uzmanl›k dallar› ile ilgili de¤ifliklikler: 25
ana dalda köklü de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. (Madde:22)
a. T›p Tarihi ve Deontoloji, T›bbi Parazitoloji, Fizyopatoloji ve T›bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ana
uzmanl›k dallar› kald›r›lm›flt›r.
b. ‹ç Hastal›klar›, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ve
Gö¤üs Hastal›klar›na Yo¤un Bak›m yan dal› eklenmifltir. Buna karfl›l›k Anestezi ve Reanimasyon ana
uzmanl›k dal›nda yan dal olarak Yo¤un Bak›m yer almam›flt›r.
c. T›p Tarihi ve Deontoloji tüzükten ç›kart›lmas›na karfl›n temel bilimlerden olan Anatomi, Fizyoloji,
Histoloji ve Mikrobiyoloji gibi ana uzmanl›k dallar›
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tüzükte yerlerini muhafaza etmifltir. Bu çeliflkiyi anlamak mümkün de¤ildir.
d. Uzmanl›k dallar›n›n büyük bir bölümünde süreler uzat›lm›flt›r.
e. Farmakoloji Anabilim Dal›n›n Toksikoloji yan
dal› getirilmifl ve süresi 3 y›l olarak belirlenmifltir. Buna karfl›n Adli T›p ana uzmanl›k dal›nda yan dal olarak getirilen Toksikolojinin süresi 2 y›l olarak belirlenmifltir. Bir ana dalda 3 y›l bir di¤er ana dalda 2 y›l
olarak sürenin belirlenmesi büyük bir çeliflki olarak
ortaya ç›kmaktad›r.
Sonuçta 29 y›l bekleyerek ortaya ç›kan tüzük
baflta kendi ifadeleriyle Sa¤l›k Bakan›m›z olmak üzere hiçbirimizi memnun etmemifltir. O halde bu
tüzü¤ün uygulan›fl›nda da yasal s›k›nt›lar ve zorluklar›n bizleri bekleyece¤i kaç›n›lmazd›r.
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