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Tıpta uzmanlık dalları ülkemizde ilk defa Bakanlar Kurulunun 8.5.1929 tarihli ve 8034 sayılı Kararı ile
kabul olunan 29 Haziran 1929 tarih ve 1228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet ve
İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname ile belirlenmiş olup günümüzde uzmanlık dallarının adları ve eğitim
süreleri 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunun eki çizelgelerde belirtilmiştir.
1929’dan günümüze ilk yan dal düzenlemeleri 1961 ve 1962 yıllarında yapılmıştır. Mevzuat silsilesi
yoluyla uzmanlık dallarının sayılarının ülke ihtiyaçları ve tıp biliminin gerekleri çerçevesinde tedricen arttığı
görülmektedir. Yan dalda uzmanlık belgesi verilmeye başlanılan bu ilk dönemlerde yan dalda uzmanlık eğitimi
dönemi (ileri ihtisas safhası) “daha dar bir alanda ileri ihtisas yapmak üzere eğitime tabi tutulma” olarak
tarif edilmiştir. İhdas edilen bir yan dalda belge alacaklar ise halen uzmanı oldukları dala yeni bağlanan yan
dalda “derinleşenler” olarak tarif edilmiştir.
Bir yan dal ihdas edildiğinde, mevzuat ile belirlenmiş olan ana dallarda uzman olanlara ihdas edilmiş
olan yeni dalda uzmanlık belgesi almak için başvurma hakkı verilmektedir. Başvurular ilgili komite/komisyon
(son mevzuatta bu Tıpta Uzmanlık Kurulu’dur) tarafından değerlendirilerek yeterli görülenlere başvurulan yan
dalda uzmanlık belgesi verilmektedir.
Bir uzmanlık dalı ihdas edilirken o alanda bilimsel ilerlemenin sağlanması, tıbbi bilginin ve ayrıntılı
uygulamalar konusunda ilerlemenin gerçekleşebilmesi amaçlanmaktadır. Tıpta Uzmanlık Kurulu 2009 ve 2011
yıllarında ihdas edilen yeni dallarda başvuruda bulunanların ihdas edilen dalda uygulamalarını ve bu alanda
bilimsel yayın ve eğitimle ilgili çalışmalarının tümünü birlikte değerlendirmiştir. Bu değerlendirmenin
sonucunda yeterli görülmemenin başvuru sahibinin eğitim aldığı alanda/uygulamalarda yetkinliği konusunda bir
yetersizlik anlamına gelmeyeceği ve yetki kullanımını etkilemeyeceği açıktır.
Ülkemizde yan dalda uzmanlaşmanın tarihsel süreci incelendiğinde de görülmektedir ki; bağlı yan dalda
uzman unvanı almayan/alamayan ana dal uzmanı, ana dalın yetki ve sorumluluk alanına giren tıbbi iş ve işlem
kalemlerinde bir yetki ve sorumluluk kaybına uğramazlar. Yan dal uzmanı ise, uzmanı olduğu ana dalın bütün
yetki ve sorumluluklarını taşır; ancak ileri eğitim alarak (“derinleşerek”) uzmanlaştığı yan dal alanındaki yetki
ve sorumlulukları, sadece ana dal uzmanı olanlara kıyasla daha derindir.
Sonuç olarak; bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut yetkinlik ve yetkileri bu ana dalın
yan dallarının varlığı nedeniyle değişmez.
Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara sahip
olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve
sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır.
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06.02.2014 tarih ve 420 nolu Kurul Kararı ile değiştirilmiştir.

