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KARAR
Tıpta uzmanlık dalları ülkemizde ilk defa Bakanlar Kurulunun 8.5.1929 tarihli ve 8034 sayılı
Kararnamesi 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 düzenlemesi 1961 yılında yapılmıştır, mevzuat silsilesi yoluyla
uzmanlık dallarının sayılarının ülke ihtiyaçları ve tıp biliminin gerekleri çerçevesinde tedricen arttığı
görülmektedir. ilk yan dal ihdasında yan dalda uzman olacaklar “halen uzmanı oldukları dala yeni
bağlanan yan dalda derinleşenler” olarak tarif edilmiştir ve bağlı yan dalda uzman olmayanlar yan
dalda uzman olanlara kıyasla bir yetki ve sorumluluk kısıtlamasına uğramamışlardır.
1219 Sayılı kanun da 6 Nisan 2011 tarihinde yapılan değişiklik ile yeni ihdas edilmiş olan
dallara kanun ile belirlenmiş olan ana dallarda uzman olanlara doğrudan geçiş imkanı tanınmış ve
bununla ilgili başvuru şartları Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda başvurular
kabul edilmiştir. Yapılan başvurular ile ilgili değerlendirmeler kısmen tamamlanmış, bir kısmı da
incelenmeye devam edilmektedir. Ancak bu süreçte bazı tereddütler olduğu anlaşılmış ve bunların
giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yeni ihdas edilmiş dallar bu alanda bilimsel ilerlemenin
sağlanması, tıbbi bilginin ve ayrıntılı uygulamalar konusunda ilerlemenin gerçekleşebilmesi amacıyla
ihdas edilmişlerdir. Mevcut ana dalda eğitim almış kişilerden başvuruda bulunanların ihdas edilen
dallarda uygulamalarını ve bu alanlarda bilimsel yayın ve eğitimle ilgili çalışmalarının tümünü birlikte
dikkate alan kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin kişinin eğitim aldığı alanda/
uygulamalarda yetkinliği konusunda bir yetersizlik anlamına gelmeyeceği ve yetkilerinin kullanımını
etkilemeyeceği açıktır. Dolayısı ile uzmanlar eğitimini aldıkları ana dal ile kazanmış oldukları
yetkinlik ve yetkilerini yan dallarla ilgili bir kısıtlamaya uğramadan kullanmaktadırlar ve
kullanmaya devam edeceklerdir.

