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1 - TANE BÜYÜKLÜĞÜ SERİLERİ 

Tane büyüklükleri için "biri esas (R 20/3) ve diğeri yardımcı '(R 20ı) 
olmak üzere iki seri verilmiştir (Çizelge - ıl). Tane büyüklüklerinin esas 
seriden seçilmesine gayret edilmelidir. Ancak esas serinin ihtiyacı kar
şılamadığı özel hallerde yardımcı seri kullanılmalıdır. 

Çizelge — 1 Tane büyüklükleri 

Tane büyüklüğü ı) 
A 

Esas seri 
R2Û/3 

m 2) 

45 

63 

90 

125 

180 

250 

355 

50Û 

710 

Yardımcı seri 
R20 

/im 2) 

20 
22 
25 
28 
32 
36 
40 
45 
50 
56 
63 
71 
80 
90 

100 
112 
125 
140 
160 
180 
200 
224 
250 
280 
315 
355 
400 
450 
500 
560 
630 
7,10 
800 
900 

!) Tane büyüklüğü serileri 
TS 299 ve TS 989 a 
uymaktadır. 

) lmm - 1000 ^m. 

Tane büyüklüğü *) 
A 

Esas seri 
R 20/3 

mm 

2,8 

5,6 

UL,2 

16 

22,4 

31,5 

45 

63 

90 

(125 

Yardımcı seri 
R20 
mm 

1 
1,12 
1,25 
1,4 
1,6 
1,8 
2 
2,24 
2,5 
2,8 
3,15 
3,55 
4 
4,5 
5 
5,6 
6,3 
7,1 
8 
9 

10 
11,2 
12,5 
14 
16 
18 
20 
22,4 
25 
28 
31,5 
35,5 
40 
45 
50 
56 
63 
71 
80 
90 

100 
112 
125 

NOT — Bu çizelgede verilen değerlerle ilgili toleranslar 
TS ,1226 ve TS 1227 de gösterilmiştir. 

Bu standardın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar 

İşareti Numarası Baskı yılı 

ISO 
DİN 

565 
66100 

1972 
1966 

Bu standart metninde atıf yayılan diğer Türk Standartları 

Numarası Baskı yılı 

TS 209 
TS 300 
TS 989 
TS 1226 
TS 1227 

1965 
1965 
1971 
1973 
1973 

Karar Sayısı : 7/6229 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca 
incelenmiş bulunan ilişik «Tababet Uzmanlık Tüzüğü» nün yürürlüğe ko
nulması; Bakanlar Kurulunca 5/4/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Tababet Uzmanlık Tüzüğü 

Kapsam: 
Madde 1 — Türkiye'de tababet dallarında uzman olmak ve uz

manlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine tabidir. 

Asistan tanımı: 

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet dallarından 
birinde uzman olmak amacı ile 3 üncü maddede belirtilen sağlık kurum
larında bilgi ve becerisini geliştirmek için özel mevzuatma ve bu Tüzük 
hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve pratik uygulama yapmak ve bi
limsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişiyi ifade eder. 

Ancak, yabancı uyruklular, bu Tüzükte kendileri için öngörülen şart
lar haiz olmak kaydı ile Türkiye'de asistanlığa kabul edilebilirler. 

Uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar : 
Madde 3 — Uzmanlar; tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanu-
ğınca yetkili kılman sağlık kurumlarında yetiştirilir. 

Asistanlücla bağdaşmayan görevler : 
Madde 4 — Asistanlar, bu Tüzük hükümlerine göre saptanan, eği

tim, öğretim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel 'kuruluşlarda 
aylıklı veya aylıksız hiç bir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, ça
lıştıkları uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerle görev
lendirilemezler. 

Tababet uzmanlık dalları, yan dallan ve asistanlık süreleri, 
Madde 5 — Tababet uzmanlık ana ve yan dallarındaki asistanlık 

süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

ucar.engin
Highlight

ucar.engin
Highlight
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Ana Dallar 
Süresi 

Yılı Rotasyonu Yan Dallar Süresi Rotasyonu 

îç hastalıkları 

Göğüs hastalıkları ve 
Tütoerküloz 

(İç hastalıkları uz
manla/n için) 
Çocuk sağlığı ve has
talıkları 

Bakteriyoloji ve İnfek-
siyoh 'hastalıkları 

Ruh sağlığı ve hasta
lıkları 

Nöroloji 

Deri ve Zührevi hasta
lıklar 

Genel Şirürji 

Çocuk Şirürjtei 

(Genel Şirürji uzman
ları için) 
Göğüs - Kalp ve da
mar Şirürjisi 
(Genel Şirürji uzman
ları İçin) 
Nöroşirurji 

(Genel Şirürji uzman
ları için) 
(Nöroloji uzmanları 
için) 

3 

3 ay göğüs hastalık
ları ve Tüberkiloz da
lında 
3 ay bakteriyoloji ve 
İnfeksiyon hastalıkla
rında 

1 —ı Kardiyoloji 
2 — Gastroenteroloji 
3 —• Andokrinoloji ve 
Metabolizma hastalık
ları 
4 —• Hematoloji 
5 — Allerjik hastalık
la! 

İç hastalıkları uzmanı 
olduktan sonra 

6 — Rümatoloji 

7 — Nefroloji » » s> 
8 — Geriyatri İlç hastalıkları uzmanı 

olduktan sonra 
4 6 ayı iç hastalıklarında 1 — Allerjik hastalık- Göğüs hastalıkları uız 

3 ayı bakteriyoloji ve lar manı olduktan sonra 
İnfeksiyon hastalıkla
rında 

3 ayı doğumevinde ve
ya hastanelerin kadın 
hastalıkları ve doğum 
servislerinde 

* — Çocuk Kardiyolo
jisi 
2 — Andokrinoloji ve 
Metabolizma hasta
lıkları 
8 — Çocuk Nörolojisi 
4 — Çocuk Hematolo
jisi 
5 —• Nefroloji 
6 — Allerjik hastalık
ları 

Çocuk »ağlığı ve has
talıkları uzmanı olduk
tan sonra 

6 ayı iç hastalıklarında 1 — Bpidemiyoloji 

4 ayı çocuk sağlığı ve 
hastalıklarında 

Bakteriyoloji ve infek
siyon hastalıkları uz
manı olduktan sonra 

2 — Allerjik hastalık- > » » 
lar 

3 3 ayı iç hastalıklarında il — Çocuk ruh sağ-
6 ayı nörolojide lığı ve hastalıkları 

3 3 ayı iç hastalıklarında 
6 ayı ruh sağlığı ve 
hastalıklarında 
3 ayı iç hastalıklarında 1 — Allerjik hastalık -
3 ayı bakteriyoloji ve lar 
infeksiyon hastalık
larında 
3 ayı kadın hastalık
ları ve doğumda 
3 ayı Ürolojide 
3 ayı ortopedi ve trav
matolojide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 

22 ayı genel şdrürjide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 

22 ayı genel şirürjide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 

12 ayı genel şirürjide 
10 ayı nörolojide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 
12 ayı nörolojide 
24 ayı nöroşirurjide 
12 ayı genel şirürjide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 
34 ayı nöKişirürjide 

Gastroenteroloji Şirür
jisi 

Ruh sağlığı ve has
talıkları uzmanı ol
duktan sonra 

Deri ve zührevi has
talıkları uzmanı ol
duktan sonra 

Genel Şirürji uzmanı 
olduktan sonra 

2 Yü 
2 Yıl 

2 Yıl 

3 Yıl 
2 Yıl 

2 Yıl 

2 Yıl 
2 Yıl 

2 Yıl 

2 Yü 

2 Yıl 
2 Yıl 
2 Yü 

2 Yıl 
2 Yü 

1 Yü 

2 Yıl 

2 Yıl 

2 Yü 

2 Yıl 

3 ayı çocuk sağlığı 
ve hastalıklarında 
3 ayı deri ve zührevi 
hastalıklarında 
18 ayı allerjik hasta-
lıkl arıda 
3 ayı fizik tedavi ve 
rehabilitasyonda 
3 ayı ortopedi ve trav
matolojide 

3 ayı çocuk hastalık* 
larında 
3 ayı deri ve zührevi 
hastalıklarında 
18 ayı allerjik hasta
lıklarda 

3 ayı göğüs hastalık
ları ve tüberkülozda 
3 ayı deri ve zührevi 
hastalıklarında 
18 ayı allerjide 
Halk Sağlığında 

3 ayı göğüs hastahk-
lan ve tüberkülozda 
3 ayı deri ve zührevi 
hastalıklarında 
18 ayı allerjik hasta
lıklarda 

3 ayı iç hastalıkla-
rmda 
3 ayı çocuk sağlığı ve 
flıastalıklarmda 
18 ayı allerjik hasta
lıklarda 
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Ana Dallar 
Süresi 

Yıh Rotasyonu Yan Dallar ISÜresi Rotasyonu 
Plastük ve Rekonstu-
riktif Şirürji 
(Genel Şirürji uzman
ları için) 
Ortopedi ve Travmato
loji 

(Genel Şirürji uzman
ları için) 
Anesteziyoloji ve Re-
arjımasyon 
Kadın hastalıkları ve 
doğum 

Kulak Burun - Boğaz 
hastalıkları 
Göz hastalıkları 
Üroloji 
Fizik tedavi ve Rehabi
litasyon 

Hidroklimatoloji 

(Fizik tedavi ve reha
bilitasyon uzmanları 
için) 
Radyoloji 

Ortodonsi 
Çene - yüz Protezi 
Halk sağlığı uzmanlığı 

ıSpor hekimliği 
(Halk sağlığı uzmanları 
için) 
Hava Hekimliği 
(Halk sağlığı uzmanları 
için) 
Deniz Hekimliği 
(Halk sağlığı uzmanları 
için) 
Hijyen ve Koruyucu 
Hekimlik 

Mikrobiyoloji 

(Bakteriyoloji ve tnfek-
siyon hastalıkları uz
manları için) 
Biyokimya 
Patolojik Anatomi 

Farmakoloji 
Adli Tıp 
Anatomi 
Fizyoloji 
Histoloji ve Ambrivoloji 
Tıp Tarihi ve Deonto
loji 
Tibbi Genetik 
Fizyopatolojl 
Nükleer Tip 

3 
3 
3 

2 
31 

3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
3 

4 12 ayı genel şirürjide 

2 
4 IX) ayı genel şirürjide 

2 ayı fizik tedavi ve 
rehabilitasyonda 

ı2 2 ayı fizik tedavi ve 
rehabilitasyonda 

6 ayı genel şirürjide 
2 ayı anesteziyoloji ve 
reanimasyonda 

6 ayı genel şirürjide 
3 ayı nörolojide 
3 ayı ortopedi ve trav
matoloji 
3 ayı iç hastalıklarında 
6 ayı fizik tedavi ve 
rehabilitasyonda 
6 ayı iç hastalıklarında 

1 —• Rumatoloji 

ıl —• Rumatoloji 

Fizik tedavi ve re
habilitasyon uzmanı 
olduktan sonra 

Hidroklimatoloji uz-
'mam olduktan sonra 

2 Ysa 

2 Yıl 

6 ayı iç hastalıkla
rında 
2 ayı bakteriyoloji ve 
infeksiyon hastalıkla
rında 
2 ay bakteriyoloji ve 
infeksiyon hastalıkla
rında 
3 ay ortopedi ve trav-
ımatolojide 

24 ayı radyodiyağnoks-
tikte 
24 ayı radyoterapide 

1 yılın 6 ayı eğitim ve 
öğretimde 6 ayı klinik 
ve laboratuvar uygu
lamalarında 
2ı. yıl, 1. yılın devamı 
olarak eğitim kurum
larınca saptanacak halk 
sağlığı hizmetleri bi
rimleri ve kliniklerinde 
staj yapılarak. 

1 —• Epidemlyoloji 
2 — ftşçi sağlığı ve gü
venliği 
3 — Okul Hekimliği 

4 — Askerî Sağlık 
Hizmetleri Hekimliği 

Halk sağlığı uzmanı 
olduktan sonra 
» » » 

1 Yü 

1 Yü 

1 Yü 

1 Yü 

Bakteriyoloji ve infek
siyon hastalıklarında 

6 ayı bakteriyoloji ve 
infeksiyon hastalıkla^ 
rinda 
6 ayı halk sağlığı uy
gulamalarında 

1 — Viroloji 

2 — İmmünoloji 
3; — Mikoloji 
4 — Parazitoloji 

1 — Sitoloji 

Mikrobiyoloji uzmanı 
olduktan sonra 
» » » 
» » » 
» » » 

Patolojik anatomi uz
manı olduktan sonra 

1 Yü 
1 Yü 
1 Yü 
1 Yıl 

1 Yü 

(Radyoloji uzmanları 18 ay 
için) 
(Diğer uzmanlar için) 24 ay 

6 ayı iç hastalıkla
rında 
3 ayı bakteriyoloji ve 
infeksiyon hastalıkla
rında 
3 ayı blokimyada 
3 ayı patolojik anato
mide 
3 ayı radyolojide 
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Asistan olma şartlan: 
Madde 6 — Asistanlığa atanabilmek için; 
A - a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar 

bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sah ecılık, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı 
hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

d) Askerlikle ilgili bulunmamak veya eylemli askerlik hizmetini 
yapmış veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak yahut Askerlik Kanununun 86 
ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve uz
manlık yapacağı dal için bu Tüzüğün 5 inci maddesinde gösterilen süre
lerin sonuna kadar 32 yaşından gün almayacak durumda olmak, 

e) Asistanlığa başvurma veya asistanlığa atanma sırasında bağlı 
bulunduğu meslek odalarınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırıl
mış bulunmamak, 

f) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda 
çalışmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak, 

B - Türkiye'de tabiplik yapmaya yetkili olmak veya; 
a) Ortodonsi veya çene - yüz protezi asistanlığı için diş hekimliği 

fakültesi veya diş hekimliği yüksek okulu, 
b) Mikrobiyoloji asistanlığı için fen fakültesi biyoloji bölümü veya 

veteriner fakültesi, 
c) Biyokimya asistanlığı için fen fakültesi veya dengi fakültelerin 

kimya veya biyoloji bölümü, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi veya 
eczacılık yüksek okulu veya veteriner fakültesi, 

d) Farmakoloji asistanlığı için eczacılık fakültesi veya eczacılık 
yüksek okulu, fen fakültesi kimya bölümü veya kimya yüksek okulu, 

e) Patolojik anatomi, histoloji ve ambriyoloji asistanlıkları için, fen 
fakültesi biyoloji bölümü veya veteriner fakültesi, 

f) Fizyoloji asistanlığı için, fen fakültesi biyoloji veya kimya bö
lümleri veya kimya yüksek okulu veya veteriner fakültesi mezunu ol
mak; 

C - Bakanlıklara ve kuruluşlara karşı yükümlü olduğu mecburî hiz
meti yapmış veya tazminat borcunu tamamen ödemiş olmak, 

D - Asistanlık sınavını kazanmış olmak şarttır. 
Ancak; 
a) Mecburî hizmetlerini veya eylemli askerlik mzmetlerini sınav 

gününden 3 ay sonra bitirecek durumda olanlar, 
b) Tıp fakülteleri ile 6 nci maddede sayılan fakülte ve yüksek okul

ları pekiyi veya iyi derece Ue bitirmiş olup, göğüs hastalıkları ve tüberkü
loz, bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları, cild ve zührevî hastalıklar, 
radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, fizyopatoloji, patolojik, anatomi, 
farmakoloji, hijyen ve koruyucu hekimlik, halk sağlığı, adli tıp, fizyo
loji, anatomi, histoloji ve ambriyoloji, dallarında uzmanlık yapmak iste
yenlerden ilgili bakanlık ve kuruluşların muvafakati ile mecburî hizmet
leri asistanlıklarının sonuna kadar ertelenmiş olanlar asistanlık sınavına 
girebilirler. 

Yabancıların asistanlıkları: 
Madde 7 — Türkiye'de uzman olarak yetişmek isteyen yabancı uy

ruklular; 
a) Türkiye veya yabancı ülkelerde resmen tanınmış bulunan tıp 

fakültelerinden yahut 6 nci maddede yazılı fakülte veya yüksek okul
lardan mezun olmak, 

b) Türkiye'de asistanlık yapmalarına engel halleri bulunmadığı 
yetkili mercilerce saptanmış olmak, 

c) Türkiye'de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olmak, 
d) Meslekî konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilmek, 
e) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türki

ye'deki giderlerinin karşılanacağım gösterir bir belge vermek şartıyla 
aylıksız olarak asistanhğa kabul olunabilirler. 

Asistanlığa giriş sınav yeri ve günleri : 
Madde 8 — Asistanlığa giriş sınavları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığınca yılda en az bir defa olmak üzere Ankara'da yapılır. Smav yer 
ve günleri 3 ay önceden saptanarak bütün illere duyurulur. Gerekti
ğinde yayım yoluyla da ilân edilir. 

Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi ise sözü edilen giriş sınavlarını özel mevzuatına göre ve kendi ku
rumlarında yaparlar. 

Asistanlık için başvurma: 
Madde 9 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık 

sınavlarına girmek isteyenler, smav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bu

lunacak şekilde yazılı olarak Bakanlığa başvururlar. Bu günden sonraki 
başvurmalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İstekliler, başvurmalarında, asistan olmak istedikleri dalı ve sınava 
girecekleri yabancı dili belirtirler. Sınava giriş fişi, smav gününden 15 
gün önce kendilerine gönderilir veya verilir. 

Sınavı kazandıkları bildirilenler, 6 nci maddede yazılı şartlan haiz 
olduklarına ilişkin belgeleri, bildirim gününden itibaren 15 gün içinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verirler. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında görevli bulunanların sadece diploma ve sicil numaralarını bil
dirmeleri ve askerlik durumlannın 6 nci maddenin A fıkrası (d) bendinde 
yazılı şartlara uygunluğunu belgelendirmeleri yeterlidir. 

Sınav konusu ve kapsamı: 
Madde 10 — Asistanlık sınavlan yabancı dil ve meslek grubundan 

olmak üzere iki kısımdır. Önce yabancı dil smavı yapılır. Başaramıyanlar 
meslek grubundan sınava giremezler. Meslek grubu sınavı yabancı dil 
sınavından sonra en geç bir hafta içinde yapılır. 

Yabancı dil smavı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça 
ve İspanyolca'dan yapılır. Devlet yabancı dil sınavını vermiş olanlar ya
bancı dU sınavına tabî tutulmazlar. 

Smavlarda başarılı sayılmak için meslek bilgisinden 100 puan üzerin
den en az 60 puan; yabancı dil için de 100 puan üzerinden,en az 50 puan 
almak gerekir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen mah
rumiyet yerlerinde çalışmış olanlara meslek grubu sınavı puanlarına her 
ay için 1 puan eklenir. Ancak ek puan toplamı 36 yı geçemez. 

Halk sağlığı dallarında asistan olacaklar meslek grubu sınavına tabi 
tutulmazlar. 

Uzmanlık dalını değiştirmek isteyenler, yalnız meslek grubu sınavına 
tabi tutulurlar. 

Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlen
dirilmesi : 

Madde 11 — Asistanlık smav sorulannın hazırlanması ve sonuç
larının değerlendirilmesi, Tababet Uzmanlık Kurulunun saptayacağı esas
lara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarüaeak bir yönet
melikte belirtilir. 

Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi bu hususu kendi mevzuatına göre düzenlerler. 

Asistanlığa atanma: 
Madde 12 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asis

tanlık sınavım kazananlara aşağıdaki işlem uygulanır : 
Her uzmanlık dalı asistanlık sınavmı kazananlar için, meslek grubu 

smavmda yüksek puan alanlardan başlayarak kadro sayısı kadar, asıl ve 
yedek liste düzenlenir. Meslek grubu puanlarının eşitliği halinde yabancı 
dil sınav puanı yüksek olanlara öncelik tanınır. Bunda da eşitlik olursa 
kura çekilir. Hazırlanan bu listeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
ilân olunur. 

Listede asıl olarak adlan bulunanlar asistanlık yapmak istedikleri 
kurum ve kuruluşlarının öncelik sırası da kaydetmek suretiyle hangi ku
rum veya kuruluşlarda görevlendirilmek istediklerini bir dilekçe ile ilânın 
yapıldığı günden başlayarak 30 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bildirmek zorundadrrlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı asistanlık yapmak istedikleri 
yerleri gözönünde tutarak yüksek puan alanların asistanlık yapacaklan 
yerleri saptar, sonucu ilgili kurum ve kuruluşlarla başvuranlara duyurur. 

Puanı yüksek olmasına rağmen, dilekçesinde açıkladığı kurum ve ku
ruluşlarda başvurma sırasında açık yer bulunmaması nedeniyle atanamı-
yanlar istedikleri yerlerde açılmalar oluncaya kadar beklerler. Buralarda 
açılma olunca yedeklerden önce atanırlar. 

Tababet Uzmanlık Kurulu: 
Madde 13 — Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının seçeceği 6, kuruluş tarihi sırasıyla 2 tıp fakültesinin 2 yılda 
bir seçecekleri birer, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin seçeceği 1, Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğünün seçeceği 1 ve Türk Tabipler Birliği Mer
kez Konseyinin seçeceği 1 üyeden oluşur. 

Yukanda adı geçen kurumlar asü üye sayısı kadar da yedek üye 
bildirirler. 

Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda Kurul, başkanını kendi üyeleri ara
sından seçer. Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar 
oy çokluğu Ue alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. 
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Tababet Uzmanlık Kurulu üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve Ku
rulun çalışma şekli: 

Madde 14 — Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecek 
asıl ve yedek üyelerin asistan yetiştirmeğe yetkili uzman olması şarttır. 

Bunların hizmet süreleri 2 yıl olup süresi bitenler tekrar seçilebi
lirler. 

Tababet Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli ve bununla ilgili diğer 
hususlar 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir. 

Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri : 
Madde 15 — Tababet Uzmanlık Kurulunun görevleri, tıp fakülteleri, 

diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında; 
a) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimle

rinin niteliklerini, 
b) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini, 
c) Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını, 
d) Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının 

hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını, 
e) Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını, 
f) Uzmanlık sınav şeklinin esaslarım, 

saptamaktır. 

Yetkinin kaldırılması: 
Madde 16 — Tababet Uzmanlık Kurulunun koyduğu esaslara göre 

niteliklerini kaybeden sağlık kurum ve birimleriyle uzmanlara tanınan 
yetki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca geri alınır ve buradaki asis
tanlar, durumu müsait olan diğer bir sağlık kurumu veya ,birimine nak
ledilirler. 

.Yan dal asistanlığı: 
Madde 17 — Yan dal için asistanlık sınavı yapılmaz. Şu kadar ki, 

yan dal asistanlığına başvurmak için uzmanlık ana dalında ve yurt içinde 
en az 2 yıl meslek uygulaması yapmış olmak şarttır. 

Bu niteliği taşıyanlar asistan olmak istedikleri yan dal şefince uz
manlıktaki başarıları, uzman olduktan sonraki meslekî yayımları ve ya
bancı dil bilgileri gözönünde tutulmak suretiyle yapılacak teklif üzerine 
kadro olanakları içinde atanırlar. 

Asistanların yeterlik fişi: 
Madde 18 — Asistan yetiştiren şefler asistanların birinci derecede 

amiri olup 6 ayda bir bunların meslek bilgileri meslek uygulama, göreve 
bağlılık, çalışma ve yönetme yetenekleri ile ahlâkî durumlarına dair ye
terlik fişlerine görüş ve kanaatlarmı yazıp gizli olarak sağlık kurumları
nın baştabip veya müdürlerine verirler. Bu fişler, tıp fakülteleri, diş 
hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yetkili or
ganlara, diğer kurumlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanliğına gizli ola
rak gönderilir. 

Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, 
bir defa olumsuz not alan asistan yazı ile uyardır. Üst üste iki defa 
olumsuz not alan asistanın çalıştığı sağlık birimi değiştirilir. Aynı ku
rumda başka birim olmaması halinde kurum değiştirilir. 

Üç defa olumsuz not alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asis
tanlıkla üişiği kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişiği kesilenler bir daha 
aynı uzmanlık dalına asistan olarak almamazlar. 

Asistanlıktan sayîlamıyacak süreler : 
Madde 1© — Yıllık kanunî izin süresi dışmda, eylemli olarak asis

tanlıkta geçmiyen süreler, 5 inci maddede yazılan asistanlık sürelerine ek
lenir. 

Asistan tezi: 
Madde 20 — Asistanların, uzmanlık smavına girebilmek için, o uz

manlık dalına ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tez ko
nusu, klinik veya laboratuvar şefi tarafından seçilir ve asistanlık süre
sinin en geç ilk yarı süresi sonunda asistana bildirilir. Tezler, uzmanlık 
dalı ile ilgili orjinalliği haiz bilimsel bir inceleme ve araştırma niteliğinde 
olur ve asistanlık süresinin bitiminden 4 ay önce değerlendirilmek üzere 
tez değerlendirme jürisine verilir. Jüri, tezi >30 gün içinde inceleyerek gö
rüşünü bildirmek zorundadır. 

Tez değerlendirme jürilerinin kuruluşu ve tezlerin değerlendiril
mesi : 

Madde 21 — Tez değerlendirme jürisi 3 kişiden oluşur. Birisi ilgili 
asistanın, şefidir; diğer iki üye baştabip veya müdür tarafından aynı dal 
veya bu dala yakın dal şeflerinden seçilir. Jüri çalışma tarzım kendisi 

düzenler. Kararlar çoğunlukla alınır. Jüri üyeleri çekimser kalamazlar. 
Tezin reddi halinde yazılı gerekçeyle sonuç asistana bir hafta içinde bil-
dirilir. 

Tezi kabul edilmeyen asistanlar: 
Madde 22 — Tezi kabul edilmeyen asistanlar, jürinin gerekçesinde-

ki esaslara göre sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay 
içinde gereken düzeltmeleri yaparak aynı tezi değerlendirme jürisine ve
rirler. Bu defa da tezi reddedilen asistanların asistanlıkla ilişküeri kesi
lir. 

Uzmanlık sınav zamanı : 
Madde 23 — Tıp Fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane 

Askerî Tıp Akademisi dışmda uzmanlık sınavları yılda en az iki defa 
olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilân edilen zaman
larda ve her bölgede, her uzmanlık dalı için saptanan uzmanlık sınav 
jürileri tarafından yapılır. Smav sonuçları o yer Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü yolu ile 15 gün içinde Bakanlığa bUdirilir. 

Uzmanlık sınav jürisinin kuruluşu : 
Madde 24 — Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane 

Askerî Tıp Akademisi dışında uzmanlık sınavı jürinin kuruluşu, çalış
ma şekilleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar, Tababet Uzmanlık Kuru
lunun saptayacağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetme
likte belirtilir. 

Uzmanlık sınavına girebilme ve başarı durumunun saptanması: 
Madde 25 — Uzmanlık sınavına girebilmek için asistanlık süresi

nin tamamlanması ve asistanlık tezinin tez değerlendirme jürisince ka
bulü gerekir. 

Teorik ve pratik uzmanlık sınavının ne şekilde yapılacağı ve so
nuçların hangi ölçülere göre değerlendirileceği ve uzmanlık sınav tuta
nağının ne biçimde düzenleneceği Tababet Uzmanlık Kurulunun koya
cağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir. 

Uzmanlık sınavında başarı gösteremiyenler asistanlıkla ilişkileri 
kesilmeksizin sonraki ilk dönemde uzmanlık sınavına girerler. Bu dö
nemde de başarısız olanların asistanlıkla ilişkileri kesilir. 

Ancak, bunlar sonraki ilk dönemde bir defa daha sınava girerler. 
Bunda da başarı gösteremeyenler artık o dalda uzman olamazlar. 

Yabancı ülkelerde asistanlığa başlıyanlara ait işlem : 
Madde 26 — Yabancı ülkelerin asistan yetiştirmeye yetkili bir 

sağlık kurumunda asistanlık yapmış veya uzmanlık belgesi almış ol
makla beraber asistanlık çalışmalarının süresi ilgili dal için Tüzüğün 
5 inci maddesinde öngörülen süreden az olan Türklerin aldıkları belge
ler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca incelenerek aşağıdaki işleme 
tabi tutulur : 

a) Yabancı ülkede, ülkenin usullerine göre giriş sınavına tabi 
tutulan kimselerin asistanlıkta geçirdikleri süre, bu Tüzüğün 5 inci 
maddesinde belirtilen sürelerden eksik olduğu takdirde, ilgililer, gerekli 
süreyi asistan yetiştirmeye yetkili sağlık kurumlarının ilgili birimlerin
de tamamlarlar. 

Ancak, bunlardan yabancı ülkelerde asistanlığa giriş sınavından 
geçmemiş olanların asistanlıkta geçirdikleri sürenin, ilgili dal için Tü
züğün 5 inci maddesinde öngörülen sürenin yarısından az olması halin
de, ilgililer, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya tıp fakülteleri ile 
diş hekimliği fakültelerince genel asistanlık sınavı dışmda açılacak 
asistanlık giriş sınavına tabi tutulurlar. 

Bu sınavı kazananlar, geriye kalan sürelerini uzman yetiştirme
ye yetkili bir sağlık kurumunda tamamlarlar. 

b) Yabancı ülkelerde asistanlıkta geçirdikleri süre, ilgili dal' için 
bu Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen süreye eşit olanlar, 23 üncü 
maddede belirtilen uzmanlık sınavına girerler. 

c) Asistanlığa yabancı ülkelerde başlıyan yabancı uyruklular bu 
Tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye'de asistanlıklarını ta-
mamlıyabüirler. 

Yabancı ülkelerde uzman olan Türklere ait işlem ve uzmanlık un
vanı : 

Madde 27 — Yabancı bir ülkenin uzman yetiştirmeye yetkili bir 
sağlık kurumundan uzmanlık unvanını kazananların belgeleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca incelenir. 

Yapılan uzmanlık çalışmasının süresi, bu Tüzüğün S iaei madde
sinde öngörülen sürelere eşit ise, muvazzaf asker olmayan tabipler, Ba-
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kanlıkça saptanacak bir Türkiye tıp fakültesi öğretim üyelerinden, mu
vazzaf asker tabipler Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlerinden 
kurulu, en az 3 kişilik bir jüri tarafından sınava tabi tutulurlar. 

Smavda başarı kazananların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil 
edilir. 

Yabancı ülkelerde halk sağlığı uzmanı olan tabiplerin uzmanlık ça
lışmalarının süresi bu Tüzüğün 5 inci maddesinde öngörülen süreye eşit 
ise, belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. 

Yabancı ülkelerden aldıkları uzmanlık belgelerini yukarıdaki esas
lar çerçecesinde tescil ettirmiyenler uzmanlık unvanı kullanamazlar. 

Tababet uzmanlık belgesi ve tescili: 
Madde 28 — Uzmanlık belgesinin şekil ve kapsamı Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığınca saptanır. Bu şekil ve kapsama uymayan belgeler 
geçersizdir. 

Uzmanlık sınavım kazananların uzmanlık belgeleri, jürilerce tutu
lan tutanağa dayanılarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca dü
zenlenir ve tescil edilir. 

Tescilin yapılmaması veya iptali : 

Madde 29 — Asistanlığın bu Tüzükte belirtilen hüküm ve esaslara 
uygun olarak yapılmadığının anlaşılması halinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tescil işleminin yapılmamasına veya yapılmış ise iptaline 
yetkilidir. 

Uzmanlık yetkisi: 
Madde 30 — Uzmanlık belgesi alan tabip ve diş tabipleri, kamu 

ve özel sektöre ait klinik, enstitü, laboratuvar veya diğer sağlık kurum
larında uzmanlıkları ile ilgili tıbbî faaliyette bulunmak ve mesleklerini 
serbest olarak uygulamak yetkisine sahiptirler. 

Bu Tüzüğün 6 nci maddesi B bendinin b, c, d, e ve f fıkralarında 
belirtilen fakülte veya yüksek okul mezunu olup da bu Tüzük hüküm
lerine göre uzmanlık belgesi alanıar uzmanlıkları ile ilgili çalışmaları 
yapmaya yetkilidirler; hasta muayene ve tedavisi yapamazlar. 

Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önceki 
uzmanlık tüzüklerine göre kazanılmış bulunan uzmanlık hakları sak
lıdır. 

Geçici Madde 2 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce yü
rürlükte bulunan tüzük hükümlerine göre asistanlık sürelerini tamam
layanların uzmanlık sınavları 17 Ağustos 1962 gün ve 6/821 sayılı Tü
zük ile ek ve değişiklikleri hükümlerine; uzmanlık belgelerinin verilmesi 
işlemleri ise bu Tüzük hükümlerine göre yapılır. 

Geçici Madde 3 — Bu Tüzüğün yayımlandığı günden önce yurt 
içinde ve dışında eylemli olarak asistanlık yapmakta olanların uzman
lık belgelerinin verilmesine ilişkin işlemler bu Tüzük, bunun dışmdaki 
işlemler asistanlığa başladıkları günde yürürlükte bulunan tüzük hü
kümlerine tabidir. 

Bu Tüzüğün yayımlandığı günden önce asistanlık sınavını kazanıp 
da fiilen asistanlığa başlamamış olanlar, bu Tüzük hükümlerine tabi 
olurlar. 

Geçici Madde 4 — Bu Tüzüğün yayımından önce yürürlükte bulu
nan tüzük ve değişiklikleri hükümlerine göre, bu Tüzükte birleştirümiş 
olan dallardan birinde uzmanlık belgesi almış olanlar, birleşik dal ha
line getirilen dallardan kendi uzmanlık dalı dışında kalan dalda uzman 
olabilmek için Tüzüğün yayımından itibaren 6 ay içinde başvurabilirler. 

Bu gibiler, bu Tüzükte birleşik dal için öngörülen sürenin 1/3 ünü 

üzmem yetiştirmeye yetkili bir sağlık kurumunun ilgili biriminde geçi
rirler. Ancak, asistanlık giriş smavı ile uzmanlık sınavına tabi tutul
mazlar. 

Geçici Madde 5 — Bu Tüzüğün yayımından önce ortopedi uzmanı 
olanlarla, halen bu dalda asistan olup, uzman olacaklar, ortopedi ve 
travmotoloji uzmanı olarak tescil edilirler. 

Genel şirürji uzmanı olup, bundan önceki tüzük ve değişiklikleri 
hükümlerine göre travmotoloji yan dal uzmanı olanlar, uzman yetiştir
meye yetkili bir sağlık kurumunun ortopedi biriminden 2 yıl çalıştık
tan sonra ortopedi ve travmotoloji uzmanı olabilirler. 

Ancak, bu gibiler başvurmalarını bu Tüzüğün yayımından sonra 6 
ay içinde yapmak zorundadırlar. Bunlar asistanlık giriş sınavına ve uz
manlık sınavına tabi tutulmazlar. 

Genel şirürji uzmanı olup bu Tüzüğün yayımından önce 8 yıldan 
beri sürekli ve eylemli olarak bir kemik hastalıkları hastanesinde veya 
bir sağlık kurumunun ortopedi biriminde çalışmış ve araştırma, ince
leme ve bilimsel yayımlarda bulunmak suretiyle ortopedi sahasmda be
ceri kazanmış olanlara, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde baş
vurdukları takdirde, belgeleri ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca kurulacak bir jüri tarafından incelenerek uygun görülmesi 
şartıyla ortopedi ve travmotoji uzmanlık belgesi verilir. 

Geçici Madde 6 — tç hastalıkları uzmanı olup, bu Tüzüğün' yayımın
dan önce 8 yıldan beri sürekli ve eylemli olarak nefrolojide; genel şirür
ji uzmanı olup 8 yıldan beri sürekli ve eylemli olarak gastroenteroloji 
şirürjisinde; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduktan sonra 8 yıl
dan beri sürekli ve eylemli olarak çocuk kardiolojisi, andokrinoloji ve 
metabolizma hastalıkları, çocuk nörolojisi ve çocuk hematolojisinde ça
lışmış olanlarla; ruhsağlığı ve hastalıkları uzmanı olduktan sonra ço
cuk ruh sağlığı yan dallarında çalışmış ve araştırma, inceleme ve bi
limsel yayımlarda bulunmak suretiyle bu dallarda beceri kazanmış olan
ların, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde başvurmaları halinde, 
belgeleri ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kurula
cak bir jüri tarafından incelenerek uygun görülmesi şartıyla uzmanlık 
belgelerine yan dal uzmanlığı ile ilgili meşruhat verilir ve gerekli tescil 
yapılır. 

Geçici Madde 7 — Bu Tüzüğün yayımından önce 10 yıldan beri 
sürekli ve eylemli olarak nükleer tıpta çalışmış ve bu konuda araştır
ma, inceleme ve bilimsel yayımlarda bulunmak suretiyle beceri kazan
mış olanlara, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde başvurmaları 
halinde, belgeleri ve çalışmaları Atom Enerjisi Komisyonu tarafından 
incelenerek uygun görülmesi şartıyla nükleer tıp uzmanı belgesi verile
rek gerekli tescil işlemi yapılır. 

Yürürlük hükümleri : 

Madde 31 — 17 Ağustos 1962 gün ve 6/821 sayılı Kararname ile 
yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile bu Tüzüğün bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ilişkin 10 Ağustos 1963 gün ve 6/2061 sayılı, 
4 Ağustos 1964 gün ve 6/3381 sayılı ve 28 Temmuz 1969 gün ve 6/12214 
sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzükler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Madde 32 — 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı te
rasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve Da-
nıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı 
gününde yürürlüğe girer. 

Madde 33 — Bu Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Eğitim ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

• 
I L Â N L A R 

Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/321 
Davacı Çayırlı Kazasının Balıklı Köyünden Muzaffer Kızgın vekili 

Avukat Dalçın Bahadır'ın davalı aynı köyden Keriman Kızgm aleyhine 
açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : Davalı Ke
riman Kızgm'ın adresi meçhul olduğu anlaşılmış olmakla davetiyenin ilâ
nen tebliğinp karar verilmiş bulunduğundan davalının duruşma günü olan 
24 '4/1973 günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini 
bir vftkiUe temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap karan çıkarı
lacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4693 

Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/197 
Davacı Taşköprü'nün Alaseki Köyünden Fatma Duman tarafından 

davalı Ankara Demirlilbahçe Şafak Tepe Bölge 2 No. 232 de Al i Duman 
aleyhine açtığı boşanma davasında. 

Davalı Ali Duman'm açık adresi bilinımediğinden davetiye yerine 
geçerli olmak üzere Resmî Gazete'nin 5 Aralık 1972 tarihli nühasmda 
tebligat yapılmış duruşmaya gelmediğinden gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
2/5/1973 Çarşamba günü saat 9.00 da mahkemede hazır 'bulunması duyu
rulur. 4698 
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