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Yönetmelik 

Sağlık Bakanlığından : 
Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
MADDE 1 — 22/5/1974 tarih ve 14893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taba-

bet Uzmanlık Yönetmeliği'nfn 20/2/1997 tarih ve 22911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile değişik 38 inci maddesine üçüncü fık-
rasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve dördüncü fıkrası beşinci 
fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde; 

a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak mesleki yayın organlarında en az üç yayın yapmış, 

b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az % 70 devamlılıkla 
katılmış, 

c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel veya konferansta görev almış, 

d) En az on beş literatür sunumu yapmış, 

olmak şartlarıyla, bu çalışmalarını klinik şefi ve baştabibin tasdiki ile belgelendirmiş 
bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik 
şefinin teklifi ve iştirak edeceği Eğitim, Plan ve Koordinasyon Kurulu'nun karan üzerine, 
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere, başasistanlık süreleri 
iki yıla kadar uzatılabilir." 

"Başasistanlık süresini tamamlamış olanların isimleri, Hastane Baştabibliklerince Ba-
kanlığa bildirilir. Süreleri bitenler bu bildirimden itibaren bir ay içerisinde, Bakanlığın veya 
ilgili kurumların atama ve nakil işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre, eğitim hastane-
lerinin dışında diğer sağlık kuruluşlarına naklen tayin edilirler. Başasistanlık süresini doldur-
muş olanların isimlerini Bakanlığa bildirmeyen ilgililer hakkında 657 sayılı Kanun'un ilgili 
hükümleri uyannca işlem yapılır." 

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20/2/1997 tarih ve 22911 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile eklenen Geçici 7 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 7 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 38 inci maddede be-
lirtilen başasistanlık süresini doldurmuş olan başasistanlann, açılacak ilk şef ve şef yardım-
cılığı sınavlarının sonuçları açıklanıncaya kadar eğitim hastaneleri dışındaki diğer sağlık ku-
ruluşlarına atamaları yapılmaz." 

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 8 — 22/5/1974 tarih ve 14893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin değişik 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan mesleki uygulama ve yeterlik sınavına girebilmek için aranacak mesleki 
bilgi sınavını başarmış olmak şartı ve değişik 32 nci maddesi hükümleri yapılacak ilk şef ve 
şef yardımcılığı sınavlarında uygulanmaz. Ayrıca, aynı Yönetmelik ile değişik 37 nci madde-
nin dördüncü fıkrasında yer alan (C) formundaki puan ortalaması alınmaksızın uygulamada 
bulunulur ve Yönetmeliğe ekli (B) formundaki mesleki uygulama ve yeterlik sınav notu, sı-
nav sonuç puanı olarak değerlendirilir." 

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 •— Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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