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TIPTA VE Di~ HEKiMLiGiNDE UZMANLIK EGiTiMi VEREN TUM 
EGiTiM KURUM VE KURULU~LARINA 

Ttp ve di~ hekimligi alanlannda uzmanhk egitiminin usul ve esaslanm dUzenleyen ve 18 
Temmuz 2009 tarihli ve 27292 say1h Resmi Gazete'de yaytmlanarak yi.iriirluge giren Ttpta ve 
Di§ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin (TUEY) baz1 maddelerinin, Dan1~tay'ca 
yiiriitiilmesinin durdurulmas1 ve iptali iizerine yarg1 kararlar1 gerekleri istikametinde makam 
onaylan ahnmt§ idi. 

Ancak, hekimlik ve di~ hekimliginde uzmanl1k dallan ve yan dallan ile egitim siirelerini 
1219 sayth Kanunun eki olarak diizenleyen 6225 say1h Kanun 26.04.2011 tarih ve 27916 say1h 
Resmi Gazete'de yaytmlanarak yiiriirluge girmi§tir. 

Diizenleme yeryevesinde; 

a) U zmanl1k egitimleri devam etmekte olan rum uzmanltk ogrencileri, 1219 sayth 
Kanuna ek14 iincu maddeyle eklenen Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 say1h yizelgelerdeki siirelere gore 
uzmanhk egitimlerini tamamlayacakt1r. 

b)Uzmanl1k egitimi siiresini tamamlayan uzmanl1k ogrencilerinin TUEY'in 29 uncu 
maddesi hiikiimlerine gore uzmanltk egitimini bitirme smavma girebilmeleri iyin tezlerinin 
kabul edilmesi ve rotasyonlanm tamamlamalan gerektiginden, tez ve rotasyonlanm 
tamamlamam1~ olan uzmanhk ogrencilerine, mezkur Kanunda belirtilen siireler bitmi~ olsa dahi 
tez ve rotasyon yall§malan TUEY'in ilgili maddeleri geregi tamamlattmlacaktu. 

c)Uzmanl1k egitimlerine devam etmekte olan tiim uzmanltk ogrencileri, diger dallarda 
almak zorunda olduklan rotasyon egitimlerini TUEY'in ilgili hiikiimleri geregi TUK'un 23 
Haziran 201 0 tarihli 82 numarah karan ve bu kararda degi§iklikler yapan 3 May1s 2011 tarihli 
185 numaral1 kararma gore (htt,p://www.tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf) tamamlayacakt1r. 

y)Uzmanltk egitimi rotasyonlanm onceki mevzuat hiikiimlerine gore evvelce yapml§ 
olanlarm halen yi.iriirliikte olan rotasyonlan da yapmalan miikerrer uygulamaya ve egitim 
siirelerinin uzamasma neden olabileceginden, bu durumda olan uzmanltk ogrencilerinin 
rotasyonlan tamamlanmt§ kabul edilecektir. 

Bilgilerini ve geregini rica ederim. 
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Danıştay 8. Dairesinin16/12/2011 tarihli 2011/6918 Esas sayılı ve 2011/6917 Esas sayılı Kararları ile durdurulmuştur.




