BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VE SINAV YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönerge Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta Uzmanlık
ve Yandal Uzmanlığı eğitimi ve sınavlarının yürütülmesi ile sonuçlandırılmasına ilişkin esasları belirlemek
ve ayrıca Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin görev, sorumluluk, hak ve çalışma sürelerine ilişkin konulara açıklık
kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış
bulunan ve tababet dallarında uzmanlaşacak tıp doktorları ile yandal ihtisası yapacak uzman doktorları
kapsar.
Dayanak
Madde 3- 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği”ne dayanmaktadır.
Tanım
Madde 4- Tıpta uzmanlık; tıp bilim dallarında bilimsel gelişim ve özel yetki ve yetenek kazanmak için
eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmanın sonuçlarını ortaya
koyup değerlendirmeyi kapsayan lisansüstü eğitimdir.
Yönetmelik; 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği”dir.
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; Anabilim Dallarında yetişmek üzere eğitim ve öğretimle ilgili kamu hizmetleri
dahil bütün hizmetleri yapmak, araştırma ve uygulamalara katılmak üzere yasanın öngördüğü şekilde
atanan tıp doktorlarıdır.
Görevler
Madde 5- Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, eğitimlerinin yanında Fakültedeki eğitim, öğretim ve sağlık
hizmetleri ile idari faaliyetlere yardımcı olmakla yükümlüdürler.
Uzmanlık Öğrencileri normal sürelerinin son bir yılında başasistan olarak çalıştırılabilirler. Başasistan olarak
çalıştıkları süre içinde öğretim üyelerine yardım, asistan eğitimine katılma, poliklinik ve operasyonlarda
tam yetki ve sorumluluk alırlar.
Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler
MADDE 6 ?
(1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama
çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir
işte çalışamazlar, muayenehane açamazlar.
(2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak uyarılır, aykırılığın
devamı veya tekrarı halinde ilgili Fakültenin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.

(3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı kararın tebliğinden
itibaren yedi gün içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını durdurmaz.
Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller
MADDE 7 ?
(1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık
eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.
Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 8 ?
(1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi
bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu
uzmanlık eğitimine tekrar başlayamaz.
(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar
ile uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan
uzmanlık öğrencilerinden;
a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni
başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki
uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, Fakültedeki ilgili Anabilim Dalı Başkanı ve Yönetim
Kurulunda kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise
uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin, Fakültede ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte
Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin
süre ve rotasyonlarından sayılır.
(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri Anabilim Dallarında tamamlamaları
zorunludur. Eğitim yetkisi kaldırıldığı takdirde ilgili Yönetmeliğe göre hareket edilir.
(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı
eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kanıtlayıcı belgeleri Fakülte
aracılığı ile Kurula gönderir ve ilgili Yönetmelik uygulanır.
Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi
Eğitim programı
MADDE 9 ?(1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim
müfredatını kapsayacak şekilde Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından hazırlanan programlara göre yapılır.
Her Anabilim Dalı, uzmanlık eğitimini yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatı dahilinde planlanır.
Eğitimin takip ve değerlendirilmesi
MADDE 10 ?
(1) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanları tarafından, her uzmanlık

öğrencisine göreve başlamasını takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık
öğrencisine yazılı olarak bildirilir. Anabilim Dalı diğer Anabilim Dallarından gelen uzmanlık öğrencisi için de
aynı işlemleri yapar.
(2) Fakültemiz, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, adaptasyon için Fakülte’yi tanıtıcı bilgiler verir, kanuni
sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.
(3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenecek elektronik
ağ ortamı aktif kullanıma girene kadar, Anabilim Dalında kayıt altına alınır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi
aşağıdaki unsurlardan oluşur.
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır.
Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve
tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir.
b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Anabilim Dalı tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir ve
Dekanlığa bildirilir .
c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Anabilim Dalları, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için
genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların
çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.
Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi tarafından
işlenir ve eğitim sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından onanır. Eğitim karnesi, eğitim sorumlusu
tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini
tamamlayanlara Fakülte tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip sistemi içinde
uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.
ç) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve
rapor edilir.
Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları
MADDE 11 ?
(1) Uzmanlık öğrencisinin, eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır ve
bunu sağlamak, Fakülte Dekanı’nın görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi uzmanlık eğitimi alan
kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı Fakültemizce sağlanır.
(2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.
(3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında
ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.
Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 12 ?
(1) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile bunların eğitim süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-22-23
Haziran 2010 tarihli 21. toplantısında alınan 82 sayılı kararı uygulanır.
(2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken
asgari tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve
beceri ile donatılmaları zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan Anabilim Dalı’nın bulunduğu
Fakülte’de yapılması esastır. Ancak, Fakülte’de ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim,

Anabilim Dalının bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya
başka Fakülte’de yapılmasında Anabilim Dalı Başkanı tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık
öğrencisini Fakülte Dekanı uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi
tutabilir.
(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre,
yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve Fakülte Dekanı kararı üzerine, eğitime kabul belgesi
sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla
kadar izin verilebilir. Fakülte içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında
yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır.
(4) Yan dal uzmanlık eğitimi; ilgili Yönetmeliğin ek-3 sayılı çizelgesinde yer alan yan dallarda, yan dalın
bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Diğer uzmanlık eğitimi için gerekli olan
tüm kurallar geçerlidir.
Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 13 ?
(1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir
konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.
(2) Tez konusu, Fakültemizin Akademik Kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık
öğrencisi talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için
uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı
olarak bildirilir ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.
(3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, Fakültemizin ilgili akademik kurulları tarafından
belirlenen, uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye
sunulur. Eğitim gördüğü Anabilim Dalı’nda üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı
dallar veya akademik kurulun uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.
(4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur.
Sonuç, yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve Dekanlığa bildirilir.
(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir
ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.
(6) Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile
kurumların akademik kurullarında görüşülerek, ilgili Yönetmeliğin ekinde bulunan çizelgelerde belirlenen
uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir ve bu durum fakültelerde dekanlığa, bildirilir.
(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre Dekanlığa yapılan bildirimini takiben
en geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir
ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.
(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen
uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki
yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar

uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında, Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Yönetmeliğinin 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(9) Tezlerin hazırlanmasında “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezi
Yazılım Yönergesi” uygulanmalı, YÖK ve Fakültemize tesliminde ise “Yükseköğretim Kurumlarında
Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz” kullanılmalıdır.
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 14 ?
(1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin
çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylanan uzmanlık
öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde
sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, bildirilir ve belgeleri tamam
olanlar düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları Fakülte’de ilan edilen yer ve
tarihte sınav jürilerince yapılır.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Fakülte Yönetim Kurulu’nca seçilen beş kişiden oluşur. Jüriler,
en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun
gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişilik yedek üye seçilir. Jüri üyeleri kendi
aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer. Uzmanlık öğrencisinin Anabilim Dalı Başkanı jürinin doğal
üyesidir ve jüride bulunmak zorundadır.
(3) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde
uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez.
Girdikleri ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık
öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay
içerisinde iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara
girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına
girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre işlem
yapılır.
(4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki
aşamada yapılır.
a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini
yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde
adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek
oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın
uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde
yöneltilir.
b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan
müdahale ve ameliyatlar, laboratuar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.
(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir.
Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve
sınav tutanağına eklenir.

(6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır
ve sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve
üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından Dekanlığa iletilir.
Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 15 ?
(1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Tezin kabul edilmiş olması,
b) Uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu
tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 16 ?
(1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç
onbeş gün içinde, Fakültemiz tarafından Bakanlığa gönderilir.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve
tescil edilir
(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi
yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
(4) Bu yönerge hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.
Yürürlük
Madde 17 ? Bu yönerge Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu yönergeyi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

