Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1)Bu Yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim/Bilim
Dallarında yapılacak Uzmanlık eğitimi ve öğretiminin ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere
uygun olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.
(2) Bu yönerge yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanarak
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim/Bilim Dallarında uzmanlık eğitim hakkı
elde ederek araştırma görevlisi kadrosuna atananları kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete’
de yayınlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine dayanarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Anabilim/Bilim Dallarında bilimsel gelişim ile bilgi
ve becerisini geliştirerek özel yetki ve yetenek kazanmak için yapılan eğitim, öğretim ve
uygulamalı çalışmaları kapsayan mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimdir.
(2)Bu yönergenin uygulanmasında,
a. Akademik kurul: Anabilim Dalı akademik kurulunu,
b. Anabilim dalı: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ana dalda uzmanlık eğitimi
veren birimleri,
c. Anabilim dalı tıpta uzmanlık eğitimi kurulu: Akademik kurul tarafından seçilen ve ilgili
anabilim dalındaki tıpta uzmanlık eğitimin planlanması ve diğer birimlerle eşgüdüm halinde
yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,
d. Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü’nü
e. Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı,
f. Fakülte Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Fakülte Kurulu’nu,
g. Karne: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi süresince aldıkları eğitime ilişkin
faaliyetlerin kaydedildiği karneyi,

h. Eğitim dosyası: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi süresince genişletilmiş
eğitim müfredatına uygun mesleki özel bilgi eğitimi, beceri eğitimi ve mesleki genel bilgi
eğitimi alanlarında her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren dosyayı,
i. Tez danışmanı: Tıpta uzmanlık öğrencisinin tez çalışmasını birlikte yapacağı öğretim
üyesini,
j. Tıpta uzmanlık öğrencisi: Anabilim/Bilim Dallarında yetiştirilmek üzere eğitim öğretim
ile ilgili kamu hizmetleri dahil bütün hizmetleri görmek, araştırma ve uygulamalara katılmak
üzere kanunun öngördüğü şekilde atanan kişiler olup kurumdaki kadro ve pozisyonları ne
olursa olsun bu yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi görenleri ifade eder,
bulundukları kadro açısından ‘Araştırma Görevlisi’dirler.
k. Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta
uzmanlık eğitimi ve genel eşgüdümünden sorumlu olan kurulu,
l. Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik
eğitim

standardını

da

içeren çekirdek

eğitim

müfredatını karşılayacak şekilde

yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,
m. Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu
olan eğiticiyi,
n. Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın
uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,
o. Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında
Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,
p. Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Yönetim Kurulu’nu,
ifade eder.
Atama Koşulları
Madde 4- (1)Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıpta uzmanlık öğrencisi olmak ve
araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmek için Tıp Fakültesi mezunu olmak veya belirli
uzmanlık dalları için “Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin
öngördüğü şartlara sahip olmak ve yürürlükte bulunan ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin
gerektirdiği sınavları kazanmış olmak gerekir.
Madde 5-(1) Anabilim/Bilim Dallarının araştırma görevlisi ihtiyacı öğretim üyesi sayısı,
yatak kapasitesi ile birimin fonksiyonu ve özellikleri dikkate alınarak Anabilim Dalı ve
dekanlık tarafından belirlenerek rektörlüğe iletilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Sorumluları ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Tanımı, Hakları, Görevleri ve
Sorumlulukları
I. Eğitim sorumlularının tanımı, görev ve sorumlulukları
Madde 6-(1) Eğitim sorumluları (Eğitici), Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nde tanımlanan tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinden sorumlu olan
öğretim üyeleridir.
1-(1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
geçerlidir.
(1)-2 Eğitici,
a)Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olup
profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlileri tarafından
verilir. Yardımcı doçentlerin uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl
çalışmış olmaları şarttır.
b)Eğitici olmayan yardımcı doçent ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim
üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.
3. Anabilim dalı akademik kurulu aynı zamanda Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kurulu olarak görev yapar. Akademik kurul üyeleri, Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kurulu’nun doğal üyeleridir. Üyelerin görev süresi akademik kurul üyeliği devam ettiği
sürece devam eder.
4. Program yöneticisi uzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalı başkanı,
uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı başkanıdır.
II. Uzmanlık Eğitimi Komisyonu:
Madde 7 –(1)
(1)-1. Tıpta uzmanlık eğitiminin anabilim dalları arası eşgüdümünden sorumludur.
(1)-2. Mezuniyet sonrası eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında toplanır. Dekan
yardımcısının mazeretli olarak toplantıya katılamadığı durumda toplantıya en kıdemli üye
başkanlık eder.
(1)-3. (Mülga: FKK. 30.07.2018) Başkan dışında, en az 3 (üç̧) öğretim üyesinden oluşur. Temel
bilimler, dahili bilimler ve cerrahi bilimler bölüm başkanları doğal üyedir. Dekanlıkça
görevlendirilecek öğretim üyeleri kurulun diğer üyelerini oluşturur. Kurulda görev yapacak

olanlar bölüm başkanları tarafından Dekanlığa bildirilir. Bölüm başkanlığı veya bölüm başkan
yardımcılığı görevi sona erdiğinde Uzmanlık Eğitimi Komisyonu üyeliği de sona erer.
(1)-4. Uzmanlık Eğitimi Komisyonu, anabilim dallarından gönderilen tıpta uzmanlık program
yöneticisi kanaat notlarını, tez gelişme raporlarını ve karne kayıtlarını, Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi’ne ve Uzmanlık Eğitimi Komisyonu kararlarına uygunluk
açısından değerlendirir. Bilimsel içeriğin değerlendirilmesi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurulu’nun sorumluluğundadır. Akademik kurullardan gelen, tıpta uzmanlık
öğrencilerinin yıllık süre yenilemeleri kararları konusunda, Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunur.
(1)-5. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin gereksinimi olan farklı anabilim dallarının ortak eğitim
toplantılarının düzenlenmesini sağlar.
(1)-6. Uzmanlık Eğitimi Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamada, aleyhte ve lehte oyların eşit olması durumunda
toplantıya başkanlık eden üyenin kararı geçerlidir.

III. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin hak, görev ve sorumlulukları
Madde 8 –(1)
(1)-1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
geçerlidir.
(1)-2. Tıpta uzmanlık öğrencileri, yönetmelikteki hükümlere ek olarak, Uzmanlık Eğitimi
Komisyonu ve anabilim dalları tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmaya ve
katılım belgesi almaya mecburdur. Zorunluluk durumları sebebiyle katılamayan kişilere, telafi
olanağı tanınır.
(1)-3. Tıpta uzmanlık öğrencileri;
a) Eğitim-öğretim ve gerekli bilimsel çalışmaları yapmak eğitim ve öğretime yardımcı olmak,
ilgili Anabilim Dalının verdiği tüm yasal görevleri yapmak,
b) Eğitim-öğretim esnasında kaçınılmaz olan kamu hizmetlerini ve bu görevin gerektirdiği
diğer bütün yasal hizmetleri yerine getirmek,
c) Gerekli görülen eğitim-öğretim çalışmaları ile uygulamalarda hazır bulunmak,
d) Verilen görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve yayın görevlerini zamanında ve düzenli
yapmak,

e) İlgili Anabilim/Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilen
uzmanlık dallarına ilişkin görevleri yerine getirmek,
f) Görevin yerine getirilmesi için çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere uymak,
g) Bu Yönerge gereğince hazırlanan eğitim-öğretim ve uygulama programlarını eksiksiz
yerine getirmek,
ile yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitiminin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Tamamlanması
Madde 9-(1)
(1)-1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
geçerlidir.
(1)-2Anabilim/bilim dallarında uzmanlık eğitiminin sorumlusu anabilim/bilim dalı başkanıdır.
Anabilim/bilim dalı başkanı araştırma görevlilerinin adil ve emeğe saygılı bir şekilde
çalışması, araştırma görevlilerinin kişiliklerine saygı gösterilmesi, temel özlük haklarının
korunması, eğitim programının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve uzmanlık tezinin
zamanında verilmesinden ve eğitimin zamanında bitirilmesinden sorumludur.
(1)-3Her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun mesleki özel bilgi
eğitimi, beceri eğitimi ve mesleki genel bilgi eğitimi alanlarında her türlü eğitim-öğretim
faaliyetlerini içeren bir eğitim dosyası ve tıpta uzmanlık öğrencisi karnesi hazırlanır. Karne
içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık
eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim
sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim dosyasının ve tıpta
uzmanlık öğrencisi karnesinin sorumluluğu Anabilim Dalı Başkanındadır.
(1)-4.a) Yayın irdelemesi: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin birinci yıldan itibaren her yıl en az
bir defa uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış bir makaleyi okuması, sunması
ve tartışmaya açması gereklidir. Seçtiği yayın ile ilgili değerlendirmesini, 500 (beşyüz)
kelimeyi geçmeyecek bir rapor haline getirip, Eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim
Dalı Başkanına teslim etmelidir.
b) Seminerler: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin ikinci yıldan itibaren, tek başlarına veya en fazla
ikili gruplar halinde, seminerler hazırlaması ve sunması gereklidir. Tıpta uzmanlık
öğrencisinin seminerden sonra konu ile ilgili değerlendirmesini, 500 (beşyüz) kelimeyi

geçmeyecek bir rapor haline getirip, Eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim Dalı
Başkanına teslim etmelidir.
c) Bilimsel toplantılara katılım: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitime başladıktan sonra,
eğitim sürelerinin ikinci yılından itibaren yılda en az bir kongre, sempozyum veya kursa
katılması teşvik edilmelidir. Dinleyici olarak katılım ölçütler açısından yeterli olsa da, tıpta
uzmanlık öğrencisinin sunum yapması (poster veya sözlü sunu) teşvik edilir. Tıpta uzmanlık
öğrencilerinin katılımları, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun bilgisinde, anabilim dalı
başkanının izni ile olur. Sunum yapan tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılım belgesine ek
olarak, özet kitabının ilgili sayfasının kopyasını Eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim
Dalı Başkanına teslim etmelidir. Tıpta uzmanlık öğrencisinin bilimsel toplantıdan sonra
izlenimlerini, 600 (altıyüz) kelimeyi geçmeyecek bir rapor haline getirip, Eğitim dosyasına
konulmak üzere anabilim dalı başkanlığına iletmelidir.
(1)-5 Tıpta uzmanlık öğrencisinin ulusal veya uluslararası bir toplantıda sözlü sunum veya
poster sunumu yapması veya ulusal veya uluslararası veri bankalarına giren bir dergide çıkan
bir yazıda yazar olması teşvik edilmelidir.
Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
Madde 10-(1)
Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez
hazırlaması zorunludur.
(1)-1 Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez
danışmanı belirlenmeli ve dekanlığa bildirilmelidir. Anabilim dalları, tez danışmanının
belirlenmesinde öğretim üyelerinin eşit sayıda tez yönetmesini gözetir ve her görevlendirme
için akademik kurul kararı alır.
(1)-2 Tezler, şartlar elverdiğince ileriye dönük çalışmalar olmalıdır (deneysel veya klinik
araştırma).
(1)-3. Uzmanlık tezinin belirlenmesinde ve/veya bitirilmesinde tez danışmanından
kaynaklanan bir gecikme olduğunda araştırma görevlisinin tez danışmanının değiştirilmesi
için anabilim dalı başkanlığı ve dekanlığa başvurma hakkı bulunmaktadır.
(1)-4. Tıpta uzmanlık öğrencisi tezini Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım
Kılavuzu’ndaki şekilde hazırlamalıdır. Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç
ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek
üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere anabilim dalı akademik kuruluna teslim edilir.

(1)-5. Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi
inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine
bildirir.
(1)-6 Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli
düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin
uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
(1)-7 Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği
ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı
kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini
sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu
şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre
uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 16 ncı madde
hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 11.(1) Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer
alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3
sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir.
Madde 12.(1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak
üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.
Rotasyon Çalışmaları
Madde 13-(1) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği
programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan
uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun
görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için
tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan
rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve
rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi
aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
a) Tıpta uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalları için, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun
görülen rotasyonları belirlenen sürelerde yapmak zorundadırlar. Rotasyonların programı
Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından yapılır, Bölüm Başkanlığının onayı ile Dekanlığa
sunulur.

c) Tıpta uzmanlık öğrencileri rotasyon eğitimleri sırasında gittikleri Anabilim Dalında bu
devreye isabet eden eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlere katılmak ve eğitimin sonunda
yeterlilik veya başarı belgesi almak zorundadır. Katıldığı etkinlikler karnesine işlenir ve
başarı belgeleri eğitim dosyasına konulmak üzere kendi Anabilim Dalı Başkanına sunulur.
d) Yeterli kabul edilmeyen Tıpta uzmanlık öğrencileri rotasyon eğitimini bir defa daha
tekrarlar. Başarısızlık durumunda tekrar edilen süre ve ek rotasyon süresi normal uzmanlık
süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yeterli başarıyı gösteremeyen Tıpta
uzmanlık öğrencisinin rotasyonu eğitim veren başka bir kurumun aynı Anabilim Dalı veya
Bölümde son kez olmak üzere tekrarlatılır. Son tekrarında da başarısız bulunan Tıpta
uzmanlık öğrencisinin ilişiği kesilir.
Tıpta uzmanlık öğrencilerinin Değerlendirilmesi
Madde 14- (1)Anabilim/bilim Dalı Başkanı 6 ayda bir Tıpta uzmanlık öğrencilerinin mesleki
bilgileri, mesleki becerileri, göreve bağlılıkları, çalışmaları, araştırma yapabilme ve
yürütebilme yetenekleri ve ahlaki durumları hakkında bir yeterlik belgesi (Program yöneticisi
kanaat notu) doldurur ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Rotasyon eğitiminde olanlar
için rotasyonda olduğu Anabilim Dalı veya Bilim Dalı Başkanlarınca rotasyon formu
düzenlenir. Rotasyon formu üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu Program
yöneticisi kanaat notu doldurulur.
Araştırma Görevlilerinin İlişiğinin Kesilmesi
Madde 15- (1)Tıpta uzmanlık öğrencileri, araştırma görevlisi kadrosuna bir yıl için atanırlar.
Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre altışar
aylık Anabilim/Bilim Dalı başkanının görüş ve kanaatinin iki kez üst üste olumsuz görüşü
olmadıkça Fakülte Yönetim Kurulunun görüşü, Dekanın teklifi ve Rektörün onayı ile
atamaları yenilenir. Altışar aylık değerlendirmesinde Anabilim/bilin dalı başkanının görüş ve
kanaat notunun olumsuz olduğu Tıpta uzmanlık öğrencileri kurum yöneticisi tarafından yazılı
olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu
Tıpta Uzmanlık Kurulu’na bildirilir.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 16 – (1)
(1)-1. Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan,
uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı

ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme
sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve
tarihi belirlenmek üzere dekanlığa bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır.
(1)-2. Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon
alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden
oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek
üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.
(1)-3. 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. Laboratuvar 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 çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.
b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli
olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri
ölçmeyi amaçlar.
(1)-4. 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.
(1)-5. Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların
ortalamaları alınır ve 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ek-1’de yer alan 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 ilgili kurum vasıtasıyla
Bakanlığa iletilir.
(1)-6. Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava
girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin
kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu
sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık
öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı
kurumu Kurulun belirleyeceği 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 26
Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 17. (1)Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş ve
b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların
tamamlanmış ve
c) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların belgeleri Uzmanlık tescil
işlemlerinin tamamlanması için en geç onbeş gün içinde Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından
Sağlık Bakanlığı’na gönderilir.
Madde 18-(1)Yönergede atıf yapılmayan diğer hususlarda 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 19- (1)Bu yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(Mülga: FKK 30.07.2018)

Bu yönergenin 7. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendinde yapılan

değişiklikler Tıp Fakültesi Kurulu tarafından onaylandığı 30.07.2018 tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 20-(1)Bu yönergeyi Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü adına Tıp Fakültesi Dekanı
yürütür.
Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Üniversite Senatosu ve Tıp Fakültesi İlgili kurulları
kararları uygulanır.

