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Tıpta Uzmanlık Kurulu 
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları 
MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 
a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar 
Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk 
Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri. 
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın 
seçeceği beş üye. 
c) Dört tıp fakültesinden birer ve bir diş hekimliği fakültesinden 
bir üye olmak üzere YÖK’ün seçeceği beş üye. 
ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye. 
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye. 
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye. 



EĞİTİCİ  KİM? 

 Eğitici 

 MADDE 10 – (1) Adlî Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda 
uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olup profesör, doçent, 
yardımcı doçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi 
veya başasistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve 
başasistanların uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu 
kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır. 

 (2) Eğitici olmayan yardımcı doçent ile başasistanlar ve 
uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde 
görev alır. 

 



Ek Madde 1- (Ek:10/7/2003-4924/10 md.; Değişik: 11/10/2011-KHK-
663/58 md.)  

 
 Eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın 

ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır.  

 Başasistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan ve meslekî çalışma, 
bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunan tabip, diş tabipleri ve tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar arasından Kurumca yapılacak veya 
yaptırılacak meslekî sınavla yapılır. 

 Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak 
atanmaları, Kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel 
çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılır. Adayların bilimsel 
çalışmalarını ve eğitici niteliklerini değerlendirmek üzere ilgili uzmanlık alanlarında 
üç profesör tespit edilir. Bunlar adaylar hakkındaki mütalaalarını, öncelik sıralaması 
yaparak ayrı ayrı bildirir ve bu mütalaalara göre görevlendirme yapılır.  

 Başasistan olarak atanma ve yeterlilik kriterleri ile sınavlara ilişkin usûl ve esaslar 
Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelik ile düzenlenir. 

 



Sorunlar-1 

1-Eğitim görevlileri  ölçütleri 

  Sayı-nitelik –atanma , görevlendirme kriterleri  

 Görev –yetki kargaşası 



Başasistanlık 
 İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı 
Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve 
üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan 
diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak, 

 Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, 

  1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az 
üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, 
 
2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social 
Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine 
kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi 
bulunmak, 

 3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social 
Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine 

kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az 
üç yayını bulunmak. 

 şartlarını taşıyacaklardır. 



Sorunlar-2 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 

 Birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak 
hizmet vermektedir. 

 Uygulamada eğitim araştırma hastanesi ve 
diğer hastaneler arasında bir fark yoktur. 

 Çalışma koşulları ağır 

 



Sorunlar-3 

Ücret sorunları 

 Özlük haklarına yansıtılmayan ödemeler 

 Emekliliğe yansımaması 

 Prof.  ve Doçent ücretlerinin üniversiteden 
farklı olarak olmaması 

 Yıllık izin, kongre bilimsel toplantılarda 
kesintiler 



Sorunlar-4 

 Eğitim ve Araştırma Destekleri 





Bilimsel Çalışma Desteği 



Bilimsel Çalışma ve Araştırma Desteği 

 Tanımlanmış bir destek yoktur. 

 



Bilimsel Toplantı Katılım 
 Yılda üç kezle sınırlandırıldı 

 Kurum desteği yok. 

 Yıllık izinden ve performans puanından kesinti 

 

 Bu üç desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat/izin sahibi sağlayabilecek ve yine bu 
üç desteğin sadece bir hakkını yurt dışında yapılan toplantılarda kullanabilecek. 
Ruhsat/izin sahiplerinin desteğiyle, sağlık meslek mensuplarının konuşmacı veya 
bildiriyi sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda 
değerlendirilmeyecek. 

 



Sorunlar-5 

 Alt yapı ve uygulamada standardizasyonun 
olmaması 



Sorunlar-6 

 Asistanların sorunları 


