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YÖNETMELİK 

 Karar Sayısı : 2011/1985 

 Ekli “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve 7309 sayılı yazısı üzerine, 1219 

sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 

7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler (d) ve (j) bendi olarak 

eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (ı) bendi (i) bendi olarak ve mevcut (j) bendi (l) bendi olarak 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair EK-1, 

EK-2 ve EK-3 sayılı çizelgeleri,”  

“i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

j) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen 

diğer dallarda almak zorunda olduğu eğitimi,” 

“l) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı 

ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatı ve bu müfredata göre uzmanlık dalının temel uygulama alanları 

ile görev ve yetkilerinin çerçevesini belirlemek ve ilan etmek,”  

“ı) Çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında, Bakanlığın sertifikalı eğitim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

yapılacak uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim programı alanlarını belirlemek,”  

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde 

değiştirilmiştir.  

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(4) Yan dal uzmanlık eğitimlerine girişler ile 1219 sayılı Kanunun eki EK-1 sayılı Çizelgenin 3 üncü sütununda 

belirtilen uzmanların 1 inci sütunda yer alan ilgili uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık 

sınavı ile olur.”  

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.  

(2) Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. 

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da 

Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. 

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında 

mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekli çizelgelerde” ibaresi 

“Çizelgelerde” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “onbeş gün” ve beşinci fıkrasında yer alan “on gün” ibareleri “on iş 

günü” şeklinde ve ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene 

öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” 

“(6) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür: 

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde. 

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda. 

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.” 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 



“b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun 

olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal 

uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya  

31 inci ve 33 üncü maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,” 

“(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak 

üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının %10’una kadar ilave 

kontenjan ayrılabilir.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

“(1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.” 

“(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları esastır. 

Ancak; 

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Kurulun tespit edeceği kurum ve birime kendi 

mevzuatına uygun olarak nakledilir. 

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip 

olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri başka kurumlarda eğitim almak veya 

rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam 

edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde bu uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi 

hükümleri uygulanır. 

(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine 

başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan 

doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli 

görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak 

istenen birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili birim için 

kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan 

ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi 

alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların geçişleri ilgili mevzuatına göre yapılır. Kurul, sağlık raporlarını 

gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.” 

 “(7) Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel 

Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur 

kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna 

uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, 

böyle bir kurum yoksa en yakın ile, beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık 

öğrencisi olması halinde kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.  

(8) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya 

kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde 

atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır: 

a) Geçiş yapılmak istenen Kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması. 

b) Halen eğitim görülen Kurumun onayının alınmış olması. 

c) Geçiş yapılmak istenilen Kurumun kadro durumunun uygun olması. 

ç) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği birimin 

aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa 

ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son 

sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi 

yapılmaz. 

(9) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanlarının uzmanı iseler o 

rotasyonları yapmış sayılırlar.” 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü ve dördüncü 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre, yetkili 

kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla 

yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde 



yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli 

sayılır. Birimde eğitim sorumlusu kalmadığı veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde 

yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul tarafından re’sen görevlendirme yapılabilir. 

(4) Yan dal uzmanlık eğitimi; 1219 sayılı Kanunun eki EK-3 sayılı Çizelgede yer alan yan dallarda, yan dalın bağlı 

olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık 

öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir. Yan dal uzmanlık 

eğitimi yapanların, eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık öğrenciliği yapmaları ve 

girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.” 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan aşamalar tamamlandığı halde tezde gereken düzeltmelerin 

yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik 

kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine toplam altı aya kadar bir süre eklenir ve bu durum fakültelerde dekanlığa, 

diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir. Bu altı aylık süre içerisinde tez çalışmasının tamamlanması halinde tezin 

değerlendirilmesi ve uzmanlık eğitimi bitirme sınavı için eklenen sürenin bitmesi beklenmez.”  

“(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanlık 

öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi uzman adayı olarak tezini ya da uygun 

görülen yeni bir tezi tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. 

Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde 

hükümlerine göre işlem yapılır.” 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri listesinden eğitim ve araştırma 

hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından 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. Jürinin tamamı sınav yapılan daldan oluşturulabilir. Sınav yapılan dalda 

Türkiye’de üç eğitim sorumlusu bulunmadığı takdirde eksik olan üyeler uzmanlık dalının rotasyon alanlarının ve Kurulun 

uygun gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi 

aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.  

(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 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  

23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.” 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ekli Çizelgelerde” 

ibaresi “Çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 31- (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya 

uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince onaylanmış uzmanlık 

eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.  

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. 

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olanların denklik işlemi yapılmaz.”  

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 32- (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri 

çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında 

geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin 

ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda 



başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından 

uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık 

eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan 

sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.  

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar 

Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar. 

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

a) Bilimsel yeterlik sınavı 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin 

dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik 

başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa 

teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. 

Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.  

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir. 

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.” 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan 

“ekli çizelgelerde” ibaresi “çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiştir.  

“(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, 

çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.” 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) 2011 Sonbahar TUS’u için mesleki yabancı dil sınavı son kez yapılır. TUS mesleki 

yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan 

protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 19/6/2002 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça 

yabancı uyruklu olarak tescil edilir.”  

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin eki ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgeler yürürlükten kaldırılmış ve ek-4 sayılı 

“Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı” ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız 

 

EK-4 

 

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (1)
(
*

) 

 

 Uzmanlık Öğrencisinin; 

 

 Sınav Tarihi    : / / 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110701-8-1.docx


 

 Adı-Soyadı    : 

 

 T.C. Kimlik No    : 

 

 Sicil No    : 

 

 Eğitim Aldığı Uzmanlık Alanı  : 

 

 Eğitim Aldığı Kurum veya Kurumlar : 

 

 

SINAV JÜRİSİ 

 

  

Adı ve Soyadı 

 

Uzmanlık Alanı 

Sınav Puanı   

İmza Mesleki 

Bilgi 

Uygulama 

ve Beceri 

 

Başkan 

 

     

 

Kâtip Üye 

 

     

 

Üye 

 

     

 

Üye 

 

     

 

Üye 

 

     

 

    

              Puan Ortalaması 

 

 

 

Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavında, başarılı/başarısız olmuştur. 

 

 

Bu tutanak toplam  sayfadır. 

 

 
(
*

)
 Bu tutanak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre düzenlenmiştir.   

  

 



UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (2) 

 

 Aşağıdaki alanı Mesleki Bilgi Sınavında sorulan sorular ile verilen cevapları not almak için kullanınız.

 Gerekirse bu sayfa çoğaltılarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan 

Adı-Soyadı 

Paraf 

Kâtip Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

 

 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

 



 

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (3) 

 

 Aşağıdaki alanı Uygulama ve Beceri Sınavında istenilen uygulama ve beceriler ile adayın yaptıklarını 

 not almak için kullanınız. Gerekirse bu sayfa çoğaltılarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan 

Adı-Soyadı 

Paraf 

Kâtip Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

 

 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 

 

Üye 

Adı-Soyadı 

Paraf 



 


