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KARAR
1219 sayılı Kanuna ekli çizelgede 3 yıllık eğitim süresi olduğu belirtilen aile hekimliği
uzmanlık eğitimi bu kararın kapsamında değildir. 1219 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi
çerçevesinde yapılabileceği belirtilen sözleşmeli aile hekimlerine verilecek aile hekimliği
uzmanlık eğitimine ait Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar ekteki* gibidir.
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* KARAR EKİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK
EĞİTİMİNE AİT TIPTA UZMANLIK KURULUNCA BELİRLENEN ESASLAR
1. Bu eğitiminin müfredatı (amaç, öğrenim hedefleri, rotasyon dal ve süreleri, ölçme-değerlendirme
yöntemleri, tez süreci) 1219 sayılı Kanuna ekli çizelgede 3 yıllık eğitim süresi olduğu belirtilen aile
hekimliği uzmanlık eğitimininki ile aynı olmalıdır.
2. Bu eğitime girmek için adaydan Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı’nda (TUS) minimum puan
şartı olarak: Sözleşmeli aile hekimleri için ÖSYM tarafından TUS klinik tıp bilimleri testinden, 1
ağırlık katsayısı kullanılarak KTBT standart puanından hesaplanacak bir puandan alınacak 40’tır.
Yabancı dil yeterliliği şartı aranmaz.
3. TUS, bu eğitime girmek isteyen adayları sıralamak için puan alacakları bir sınav olarak
kullanılmalıdır; Kanun gereği merkezi yerleştirmeye tabi olmayacak adayların yerleştirilmesinde
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi görev almaz; yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
(THSK) tarafından yapılır.
4. Bu eğitim için “yıllık global ülke kontenjanı” TUK tarafından belirlenip ilan edildikten sonra THSK,
eğitim kurumlarından bu eğitime ait kontenjan taleplerini alır; bu taleplere göre global ülke
kontenjanını eğitim kurumlarına dağıtır.
5. THSK, global kontenjanları hangi eğitim kurumlarına hangi sayılarda dağıttığını resmi bir yolla
TUS’a başvuruların başladığı tarihten önce ilan edilir.
6. Sahadaki sözleşmeli aile hekimleri, THSK’nın ilanındaki kontenjanlara başvurabilmek için TUS’a
girip aldıkları puan ile THSK’ya başvururlar.
7. THSK, başvuran adayları puan kriterine göre yerleştirir.
8. Bu kapsamda eğitime başlatılan adayların eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim
dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür.
9. Bu eğitimde rotasyona ayrılan süre yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde eğitim sorumlusu tarafından
düzenlenir.
10. Bu eğitimin ve mevcut 3 yıllık eğitimin kalitesini desteklemek için eğitim kurumlarına “EğitimASM”ler bağlanmalı ve bununla ilgili gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
11. Bu eğitime başlayan hekimler eğitim süreci boyunca eğitim kurumunu değiştiremezler. Bu süreçte
dört olumsuz kanaat notu alırlarsa eğitimleri sonlandırılır.
12. Bu eğitimi alanlardan askerlik ya da doğum sonrası ücretsiz izin nedeniyle sözleşmeleri
feshedilenlerin bu mazeretleri sonrasında ilgili mevzuatlarına göre tekrar sözleşme yapmaları halinde
eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri sağlanır.1
13. Bu eğitimi alanların zorunlu rotasyonlarının hizmet sunumuna yönelik insan gücü planlamasını
kolaylaştırmak amacıyla eğitimin birinci yılının tamamlanmasından sonra yapılacak şekilde
planlanması önerilir.1
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12 nci ve 13 üncü maddeler Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 29-30.09.2014 tarih ve 512 sayılı kararı ile eklenmiştir.
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** KARŞI OY METNİ
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 2-3 Ocak 2014 tarih ve 406 sayılı “Sözleşmeli Aile
Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Ait Tıpta Uzmanlık Kurulunca
Belirlenen Esaslar” kararına ilişkin ayrışık görüşüm:
“Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Ait Tıpta
Uzmanlık Kurulunca Belirlenen Esaslar”, aile hekimliği uzmanlık alanı da dahil olmak üzere
diğer uzmanlık alanları için geçerli olan uygulamalardan farklı olarak;









2. Maddede, Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı’nda (TUS) minimum puan şartının 40 olarak
belirlenmesi ve yabancı dil yeterlilik şartının aranmaması;
3. Maddede, TUS’un söz konusu eğitime girmek isteyen adayları sıralamak için puan alacakları
bir sınav olarak kullanılması, yerleştirme işleminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yerine,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından yapılması,
4. Maddede, eğitim kurumlarından kontenjan taleplerini alınıp bu taleplere göre global ülke
kontenjanını eğitim kurumlarına dağıtılması işleminin THSK tarafından yapılması,
5. Maddede, global kontenjanların hangi eğitim kurumlarına hangi sayılarda dağıtılacağının
THSK tarafından ilan edilmesi,
6. Maddede, yer alan, sahadaki sözleşmeli aile hekimlerin, kontenjanlara başvurabilmek için
TUS’a girip aldıkları puan ile THSK’ya başvurmaları,
7. Maddede, başvuran adayları puan kriterine göre yerleştirmenin THSK tarafından yapılması,
11. Maddede, eğitime başlayan hekimlerin eğitim süreci boyunca eğitim kurumunu
değiştirememeleri ve de dört olumsuz kanaat notu alırlarsa eğitimlerinin sonlandırılmasına ilişkin
hükümler içermektedir.

Söz konusu hükümler, ülkemizde aile hekimliği uzmanlığı başta olmak üzere, uzmanlık
eğitimi alanlar açısından, eşitsiz ve adil olmayan bir durum oluşturacaktır.
Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, eşitsizliğe yol açacak bir alternatif yaratmadan,
üniversite hastaneleri ve eğitim kliniklerinde halen uygulanmakta olan biçimiyle sürdürülmelidir.
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