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TC OLQME, SEQME VE YERLE$TINUP UPRTPZI BA$KANLIGTNA
ANKARA

Konu z 2023 Trpta Uzmanhk Elitimi Girig Smavr (TUS) l. Drjnem Bagvuru
Ktlavuzu'nun 4. sayfasrnda yer alan "ilgili kurumlar tarafindan, 7145 sayrl Kanun,un
26.maddesi ile 375 sayrh KHK'ntn Gegici 35. maddesi kapsammda durumu tespit edilen
adaylarrn tercihleri de[erlendirmeye ahnmaz." ibaresinin kaldrnlmasl ve Krlavuzun yeniden
yayrmlanmasr gereli hakkrndadrr.

2023 Tryta Uzmanhk E[itimi Giriq Srnavr (TUS) 1. Dcinem Baqvuru Krlavuzu,nun 4.
Sayfasrnda yer alan "ilgili kurumlar tarafindan, 7145'sayir Kanun,un 26.maddesi ile 375
sayth KHK'run Gegici 35. maddesi kapsamtnda durumu tespit edilen adaylaln tercihleri
delerlendirmeye alrnmaz." ibaresi yer almakta olup aana rince yayrmlanan TUS
Krlavuzla,nda ise bu ibarenin yer almadr[r tespit edilmigtir.

Adaylarrn tercihlerinin de[erlendirme drgr brrakrlmasrna gerekge yaprlan 30.06.19g9
tarihli Resmi Gazetede yayrmlanan 375 sayrh Kanun Htikmiinde Kararname .,657 Sayrlr
Devlet Memurlan Kanunu, 926 Sayrh Ttirk Silahh Kuwetleri Personel Kanunu, 2802 Sayrl
Hakimler Ve Savcrlar Kanunu, 2914 Sayrh Yiiksek<i[retim Personel Kanunu, 5434 Sayrl
T.C. Emekli Sandr[r Kanunu ile Diger Bazr Kanun Ve Kanun Htikmtinde Kararnameleide
De[igiklik Yaptlmast, Devlet Memurlan..Ve Di[er Kamu Gdrevlilerine Memuriyet Taban
Aylt[r Ve Krdem Ayhlr ite pt Tazminat Odenmesi Hakkrnda Kanun Hiikmtnde Karamame,,
olup 31,07.2018 tarihli Resmi Gazetedeyayrmlanan 7145 sayrh Kanun'un 26.maddesi ile iqbu
Kararname'ye Gegici 35.madde eklenmigtir.

28 Temmuz 2021 gtinii Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirtirltifie giren 7333 sayrl
yasa ile ise 7145 sayrh yasada belirtilen gegici 35. maddenin tig yillk yiirtirttit< stiresi drirt yrla
grkarrlmrgtrr. 4 yrlhk stirenin 31.07 .2022 tarihi itibariyle son buimasr ile birlikte igbu
maddenin ytiriirlt[fi son bulmugtur.

Ancak bu madde kapsamrnda kamu gcirevinden grkanlanlann bir daha kamu g6revinde
istihdam edilemeyece[i gerekgesiyle TUS l. Ddnem Bagvuru Krlavuzuna eklenen bu ibare
yerinde delildir.

6114 sayrh Olgme, Segme ve Yerlegtirme Merkezi Hizmetleri Hakkrnda Kanun
Kuruluq Gdrev ve Yetkiler baghkh 3. maddesinde "Bagkanhk, srnav, <ilgme, degerlendirme ve
yerlegtirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyag duydu[u agamalarda, ,J* hanrlama,



donarum ve yaztltm olarak bilgisayar ve iletiqim altyaprsr, yazirm geligtirme ve gtincelleme
baskt, paketleme, ta$lma, dalrtrm, giivenlit ,. igguru hizmetleri satrn alabilir. Srnav
hizmetleriyle stnrrh kalmak tizere bu mal ve hizmetlerin temininde, Bagkanlk ile Baqkanlfirn
kuracalr veya iqtirak edeceli girketler tarafindan gergek kigiler, kamu iiizel kiqile ri veya ozel
hukuk trizel kigilerinden altnan mal ve hizmetlerle iljili olarak 4lll2}}2tarihli ve 4734 sayir
Kamu ihale Kanunu htiktimleri uygulanmaz. Sdzkonusu mal ve hizmetlerin teminine iligkin
usul ve esaslar, Kamu ihale Kurumunun g0rUgti ahnarak Ytiksekogretim Kurulu tarafindan
hanrlanacak ytinetmelikle belirlenir." denilmektedir. Bu kapsamia Kurum yetkisi srnav
hizmetleriyle stntrlt olarak tantmlanmrgken krlavuz igeri[inde tercih yapabilecek aday
elemesine sebep olacak bagka bir kriter tarumlamasr kabul edilemez. Niiekim uzmanlrt
e[itimi igin yaprlan yerleqtirmelerde adaylar Gi.ivenlik Sorugturnasl ve Argiv Aragtrrmasr
stirecine tabi tutulmaktadrr. Bu sebeple tarafinrzca Krlavuz ile b6yle bir kriter tanrmlamasrna
gidilmesi yetki dahilinde de[ildir.

Bununla birlikte 375 sayrh KHK'nin gegici 35. maddesi, uzatrlmrg bir OHAL
uygulamasrdrr. Anayasa'run 15. ve 121. maddeleri uyarrnca OHAL d6neminde sadece
OHAL'in gerektirdili olgiide(AY m. l5), OHAL'e neden olan konularla ve OHAL stiresiyle
stntrlt gegici tedbirler ahnabilir (AY m. 121). AiHS'e gcire de OHAL ve benzeri donemleide
sadece durumun kesinlikle gerektirdi$i tiirden gegici tedbirler ahnabilir (A[HS m. l5).
Danrqtay, 12 Eyltil Darbesi sonrasl ilan edilen srkrydnetim doneminde,l4O2 sayrl Kanunia
rifiretim tiyeliklerine son verilen akademisyenlere uygulanan tedbirin gegici nitelikte
oldu[unu, Srkrycinetim sona erdikten sonra uygulamasrnrn devam ettirilemeyece[ini
kararlaqtrrmrq ve 1402 sayrh Kanun ile iiniversitelerden uzaklagtrnlan dfiretim tiyelerinin
mesleklerine iadesine karar vermiqtir. Bu sebeple bir gegit OHAL uygrliru'run devamr
nitelilinde olan bir uygulamanrn sonuglannrn ilgili madde ytirtirliftin kalktrktan sonra
devam etmesi mrimktin de[ildir.

Aynca Universite btinyesinde kamu g<irevlisi kadrosunda gahgmak ile uzman hekim
unvanrnr edinebilmek igin trpta uzmanhk e[itimini si.irdiirmek birbirinden farkl iki ay.
stiregtir' Unvan, kiginin e[itim g<irerek ve belli srnavlan baganyla gegerek o konudaki bilgi ve
becerilerini ispatladrktan, bilimsel bir tezi baqarryla savunduktan sonra tagrmaya hak
kazaulan bir srfattrr. Kadro ise devletin belli kamu hizmetlerinin gdriilmesi igin gereksinme
bulunan gorevlilerin adet, derece ve srnrflarmr gosteren cetvel; bii yerde gahgan personelin
tiimtini.i ifade etmektedir. l2l9 sayrh Kanun'un 8.maddesinde, ancak usuliine uygun olarak
uzmanltk egitimi almrg hekimlerin uzman unvanl kullanabilecegi belirtilmig, trpta ve dig
hekimli[inde uzmanltk elitimine iligkin esaslann Y<inetmelik ile dtizenienece[i ifade
edilmiqtir. Bu dolrultuda ytiriirli.i[e giren Trpta ve Dig Hekimli[inde Uzmanlk Efiitimi
Y<inetmeliginin 20.maddesinde, lisansrnt tamamlamrq, uzmanhk e[itiminin bitirilebilm.ri igin
adayrn haiz olmast gereken qartlar srrurh olarak aga[rdaki g.kitd. sayrlmrgtrr; Ana dal
uzmanhk o[rencileri igin tezin kabul edilmig olmasr, Qizelgelerde belirtilen uzmanlk da1 ile
ilgili uzmanhk egitimi siiresinin ve rotasyonlann tamamlanmrg bulunmasr, Uzmanlk e[itimi
karnesinin gekirdek e[itim miifredatrnr belirleyen krsmrnrn ilgili program ycineticisi tarafindan
onaylanmrg bulunmast, Uzmanhk egitimini bitirme smavrnda bagirrh olunmasr Uzmanhk
efiitimini tamamlayabilmek igin sa[lanmasr gereken gartlar; g.kira.k e[itim mrifredatr
kapsamrnda ttim dersleri altp, uzmanhk e[itimi siiresini ve rotasyonlarrnr tariamlamak, tezin
kabul edilmesi ve ardmdan bitirme smavmdan baqarrh olmaktrr. Bu koqullar drgrnda yeni bir
gartrn getirilmesi mtimktin de[ildir.

Trpta uzmanhk egitimi yalmzca devlet kurumlannda verilmedili gibi, kamu gorevlisi
olmayt da gerektirmemektedir. Devlet iiniversitelerinde trpta uzmanlik 

"giti-l alan kigiler



2547 sayrh Yuksek0gretim Kanununa, Safihk Bakanh$rna ba[h efiitim ve ara$tlrma
hastanelerinde trpta uzmanhk e[itimi alanlar 657 sayrh Kanuna, vakrf tiniversitelerine ba[1
ttp faktiltelerinde ttpta.uzmanhk e[itimini alanlarsa ig Kanunu'na tabi olarak sa[1k hizmeti
sunumuna katrlmaktadrr. Hatta mevcut durumda, vakrf tiniversiteleri ile 6zel hastaneler
arastnda i9 birlili yaprlmasrna iligkin diizenlemeler yiirtirlti[e girdiginden, 6zel hastanelerde
de trpta uzmanltk e[itimi almmasr mtimktindiir. Ancak bu tedbiiseuJUiyte hem dzelde hem de
kamuda uzmanhk e[itimi ahnmasrnrn 0nii kesilmig olmaktadrr.

Avrupa insan Haklan ve Temel Ozgiirltiklerin Korunmasrna iligkin Sdzlegme ,ye Ek INo'lu Protokol'tin 2. Maddesinin 1. ctimlesinde ise "hig kimse egiiim hakkrndan yoksun
brrakrlamaz" ifadesi ile Srizleqmeye taraf bir tilkenin kendi egemen"li[i ufirrau olan kiqileri
"h6lihazrrda mevcut olan e[itim kurumlanna erigim hakkrndarihukuka aykrn olarak mahrum
brrakamayaca[r" vurgulanmaktadrr.

Anayasa'ntn "Temel hak ve hriniyetlerin srrurlanmasr" baghkh 13. Maddesinde ise;
"Temel hak ve hiirriyetler, dzlerine dokunulmak srztn yalntzca Anayasanrn ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere ba[h olarak ve ancak kanunla srnrrlanabilir. Bu srnrrlam-alar, Anayasanrn
sdziine ve ruhuna, 

-demokratik toplum diizeninin ve l6ik Cumhuriyetin gerekleiin. ,.
olgtiliiltik ilkesine aykrn olamaz" denilmektedir. Bu noktada; kamu gci.erinien grka.lmasr
gerekge gdsterilerek_ ttpta uzmanhk efitimi almmasrna engel olacak bii dtizenleme yaprlmasr
agrkga temel bir hakkrn dziine dokunmak anlamrna gelecelitir.

izah edilen gerekgelerle, Ttpta Uzmanhk Srnavrna bagvuru yapabilen ve slnava
girebilen adaylann tercih hakkrnr elinden alacak, hak kaybrna sebep olacak hukuka aykrrr bu
ibarenin telafisi imk6nsrz zararlara sebebiyet vermeden (rlavuzdan kaldrrrlmasr ve Krlavuzun
yeniden yayrmlanmasr gere[ini bilgilerini ze sunarrz.
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