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Sayı  : 56733164                     

Konu: Durdurulan TUKMOS ve Tazeleme 

           ÜYTE Eğitimlerinin Başlatılması  

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

   

            Bilindiği üzere 20.06.2014 tarihli TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat 

Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek 

Müfredatının 3.7.1. Klinik/Girişimsel Yetkinlikler bölümünde; “Girişimsel Yetkinlikler için dört 

düzey tanımlanmıştır. 1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda 

gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder. 2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge 

eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme düzeyini ifade eder. 3: 

Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder. 4: 

Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.” yer 

almakta olup, Klinik/Girişimsel Yetkinlik eğitim konularından biri olan ÜYTE uygulamalarına 

“Eğitim süresince ÜYTE'ye yönelik uygulamaları uzmanlık eğitimi aldığı kurum çatısındaki 

ÜYTE Merkezlerinde (Bakanlık tarafından onaylanmış olan) ya da kurumlarında ÜYTE Merkezi 

olmayan kurumlar için bir başka ÜYTE Merkezinde  (Bakanlık tarafından onaylanmış yurtiçi ve 

yurtdışı merkezler) ÜYTE yetkinliklerini 4 düzeyine çıkaracak  şekilde, ÜYTE sertifikalı eğitimi 

almadan sertifika ile kazanılan yetkinliğe sahip olacak şekilde mezun olabilir.”  

            Bakanlığımızca “görevlendirme” şeklinde ÜYTE eğitimine yerleştirme gerekçesi, 

17.11.2015 tarihli ve 29 Nolu Standart da belirtilmiş olup hüküm TUKMOS Histoloji ve 

Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredatı kapsamında ÜYTE yetkinliğini 4 düzeyine çıkaracak 

şekilde eğitim almak isteyen uzmanlık öğrencilerini kapsamamaktadır. 

            Ayrıca bir kamu üniversitesinde histoloji ve embriyoloji uzmanlık öğrencisi olan birinin 

başka ildeki bir kamu hastanesi ÜYTE Merkezinde TUKMOS Histoloji ve Embriyoloji 

Uzmanlık Eğitimi müfredatı çerçevesinde ÜYTE yetkinliğini 4 düzeyine çıkaracak şekilde 6 ay 

süre ile görevlendirmesi durumunda bu durumun uzmanlık eğitimi açısından bir sıkıntı yaratıp 

yaratmayacağı hususunda Bakanlığımız Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Daire 

Başkanlığı’nın görüşlerine başvurulmuş; “tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, 

uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını 

düzenleyen ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya 

konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Uzmanlık ana ve yan 

dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar” başlıklı 18. Maddesinin üçüncü fıkrasında “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.”  
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            17.11.2015 tarih ve 28 sayılı ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı 

Standardının 12 nci maddesi 1’nci fıkrasında; “Bu eğitim standardı kapsamında sertifika sahibi 

olanlar, sertifika tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde en az 6 ay ÜYTEM’de 

çalışmamış olmaları halinde 2 ay süre ile tazeleme eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitim sonunda 

EK 1 Uygulama Değerlendirme Formuna göre en az 70 (yetmiş) alan katılımcı, yazılı sınava tabi 

tutulmaksızın başarılı sayılır ve sertifikasının geçerlik süresi 5 yıl daha uzatılır.” hükmü yer 

almaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt 

tipe bağlı Coronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle Bakanlığımızca alınan 

koruyucu önlemler kapsamında, 16.12.2020 tarih ve E 3482 sayılı yazımızla durdurulan ÜYTE 

Eğitimlerinden; 

Başlanmış ve tamamlanamayan ÜYTE eğitimleri, TUKMOS kapsamında Histoloji ve 

Embriyoloji Uzmanlık öğrenciler için verilen ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası 

eğitimleri ile ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikası ve ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları 

Sertifikasına sahip olup geçerlilik süresi dolanlar için verilen ÜYTE Tazeleme eğitimlerinin 

08.03.2021 tarihi itibari ile başlatılması hususunda; 

   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

  Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

             Bakan a. 

                          Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü  
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