
 
Sayın Türk Nöroloji Derneği Başkanı, 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sayın Müsteşarımız Prof. 
Dr. Eyüp GÜMÜŞ’ün katılımlarıyla 16.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen “Uzmanlık Dallarının 
Sorunları Çalıştayı”na Derneğinizin katılımı için teşekkür ederiz. Çalıştayda ilgili 
değerlendirmeleriniz ve görüşleriniz alınmış olup genel başlıklar aşağıdadır: 

1.       Tıpta Uzmanlık Yeterlik (Board) sınavının yapılması bütün dernek temsilcileri tarafından 
benimsenmiş olup, bu sınavın uzmanlar tarafından dikkate alınmasını sağlamak için bazı 
avantajlar getirilmesi gerektiği görüşü oluşmuş ve akademik yükselme başvurularında bu 
sınavın bir kriter olarak alınabileceği düşünülmüştür. 

2.       SUT ödemelerinde uzun yıllardır fiyat artışlarının olmaması, bazı dalların SUT 
listelerinde yer almaması ve maliyetlerin artması nedeniyle SUT kriterlerinin tekrar 
yapılandırılması ve fiyatlarının arttırılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 

3.       Anadal ve yandallar arasında görev dağılımı açısından sorunlar olduğu ifade edilmiş, 
bununla ilgili çatışma ortamını giderici önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. 

4.       Uzmanlık öğrencisi karnesinin, tez gibi olmazsa olmaz bir eğitim aracı olarak tanınması 
ve sıkı takibi gerektiği ve mümkünse bunun elektronik olarak sağlanması gerektiği ifade 
edilmiştir. 

5.       Anadalda mecburi hizmetini yapanların yandal uzmanlık öğrenciliği sonrası mecburi 
hizmetten muaf olması konusu gündeme gelmiştir. 

6.       TUS’a girmek için Bakanlığın belirleyeceği bir süre kadar pratisyen hekim olarak 
mecburi hizmet yaptırılması, bu hizmeti yapanlara TUS’da ek puan verilmesinin bir konu 
olarak gündeme gelmesi yönünde görüş belirtilmiştir. 

7.       Klinik rehberlerin ulusal bir bakış açısıyla hazırlanmasının faydalı olduğu, rehberlerin 
Bakanlık ve uzmanlık derneklerinin ortak çalışması ile hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

8.       Eğitim kurumlarının TUK’un belirlemiş olduğu “Çekirdek Eğitim Müfredatlarındaki 
minimum standartları” karşıladığının sıkı bir şekilde denetlenmesi, kurumlar arası 
standardizasyonun sağlanmasının önemli olduğu ifade edilmiştir. 

9.       Merkez laboratuvar (Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji vb.) hizmet alımı 
uygulamasının eğitimi olumsuz olarak etkilediği ve bu konu ile ilgili çalışma yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. 

10.   Malpraktiste (Mesleki hata ve dikkatsizliğe bağlı hukuki yaptırımlar) tazminat/kazanç 
oranının düzenlenmesinin gerekliliği, konuya odaklı İhtisas Mahkemelerinin kurulmasının bu 
tür hukuki süreçleri kolaylaştıracağı ifade edilmiştir. 

Bu konular üzerinde tekrar değerlendirme yapmak, Bakanlığımız tarafından süreçlerin 
hızlandırılması ve yeni görüşlerin alınması amacıyla Ankara’da Sağlık Bakanımız Sayın Dr. 



Ahmet DEMİRCAN’ın katılımlarıyla yakın bir süreçte ikinci bir çalıştay yapılması 
planlanmıştır. Konu hakkındaki görüşlerinizin en geç 20.04.2018 tarihine 
kadar tuk@saglik.gov.tr adresine bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 
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