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İlgi : 10/8/2006 tarihli ve B.30.2.PAÜ.0.70.82.00/487-3046 sayılı yazınız. 
  
 
 İlgi yazınız ve eklerinin  incelenmesinden, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre ana 
dallardan birinde uzmanlık öğrenimini tamamlayarak yan dallarda uzmanlık öğrenimi 
görenlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi uyarınca fark 
ödemesinden yararlandırılmasında tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.  
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde, lisans üstü eğitimin 
yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsadığı belirtilerek, tıpta 
uzmanlığın Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına 
belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu 
tanımlanmış, aynı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrasında, lisans üstü öğretim yapan 
öğrencilerin kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında 
bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilecekleri hükme 
bağlanmış, aynı maddenin (e) fıkrasında da tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık 
ve ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığındaki personelin aylık ve 
ödeneklerinin göz önünde tutulacağı belirtilmiştir. 
 Ayrıca, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanunun geçici 3 
üncü maddesinin (c) bendinin beşinci fıkrasında, tıpta uzmanlık öğretimi yapmakta olanlara 
verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarının, Sağlık Bakanlığının aynı durumda 
bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde 
aradaki farkın hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine tazminat olarak 
ödeneceği hükme bağlanmıştır. 
 12 Seri Nolu Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel 
Tebliğinde ise; öğretim elemanlarının üniversitelerin tıpta uzmanlık eğitimi veren 
fakültelerinde, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık dallarında tıpta uzmanlık 
eğitimi yapmak üzere öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilecekleri ve bunların aylıklarının, 
Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve 
Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 8 
inci maddesinde belirtildiği gibi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun öğretim 
yardımcıları ile ilgili hükümlerine göre belirleneceği, bu şekilde tespit edilen ödemelerin net 
tutarlarının, öğrencilerin Sağlık Bakanlığında görevli olan aynı durumdaki emsali personele 
yapılmakta olan ödemelerin net tutarları ile karşılaştırılacağı, bu suretle belirlenen farkın 
ilgililere tazminat olarak ödeneceği belirtilmiştir. 
  



Diğer taraftan 19/6/2002 tarihinde yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 18 inci 
maddesinde; 

“Yan dal asistanlığı; Tüzüğe ekli çizelgede belirtilen yan dallarda, yan dalın bağlı 
olduğu ana dalın uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. 

Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenlerin ana dallarda olduğu gibi eğitim 
gördükleri kurumların ilgili birimlerinin kadrolarında fiilen asistanlık yapmaları ve 
girecekleri seçme ve yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. 

Bunlara yapılacak  seçme ve yeterlik sınavının usul ve esasları ile sınava giriş şartları 
yönetmelikle düzenlenir” ifadesine yer verilmiş, 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (b) bendinde ise yan dal giriş sınavına başvuracaklarda, 
sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak şartının 
aranacağı belirtilmiştir.  

Bu çerçevede, yan dal uzmanlık eğitimi göreceklerin daha önce yan dalın bağlı olduğu 
ana dalda öğrenim görerek uzman unvanını alan kişiler olması nedeniyle, ilgililerin Sağlık 
Bakanlığındaki emsali personelin uzman tabipler olduğu düşünülmektedir. 
 Bu itibarla, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan ana dallardan birinde öğrenimini 
tamamlayarak aynı Tüzükte belirtilen yan dallarda uzmanlık öğrenimine devam eden ve 
araştırma görevlisi kadrolarında bulunanlara, 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 
(c) bendinin beşinci fıkrası ile öngörülen farkın ödenmesi sırasında Sağlık Bakanlığında görev 
yapmakta olan ve aynı durumda bulunan uzman tabibin emsal alınması gerektiği mütalaa 
edilmektedir. 
 Bilgilerini rica ederim. 
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