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7 N�san 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31447

YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NAM VE HESABINA TIPTA UZMANLIK,
YAN DAL UZMANLIK, DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK

EĞİTİMLERİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan

dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�mler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, 26/4/2014 tar�hl� ve 28983

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� kapsamında
yaptırılacak uzmanlık eğ�t�mler�n� planlayan Jandarma Genel Komutanlığı b�r�mler� �le Jandarma ve Sah�l Güvenl�k
Akadem�s�n� ve bu eğ�t�mlere tab� tutulan Jandarma Genel Komutanlığı sağlık personel�n� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/3/1983 tar�hl� ve 2803 sayılı Jandarma Teşk�lat, Görev ve Yetk�ler�

Kanununun 13, 13/A ve ek 14 üncü maddeler� �le 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79
ve ek 38 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) D�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve d�ş

hek�mler�ne bel�rl� alanlarda özel yetenek ve yetk� sağlamayı amaçlayan b�r yükseköğret�m�,
b) DUS: D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık  Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
c) Eğ�t�c�: Uzmanlık eğ�t�m� verme yetk�s�ne sah�p k�ş�ler�,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
d) Sağlık Personel�: Jandarma Genel Komutanlığında görevl� hek�m, d�ş hek�m�, eczacı, k�myager ve veter�ner

hek�mler�,
e) Tıpta Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve hek�mlere bel�rl�

alanlarda özel yetenek ve yetk� sağlamayı amaçlayan b�r yükseköğret�m�,
f) Tıpta Uzmanlık Kurulu: 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 369 uncu maddes� gereğ�nce Sağlık
Bakanlığı tarafından oluşturulan kurulu,

g) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Personel�n�n Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık,

D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�mler�ne İl�şk�n Hususlar

Başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS ve YDUS’a;
a) Subay nasped�ld�kten sonra y�rm� yıllık f��l� h�zmet süres�n� tamamlamamış olma,
b) Başvuru tar�h�ndek� s�c�l notu ortalaması s�c�l tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olma,
c) Ertelenm�ş, seçenek yaptırımlardan b�r�ne çevr�lm�ş, hükmün açıklanmasının ger� bırakılmasına karar

ver�lm�ş ve affa uğramış olsa b�le; 657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (A) bend�n�n (5) numaralı
alt bend�nde bel�rt�len suçlar �le �ft�ra, yalan yere tanıklık, yalan yere yem�n, suç uydurma, c�nsel dokunulmazlığa karşı
�şlenen suçlar, k�ş�y� hürr�yet�nden yoksun bırakma ve fuhuş suçlarından mahkum olmama,

ç) F�rar, am�r veya üste f��len taarruz, emre �taats�zl�kte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, �syan suçları �le
22/5/1930 tar�hl� ve 1632 sayılı Asker� Ceza Kanununun 148 �nc� maddes�nde bel�rt�len suçlardan mahkum olmama,

d) Taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere, bu fıkradak� bentlerde bel�rt�len suçların dışındak� suçlardan, toplam
olarak 21 gün ve daha fazla hap�s, oda haps� veya h�zmet yer�n� terk etmeme cezası �le mahkum veya
cezalandırılmamış olma,

e) Personel seç�m�n�n yapıldığı tar�hte herhang� b�r sebeple görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunmama,
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f) Terör örgütler�ne veya M�llî Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�llî güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna
karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara �lt�sakı veya �rt�batı olmama,

g) 31/1/2018 tar�hl� ve 7068 sayılı Genel Kolluk D�s�pl�n Hükümler� Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamen�n Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanun kapsamında, başvuru tar�h�nden �t�baren ger�ye doğru son beş yıl �ç�nde,
aylıktan kesme cezasına çevr�lm�ş olsa dah�, toplamda on �k� ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olma,

ğ) Başvurunun yapıldığı tar�hte hakkında sıralı am�rler�nce olumsuz kanaat formu düzenlenmem�ş olma,
h) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen d�ğer n�tel�kler� karşılama,
şartlarını taşıyanlar başvurab�l�rler.
(2) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından �lan ed�len başvuru esaslarına göre şahsen yapar.
(3) Tıpta uzmanlık veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rerek uzman unvanı alan personel, yan dal

uzmanlık har�ç olmak üzere �k�nc� b�r uzmanlık eğ�t�m�ne başvuramaz.
(4) Sınavı kazanan personel;
a) Tıpta/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�ne;
1)  İk� yıllık b�rl�k, kurum ve karargâh h�zmet�n� tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,
2) İk� yıllık b�rl�k, kurum ve karargâh h�zmet�n� tamamlamayanlar �se �k� yıllık h�zmetler�n� tamamladıktan

sonra,
katılab�l�rler. Ancak uzman personel �ht�yacını karşılamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca aranan

b�rl�k, kurum ve karargâh h�zmet süres� kısaltılab�l�r.
b) Tıpta yan dal uzmanlık eğ�t�m�ne; tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, �k� yıl uzmanlık kadrosunda

çalışanlar sınavın yapıldığı yıl, �k� yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar �se �k� yıllık h�zmetler�n� tamamladıktan
sonra katılab�l�rler.

Personel seç�m� ve yerleşt�rme esasları
MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Tem�n ve Yet�şt�rme Planında yer alan uzmanlık dalı

kontenjanları ÖSYM’n�n yıl �ç�nde yapılan sınavlarından yeterl� süre önces�nde Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından sağlık personel�ne duyurulur.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�
kapsamında �lg�l� eğ�t�m kurumu �le koord�ne ed�lerek bel�rlenen uzmanlık dalı kontenjanları, TUS, YDUS ve DUS
başvuru kılavuzlarında yer alması �ç�n Sağlık Bakanlığı ve �lg�l� eğ�t�m kurumuna gönder�l�r.

(3) Sınavlara başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteak�p otuz gün �çer�s�nde yazılı olarak
Jandarma Genel Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığınca, 5 �nc� maddede bel�rt�len
şartları ha�z aday l�stes�, adaylardan kontenjan terc�hler�n�n alınma sürec� başlamadan önce ÖSYM’ye gönder�l�r.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönder�len  aday l�stes�n�n dışında kalan adaylar sınava g�rm�ş olsalar b�le
�lan ed�len kontenjanlara yerleşt�r�lmezler.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS veya YDUS sınavına g�ren ve gönder�len l�stede
yer alan personele a�t sınav sonuçları, �lg�l� eğ�t�m kurumu tarafından Jandarma Genel Komutanlığına b�ld�r�l�r.

Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�
MADDE 7 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş

hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�mler� Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s� Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulu
tarafından yetk�l� kılınan eğ�t�m kurumları �le bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yapılan protokol kapsamında
yürütülür.

(2) Kontenjana yerleşt�r�len personel Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğ�t�mler� süres�nce Jandarma ve
Sah�l Güvenl�k Akadem�s� emr�ne atanırlar ve eğ�t�m yaptıkları kuruma, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve d�ş
hek�ml�ğ�nde uzmanlık öğrenc�s� olarak görevlend�r�l�rler.

(3) Sınav sonucuna göre açılan kontenjana yerleşt�r�len adayların uzmanlık eğ�t�m�n�, yerleşt�r�ld�kler� eğ�t�m
kurumunda ve programda yapmaları esastır. Ancak; programda hastalık, vefat, �st�fa, emekl�l�k veya tay�n g�b�
sebeplerle eğ�t�c� kalmadığı veya programın sah�p olması gereken asgar� n�tel�k ve standartları kaybett�ğ� hallerde,
programdak� uzmanlık öğrenc�ler� Jandarma Genel Komutanlığı �le koord�ne kurulurak uygun b�r programda eğ�t�m
almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlend�r�leb�l�rler. Bu görevlend�rmen�n yapılmadığı hallerde
Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından altı aya kadar re’sen görevlend�rme yapılab�l�r. Bu görevlend�rme süres� �çer�s�nde
�lg�l� programda eğ�t�c� �st�hdam ed�lemed�ğ� veya eğ�t�me engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde
programlardak� uzmanlık öğrenc�s� Tıpta Uzmanlık Kurulunun tesp�t edeceğ� programa, programın bağlı olduğu
kurum �le yapılacak protokole uygun olarak nakled�l�r.

(4) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları �le d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık dallarının eğ�t�m süreler�, 11/4/1928 tar�hl�
ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Da�r Kanunda bel�rt�len ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca
bel�rlenen süreler kadardır.

(5) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�ne başlayan öğrenc�ler, eğ�t�m
kurumu �le bu Yönetmel�ğe uygun olarak �mzalanan protokol kapsamında, eğ�t�m kurumunun �lg�l� mevzuatına tab�
olurlar.
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(6) Eğ�t�m kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� b�t�rme
sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tesc�l� �ç�n gerekl� �şlemler Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m�
Yönetmel�ğ�ne göre yapılır. Ayrıca eğ�t�m kurumu tarafından, uzmanlık belgeler� Sağlık Bakanlığı tarafından tesc�l
ed�lmes�n� müteak�p, Jandarma Genel Komutanlığına gönder�l�r.

(7) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve d�ş hek�ml�ğ�nde
uzmanlık eğ�t�m� gören uzmanlık öğrenc�ler� özel muayenehane açamaz; uzmanlık eğ�t�m�n�n gerekt�rd�ğ� durumlar
dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız h�çb�r �şte çalışamazlar.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerekl� görülmes� hal�nde, Ülke genel�nde yaşanab�lecek
olağanüstü hal, doğal afetler, salgın hastalık, harekât g�b� olağan dışı durumlarda, hek�ml�k görevler�n� yürütmek üzere
uzmanlık öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne olağan dışı durumların devam et�ğ� süre �le sınırlı olarak re’sen ara ver�leb�l�r.

Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n�n sonlandırılması
MADDE 8 – (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� har�ç olmak üzere, tıpta uzmanlık, yan dal

uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�ne başvuru şartlarından herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılanlar
�le uzmanlık eğ�t�m� sırasında bu şartlardan b�r�s�n� kaybedenler�n eğ�t�m�ne �lg�l� eğ�t�m kurumu �le koord�ne ed�lerek
son ver�l�r.

(2) Eğ�t�m kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m� yapan personele,
eğ�t�m kurumunun �lg�l� mevzuatında bel�rt�len şartlar �le 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� har�ç d�ğer
şartları kaybedenler�n eğ�t�m kurumundak� eğ�t�m�ne son ver�l�r. Bu durum, eğ�t�m kurumu tarafından gerekçeler� �le
b�rl�kte Jandarma Genel Komutanlığına b�ld�r�l�r.

(3) Eğ�t�m sırasında görevden uzaklaştırılan ve/veya tutuklanan sağlık personel�n�n eğ�t�m�ne ara ver�l�r.
Haklarındak� bu tedb�rler�n sona ermes� hal�nde personel�n eğ�t�m�ne devam ed�p etmeyeceğ� hususu Jandarma Genel
Komutanlığınca değerlend�r�l�r.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�nde bulunanlardan, sağlık veya
harekât ve benzer� görevlend�rme sebepler� dışında kend� �steğ� �le eğ�t�m� bırakan veya eğ�t�mler�n� �lg�l� mevzuatta
bel�rt�len sürelerde tamamlayamayan personele 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� Personel
Kanununun 36 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükümler� uygulanır ve bu personele Jandarma Genel
Komutanlığı nam ve hesabına eğ�t�m almak üzere TUS, YDUS ve DUS’a tekrar başvuru hakkı ver�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer hususlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k esaslarına göre, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık

eğ�t�m� yapan personele, eğ�t�m kurumunun uygun görmes�n� müteak�ben, �lg�l� mevzuata göre b�rl�ğ� tarafından �z�n
ver�leb�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m� b�t�ren
personel�n yükümlülükler� �lg�l� mevzuata göre düzenlen�r.

(3) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde tıpta uzmanlık eğ�t�m� bakımından Tıpta ve D�ş
Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� �le tıpta uzmanlık eğ�t�m�ne �l�şk�n d�ğer mevzuat hükümler�, d�ğer
hususlarda Jandarma Genel Komutanlığının tab�� olduğu �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler� Bakanı yürütür.

 
 


