
ÇERÇEVE TASLAK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ  

  

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ   

MADDE 11- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelen cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

MEVCUT METİN  TASLAK METİN  

Uzmanlık eğitimi yaptırılması  

MADDE 56- (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta 

ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. 

Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her 

türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından 

karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, 

eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya 

bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden 

örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi 

ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet 

yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, 

görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, 

kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, 

varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra 

bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, 

borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar 

taksitlendirilerek yapılır.   

(2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile 

uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar 

Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar 

Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların 

tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.   

Uzmanlık eğitimi yaptırılması  

Madde 56- (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve 

diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. 

Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü 

malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak 

üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.  
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Gerekçe: Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında iken tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan tabip ve uzman tabipler bu eğitimleri sebebiyle zaten Devlet hizmeti yükümlülüğüne 

tabidir. Ancak bunlar Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilaveten eğitim süresi kadar yeniden zorunlu hizmete tabi tutulmakta, aksi takdirde eğitim sırasında 

verdikleri hizmetin karşılığında kendilerine ödenen aylık ve diğer malî hakları faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu durum YÖK ve Sağlık Bakanlığı 

kadrolarında uzmanlık eğitimi yapan tabipler ile bu maddeye göre eğitim gören tabipler arasında adalet ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurarak, bu şekilde 

eğitim gören tabiplerin mağduriyetine yol açtığından söz konusu mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.  

MADDE 12- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

MEVCUT METİN  TASLAK METİN  

Yeni Madde  GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce 56 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında 

uzmanlık eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğü sona erer 

ve bunlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için borç çıkarılmaz.  

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan en son 

uzmanlık eğitimi giriş sınavına giren adaylardan 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’na göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlar 56 

ncı madde kapsamında bir eğitim programına yerleştirilmeleri halinde bir 

defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde 

belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine 

başlayabilir. 
 

Gerekçe: Mecburî hizmet yükümlülüğü yürürlükten kaldırıldığından yeni hukukî duruma intibakı sağlayıcı hüküm sevk edilmiştir.  657 sayılı Kanuna 

göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanların Yükseköğretim kurumlarındaki uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmalarında daha önce engel bir durum 

bulunmaması ve bu Kanun Maddelerinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu statüde olup en son yapılan sınava girmiş bulunan adayların durumları ile 

hâlihazırda Yükseköğretim kurumlarındaki uzmanlık öğrencisi kadro sayısının yetersizliği de dikkate alınarak mağduriyet oluşmaması amacıyla bir defaya 

mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine başlayabilmeleri 

amaçlanmaktadır. 
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