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DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında 

uzmanlık eğitimi sürecinde yer alan eğitici, uzmanlık öğrencisi, program ve kurum yöneticileri 

ile programların asgari eğitim standartları açısından takibi ve değerlendirilmesi; Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

kapsamında Bakanlığımız tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık 

Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda ülkemiz için son derece önemli olan uzmanlık eğitimi sürecinin sağlıklı 

işletilebilmesi amacıyla; UETS için kullanıcıları bilgilendirmek ve kurum bünyesinde uzmanlık 

eğitimi ile ilgili elektronik sistem çerçevesinde karşılaşılacak problemlerle ilgilenecek personel 

ile bir çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay; Antalya’da 13.11.2019-22.11.2019 

tarihleri arasında yol hariç ikişer günlük dört grup halinde planlanmış olup, kurumların katılım 

sağlayacağı gün bilgisi bilahare bildirilecektir. Buna istinâden katılımcı personel ile ilgili; 

1- İyi düzeyde bilgisayar, internet ve tercihen veri tabanı (database) kullanımı bilgisine 

sahip, 

2- Güçlü iletişim, analiz ve problem çözme yeteneğini hâiz, 

3- Teknik bilgi ve beceri olarak gelişime ve değişime açık, 

4- Kurumların ileri dönemde uzmanlık eğitimi sürecinde mağduriyet yaşamamaları 

için geçici veya belirli süreli görevlendirilmiş personel yerine, bahsi geçen konuyla 

sürekli ilgilenebilecek konumda personel göndermesi gerekmektedir. 

Katılımcıların ulaşım gidiş-dönüş ücretleri kendi kurumları tarafından karşılanacak 

olup, çalıştaya katılacak personelin yanlarında dizüstü bilgisayarlarının bulunması ve 

görevlendirmelerinin kurumunuzca yapılması gerekmektedir. 

Konunun ciddiyeti ve önemine binâen kurumunuz bünyesinde uzmanlık eğitimi veren 

fakülte başına iki personelin yukardaki özellikler dikkate alınarak itinâ ile seçilmesi 

gerekmektedir. (Örneğin; kurumunuzda tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi 

veriliyor ise ilgili fakültelerden ikişer kişi olmak üzere toplam 6 personel ismi bildirilmesi, 

uzmanlık eğitimi yetkisi olmayan fakültelerden isim bildirilmemesi gerekmektedir.) Bu 

kapsamda ekte yer alan elektronik tabloya istenilen bilgilerin işlenmesi ve bu tablonun 

elektronik olarak (ekteki “excel tablosu” şeklinde) 28.10.2019 tarihine kadar KEP-EBYS 

aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
                                                                                                             e-imzalıdır. 

                                                                                                 Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

                                                                                                              Bakan a. 

                                                                                                          Genel Müdür  
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