2016-YDUS TERCİH KILAVUZU

2016 YDUS TERCİH İŞLEMLERİ
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2016- YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar
uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

DİKKAT! T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2017 tarih, 58154375799-E.173 sayılı yazısı gereği 2016- YDUS Başvuru Kılavuzunda yayınlanmış olan aşağıdaki kontenjanlar
iptal edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Kodu

Tablo 2

107711034
107711043

Tablo 3

107721018
107721027

Yan Dal Uzmanlık Adı
Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Genel Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Genel Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi

Kontenjan
1
2
1
1

TERCİHE AÇILACAK ALANLAR








Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesteziyoloji)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları),
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları),
Genel Cerrahi (Genel Şirürji),
Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz),
İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar),
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-5 ile İlgili Genel Açıklamalar
Tablolarda; yan dal uzmanlık kodu (1), yan dal uzmanlık adı (2), eğitim süresi (3), genel kontenjan (4),
yabancı uyruklu kontenjanı (5), özel koşullar ve açıklamalar (6) numaralı sütunda yer almaktadır.
Adaylar, tablolarda yer alan programların 2015-YDUS yerleştirme sonucunda varsa en küçük puanlarına,
ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Bu puanlar, her merkezi yerleştirmede az çok değişmekle
birlikte ilgili dalın ne derecede çok istenen bir dal olduğu konusunda bir ölçüde bilgi vermektedir.
Adayların, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlarına olabilir. Bir önceki
dönemde kontenjanı dolmamış veya yerleştirme yapılmamış olan dallar için bu sütun boş bırakılmıştır.
Bu tablolarda yer alan uzmanlık programlarını, yine bu tablolarda kontenjanların altında bulundukları ana
dalda uzman olanlar tercih edebilirler.
Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-5'ten en çok 30 tercih yapabileceklerdir.
Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değillerdir. Eğitim görmek istenen
dallar, aşağıdaki bilgiler de dikkate alınarak tercih edilebilecektir.
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Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-5 ile İlgili Özel Koşul ve Açıklamalar
Bk.3

Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek
adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi
yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.

Bk.4

Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde yan dal uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı
kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.

Bk.7

T.C. Hükümeti ile Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart
2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince,
bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda uzmanlık eğitimini
tamamlayanlar, uzmanlık eğitimi süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.

Bk.10 Bu kontenjanlar 1219 Sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereği açılmıştır.
(K.Y.)
Bk.11 Uzmanlık
eğitimi
programları
ile
www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.

ilgili

detaylı

bilgiye

Bk.13 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014
tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlayanlar için bu eğitimin süresi 2,5 yıl (30 ay)
olacaktır.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014
tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlamayanlar için ise bu eğitimin süresi 3 (üç) yıl
olacaktır.
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