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KIBRIS TÜRK TABİPLERİ “UZMANLIK DENKLİĞİNİN
VERİLMESİNİ DÜZENLEYEN TÜZÜK”

[(28.12.2005 - R.G. 227 - EK III - A.E. 803 Sayılı Tüzüğün), (18.6.2012 - R.G.114- EK III –
A.E. 348) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli]

1976 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(13/1976, 55/1977, 74/1989, 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 Sayılı Yasalar)

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, 13/76 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 32(6) ve 43.
maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü onaylar.

Kısa İsim 1. Kıbrıs Türk Tabipleri “Uzmanlık Denkliğinin Verilmesini
Düzenleyen Tüzük ” olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. “Yasa” Değiştirilmiş Şekli ile 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği Yasasını anlatır.
“Birlik” söz konusu yasa ile kurulan tüm hekim ve diş
hekimlerinin meslek icra etmek için zorunlu üye olduğu
kuruluştur.
“Sınav” Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkeler dışında edinilen
uzmanlığın denkliğinin düzenlenmesi için yasa gereği Birlik
Yönetim Kurulu tarafından yapılan sınavdır.
“Türkçe Dil Sertifikası” Eğitim Bakanlığı’nca Türk dilinin yeterli
düzeyde kullanılabildiğini gösterdiği kabul edilen belgedir.
“Üçüncü Ülkeler” Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri dışındaki
Ülkeleri anlatır.

Amaç 3. Bu tüzük, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye dışındaki
ülkelerden alınan TIP ve Diş Hekimliği alanındaki uzmanların
denkliğinin veriliş şeklini belirlemeyi amaçlar.

Başvuru Hakkı 4. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne asli veya geçici üye olarak kayıt
yapan üçüncü ülke üyelerinden uzmanlık almış hekim ve diş
hekimleri, yasa gereği birlik yönetimine denkliğin verilmesi için
baş vurabilirler.

Başvuru Şekli 5. Üye başvurusunu yaparken aşağıdaki belgeleri sunmalıdır.
(1) Sınav hakkı talep eden üye tarafından imzalanmış

dilekçe,
(2) İlgili üyenin uzmanlık belgesinin fotokopisi ve bunun

ilgili ülke elçiliği veya yeminli tercuman tarafından
yapılmış tercümesi,
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(3) Başvuru sahibi geçici üye ise edindiği Türkçe dil
sertifikası.

Sınav
2.AE.348/12

6. (1) Yasaya uygun olarak kurulan uzmanlık komitesi, dilekçe
verildikten sonra en geç bir ay içerisinde sınavı
gerçekleştirir.

(2) Sınav iki aşamalı yapılır:
(A) Dil Sınavı: Türk soylu olmayan asli üyelere ve

Türkçe dil sertifikası sunamayan geçici üyelere
uygulanan sınavdır. Birlik bu sınav için Milli
Eğitim ile görevli Bakanlık’tan ve/veya bir
Üniversitenin Türkçe eğitim veren fakültesinden
sınav sorularının hazırlamasını, yapılan işbirliği
protokolü gereği cevap anahtarı ile birlikte talep
eder. Dil sınavı çoktan seçmeli en az yirmibeş
sorudan oluşur. Sınav geçme notu altmıştır.

(B) Bilim Sınavı: Yazılı ve sözlü olmak üzere iki
bölümde yapılır. Uzmanlık Komitesi toplanarak
yazılı sınav için klasik formda en az on sorudan
oluşan sorular hazırlar. Yazılı sınavda başarılı
olanlar için sözlü sınav yapılır. Sınav geçme notu
altmıştır.

(3) Sınav sonucunun bildirilmesi:
(A) Sınavın her iki aşamasından geçer not alan üyenin

uzmanlığının denkliğinin kabul edildiği tutanakla
birlikte Sağlık işleriyle görevli Bakanlığa ve ilgili
üyeye bildirilir.

(B) Sınavın her iki aşamasından veya bir aşamasından
geçer not alamayan üyeye  ve Sağlık işleriyle
görevli Bakanlığa durum bir tutanakla bildirilir.

(C) Sınav tutanakları,  sınavdan en geç bir ay sonra
ilgili üyeye iletilmesi gerekmektedir.

(4) Sınavda başarısız olan bir üye yeni müracaatını ancak
sınavdan iki yıl sonra yapabilir.

Geçerlilik
3.AE.348/12

7. Bu Tüzük gereği kabul edilen uzmanlığın denkliği sadece Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarında geçerlidir.

Yürürlüğe Giriş
3.AE.348/12

8. Bu tüzük  resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.


