Cumhuriyet Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta
Uzmanlık eğitimi, sınavlarının yürütülmesi ile sonuçlandırılmasını ve tez
hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek ve ayrıca Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin
görev, sorumluluk, hak ve çalışma sürelerine ilişkin konulara açıklık kazandırmak
amacıyla hazırlanmıştır.
Bu yönerge yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları
kazanmış bulunan ve tababet dallarında uzmanlaşacak tıpta uzmanlık öğrencilerini
kapsar.
Tanımlar
Madde 2- Bu yönergede geçen,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bakanlık
Üniversite
Tıp Fakültesi
Dekanlık
TUEK
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

g. Tıpta Uzmanlık Eğitimi

h. Araştırma Görevlisi

: Sağlık Bakanlığı,
: Cumhuriyet Üniversitesi,
: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,
: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinatörlüğü,
: Tıp fakültesi mezunu veya belirli uzmanlık dalları
için Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü koşullara
sahip, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin
gerektirdiği sınavları kazanmış, anabilim dalında
mevcut araştırma görevlisi kadrosuna atanmış
kişilerdir.
: Tıp bilim dallarında bilimsel gelişim, özel yetki ve
yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı
çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmanın
sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan
lisansüstü eğitimdir.
: Mevzuata uygun olarak anabilim dalında mevcut
araştırma görevlisi kadrosuna atanmış Tıpta Uzmanlık
Öğrencisini tanımlar.
İKİNCİ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinatörlüğü (TUEK)
Madde 3- Bu yönergede verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Koordinatörlüğü (TUEK) oluşturulur.
TUEK, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Başkanlığında, Temel, Dâhili ve
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

olmak üzere 5 üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Dekan Yardımcısıdır. Dekan
kurulun doğal üyesidir. Gerekli gördüğü hallerde toplantıya katılır ve başkanlık
eder. TUEK’in sekretaryasını Fakülte Sekreteri yürütür.
Anabilim Dalları – TUEK İletişimi
Madde 4- TUEK çalışmalarında tüm anabilim dalları ile işbirliği yapar. Anabilim Dalı
Başkanı, tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili tüm çalışmalarda
TUEK’e yardımcı olur. TUEK, gerekli gördüğü durumlarda anabilim dalı
başkanları ile ortak toplant ı yapabilir.
TUEK’in Görev ve Sorumlulukları
Madde 5- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminin standardını oluşturmak, kalitesini
yükseltmek, korumak, denetimini sağlamak amacıyla TUEK,
a. Altı ayda bir toplanır,
b. Anabilim Dallarının “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Eğitim ve Öğretim
Program’larının belirlenen formata uygun bir şekilde Anabilim Dalı
Akademik Kurul Kararı ile oluşturulmasını sağlar,
c. Oluşturulan eğitim ve öğretim programlarının gerektiğinde anabilim dalları
tarafından güncelleştirilmesini sağlar,
d. Tıpta uzmanlık eğitimini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik yeni proje ve
öneriler üretir, bunların yürütülmesini sağlar,
e. Tıpta uzmanlık eğitimini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik kurum içi ve
dışı kurslar, seminerler, ek eğitim programları, atölye çalışmaları düzenler ve
yürütür,
f. Tıp eğitimi ile ilgili kongre ve kurultaylara katılır,
g. Fakülte Kuruluna yılda bir kez faaliyetleri ile ilgili olarak çalışma raporu
verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim-Öğretimi ve Değerlendirilmesi
Madde 6- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin göreve fiilen başlamalarını takip eden bir ay
içinde uzmanlık eğitimi süresince izlenecek olan eğitim öğretim planının esasları
Anabilim Dalı Başkanınca kendilerine bildirilir. Bu plan, uzmanlık eğitimi
süresince verilecek teorik ve uygulamalı dersleri, seminerleri, rotasyonları ve
değerlendirme kıstaslarını kapsar.
Madde 7- Öğrenciler Anabilim Dalı Akademik Kurulunca eğitimleri süresince her altı ayda
bir bilimsel gelişim ve yetenekleri ile eğitime devamı yönünden değerlendirilirler.
Değerlendirmelerde, öğrencinin pratik uygulamalarda gösterdiği beceri, seminer,
ders ve literatür çalışmalarındaki gayreti, hasta takibi, yatan ve taburcu edilen
hastalarla ilgili klinik, laboratuvar ve arşiv işlemlerini zamanında ve eksiksiz
uygulaması, nöbetleri sırasındaki başarısı ve anabilim dalındaki sorunlara
gösterdiği ilgi, hasta ve meslektaşları ile ilişkilerinde deontolojik kurallara uyumu
göz önüne alınır. Değerlendirmeler (Çok iyi, İyi, Orta, Zayıf) şeklinde yapılır.

Her Anabilim Dalı Akademik Kurulu elde edilen değerlendirme sonuçlarını EK1’ deki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Değerlendirme
Formu’na işleyip 6 aylık eğitim diliminin bitimini izleyen bir ay içinde TUEK
aracılığıyla Dekanlığa göndermekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Tezi
Madde 8- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık
eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.
Tıpta uzmanlık öğrencisinin ilgili uzmanlık dalındaki yasal eğitim süresinin
yarısını tamamladığı tarihi takip eden ilk Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tezi
yönetecek öğretim üyesi seçilir. Tez yöneticisi olarak seçilen öğretim üyesi, en az
biri deneysel çalışma olmak üzere üç tez konusu belirler. Tez, uzmanlık dalı ile
ilgili özgün ve yayınlanabilir bilimsel bir inceleme ve araştırma niteliğinde
olmalıdır. Belirlenen tez konuları Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tartışılarak
tez konusu tespit edilir, öğrenciye ve TUEK’e bildirilir.
Madde 9- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre tezini hazırlayan uzmanlık öğrencisi asistanlık
süresinin son altı aylık devresinden önce anabilim dalı başkanlığına 4 nüsha tez
ile birlikte başvurur. Anabilim Dalı Başkanlığı, adayın tezini tez jürisi oluşumuna
ait akademik kurul önerisiyle birlikte Dekanlığı iletir.
Fakülte Yönetim Kurulu, “Tez Değerlendirme Jürisi”ni oluşturur.
Tez, adayın eğitim gördüğü Anabilim Dalı Başkanı ve tez danışmanının da içinde
yer alacağı üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir ve sonuç Fakülte
Dekanlığına ve TUEK’e bildirilir (EK 2: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu). Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içerisinde incelenir. Bir aylık süre içerisinde, jürice belirlenecek
bir tarihte, aday, tez jürisi huzurunda tezini savunur.
Tezi kabul edilen aday, diğer koşulları da yerine getiriyorsa uzmanlık sınavına
girmeye hak kazanır. Tezin kabul edilmemesi halinde sonuç, en geç 15 gün
içerisinde Dekanlık tarafından yazılı ve gerekçeli olarak adaya ve Anabilim
Dalı Başkanlığına bildirilir.
Tezi kabul edilmeyen aday, sonucun kendisine bildirilmesinden sonra en geç alt ı
ay içinde tez jürisinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri
yaparak jüriye verir.
Tıpta Uzmanlık Sınavı
Madde 10- Uzmanlık Sınavına Girebilmenin Şartları;
a. Tıpta uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlamak,
b. TUEK’in belirlediği asgari uygulamaları yapmış olmak,
c. Uzmanlık tezi kabul edilmiş bulunmak,
d. ÖSYM tarafından yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olmak şarttır.

Madde 11- Fakülte Yönetim Kurulu, uzmanlık sınav jürisini Anabilim Dalı öğretim üyeleri
ile Tababet Uzmanlık Yönetmeliği Ek Liste 3’te belirtilen Anabilim Dalı öğretim
üyeleri arasından olmak şartıyla beş asıl ve üç yedek üyeden oluşturur. Anabilim
Dalı Başkanlığı, adayın uzmanlık sınav jürisi oluşumuna ait akademik kurul
önerisini sınav tarihinden önce Dekanlığa iletir. Uzmanlık sınav jürisinde en az
bir öğretim üyesi Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde belirtilen anabilim dalları
öğretim üyeleri arasından (araştırma görevlisinin anabilim dalının dışından)
olmalıdır.
Yönetim Kurulunca sınavın yapılacağı tarih ve saat de belirlenerek ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığına ve seçilen asil ve yedek jüri üyelerine bildirilir, jüri
üyelerine birer adet tez gönderilir.
Madde 12- Uzmanlık Sınavı: I. Uygulama (Anabilim Dalı özelliği dikkate alınarak), II. Sözlü
ve III. Yazılı olmak üzere üç aşamada yapılır. Adayın her aşamada ayrı ayrı
başarılı olması şarttır. Sınav sonunda sınav tutanakları (EK 3: Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Sonucu Bildirim Tutanağı) Dekanlığa sunulur.
Uzmanlık sınav jürileri görevlendirildikleri sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde
sınavı bütün aşamalarını bitirerek sonucu Dekanlığa bildirirler. Bir ay içinde
görevini tamamlamamış jüri feshedilir, yenisi görevlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük
Madde 13- Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunca kabul edilen 13.06.2007
tarihinden itibaren yürürlüğü girer.
Yürütme
Madde 14- Bu yönergeyi Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK 5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
(Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, 19.06.2002, m.24 gereği 6 ayda bir yapılacaktır)
Adı Soyadı

:

Anabilim Dalı

:

Yıl ve Dönem

:

Dönem Tarihleri

:
ÇOK İYİ

İYİ

ORTA

ZAYIF

Meslek Bilgisi

☐

☐

☐

☐

Mesleki Uygulama

☐

☐

☐

☐

Göreve Bağlılık

☐

☐

☐

☐

Çalışma

☐

☐

☐

☐

Araştırma

☐

☐

☐

☐

Yönetme

☐

☐

☐

☐

Meslek Ahlakı

☐

☐

☐

☐

SONUÇ

: OLUMLU / OLUMSUZ

KANAAT

: Araştırma görevliliğine devam EDEBİLİR / EDEMEZ

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

EK 2
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIPTA UZMANLIK TEZİ DEĞERLENDİRME FORMU
Adayın Adı - Soyadı

:

Adayın Anabilim Dalı

:

Tezin Başlığı

:

Adayın Hazırladığı Tezin :
1-

Sahife Sayısı

:

2-

Tablo Sayısı

:

3-

Şekil Sayısı

:

4-

İstatistik Sayısı

:

5-

Literatür Sayısı ve Faydalanma Durumu:
Başarılı

6-

☐

Başarısız

☐

☐

Başarısız

☐

İncelemenin Bilimsel Bakımdan Tutumu
Başarılı

9-

☐

Konuyu Anlatma ve Konuya Hakimiyet
Başarılı

8-

Başarısız

Yazı Tertibi
Başarılı

7-

☐

☐

Başarısız

☐

Orijinal Olup Olmadığı
Orijinal

☐

Başarılı

☐

Orijinal Değil ☐

SONUÇ
Başarısız ☐
Tarih:
Jüri Üyeleri:

Başkan

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

EK 3
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIPTA UZMANLIK SINAVI SONUCU BİLDİRİM TUTANAĞI
Adı ve Soyadı

:

T. C. Kimlik Numarası

:

Baba Adı

:

Doğum Yeri ve Yılı

:

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

:

Mezun Olduğu Fakülte

:

Diploma Numarası ve Tarihi

:

Asistanlık sınav Tarihi

:

Asistanlık Görevine Başlama Tarihi

:

Uzman Olmak İçin Eğitim Gördüğü Dal :
Eğitim Süresi

:

Uzmanlık Sınavı Tarihi

:

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ………………
Anabilim Dalı / Laboratuvarı araştırma görevlilerinden …………………………….., yasal
süresini tamamladığı ve tez jürisinin değerlendirmesinde başarılı olduğu tespit edilerek
jürimizce …………………. tarihinde yapılan uzmanlık sınavında;
a) Jürice seçilen “…………….…………. veya …………….…………..” konusu üzerinde
yapılan mesleki bilgi sınavını başarmıştır / başaramamıştır.
b) Jürice seçilen “………………………………………..……….” konulu ameliyat / laboratuvar
uygulama ve beceri sınavını başarmıştır/başaramamıştır.
SONUÇ: Sınav safhalarından hepsini başarmıştır/başaramamıştır.
Bir servis veya laboratuvarı kendi başına idare edebilecek yetenekte olduğu/olmadığı
……………………………………. uzmanı olmaya hak kazandığını/kazanamadığını bildirir
bu tutanak düzenledi. (…….tarih…….)

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

