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TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR  

 
EĞİTİM PROGRAMLARI: 

 
Göreve yeni başlayan tıpta uzmanlık öğrencileri için, çalışma ortamlarına ve meslek 

yaşantılarına daha kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla, Dekanlık tarafından hazırlanan 
“Bilgilendirme ve Eğitim Programı” ile “Mesleki ve Profesyonel Gelişim Programı”na göreve 
başladıktan sonraki bir yıl içinde Bilgilendirme ve Eğitim Programına, iki yıl içinde ise Mesleki ve 
Profesyonel Gelişim Programına katılmakla yükümlüdürler. Programlara katılan tıpta uzmanlık 
öğrencileri için “Katılım Belgeleri” düzenlenir. Katılım belgeleri, ilk düzenlenen 6 Aylık Genel 
Değerlendirme Formuna (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Takip Formuna) ve diğer 6 Aylık Genel 
Değerlendirme Formuna (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Takip Formuna) yansıtılır. 

 
 
 

ALTI AYLIK GENEL DEĞERLENDİRME FORMU (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ TAKİP 
FORMU): 

 
Ana dal veya yan dal uzmanlık eğitimine başlayan tıpta uzmanlık öğrencilerine göreve 

başladıkları tarihten itibaren altı ayda bir 6 Aylık Genel Değerlendirme Formu doldurulur. 
 

Altı aylık genel değerlendirmede “Başarılı” olmak için elde edilen kredilerin toplamı birinci 
altı aylık değerlendirmede en az 30, sonraki 6 aylık değerlendirmelerde ise en az 50 olmalıdır. 
Daha düşük kredi alan tıpta uzmanlık öğrencileri “Başarısız” kabul edilir ve Dekanlık tarafından yazılı 
olarak uyarılır.  Altı aylık değerlendirme sonucunda üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan 
(başarısız olan) tıpta uzmanlık öğrencisinin programı TUK tarafından değiştirilir (uzmanlık eğitimine 
başka bir kurumda devam eder). Bu şekilde programı değiştirilen tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitim 
süresine bir yıl eklenir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan tıpta 
uzmanlık öğrencisinin, hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. 

 
Göreve başlayan tıpta uzmanlık öğrencileri yılda en az 1 seminer ve 2 literatür/olgu 

sunmakla yükümlüdür. Bu sunumları yaptıkları altı aylık dönem ile takip eden altı aylık 
dönemde kredilendirilir. 

 
 
 

UZMANLIK TEZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Ana dal tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girebilmeleri için tez 
hazırlamaları zorunludur. 

 
‐ Ana dal tıpta  uzmanlık  öğrencileri  için  göreve  başladıktan  sonraki  1 ay içerisinde  

bir tez danışmanı, eğitimin ilk yarısı içerisinde de anabilim dalı akademik kurul 
kararı ile bir tez konusu belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. 

‐ Tez konusu ve araştırma yönteminden bağımsız olarak, bütün tez çalışmaları için Etik 
Kurul onayı alınması zorunludur. 

‐ Tez konusu, başlığı, araştırma yöntemi değişikliğinde durum anabilim dalı akademik 
kurul kararı ile birlikte Dekanlığa bildirilir. Bu durumda yeniden Etik Kurul onayı 
alınması zorunludur. 

‐ Tıpta uzmanlık öğrencisinin tez çalışmaları, program yöneticisinin denetiminde tez 
danışmanı tarafından takip edilir ve 3 ayda bir Tez Çalışması Takip Formu doldurulur. 

‐ Hazırlanan tezin en geç uzmanlık eğitimi süresinin tamamlanmasından 3 ay önce 
Fakültemiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kuruluna teslim edilmesi zorunludur. 
‐ Tıpta uzmanlık öğrencisinin dosyası ve tez çalışması Mezuniyet Sonrası Eğitim 
Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede; 
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o 1.  Tüm  rotasyonlarını  başarıyla  tamamladığına  ilişkin  belgelerin  eksiksiz  
olarak  yer alması, 

o 2. Altı Aylık Genel Değerlendirme Formlarının eksiksiz olarak yer alması, 
o 3. Tez konusunun ve danışmanının belirlendiği anabilim dalı akademik kurul 

kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının yer alması, 
o 4. Etik Kurul onayının yer alması, 
o 5. Uzmanlık Eğitimi Tez Çalışması Takip Formlarının eksiksiz olarak yer alması, 
o 6. Tezin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

S a ğ l ı k  B i l i m l e r i  A l a n ı  Tez Yazım U su l  v e  E sa s l a r ı n a  uygun olarak 
hazırlanmış olması şartları aranır. 

 
 
 

ROTASYONLAR: 
 

Tıpta uzmanlık öğrencileri, TUK tarafından belirlenen zorunlu rotasyonlarını en geç yasal 
uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce tamamlamak zorundadırlar. 

 
 
 

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI: 
 

‐ Uzmanlık eğitimi süresini, rotasyonlarını başarıyla tamamlayan yan dal tıpta uzmanlık 
öğrencileri ile bu koşullara ek olarak tezi uzmanlık tezi olarak kabul edilen ana dal tıpta 
uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. 

‐  Uzmanlık eğitimi öğrencilerinin sınav jürilerinin kurulması için, en geç uzmanlık 
eğitimi süresinin tamamlanmasından 1 ay önce, anabilim/bilim dalı akademik kurul 
kararı ile birlikte Dekanlığa başvurulması gerekir. 

‐ Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, birisi mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri 
sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. Adayın başarılı kabul edilmesi için her iki 
sınavdan da en az 100 üzerinden 60 puan alması gerekir. 

‐ Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarısız olan ya da sınava girmeyen tıpta uzmanlık 
öğrencileri altı ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde kadrolarıyla ilişikleri 
kesilmez (tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalışmaya devam ederler). İkinci sınavda da 
başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrencilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir.  
Bu şekilde uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere takip eden 6 ay içerisinde, jüri 
üyelerinin ve sınavın yapılacağı kurumun TUK tarafından belirleneceği, 2 sınav için 
başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayan ya da sınava girmeyenlerin 
uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. 

‐ Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan tıpta uzmanlık öğrencileri kadroları ile ilişikleri 
kesilmeksizin, takip eden ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kura süreci sonuçlanana kadar 
bağlı bulundukları anabilim/bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam 
ederler. 


