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Ġstanbul Üniversitesi Tarihi

 Ġstanbul Tıp Fakültesinin  kuruluĢu 1470 olarak kabul edilmiĢtir

 14 Mart 1827 ülkemizde modern anlamda ilk tıp okulu açılmıĢtır. 

Bu nedenle 14 Mart 1827 tarihi, ülkemizde modern tıp eğitiminin 

baĢlangıcı kabul edilmekte ve Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır

Resim 2. Fatih Külliyesi (1463)

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġâhâne (1839)

. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1867)



Ġstanbul Üniversitesi Tarihi
 2. Mahmut bu okulun açılıĢındaki konuĢmasında:

 “ Bu zatı [Sultan Mahmut II, konuĢmasının burasında 

Muallim-i Evvel (Ordinaryüs Profesör) Dr. Charles 

Ambroise Bernard 'ı eliyle göstermiĢtir)] sizin için 

özellikle getirttim. Avrupa'nın birinci sınıf 

hekimlerinden olup, gayet yetenekli ve bilgili bir kiĢidir. 

Kendisinden ve öteki hocalardan hekimlik öğrenin ve 

yavaĢ yavaĢ Türk dili üzerine bu ilmi yayın.” demiĢtir



Toplam Uzman Sayısı

 1926-2011 tarihleri arasında 6279 uzman 

yetiĢtirilmiĢtir

 Dr. Lütfi SABRĠ ( Tedavi Klinikleri )

13.05.1926 tarihinde ilk uzman olan 

doktorumuz.



 Dr. Mustafa SUNGUR ( Ortopedi ve 

Travmatoloji Uzmanı)

19.07.2011 tarihinde en son uzman doktorumuz.



Bugün

 Mükemmeli yakalamak için sürekli kendini 

yenilemek gerekmektedir. Tarihimizde görülen 

mükerrer reformlar bu çabamızın bir parçasıdır 

 Eğitim niteliği, tıbbi bakım ve araĢtırmanın 

niteliğini artırmada en önemli belirleyicilerden 

biridir



Aşılması Gerekenler

 Günümüzde önümüzde maddi ve manevi 

imkansızlıklardan oluĢan sorunlar silsilesi 

yığılmıĢ olabilir ama bunların hiçbiri gerçek 

engeller değildir.

 SavaĢ yıllarında bile eğitim konusunda toplantı 

düzenip kararlar almıĢtır. Bilimsel yayınlar 

ülkenin en fakir olduğu 2. Dünya savaĢı 

yıllarında bile devam etmiĢtir.



Kurtuluş Savaşı Dönemi



M. Kemal Atatürk; (15-21 Temmuz 1921- I.Maarif Kongresi)

“... Gerçi bugün maddî, manevî ve menâbi-i kuvvamızı (kuvvet 
kaynaklarımız), hudud-ı milliyemiz dahilindeki 
memleketlerimizde müstevli (istilacı) bulunan düşmanlara karşı 
isti’mal etmek (kullanmak) mecburiyetindeyiz, Ġrfan-i memleket 
için tahsis edilebilen şey müstakbel maarifimize mâbihilistinad 
(dayanmaya vesile) olacak bir temel kurmaya kâfi değildir. 
Ancak vâsi ve kâfi şerait ve vesâite mâlik oluncaya kadar geçecek 
eyyâm-ı cidalde (mücadele günlerinde) dahi kemâl-i dikkat ve 
itina ile işlenip çizilmiş bir millî terbiye programı vücude 
getirmeye ve mevcut maarif teşkilâtımızı bugünden müsmir 
(sonuç veren) bir faaliyetle çalıştıracak esasları ihzar etmeye 
hasr-ı mesaî eylemeliyiz...”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 19; Vehbi 

Tanfer





1. Mezuniyet Öncesi tıp eğitimi (Temel tıp eğitimi)

2. Mezuniyet sonrası tıp eğitimi (Uzmanlık eğitimi)

3. Sürekli tıp eğitimi/Sürekli Mesleki geliĢim 

Tıp Eğitiminin Ulusal ve Evrensel Ġlkeleri

3 Sacayağı



Tıpta Uzmanlık Eğitimi

 Tıpta uzmanlık; tıp bilim dallarında bilimsel geliĢim ve 

özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim,öğretim ve 

uygulamalı çalıĢmaları ve belirli konudaki bilimsel 

araĢtırmanın sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi 

kapsayan lisansüstü eğitimdir. 

 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; Anabilim Dallarında 

yetiĢmek üzere eğitim ve öğretimle ilgili kamu 

hizmetleri dahil bütün hizmetleri yapmak, araĢtırma ve 

uygulamalara katılmak üzere yasanın öngördüğü Ģekilde 

atanan tıp doktorlarıdır

Ġ.Ü. Tıpta uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği madde 3

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Yönergesi

2009/15153 karar sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 



Tıp Eğitiminde Akreditasyon Kurumları

Mezuniyet öncesi 

tıp eğitimi

Avrupa MEDĠNE                     UEMS EACCME

WHO/WFME

Uzmanlık eğitimi

ABD                     LCME                                  ACGME ACCME  

STE / SMG

Türkiye                 UTEAK                             Dernekler/Yeterlik TTB-STE

Kurulları



UEMS

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES

EUROPEAN UNION OF MEDICAL 
SPECIALISTS

AVRUPA TIP UZMANLARI BĠRLĠĞĠ (ATUB)

www.uems.net



 UEMS yayınlandığı yönerge ile mezuniyet 

sonrası eğitimin temel standartlarını belirlemiĢtir. 

 Genel hatları içeren bu yönergenin 6. bölümünü 

her uzmanlık alanının Avrupa Board’una

bırakılmıĢtır. 

 Avrupa Board’larının çalıĢmaları halen devam 

etmektedir. 



Uzmanlık için Gerekler

1. Merkezi Standardizasyon

2. Eğitimin genel özellikleri

3. Eğitim kurumunun gerekleri

4. Eğiticiler için gerekler

5. Eğitilenler için gerekler



1. Merkezi Standardizasyon 
1. Her uzmanlık için AB’de bir yönetim merkezi 

olmalıdır. Bu UEMS/Speciality Section’dır.

2. Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin tanınması için 

genel standartlar oluĢturulmalıdır.

3. Uzmanlık eğitim kalitesinin sağlanması için program 

oluĢturulmalıdır.

4. Uzmanlıkta niteliğin tanınması için olan sistem 

denetlenmelidir

5. Sayısal planlama için gereken sistem denetlenmelidir



Uzmanlık için Gerekler

1. Merkezi Standardizasyon

2. Eğitimin genel özellikleri

3. Eğitim kurumunun gerekleri

4. Eğiticiler için gerekler

5. Eğitilenler için gerekler



2. Eğitim Genel Özellikleri

1. Uzmanlığa seçilme ve giriĢ

2. Eğitim süresi

3. Ana dalın tanımı

4. Ġçeriği belirlenmiĢ eğitim programının uygulanması ve 
logbook tutulması

5. Kalite kontrol sisteminin ve eğitim denetlemesinin 
yürürlüğe sokulması

6. Ġnsan planlamanın uzman ihtiyacına uygun yapılması

7. AB içinde uluslar arası eğitim değiĢ tokuĢunun 
sağlanması



Uzmanlık için Gerekler

1. Merkezi Standardizasyon

2. Eğitimin genel özellikleri

3. Eğitim kurumunun gerekleri

4. Eğiticiler için gerekler

5. Eğitilenler için gerekler



3.Eğitim Kurumunun Gerekleri

1. Uzmanlık için eğitim kurumlarının tanınması

2. Eğitim kurumu veya kurumlarının büyüklüğü 

ve çeĢitliliği; ayaktan, poliklinik ve yatan hasta 

sayısı; giriĢimsel iĢlemlerin sayı ve çeĢitliliği

3. Eğitim kurumlarının denetlenmesi yapısal 

olarak sağlanmalıdır.



Uzmanlık için Gerekler

1. Merkezi Standardizasyon

2. Eğitimin genel özellikleri

3. Eğitim kurumunun gerekleri

4. Eğiticiler için gerekler

5. Eğitilenler için gerekler



4. Eğiticiler için Gerekler

1. Eğitim Ģefi uzmanlığa hak kazandıktan sonra en az 5 

yıldır icra ediyor olmalıdır. ġefin haricinde bir ekip 

olmalı ve her ikisi de uzmanlığı tam anlamıyla icra 

etmelidirler

2. Eğitici, eğitilenin özelliklerine, kurumun imkanları, 

ulusal ve AB kuralları ve UEMS/Avrupa kurulu 

tavsiyelerine uygun program hazırlamalıdır

3. Kalifiye eğitmen ekibi ve eğitilen sayısı oranı, yakın 

kiĢisel takibi ve yeterli eğitimin sağlanmasına olanak 

sağlayacak düzeyde olmalıdır.



Uzmanlık için Gerekler

1. Merkezi Standardizasyon

2. Eğitimin genel özellikleri

3. Eğitim kurumunun gerekleri

4. Eğiticiler için gerekler

5. Eğitilenler için gerekler



5. Eğitilenler için Gerekler

1. Tecrübe edinmek için yeterli sayıda yatan, günlk

ve poliklinik hastasının tedavisine müdahil 

olmalı ve yeterli çeĢitlilikte iĢlem 

gerçekleĢtirmelidir

2. Hastalarla ve yabancı meslektaĢlarıyla iletiĢim 

kurmak ve uluslar arası literatürü takip için 

yeterli dil yeteneğine sahip olmalıdır.

3. KiĢisel logbook veya muadilini ulusal ve AB 

kuralları ve UEMS/AB kurulu tavsiyelerine 

uyacak Ģekilde güncel tutmalıdır.



 Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin artırılmasına 

yönelik kullanılabilecek önemli bir geri bildirim 

mekanizması, eğitim kurumlarının ziyaretidir.

 Kurum ziyaretleri gönüllülük temelinde 

gerçekleĢtirilir. Eğitim kurumları ziyaretiyle 

eğitim standartları değerlendirilerek, eğitim 

niteliği için belirlenmiĢ ölçütlerin karĢılanıp 

karĢılanmadığı saptanır



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



 Hastanenin genel amaç ve hedefleri

 Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve 

hedefleri 

 Uzmanlık eğitimi süresi 

 Akademik kadro ve asistan hekim sayısı

 HemĢire, teknisyen ve tıbbi sekreter sayısı

 Medikal ve paramedikal personelin çalıĢma saatleri

 Hizmet verilen hasta sayısı

 Mortalite oranı

I. Temel Bilgiler



 Hastanedeki diğer uzmanlık alanları

 Uzmanlık eğitimi veren diğer birimler

 Uzmanlık eğitimi veren  diğer merkezler ile iliĢkiler

 Asistanların mesleki sigortası

 Eğitim kurumunun yıllık bütçesi

I. Temel Bilgiler



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin 

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



a)Yataklı servis:

Yatak sayısı

Yatan hasta sayısı (yılda):

b) Ayaktan hasta takip biriminde (poliklinik) görülen hasta sayısı 
(yılda)

Genel poliklinik:

ÖzelleĢmiĢ poliklinikler (belirtiniz):

c) Acil serviste değerlendirilen hasta sayısı (yılda):

d) Konsültasyona gidilen hasta sayısı (yılda):

e) Tanı amaçlı olarak uygulanan testler ve sayıları (yılda)

f) Uygulanan özelleĢmiĢ tedavi yöntemleri ve hasta sayıları (yılda)

*Bu hastaların sayılar ve tanıları belirtilmelidir

II.Alt Yapı Olanakları



a)Yıllık ameliyat sayısı:

Ameliyat gruplarına göre dağılım:

b) Acil dıĢındaki haftalık ameliyat odası sayısı:

c) Acil cerrahi hizmeti

kliniğe yatan yıllık acil hasta sayısı:

d) Kliniğinize bağlı cerrahi yoğun bakım: 

Var ise, yatak sayısı:

e) Enfeksiyon kontrol komitesi

f) Beslenme destek ünitesi

g) Deneysel araĢtırma laboratuvarı olanakları

h) Endoskopi laboratuvarı

II.Alt Yapı Olanakları



I) Laboratuarlar ve asistanların bunları kullanma imkanları

J) AraĢtırma bölümleri ve bunlara asistanların katılımı

k) AraĢtırma, eğitim ve klinik için sekreterlik hizmetleri

l) Olayların ve komplikasyonların sistemik kaydı ve rapor 

edilmesi

m) Mortalite ve morbidite toplantıları

n) Bölüm içi nitelik artırmaya yönelik toplantılar 

o) Son 3 yılda merkezden uzmanlık alan asistan sayısı

II.Alt Yapı Olanakları



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



Kurumda son 5 yılda yapılmıĢ yayınların sayısı

a) Ulusal dergi

b) Uluslararası dergi

c) Kitap

d) Bildiri

Önemli tıbbi toplantılara asistanların katılımı

AraĢtırma tesislerinde geçirilen zaman ve ayrılan 
bütçe

III. Araştırma Olanakları



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin 

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



a) Kütüphane
 Kütüphane görevlisi

 Kitap sayısı (son 5 yılda alınan): 

 Güncel kitaplar

 Abone olunan süreli dergi sayısı:

 Alanınızdaki güncel dergilere ulaĢım

 Kütüphanesinin internet olanakları

 Okuma ve çalıĢma için yeterli alan

c) Toplantı salonu

d) Görsel ve iĢitsel olanaklar
 Eğitimde kullanılan TV/video

 Barkovizyon (data projeksiyon) makinesi

 Bilgisayar

IV. Eğitim Olanakları



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin 

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



a) Eğitim programı

Kuramsal (formal): 

Uygulamalı (oppurtunistic): 

*Yıllık Eğitim Programı verilmelidir.

b) Eğitim programının içeriği (çekirdek eğitim programı), edinilecek beceriler liste halinde 
asistan hekimlere  verilmesi

c) Eğitim programının yıllara göre uygulanması ve dağılımı 

d) Uygulanan iç ve dıĢ rotasyonlar var mıdır ve süreleri

e) Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve tutumun içeriği ve kapsamı 

Bu bilgiler asistan hekimlere  verilmesi ve rotasyonu dönüĢü geri bildirimi

g) Asistanların gözetim altında geçirdiği klinik zaman

f) Düzenli eğitim toplantıları

Olgu sunumu:

Konferans /ders:

Dergi klubü:

Asistan semineri:

Servis viziti /Grand vizit

V. Eğitim Programı



g) Asistan hekimlere eğitime baĢlamadan genel ya da özel uyum programı

h) Asistan hekimlere eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında 
edinecekleri tıbbi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları 
konusunda bilgilendirme

k) Bilimsel literatüre ulaĢma, makale yazma, sunum yapma konusunda 
bilgilendirme

Nasıl bir eğitim verilmektedir?

l) Klinik ve deneysel araĢtırma konusunda eğitim

Hangi kıdemde ve nasıl bir eğitim verilmektedir?

m) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki geliĢimin önemi 
konusunda aydınlatma

Ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminer vb. etkinliklere katılım 
teĢvik edilip, destek sağlanması

n) Ara sınavlar hangi sıklıkta yapılmaktadır?

V. Eğitim Programı



o) Asistan karnesi 

Bu karneler belli aralıklarla denetlenmesi ve onaylanması

p) Asistan karneleri uzmanlık sınavı öncesinde incelenmesi

r) Eğitim sırasında baĢvurulacak kaynak listeleri asistan 
hekimlere verilmesi

s) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmesi

Gözden geçirme sırasında asistan hekimler görev alması

t) Eğitim sırasında asistan hekimlerin değerlendirmeleri

Hangi sıklıkta ve nasıl yapılmaktadır? 

Asistan hekimlere geri bildirim verilmekte midir ?

u) Asistan hekimlerin eğitiminden sorumlu kiĢi/kurul 

V. Eğitim Programı



I. Temel Bilgiler:

II.Alt Yapı Olanakları

III.AraĢtırma Olanakları

IV.Eğitim Olanakları

V. Eğitim Programı

VI. Rutin 

Kurumdan Ġstenen Bilgiler



a)Eğitim sırasında asistan hekimlerin haftalık 

çalıĢma okuma-eğitim, poliklinik ve servis 

iĢlerine ayrılan zaman

b) Eğitim sırasında asistan hekimler hangi 

kıdemde ve hangi sıklıkta nöbet tutmakta

c) Nöbet odalarında olanaklar (internet, 

duĢ/tuvalet vb.)

VI. Rutin 



UEMS’den (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) eş yetkilendirme belgesi almış olan 
anabilim dalları/ bilim dalları

1- Üroloji  (2005) 

2- Beyin Cerrahisi (2006)

3- Kadın Hastalıkları ve Doğum  (2008)

4- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (2010)

5- Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı (Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı) (2010)

6- Perinatoloji Bilim Dalı (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı) (2010)

7- Nükleer Tıp (2011)

8- Göğüs Cerrahisi (2011…)

Ġstanbul Tıp Fakültesi Eşyetkilendirme Profili



Temel Bilimler

 Anatomi 

 Biofizik

 Biyokimya

 Biyoistatistik ve Tıp BiliĢimi 

 Deontoloji ve Tıp Tarihi 

 Fizyoloji 

 Histoloji ve Embriyoloji 

 Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji

 Tıbbi Bioloji

 Tıp Eğitimi

 Yönerge Yok

 UEMS temsili yok

 Medical Biopathology

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok

 Medical Microbiology

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok



Temel Bilimler
Anatomi 
Biofizik

Biyokimya
http://www.febs.org/

http://www.uems-smb.org/

Biyoistatistik ve Tıp 
Bilişimi 
Deontoloji ve Tıp 
Tarihi 
Fizyoloji 
Histoloji ve 
Embriyoloji 
Mikrobiyoloji ve 
Klinik Mikrobiyoloji 

http://www.escmid.org/
http://www.uems-smb.org/

Tıbbi Bioloji
Tıp Eğitimi

http://www.febs.org/
http://www.febs.org/
http://www.febs.org/
http://www.febs.org/
http://www.febs.org/
http://www.febs.org/
http://www.escmid.org/
http://www.escmid.org/
http://www.escmid.org/
http://www.escmid.org/


Dahili Bilimler

 Aile Hekimliği 

 Adli Tıp 

 Çocuk Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

 Dermatoloji 

 Enfeksiyon Hastalıkları

 Farmakoloji ve Klinik 

Farmakoloji

 Fizik Tedavi Rehabilitasyon 

 Göğüs Hastalıkları 

 Halk Sağlığı 

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok

 Child and Adolescent

Psychiatry

 Pediatrics

 Dermato-Venereology

 Infectious Diseases

 UEMS temsili yok

 Physical and Rehabilitation

Medicine

 Pneumolgy

 Public Health



Dahili Bilimler
 Ġç Hastalıkları

 Kardiyoloji

 Nükleer Tıp

 Nöroloji 

 Psikiyatri

 Radiodiagnostik

 Radyasyon Onkolojisi 

 Spor Hekimliği 

 Sualtı Hekimliği ve 

Hiperbarik Tıp 

 Tıbbi Ekoloji ve 

Hidroklimatoloji

 Tıbbi Genetik 

 Internal Medicine

 Cardiology

 Nucleer Medicine

 Neurology

 Psychiatry

 Radiotherapy

 Sports Medicine

 UEMS temsili yok

 UEMS temsili yok

 Clinical Genetics



Dahili Bilimler
Aile Hekimliği 
Adli Tıp 

Çocuk Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları http://www.uems-cap.eu/documents/training/logbook_08-12-2000.pdf

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları http://www.eapaediatrics.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=3

Dermatoloji http://www.uems-ebdv.org/ebdv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=57

Enfeksiyon Hastalıkları http://www.uems-id.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55

Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon http://www.euro-prm.org/en/prm-board/certification-procedure.html?id=22

Göğüs Hastalıkları http://www.uems.net/Pneumology
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Kardiyoloji http://www.cardiology-accreditation.org/library/index.php

Nöroloji http://www.uems-neuroboard.org/ebn//index.php?option=com_wrapper&Itemid=52

Nükleer Tıp http://www.jrcptb.org.uk/specialties/ST3-SpR/Pages/NuclearMedicine.aspx

Psikiyatri http://www.uemspsychiatry.org/board/boardReports.htm

Radiodiagnostik http://uemsradiology.eu/

Radyasyon Onkolojisi http://www.estro-education.org/europeantraining/Pages/EuropeanCurricula.aspx

Spor Hekimliği www.efsma.net/DOCS/curriculumversion2.doc

Sualtı Hekimliği ve
Hiperbarik Tıp 
Tıbbi Ekoloji ve 
Hidroklimatoloji

Tıbbi Genetik 
https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/documents/countries/UEMS2009-15-
ClinGeneticsSpecialityTrainingProgramme-ADOPTED.pdf
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Cerrahi Bilimler
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 Çocuk Cerrahisi 

 Genel Cerrahi 

 Göğüs Cerrahisi 

 Göz Hastalıkları

 Kadın Doğum

 Kalp damar cerrahisi

 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 NöroĢırürji

 Ortopedi ve Travmatoloji

 Patoloji

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi

 Üroloji

 Anaesthesiology

 Pediatric Surgery

 Surgery

 Thoracic surgery

 Ophthalmology

 Gynaecology and Obstetrics

 Vascular surgery

 Neurosurgery

 Orthopaedics

 Anatomo-pathology

 Plastic, Reconstructive and

Aesthetic Surgery

 Urology



Cerrahi Bilimler

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon http://www.eba-uems.eu/page4/

http://www.euroanesthesia.org/sitecore/Content/Education/
Hospital%20Visiting%20and%20Training%20Accreditation%20Programme.aspx

Çocuk Cerrahisi http://www.uemspaedsurg.org/Handbook.htm#%C2%A0%20DOCUMENTS

Genel Cerrahi 
http://www.uemssurg.org/index.jsp?parent=D9D7131E1E546C85C125734F005
A3EA0

Göğüs Cerrahisi http://www.eacts.org/

Göz Hastalıkları http://ebo-online.org/newsite/Resources/default.asp

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum

http://www.ebcog.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7&
Itemid=8

Damar cerrahisi http://www.uemsvascular.com/?vis=5

http://uemsvascular.com/files/FEBVS/Draft_syllabus
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Cerrahi Bilimler
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları http://orluems.com/index.asp?seccion=8&apartado=9

Nöroşirurji. 
http://admin.uems.net/uploadedfiles/1051.
pdf
http://www.springerlink.com/content/42k0054142v12224/
http://www.springerlink.com/content/5604hw5088374172/

Ortopedi ve Travmatoloji. http://www.uems-ortho.org/html/essentials_extern.html

Patoloji. http://www.europathol.org/
http://www.uems-smb.org/board/fellowship_of_the_Board_2001.pdf

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi http://www.ebopras.org/downloads/2011/EBOPRAS_Logbook_2011.xls

http://www.ebopras.org/downloads/2011/Syllabus_EBOPRAS_Final2011.doc
http://www.ebopras.org/downloads/2011/Assessment_form.pdf
http://www.ebopras.org/downloads/Chapter_6_EBOPRAS_final_2011.doc
http://www.ebopras.org/accreditation.php

Üroloji http://www.ebu.com/residency-curriculum/
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Yandallar

Geriatric medicine
http://www.uemsgeriatricmedicine.org/documents/important_documents/accr
editation_for_specialist_training.pdf

Pediatrik Endokrinoloji http://www.eurospe.org/education/education_accreditation.html

Pediatric Cardiology http://www.uems.net/Paed_Cardiology

Pediatric Urology
http://www.espu.org/eapu-jcpu/35-requirements-and-certification/35-
minimal-requirements-for-paediatric-urology-specialist-training

Gastro entero hepatoloji http://ugs.rs/download/The%20Blue%20Book%20Draft%206%2024th%20May
%202011%20No%20Logo%20(1).doc

Dermato-patoloji http://www.icdermpath.org/1/index.php?option=com_content&view=article&i
d=4&Itemid

Endorkinoloji
uems-endo.homepage.dk

www.euro-endo.org

Nefroloji http://www.uems.net/Nephrology

Romatoloji http://admin.uems.net/uploadedfiles/241.pdf

Baş ve Boyun cerrahisi http://www.orluems.com/gestor
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Temel Bilimler

 Klinik Biokimya

 Mikrobioloji ve klinik mikrobioloji

 2 AD akredite edilebilir

 10 AD var



Dahili Bilimler
 Çocuk Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

 Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

 Dermatoloji 

 Enfeksiyon Hastalıkları

 Göğüs Hastalıkları 

 Halk Sağlığı

 Ġç Hastalıkları.

 Kardiyoloji

 Nöroloji 

 Psikiyatri

 Radiodiagnostik

 Radyasyon Onkolojisi 

 Spor Hekimliği 

 Tıbbi Genetik

14 AD akredite edilebilir

2 AD akredite edilmiş

21 AD var



Cerrahi Bilimler

 Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon

 Çocuk Cerrahisi 

 Genel Cerrahi 

 Göğüs Cerrahisi 

 Göz Hastalıkları

 Kalp damar cerrahisi

 Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları

 NöroĢırürji

 Ortopedi ve 

Travmatoloji

 Patoloji

 Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi

11 AD akredite edilebilir

2 AD akredite  edilmiş

13 AD var



Yan Dallar

 Geriatrik tıp

 Pediatrik Endokrinoloji

 Pediatrik Kardiyoloji

 Pediatrik Uroloji

 BaĢ ve Boyun cerrahisi

 Dermato-patoloji

 Endokrinoloji

 Nefroloji

 Romatoloji

8 yan dal akredite edilebilir

2 yan dal akredite edilmiş



Varılan Sonuç

 Her anabilim dalı UEMS ve Avrupa Board’unun

oluĢturduğu yönergelere uygun kendi 

özdenetimini yapabilir

 Avrupa Board’larınca  akreditasyon yapılabilen 

anabilim dalları bu konuda gönüllü olabilir

 Avrupa Board’u olmayan  anabilim dalları ulusal 

uzmanlık dernekleri ile bu konuda temasa 

geçebilir



Süreç

 Akredite olmayan anabilim dallarından 15 

Ağustos’a kadar öz değerlendirme raporu 

alınması

 Öz değerlendirme raporlarının ITF Dekan’ında 

bulunduğu UEEK’de tartıĢılması 

 Her anabilim dalının akreditasyonu için gerçekçi 

bir süre belirlenmesi

 Bu sürede akredite olan anabilim dallarından 

süreci yöneten öğretim üyelerinin klavuzluk

yapması



No  

Akredite olmuş 

Anabilim 

Bilim Dalları Birimi 

Akreditasyon sürecinde temsil 

edecek öğretim üyesi 

1

Doç.Dr.Filiz 

AKYÜZ        

(Ġç Hastalıkları 

Anabilim 

DalıGastroenter

ehepatoloji

Bilim Dalı ) 

TIBBĠ GENETĠK ANABĠLĠM DALI Prof.Dr.Hülya KAYSERĠLĠ

2
ÇOCUK SAĞ.ve HAST.ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER

3
ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr.ġükrü PALANDUZ

4
KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr.Zehra BUĞRA

5
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Prof.Dr.Esen KIYAN

6

Prof. Dr.Ayşe

MUDUN    

(Nükleer Tıp 

Anabilim Dalı) 

RADYODĠAGNOSTĠK ANABĠLĠM DALI Prof.Dr.Kubilay AYDIN

7
RADYASYON ONKOLOJĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Rasim MERAL

8 HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr.Nurhan ĠNCE

9 ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Nadir ARICAN

10 DERMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr.Güzin ÖZARMAĞAN



11

Prof.Dr.Aydan 

ORAL  

(Fiziksel Tıp ve 

Reh.Anab.Dalı 

SPOR HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI  

12

SUALTI HEKĠMLĠĞĠ ve HĠPERBARĠK TIP 

ANABĠLĠM DALI  
Prof.Dr.ġamil AKTAġ

13

TIBBĠ EKOLOJĠ ve HĠDROKLĠMATOLOJĠ 

ANABĠLĠM DALI 
Doç.Dr.Mine KARAGÜLLE

14

ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM 

DALI  
Prof.Dr.Ömer Haluk ERAKSOY

15

Prof.Dr.Talat 

KIRIġ 

(NöroĢirurji 

Anabilim Dalı)  

NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr.Betül BAYKAL

16
PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr.Mehmet RaĢit TÜKEL

17
ÇOCUK RUH SAĞ.ve HAST.ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Salih ZOROĞLU

18

FARMAKOLOJĠ VE KLĠNĠK FARM. ANABĠLĠM 

DALI  

Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRK 

ÇELĠK

19
FĠZYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 

Prof. Dr. Ümmihan ALKAÇ 

ĠġOĞLU

20
Prof.Dr.Taner 

KOÇAK  

(Üroloji 

Anabilim Dalı) 

ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM 

DALI  
Doç.Dr.Önder KILIÇOĞLU

21
ANESTEZĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr.Nüshet Mert ġENTÜRK

22
ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI Doç.Dr.AyĢin KALE



23

Prof.Dr.Sinan 

BERKMAN 

(Kadın Hast.ve 

Doğum 

Anab.Dalı)

GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM

24
PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr.Dilek YILMAZBAYHAN

25

BĠOKĠMYA ANABĠLĠM DALI  Prof.Dr. Nilgün Sema GENÇ

26

Prof.Dr.Atıl 

YÜKSEL (Kadın 

Hast.ve Doğum 

ABD/Perinatoloji 

Bilim Dalı)

KULAK BURUN BOĞAZ HAST.ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr.Nesil KELEġ

27
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI  Doç.Dr.AyĢe PALANDUZ

28
HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Doç. Dr. Bülent AHISHALI

29

PLAST., REKONSTRÜKTĠF ve ESTETĠK 

CERR.ANABĠLĠM DALI 
Doç.Dr.Erdem GÜVEN

30

Uzm. Dr. Serhan 

TANJU (Göğüs 

Cerrahisi Anab. 

Dalı)

ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI  Doç. Dr. Feryal GÜN

31
GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Oktar ASOĞLU

32

KALP  DAMAR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr.Ufuk ALPAGUT



ÖZ DEĞERLENDĠRME

1. Kurum adı: 

2. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve 

hedefleri var mıdır ? 

Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: 

3. Uzmanlık eğitimi süresi ne kadardır? 

Kurumdan son 5 yılda uzman olanların 

sayısı 

4. Ġnsan gücü değerlendirmesi (sayı belirtiniz) 

a) Tıp Fakültesi 

Asistan hekim: 

Uzman hekim: 

Yardımcı doçent: 

Doçent: 

Profesör: 

b) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Asistan hekim: 

Uzman hekim: 

Başasistan: 

Klinik şef yardımcısı: 

Klinik şefi: 

c) Diğer sağlık personeli sayısı 

Psikolog: 

Hemşire: 

Sosyal hizmet uzmanı: 

Tıbbi sekreter: 

Diğer (belirtiniz): 

5. Kurumda son 5 yılda yapılmış yayınların sayısı* 

a) Ulusal dergi 

TUBĠTAK dizininde: 

TUBĠTAK dizini dışında: 

b) Uluslararası dergi 

SCI-Exp kapsamında: 

SCI-Exp kapsamı dışında: 

c) Kitap 

Özgün: 

Çeviri: 

Ulusal: 

Uluslararası: 

d) Bildiri 

Yurtiçi kongreler: 

Yurtdışı kongreler: 

* Yayınlarının listesi verilmelidir. 



ÖZ DEĞERLENDĠRME
6. Eğitim verilen kurum açısından alt yapı 

olanaklarının değerlendirilmesi 

a) Yataklı servis var mı? 

Yatak sayısı: 

Yatan hasta sayısı (yılda): 

b) Ayaktan hasta takip biriminde (poliklinik) 

görülen hasta sayısı (yılda) 

Genel poliklinik: 

§ Özelleşmiş poliklinikler (belirtiniz): 

c) Acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 

(yılda): 

d) Konsültasyona gidilen hasta sayısı (yılda): 

e) Tanı amaçlı olarak uygulanan testler ve 

sayıları (yılda) 

§ Belirtiniz: 

f) Uygulanan özelleşmiş tedavi yöntemleri ve 

hasta sayıları (yılda) 

§ Belirtiniz: 

g) Rehabilitasyon tedavisi programı var mı? 

Rehabilitasyon tedavisine alınan hasta 

sayısı (yılda): 

h) Düzenli olarak toplanan Sağlık Kurulu var 

mı? 

Düzenlenen Sağlık Kurulu raporu sayısı 

(yılda): 

Cerrahi branşlar

i) Yıllık ameliyat sayısı: 

Ameliyat gruplarına göre dağılım: 

j) Acil dışındaki haftalık ameliyat odası sayısı: 

k) Acil cerrahi hizmeti verilmekte midir? 

Evet ise; kliniğe yatan yıllık acil hasta 

sayısı: 

l) Kliniğinize bağlı cerrahi yoğun bakım var mı? 

Var ise, yatak sayısı: 

m) Enfeksiyon kontrol komitesi var mı? 

n) Beslenme destek ünitesi var mı? 

ö) Deneysel araştırma laboratuvarı olanakları 

nelerdir? 

p) Kliniğinizde endoskopi laboratuvarı var mı? 



ÖZ DEĞERLENDĠRME

7. Eğitim açısından alt yapı olanaklarının 

değerlendirilmesi 

a) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane 

kütüphanesi var mı? 

§ Kitap sayısı (son 1 yılda alınan): 

§ Abone olunan süreli dergi sayısı: 

b) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane 

kütüphanesinin internet olanakları ile 

alanınızdaki süreli dergilere ulaşabiliyor 

musunuz? 

c) Eğitim verilen kurumun kendine ait 

toplantı salonu var mı? 

d) Eğitimde kullanılan TV/video var mı? 

e) Barkovizyon (data projeksiyon) 

makinesi var mı?

f) Alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası 

kurumlarla eğitim ilişkisi var mı? 

Varsa, kiminle olduğu ve niteliği: 

8. Eğitim programının değerlendirilmesi 

a) Eğitim programı oluşturulmuş 

mudur? 

§ Kuramsal: 

§ Uygulamalı: 

*Yıllık Eğitim Programı verilmelidir. 

b) Eğitim programının içeriği 

(çekirdek eğitim programı), edinilecek 

beceriler liste 

halinde asistan hekimlere verilmekte midir? 

c) Eğitim programının yıllara göre 

uygulanması ve dağılımı yapılmış mıdır? 

Yapılmış ise, eğitim başında 

bu program asistan hekimlere 

verilmekte midir? 

d) Uygulanan iç ve dış rotasyonlar var 

mıdır ve süreleri nelerdir? 



ÖZ DEĞERLENDĠRME
e) Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve 

tutumun içeriği ve kapsamı belirlenmiş midir? Bu bilgiler 

asistan hekimlere verilmekte midir? Rotasyon dönüşü geri 

bildirim alınmakta mıdır? 

f) Düzenli eğitim toplantıları yapılıyor mu? 

Yapılıyorsa, sıklığı: 

§ Olgu sunumu: 

§ Konferans /ders: 

§ Dergi klubü: 

§ Asistan semineri: 

g) Asistan hekimlere eğitime başlamadan genel ya 

da özel uyum programı uygulanmakta mıdır? 

h) Asistan hekimlere eğitimleri sırasında 

uzmanlıklarını aldıklarında edinecekleri tıbbi, etik yetkiler 

ve bu yetkilerin sorumlulukları konusunda 

bilgilendirilmekte midir? 

Evet ise, nasıl yapılmaktadır? 

k) Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum 

yapma konusunda bilgilendirme yapılmakta mıdır ? 

Evet ise, nasıl bir eğitim verilmektedir? 

l) Klinik ve deneysel araştırma konusunda eğitim 

verilmekte midir? 

Evet ise, hangi kıdemde ve nasıl bir eğitim 

verilmektedir? 

m) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki 

geliĢimin önemi konusunda aydınlatma yapılmakta mıdır? 

Ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminer vb. etkinliklere 

katılım teĢvik edilip, destek sağlanmakta mıdır? 

n) Ara sınavlar yapılmakta mıdır? 

Yapılıyorsa, hangi sıklıkta yapılmaktadır? 

o) Asistan karnesi kullanılmakta mıdır? Bu karneler 

belli aralıklarla denetlenmekte ve onaylanmakta mıdır? 

p) Asistan karneleri uzmanlık sınavı öncesinde 

incelenmekte midir? 

r) Eğitim sırasında baĢvurulacak kaynak listeleri asistan 

hekimlere verilmekte midir? 

s) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmekte 

midir? Gözden geçirme sırasında asistan hekimler görev 

almakta mıdır? 

t) Eğitim sırasında asistan hekimlerin 

değerlendirmeleri yapılmakta mıdır? 

Evet ise, hangi sıklıkta ve nasıl yapılmaktadır? 

Asistan hekimlere geri bildirim verilmekte 

midir ? 

u) Eğitim sırasında asistan hekimlerin geri bildirimleri 

alınmakta mıdır? 

Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır? 
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v) Eğitim sırasında asistan hekimler eğitim verilen kurum içinde 

rotasyon (poliklinik, servis vb.) yapmakta mıdır? 

Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır? 

y) Asistan hekimlerin eğitiminden sorumlu kiĢi/kurul var mı? 

9. Hizmet 

a) Eğitim sırasında asistan hekimlerin haftalık çalıĢma saatlerinin 

ne kadarı okuma-eğitim, poliklinik ve servis iĢlerine ayrılmaktadır? 

(Haftadaki toplam çalıĢma saati dikkate alınarak ortalama değerler 

verilmelidir). 

b) Eğitim sırasında asistan hekimler hangi kıdemde ve hangi 

sıklıkta nöbet tutmaktadırlar? 

c) Nöbet odalarında olanaklar nelerdir? (internet, duĢ/tuvalet vb.) 

10. Eğitici kadroda bulunan kiĢilerden Yeterlik Belgesini almıĢ 

olanların sayısı kaçtır ? 

§ Sınavsız verilen: 

§ Sınavla verilen: 

11. Asistan hekimlerin uzmanlık eğitiminin son yılında Yeterlik Yazılı 

Sınavına girmeleri yönünde bir uygulama yapılmakta mıdır? 

12. Son 5 yılda eğitim verilen kurumdan uzmanlığını alanlardan, 

sınavlı yeterlik belgesi alanların sayısı nedir? 
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1. Personel 

Asistan hekimlerin isim ve adresleri, eğitimdeki süreleri. 

2. Klinik deneyim 

Asistan karneleri dikkate alınarak asistan hekimlerin klinik 

deneyimlerinin tanımlanması. 

3. Eğitimin tanımlanması 

Asistan hekimlerin eğitim süreci üzerine yapılan yorumlar. 

4. Asistan hekimler için olanaklar 

Kalacak yer, sekreter desteği, personelin kullanımı için 

donanım, kütüphaneye ulaĢım, çalıĢma odası, araĢtırma 

olanakları. 

5. ĠĢ bölümü 

Asistan hekimlerin kendi arasında ve asistan hekimler 

ile uzman hekimler arasındaki iĢ bölümünün 

tanımlanması. 

6. ÇalıĢma saatlerinin tanımlanması 

ÇalıĢma saatlerinin tanımlanması; gözetim altında 

verilen eğitim, gözetim olmadan verilen eğitim ve klinik 

çalıĢma süreleri arasındaki iliĢki. Üniversite eğitimcisinin 

eğitiminin kapsamı. Resmi ve fırsatlar değerlendirilerek 

yapılan eğitim arasındaki iliĢki. AraĢtırma ve çalıĢma için 

harcanan zamanın tanımı. Rapor eğitimin süresine göre 

özgülleĢtirilmelidir. 

1. Genel değerlendirme. 

a) Anabilim dalı baĢkanı / klinik Ģefi tarafından verilen 

bilgilerin, bilgilenme formunda aktarılan bilgiler ile örtüĢüp 

örtüĢmediğinin kontrol edilmesi. 

b) Eğitimin verildiği kurumun alt yapısı (binanın durumu, 

eğitim birimlerinin durumu, servis yatakları, günlük bakım birimleri 

gibi) ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. 

c) Eğitim verilen kurumun yapısı (yatak dağılımı, günlük 

bakım, yoğun bakım, ayrı muayene ve tedavi odaları, özel 

gereksinimler için vizit sırasında gerekebilecek teknik olanaklar gibi) 

ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. 

d) Eğitim verilen kurumdaki özellikli bölümler 

(ameliyathane, uyandırma, endoskopi odası, acil poliklinik gibi) ile 

ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. 

e) Ayaktan takip biriminin (poliklinik) yapısı ile ilgili 

bilgilerin gözden geçirilmesi (büyüklüğü ve organizasyonu, yerleĢimi, 

donanımı, randevu sistemi, muayene bölümleri, uzman hekim 

gözetimi, kayıt sistemi, asistan hekimlerin kalıĢ süreleri, hasta sayısı 

ve acil olgu sayısı gibi). 

f) Kurumda çalıĢan eğitici ve asistan hekimlerin sayısı ve çalıĢma 

saatlerinin kontrolü 

g) Son 5 yılda uzman olan hekim sayısı 

h) Her bir asistan hekimin sorumlu olduğu yatak sayısı ve bunu 

denetleyen/sorumlu olan 

gözetmenin düzeyi 

i) Klinik ve eğitim vizitlerinin organizasyonu ve kimin 

tarafından gerçekleĢtirildiği 

j) Hasta baĢvurusu ile ilgili düzenlemeler 
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l) Acil olgularla ilgili düzenlemeler 

m) Diğer sağlık personeli ile iliĢkiler 

n) Diğer tıp birimleriyle iliĢkiler 

ö) Kurumdaki nitelik geliĢimi ve kontrolü ile ilgili iĢlemler 

2. Laboratuar hizmetleri: 

a) Laboratuvarının durumu, niteliği ve olanaklar 

b) Laboratuar birimlerinde eğitimin eriĢilebilirliği 

c) Klinik laboratuarda çalıĢanlar ile klinikte çalıĢanlar 

arasındaki konsültasyonların düzenlenmesi 

d) Laboratuar birimindeki geçerli eğitim olanakları 

3. Radyoloji/görüntüleme 

Radyologlar ile klinikte çalıĢanlar arasındaki konsültasyonların 

düzenlenmesi, çalıĢan kadronun ve asistan hekimlerin 

eğitimlerinin düzenlenmesi 

4. Rehabilitasyon 

Verilen hizmetlerin yaygınlığı, halk sağlığı servisleri ile 

bağlantı, hemĢire ve sağlık personelleriyle düzenli 

toplantılar. 

5. Yoğun bakım 

Birim sorumlusu kim? Görevli doktorlar yoğun bakım 

hizmetlerinin kullanımında deneyim kazanma fırsatına 

sahipler mi? 

6. Uzmanlık eğitimi olanakları 

Makale saati, diğer hastanelerin uzmanlık eğitimi 

olanaklarına ulaĢım, eğitim amaçlı servis visitleri, 

pratisyen hekimlerin katılabileceği toplantılar, pratisyen 

hekimlerin uzman hekimlere ulaĢma kolaylıkları. 

7. AraĢtırmalar 

a) AraĢtırma projelerine katılım ve zaman ayırma 

kolaylığı asistan hekimler için sağlanıyor mu? 

b) Son 5 yıl içindeki yayınların sayısı, değerlendirilmesi 

ve bu yayınlarda asistan hekimlerin ve uzman hekimlerin 

birinci ve ikinci isim olup olmadıkları. 

8. Kütüphane 

a) Eğitim verilen kurum ve hastanedeki kütüphanenin 

durumu, genel kaynak kitaplara ulaĢılabilirlik, abone olunan 

dergi ve kitap sayısı. 

b) Ġnternet ve diğer bilgisayar tabanlı araĢtırma 

olanaklarına eriĢim ve bunlardan yararlanabilme. 

9. Kayıtlar 

a) ArĢivleme (genel ve klinik arĢivi) 

b) Hasta dosyalarında tanı, ayıncı tanı ve tedavi 

programlarının, yapılan iĢlemlerin 

sonuçlarının yer aldığı epikrizler, çıkıĢ kağıtları yer alıyor mu? 

c) Hasta dosyalarında laboratuvar, röntgen ve patoloji 

sonuçları yer alıyor mu? 
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10. Asistan hekimlerle görüĢme 

a) Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da 

daha az asistan hekim var ise, tümüyle;10'dan fazla 

asistan hekim var ise, Ziyaret Kurulu'nun, 10'dan 

az olmamak üzere, her bir eğitim yılını göz önüne 

alarak belirleyeceği sayıda asistan hekim ile, 

görüĢme içeriğinin gizliliği hakkında güvence 

verilerek görüĢme yapılması. 

b) Asistan hekimler, ulusal gereksinimler ve 

eğitim programı hakkında 

bilgili mi? 

c) Mevcut çalıĢma koĢullarının kendi 

gereksinimlerini karĢılayacak düzeyde olduğunu 

düĢünüyorlar mı? 

d) ÇalıĢmaları yeterli ve uygun mu? 

e) Verilen eğitim hakkında ne düĢünüyorlar? 

Eğiticilerin eğitime katkısı hangi düzeyde? Eğitim 

hangi sıklıkla gözetim altında veriliyor? 

f) AraĢtırma için yeterli zaman var mı? 

g) Asistan karnesinin kontrol edilmesi 

h) Uzmanlık eğitimi ve hasta bakım sürecinde 

etik ilkelere uyulması konusunda ne düĢünüyorlar? 
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