TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU
EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Form-1
EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM
DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI
DEĞERLENDİRME FORMU

(UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme kriterlerinden uyarlanmıştır)

1. Kurum Adı:
2. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır ?
Varsa amaç ve hedeflerinizi belirtiniz:
3. Uygulanan eğitim süresi nedir ?
4. a.) Cerrahi üst alan / Yan dal eğitimi yapılmakta mıdır?
Evet ise hangi alanlarda ve kaç yıl süreyle yapılmaktadır?
b.) Cerrahi alt çalışma birimleri (çalışma grupları) var mıdır ? Var ise hangileridir ?
5. İnsan gücü değerlendirmesi (Sayı belirtiniz)
a.) Tıp fakültesi ;
Araştırma Görevlisi:
Uzman:
Öğretim Görevlisi:
Yardımcı Doçent:
Doçent:
Profesör:
b.) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ;
Asistan :
Uzman :
Baş Asistan :
Şef Yardımcısı :
Klinik Şefi :
* Klinikteki Prof. /.Doç. sayısı
c.) Diğer sağlık personeli sayısı (Hemşire, teknisyen, vs..):
6. Son 5 yıllık yayın sayısı :
a.) Ulusal :
b.) Uluslararas :

TUBİTAK dizininde :
SCI-Exp kapsamındaki dergi:

* Yayınlarının listesi verilmelidir.
7. Alt yapı olanaklarının değerlendirilmesi:
a.) Yıllık poliklinik sayısı:
b.) Yatak sayısı:

Yıllık yatan hasta sayısı:

c.) Yıllık ameliyat sayısı:
1) Ameliyat gruplarına göre :
Özellikli ameliyat:
Büyük ameliyat:
Orta ameliyat:

SCI dışı dergi :

Küçük ameliyat:
2) Sistemlere göre dağılımı
d.) Haftalık ameliyat odası sayısı (acil dışındaki):
e.) Günü birlik ameliyat olanaklarınız var mıdır? Varsa nelerdir?
f.) Hastanenizde acil sevis çalışmakta mıdır ?
g.) Servisinizde acil cerrahi hizmeti verilmekte midir ?
1. Evet ise ; Kliniğe yatan yıllık acil / travma hastası sayısı ?
2. Hayır ise ; Bu eğitim nasıl verilmektedir ?
h.) 1. Cerrahi yoğun bakım (Cerrahi Kliniğine bağlı) var mı ?
Var ise düzeyi (Düzey-I, II ya da III) ve yatak sayısı:
2. Diğer AD/Klinik’lerine bağlı yoğun bakım var mı ?
Bu üniteden faydalanma oranınız nedir ?
ı.) Enfeksiyon kontrol komitesi var mı?

Varsa katkınız (Üyelik, başkanlık vs):

k.) Beslenme destek ünitesi var mı?

Varsa katkınız (Üyelik, başkanlık vs):

l.) Eğitim (simülasyon – maket vd....) ve deneysel araştırma laboratuvarı olanakları
nelerdir ?
m.) Endoskopi laboratuvarı var mı?
Ana Bilimdalı - Klinik içinde var
Gastroenteroloji BD içinde var
n.) Anabilim dalı / Klinik ve/veya Kurum kütüphanesi var mı?
Varsa Kitap sayısı :
Periyodik sayısı:
o.) Anabilim dalı / Klinik ve/veya Kurum kütüphanesi internet olanakları ile cerrahi
periodiklere ulaşabiliyor musunuz ?
Periodik sayısı :
p.) Tüm hastanenin / kliniğin arşivi var mı ?
r.) Alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla eğitim ilişkisi var mı?
Varsa kiminle olduğu ve boyutu :
8.) Tüm hastanenin olanaklarının sorgulanması
a) Patoloji AD/ Klinik olanakları / İİAB, Frosen olanağı var mı ?
b) Gastroenteroloji BD/ Klinik olanakları
c) Endokrinoloji BD/ Klinik olanakları

d) Onkoloji BD/ Klinik olanakları
e) Radyasyon Onkolojisi BD/ Klinik olanakları
f) Radyoloji AD/ Klinik olanakları ( Girişimsel radyoloji olanakları)
g) Nükleer Tıp AD/ Klinik olanakları
9.) Eğitim programının değerlendirilmesi:
a.) Eğitim programı belirlenmiş midir?
Teorik:
Pratik:
Eğitim programının içeriği (Çekirdek eğitim programı) bilgi kapsamları,
edinecekleri beceriler liste halinde asistan/araştırma görevlilerine verilmekte
midir?
b.) Eğitim programının yıllara göre uygulanması ve dağılımı yapılmış mıdır?
Yapılmış ise eğitim başında bu program asistan/araştırma görevlilerine verilmekte
midir?
c.) Uygulanan iç ve dış rotasyonlar ve kurumsal kuralları var mıdır ve süreleri
nelerdir?
d.) Rotasyonlarda edinmeleri gerekli bilgi, beceri ve tutum içeriği ve kapsamı
belirlenmiş ve asistan/araştırma görevlilerine verilmekte midir? Rotasyon dönüşü
geri bildirim alınmakta mıdır ?
e.) Eğitim toplantıları yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi toplantılar hangi süre ve
sıklıkta yapılmaktadır? (*Yıllık Eğitim programı eklenmeli)
f.) Asistan/araştırma görevlilerine eğitime başlamadan genel ya da özel uyum
programı verilmekte midir?
g.) Asistan/araştırma görevlileri eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında
edinecekleri medikal, legal,cerrahi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları
konusunda bilgilendirilmekte midir? Evet ise nasıl yapılmaktadır?
h.) Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda bilgilendirme
yapılmakta mıdır ? Evet ise nasıl bir eğitim verilmektedir?
ı.) Klinik ve deneysel araştırma konusunda eğitim verilmekte midir? Evet ise hangi
kıdemde ve nasıl bir eğitim verilmektedir?
k.) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişimin önemi konusunda
aydınlatma yapılmakta mıdır? Ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminer vs
gibi etkinliklere katılım teşvik edilip, destek sağlanmakta mıdır?
l.) Ara sınavlar yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi sıklıkta yapılmaktadır?

m.) Asistan eğitim karneleri kullanılmakta mıdır? Bu karneler belli aralıklarla
denetlenmekte ve onaylanmakta mıdır?
n.) Asistan karneleri uzmanlık sınavı öncesinde incelenmekte midir?
o.) Eğitim sırasında başvurulacak kaynak listeleri asistan/araştırma görevlilerine
verilmekte midir?
p.) Asistan/araştırma görevlilerinin yaptıkları ameliyat sayıları ve bu ameliyatların
sistemlere göre sayısal dağılımları nedir?
r.) Klinikte yapılan ameliyatların yüzde kaçı asistan/araştırma görevlileri tarafından
yapılmaktadır?
s.) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmekte midir? Gözden geçirilme
sırasında asistan/araştırma görevlileri görev almakta mdıır?
t.) Eğitim sırasında asistan/araştırma görevlileri değerlendirmeleri yapılmakta mıdır?
Evet ise hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır? Asistana geri bildirim verilmekte
midir ?
u.) Eğitim sırasında asistan/araştırma görevlileri geri bildirimleri alınmakta mıdır?
Evet ise hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?
v.) Eğitim sırasında asistan/araştırma görevlileri anabilim dalı içinde / genel cerrahi
klinikleri arasında rotasyon yapmakta mıdır? Evet ise hangi sıklıkta, nasıl
yapılmaktadır?
y.) Asistan eğitiminden sorumlu kişi/kurul var mı?
11. Hizmet
a.) Eğitim sırasında asistan/araştırma görevlilerinin haftalık çalışma saatlerin ne kadarı
okuma-eğitim, ameliyathane ve servis işlerine harcanmaktadır (haftadaki toplam çalışma saati
dikkate alınarak ortalama değerlerin mutlak verilmesi istenir).
b.) Eğitim sırasında asistan/araştırma görevlileri hangi kıdemde hangi sıklıkta nöbet
tutmaktadır?
c.) Nöbet odalarında olanaklar nelerdir? (TV, İnternet, duş/tuvalet vs)
12: Eğitici kadroda bulunan kişilerden Türk Cerrahi Yeterlik Belgesini alan eğitmenlerin
sayısı kaçtır ?
Derneğin doğrudan verdiği
Sınavla verilen
13: Asistan / Araştırma Görevlilerinin son yıllarında Türk Cerrahi Yeterlik 1. Basamak
Sınavına girmeleri yönünde bir uygulama yapılıyor mu?
14: Uzmanlığını alanların iş bulma oranları nelerdir? (Mecburi hizmet sonrası)

