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Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, 
ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, 

yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile 

karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve 

rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta 

dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı 

gerektiren bir uzmanlık dalıdır. 

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde 

yeralan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı 

sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi 

için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. 

 
Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi vermekte olan kurumların TUK tarafından 

onaylanmış olan çekirdek eğitim müfredatı temelinde eğitim programlarını oluşturmaları ve 

TAHYK akreditasyon standartlarını karşılamaları beklenmektedir. TAHYK Akretitasyon 

standartları TTB – UDEK önerilerine uygun olarak 9 ana başlık halinde hazırlanmıştır.   

 

Dökümanda yer alan ana başlıklar: 

 

A. Eğitim Programının Amacı ve Hedefleri 

B. Eğitim Süreci 

C. Uzmanlık Öğrencileri 

D. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi 

E. Eğitim ve Öğretim Kadrosu 

F. Eğitim Ortamı ve Kaynakları 
G. Eğitim Programının , Değerlendirilmesi Süreci 
H. Yönetim ve Yürütme 

İ. Sürekli Yenilenme  Gelişim 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Standart Açıklama 

A. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI VE HEDEFLERİ 

A1. Program amaç ve hedefleri, 

bir Aile Hekimliği uzmanından 

beklenen yetkinlikleri 

kazandıracak şekilde 

tanımlanmış olmalıdır. 

Eğitim Programının amacı tanımlanırken aşağıdaki ölçütler göz 

önüne alınmalıdır. 

1. Aile Hekimliği çekirdek eğitim programında (ÇEP) 

tanımlanan en az gereklilikleri karşılamalıdır. 

2. İyi tıp eğitimi ilkelerini gözetmelidir 

3. Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermelidir. 

4. Acil durumlar ve tehditleri içermelidir. 

Aile Hekimliği uzmanlık eğitim programının hedefleri: 

1. Birinci basamak sağlık hizmet sunumunun geliştirilmesi, 

2. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasının sağlanması, 

3. Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, 

4. Bireylerin sağlık anlayışının ve toplumun sağlık bilincinin 

geliştirilmesi, 

5. Bireylerin akut ve kronik sağlık sorunlarının erken tanınması 

ve yönetilmesi, 

6. Sağlık sisteminin hizmet sunum basamakları arasındaki 

ilişkinin sağlanması ve bireyin tüm bakım gereksinimlerinin 

karşılanması, 

7. Hasta bakımında bütüncül (Biyopsikososyal) yaklaşımın 

benimsenmesi, 

8. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımının sağlanması, 

9. Etik kuralları ve hasta haklarını gözeten, 

10. Hasta ve çalışanlar ile iyi iletişim becerisi olan, 

11. Uzmanlık alanlarının sınırlarına saygılı ve meslektaşları ile 
iyi iletişim kurabilen uzmanların yetiştirilmesidir. 

A2. Uzmanlık eğitimi veren 

birimde Aile Hekimliği uzmanlık 

eğitim programının yapılandırma 

süreci açıklanmalıdır. 

Kurumdaki eğitim programının yapılandırma süreci aşağıdaki 

basamakları izlemiş olmalıdır. 

1. Yapılandırma programının planlanması 

2. Birimdeki eğiticileri bilgilendirme ve eğitiminin 

organizasyonu 

3. Organizasyon değişiklikleri; görev dağılımı, rollerin 

açıklanması, destek ve katkı verecek birimlerin sağlanması, 

iletişim yollarının tanımlanması 

4. Eğitim-öğretim yöntemleri ve ölçme- değerlendirme 

yöntemleri yetkinlik hedeflerinin düzeylerini karşılayacak 

şekilde, kurum ve birimin koşullarına uygun şekilde seçilmesi 

ve uygulama planının yapılması 

5. Program değerlendirme sisteminin oluşturulması 

6. Eğitim programının uygulanması 

7. Yapılandırma ve uygulama işleyişinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

8. Öğrenenlerin performansının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 



 

 

9.  Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, geri 

bildirimlerin toplanması ve değerlendirilmesi 

 Eğitim programı geliştirilirken etkilenen ve etkileyen tüm 

paydaşların katılımı sağlanmış olmalıdır. 

1.  Uzmanlık öğrencileri 

2.  Yöneticiler 

3.  Klinisyenler 

4.  Dış rotasyon birimlerinin temsilcileri 

5.  Hastalar 

A3. Amaç ve hedeflerin eğiticiler 

ve eğitim alanlar tarafından 

bilinmesi sağlanmalıdır. 

Programın amaç ve hedefleri yazılı (basılı ve/veya elektronik) 

olarak eğiticilere ve uzmanlık öğrencilerine bildirilmeli ve 

anlaşıldığından emin olunmalıdır. 

B. EĞİTİM SÜRECİ 

B1. Yapılandırılmış ve yazılı bir 

eğitim programı olmalıdır. 

Programın temel akışı zaman çizelgesi ile tanımlanmalıdır 

(iç/dış rotasyonları, tez süreci, değerlendirmeler). Yıllık 

program ve haftalık programlar şeklinde. 

B2. Eğitim programının 

yapılandırılmasında paydaşların 

katılımı sağlanmalıdır. 

Programdaki paydaşlar tanımlanmalı ve katılım yolları 

tanımlanmalı. 

B3. Öğrenme hedefleri, eğitim 

yöntemleri ile ilişkilendirilmiş 

olmalıdır. (GS) 

 

B4. Program başlangıcında bir 

uyum programı (oryantasyon) 

olmalıdır. 

Eğitim programının amaç ve hedefleri, çalışma kuralları ve 

yükümlülükler tanımlandığı ve açıklandığı uyum programı. 

B5. Eğitimde farklı eğitim 

yöntemleri kullanmalıdır. 

Dersler, seminerler, makale saati, olgu sunum/tartışmaları, 

multidisipliner toplantıları vb. 

B6. Öğrenme hedeflerinin 

kurumda karşılanamadığı 

durumlarda, bu durumun nasıl 

karşılandığı açık ve net biçimde 

tanımlanmalıdır. 

Kurumun alt yapı ve olanaklarının olmadığı durumlarda başka 

birim veya kurumlarda anlaşmalarla eğitimim 

tamamlanmasının sağlanması 

B7. Dış rotasyonların yapılacağı 

kurum/birimlerle hedefleri 

karşılamak üzere eğitim 

yöntemleri ve ölçme 

değerlendirme ölçüt/yöntemleri 

konusunda uzlaşma sağlanmış 

olmalıdır. 

Dış rotasyonların yapılacağı birim veya kurumlarla hedeflerin, 

eğitim ve ölçme- değerlendirme yöntemlerinin belirtildiği 

yazılı anlaşma olmalıdır. 



 

 

B8. Eğitim süreci, meslektaşlar ve 

diğer sağlık alanı çalışanları ile 

multidisipliner bir ekip içinde 

öğrenmeyi sağlamalı, 

meslektaşları ve diğer sağlık 

çalışanlarını eğitmek ve rehberlik 

yapmak için gerekli yeterlikleri 

geliştirmelidir. 

Uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencilerinin ilgili alanda sağlık 

hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da lideri olarak etkin şekilde 

çalışma ile sonuçlanan çok disiplinli bir ekip içinde 

öğrenmesini sağlamalıdır. 

Diğer sağlık mesleklerini yönlendirme ve öğretme yeterlikleri 

geliştirilmelidir. 

B9. Eğiticiler eğitim programına 

aktif katılımalıdır. 

Teorik dersler 

Klinik uygulamalar 

Saha uygulamaları 

Disiplenler arası çalışmalar 

Ortak çalışmalar 

C. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ 

C1. Uzmanlık öğrencileri tıpta 

uzmanlık sınavını kazanarak 

eğitim programına başlayan 

lisans mezunlarıdır. 

  

C2. Her uzmanlık öğrencisine ait 

kişisel eğitim dosyası olmalıdır. 

Eğitim dosyası kurum sekreterliğinde korunmalıdır. (erişime 

açık tıp fakültesi ve/veya AD sekreterliğinde/ kağıt kopya veya 

elektronik ortamda şeklinde) Kişisel eğitim dosyasında 

bulunması gerekli belgeler: 

Kimlik ve iletişim bilgilerini içeren fotoğraflı belge 

Tıp fakültesi diploması (onaylı fotokopisi ) 

Tamamladığı iç ve dış rotasyon belgeleri (başarılı olduğunu 

gösteren yazılı belgeleri içermeli) 

Ölçme değerlendirme belgeleri 

Uzmanlık öğrencisi ile ilgili tüm resmi evraklar 

C3. Her uzmanlık öğrencisinin 

kişisel portfolyo veya karnesi 

olmalıdır.  

Uzmanlık öğrencisinin eğitimi boyunca aldığı eğitimlerin, 

etkinliklerinin, uygulamalarının, sunumlarının, yayınlarının vb 

dökümü bulunduran portfolyo/ karnesi istendiğinde 

gösterilebilmelidir. 

C4. Her uzmanlık öğrencisine 

program başında eğitim programı 

ve takvimi verilmelidir. 

Eğitime başlarken bir sözleşme niteliğinde olan eğitim 

programı ve takvim uzmanlık öğrencisine teslim edilmelidir. 

Program ve takvimin uzmanlık öğrencisi tarafından 

anlaşıldığından emin olunmalıdır. 

C5. Eğitim programı ve takvimi 

uzmanlık öğrencisinin istek ve 

gereksinimleri doğrultusunda 

kişiselleştirilmeli ve düzenli 

aralıklarla gözden geçirilerek 

güncellenmelidir. (GS) 

Uzmanlık öğrencisi ile birlikte eğitim programının gözden 

geçirilmesi ve geribildirimler doğrultusunda düzenleme 

yapılabilmelidir 



 

 

C6. Uzmanlık öğrencilerinin ve 

eğiticilerin birbirlerini düzenli 

aralıklarla değerlendirmeleri için 

uygun ortam oluşturulmalıdır. 

Program sürecinde düzenli aralıklarla uzmanlık 

öğrencilerinden eğiticilerin ve eğiticilerden uzmanlık 

öğrencilerinin geri bildirimi ayrı ayrı alınmalıdır. Bu 

değerlendirmeler kurum başkanı tarafından ilgili öğretim 

üyesi ve uzmanlık öğrencisine bildirilmelidir. 

C7. Eğitim sürecinde bilimsel 

araştırma yönetimi, sunumu ve 

yayın haline getirme yetkinliği 

desteklenmelidir. 

Program sürecinde uzmanlık öğrencileri tez dışında da bilimsel 

araştırmalar yapması / katılması beklenir. Bu araştırmaların 

yönetimi, sunumu ve yayın haline getirilmesi konusunda 

uzmanlık öğrencileri sorumluluk almalıdırlar. Sonuçlanan 

çalışmalar karnelerde yazılmış olmalıdır. Bilimsel 

toplantılara/kurslara katılım teşvik edilmelidir. 

C8. Uzmanlık öğrencisinin 

sorumluluğunda yürütülecek 

uygulamalı, multidisipliner ve 

hasta/hasta yakınları ile iletişim 

gerektirecek görevler 

desteklenmelidir. 

Uzmanlık öğrencisi nöbet tutmalı, nöbet sürecinde sorumlu 

olarak kliniği yönetebilmelidir. Uzmanlık öğrencisi 

multidisipliner toplantı/komisyon/ konsey çalışmalarına 

katılmalıdır. 

C9. Uzmanlık öğrencileri 

eğitimlerinin bir bölümünde bir 

polikliniği gözetim altında 

yönetme sorumluluğunu 

almalıdırlar. 

Uzmanlık eğitiminin sonuna doğru, bir polikliniğin 

sorumluluğu verilmeli ve eğitici tarafından gözlenip 

değerlendirilmelidir. 

C10. Son yıl uzmanlık öğrencileri 

Aile Hekimliği Yeterlik Sınavı’na 

girmek için teşvik edilmelidir.(GS) 

Kurumun dernek çalışmaları ve yeterlilik sınavı ile ilgili 

uzmanlık öğrencilerini bilgilendirmelidir. Kurumda çalışan 

diğer uzmanların yeterlik belgelerinin olması eğitim alana 

örnek olacaktır. 

C11. Uzmanlık öğrencilerinin, 

meslektaşları ile birlikte 

çalışmalar yapması ve uzmanlık 

dernekleri çatısı altındaki 

etkinliklerde yer alması 

desteklenmelidir.(GS) 

Uzmanlık öğrencilerinin TAHUD üyelikleri, asistan 

komisyonunu üyelik ve ilgili derneklerin bilimsel etkinliklerine 

(bölge toplantısı, kurs, okul, sempozyum, kongre, e-posta 

gruplarını izlemek) katılımlarının özendirilmelidir. 

C12. İlgili alandaki bilimsel 

gelişmeler doğrultusunda 

uygulamalı kurslara katılmaları 

sağlanmalıdır.(GS) 

Uzmanlık öğrencilerinin uygulamalı kurslara katılımları 

özendirilmelidir. 

C13. Uzmanlık öğrencileri özlük 

hakları ve eğitim programlarının 

geliştirilmesi konularında 

bilgilendirilmeli ve konu ile ilgili 

toplantılarda temsil 

edilmelidirler. (GS) 

  

Uzmanlık öğrencileri kendileri ile ilgili konular 

konuşulduğunda akademik kurula davet edilmeli ve temsilen 

görüşleri alınmalıdır. Organizasyon değişimi süreçlerinde 

grubu ilgilendiren bir durum varsa fikirleri alınmalı ve 

temsiliyetleri sağlanmalıdır. 



 

 

C14. Uzmanlık öğrencilerinin bir 

temsilcisi olmalıdır. 

Eğitim sürecinde kendileri ile ilgili her konuda koordinasyonu 

sağlayan ve kendileri tarafından seçilen bir temsilci olmalıdır. 

Bu temsilcinin ne zaman ve hangi yöntemle seçildiği kurum 

uzmanlık eğitimi programında yazılı olmalıdır. 

Uzmanlık öğrencisi temsilcisinin görev ve sorumlulukları 

tanımlanmalıdır. 

D. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

D1. Ölçme Değerlendirme 

Yöntemleri 

En az 6 ayda bir yapılan yazılı sınav. 

Makale-seminer sunum değerlendirmesi. 

Gözleme dayalı iş başı değerlendirmeler. 

Uygulamaların değerlendirilmesi. 

Portfolio değerlendirmesi. 

Seminerlere katılım. 

Kongre ve Kurs katılımları. 

Bildiriler. 

Makaleler. 

Projeler. 

Dış rotasyon belgeleri. 

Tez süreci takibi. 

D2. Ölçme Değerlendirme ve 

Eğitim İlişkisi 

Uzmanlık eğitim konularının amaç ve hedeflerinin tanınlanmış 

olması. 

Sınav sorularının tanımlanmış hedefler ile ilişkili olması 

D3. Uzmanlık Öğrencilerine 

Yönelik Geribildirim 

Sınav sonuçlarının analiz edilmesi ve duyurulması. 

Asistanlardan geri bildirim alınması (yazılı ve sözlü) 

Eğitimciler ile kişisel eğitim fırsatları oluşturulması. 

Eğiticeler ile klinik ortamlarda beraber çalışmalar. 

Kişisel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik kurs, çalıştay, projelere 

katılım 

E. EĞİTİM ve ÖĞRETİM KADROSU 

E1. Eğitim programının 

yürütülmesi için yeterli sayı ve 

nitelikte eğitici bulunmalıdır. 

Eğitici ve uzmanlık öğrencisi sayısı arasındaki oran, etkileşimi 

ve uzmanlık öğrencisinin izlenmesini sağlayacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

Eğiticilerin “Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitici“ yetkisi 

bulunmalıdır.  

Eğiticilerin ölçme değerlendirme yöntemleri ile ilgili eğitim 

sertifikalarının olması gerekir. 

En az biri doçent olmak üzere bütün akademik derecelerini 

Aile Hekimliği alanında almış olan 3 eğitici. 



 

 

Eğiticilerin eğitici geçmişleri ve deneyimleri gösterilmelidir. 

Eğiticilerin araştırmacı geçmişleri ve deneyimleri 

gösterilmelidir. 

Eğiticiler eğitici eğitimi almış olmalıdır.  

Eğiticilerin en az biri ölçme değerlendirme konusunda eğitim 

almış olmalıdır. 

Eğiticiler ölçme değerlendirme konusunda eğitim almış 

olmalıdır. (GS) 

E2. Eğiticilerin iş çizelgesinde, 

öğretim etkinlikleri 

sorumluluklar olarak yer 

almalıdır. Standart uygulama 

prosedürleri 

Eğiticilerin iş çizelgesi uzmanlık eğitiminde aldıkları görevler 

ve sorumlulukları tanımlanmış olmalıdır. 

Eğiticilerin uzmanlık eğitimi programındaki görev ve 

sorumlulukları uzmanlık öğrencilerinin iş çizelgesiyle 

ilişkilendirilmiş ve tanımlanmış olmalıdır. 

E3. Uzmanlık eğitimi 

programında eğiticilerin 

organizasyon şeması hazırlanmış 

olmalıdır. 

Uzmanlık eğitimi koordinatörü, görevlendirme şekli, süresi ve 

görev tanımı yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır. 

Her uzmanlık öğrencisi için bir eğitici atanmalıdır. Görev 

tanımı ve sorumlulukları açıklanmış olmalıdır. 

Her uzmanlık öğrencisi için bir tez danışmanı atanmalıdır. 

Görev tanımı ve sorumlulukları açıklanmış olmalıdır. 

E4. Eğitim-öğretim kadrosunun iş 

yükleri belirlenmiş olmalıdır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun eğitim yükü, eğitimim 

koordinasyonu, sağlık hizmet sunumu, yöneticilik ve araştırma 

faaliyetleri açısından tanımlanmış olmalıdır. 

E5. Eğiticilerin eğitim–öğretim 

etkinliklerine katılmaları 

desteklenmelidir. 

Destekleme konusunda yapılan düzenlemeler açıklanmalıdır. 

Eğitici eğitimi almaları konusunda teşvik yolları açıklanmalıdır. 

E6. Eğiticilerin eğitim 

sorumluluklarını yerine 

getirmeleri izlenmeli ve 

değerlendirilmelidir. 

Uzmanlık öğrencilerinden eğiticiler hakkında geri bildirim 

alma yolu açıklanmalıdır. 

E7. Eğiticiler eğitim-öğretim 

sorumluluklarının farkında 

olmalıdır. 

Eğitim organizasyonu ve sorumlulukların eğiticilerle paylaşım 

yolu açıklanmış olmalıdır. Yazılı olarak bildirilmelidir. 

E8. Eğitim kurumunda eğitim 

programının planlanmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu 

eğiticisi/leri tanımlanmış 

olmalıdır. 

Eğitim programının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu 

kişiler tanımlanmalı ve eğitim programları planlandığı şekilde 

yürütülmelidir. 



 

 

E9. Kurumda Anabilim Dalı 

Başkanı veya SB Eğitim Araştırma 

Kurumları’nda Eğitim Sorumlusu 

değiştiğindeTAHYK’ya yazılı/e-

posta bildirilmelidir. 

  

F. EĞİTİM ORTAMI VE KAYNAKLARI 

F1. Eğitim kurumları mutlaka 

eğitimi destekleyecek yeterli 

uygulama olanaklarına sahip 

olmalıdır. (AD. ve/veya Tıp 

fakültesi, Eğitim Araştırma 

Hastanesi olanakları) 

Eğitim kurumlarında Aile Hekimliği ÇEP’da yer alan 

rotasyonlarıda kapsayan şartlar sağlanmalıdır. 

F2. Eğitim kurumları mutlaka 

eğitim amaçlarını karşılayacak 

yeterli sayıda hasta ve uygun 

olgu çeşitliliğine sahip olmalıdır. 

Eğitim kurumları farklı disiplinleri kapsamalıdır. 

F3. Eğitim, uzmanlık öğrencisinin 

geniş ölçüde deneyim kazanacağı 

şekilde uygulamaları 

kapsamalıdır. 

  

Uzmanlık öğrencisi poliklinik ve servis hastaları için varsa farklı 

uygulamaları öğrenmelidir. 

Uzmanlık öğrencisi acil/beklenmedik durumlarla ilgili deneyim 

kazanmalıdır. 

F4. Uzmanlık öğrencisinin eğitim 

aldığı kurumda bulunmayan 

uygulamalara yönelik diğer 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak eğitim gereksinimleri 

karşılanmalıdır. 

 Diğer kurum ve üniversitelerle ortak eğitim 

programı/rotasyon/hizmet içi eğitim olanakları sağlanmalıdır. 

F5. Eğitim kurumunda uygulamalı 

eğitimin yapılacağı yeterli ve 

destek birimler bulunmalı ayrıca 

uzmanlık öğrencisinin teorik 

eğitimlerinin yapılacağı eğitim 

ortamı sağlanmış olmaldır. 

AH uzmanlık ÇEP temel alınmalıdır. 

Kurumda /birimde seminer salonu, kütüphane/okuma odası 

vb çalışma ve eğitim alanları olmalıdır. 

F6. Eğitim biriminde fiziki yapısı 

ve donanımı uygulamaların 

güvenli ve geçerli yöntemlerle 

gerçekleştirilmesine olanak 

tanımalıdır. 

AH uzmanlık ÇEP temel alınmalıdır. 

Önerilen gereklilikler karşılanmalıdır. 

F7. Mesleki literatüre ulaşmak 

için uygun ortam ve altyapı 

olanakları mutlaka sağlanmalıdır. 

Eğitim kurumları uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde ilgili 

alandaki basılı ve elektronik literatüre ulaşabilmeleri için 

kütüphane ve bilgi teknolojileri için uygun ortam ve altyapı 

olanakları hazırlamalıdır. 



 

 

F8. Bilgi ve iletişim teknolojisinin 

etkin kullanımına yönelik ortam 

ve koşullar sağlanmalıdır. 

Bilgisayar kullanımı ve diğer bilgi/ iletişim teknoloji araçları 

kurumda olmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı kanıta 

dayalı tıp için eğitimin ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli tıp 

eğitimi ve mesleki gelişimlerinin bir parçası olmalıdır. 

 F9.Kişisel gereksinimler ve 

istekler doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası eğitim olanaklarına 

erişim desteklenmelidir (GS) 

Eğitimin tamamlanması için ülke içi ya da dışındaki 

bireyselleştirilmiş eğitim olanaklarına erişimin sağlaması. 

 

G. EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

G1. Ölçme ve değerlendirmenin 

amacı ve hedefleri tanımlanmış 

olmalıdır. 

1- Aile Hekimliği çekirdek yeterlikleri ve ilkeleri 

2- Aile hekimliğinde klinik uygulamalar 

3- Mesleki değerler ve etik 

4- Kanıta dayalı tıp 

5- Kişiler arası ve iletişim beceriler 

6- Toplum yönelimli sağlık yönetimi 

7- Eğitim ve eğiticilik  

G2. Değerlendirmede 

kullanılacak yöntem ve araçlar 

yazılı olarak tanımlanmış 

olmalıdır. 

Kullanılan değerlendirme yöntemleri öğrenenlerin eğitim 

sürecinde ulaştıkları düzeyleri belirlemeye ve 

yetkinlik/yeterlilik için karar vermeye yardımcı olacak özellikte 

olmalıdır. 

Bu amaçla, değerlendirme yöntemleri aşağıdaki bileşenleri 

kapsamalıdır. 

1- Çalışma alanına dayalı (iş başında) değerlendirme 

2- Aile Hekimliği bilgisinin sınanması  

3- Klinik becerilerinin değerlendirilmesi 

Belirlenmiş olan her bir yetkinlik alanında hangi 

değerlendirme yönteminin kullanılacağı ve hangi araçlar ile 

yapılacağı belirlenmelidir. 

(Örneğin; uygulamaya dayalı öğrenmenin değerlendirmesi 
için, çalışma alanında (iş başında) değerlendirme yöntemi ile 
ve bu amaçla geliştirilmiş olan araçlar ile yapılacağı 
belirtilmelidir.  
Çalışma alanında değerlendirme için örnekler: 
1- Olguya dayalı tartışma 
2- Pratik becerilerin doğrudan gözlemlenmesi 
3- Mini klinik değerlendirme sınavları  
4-Klinik etkinliklerin değerlendirilmesi  
5-Çoklu kaynaktan geri bildirim (360 derece değerlendirme, 
akran değerlendirmesi) 
 
Belirlenmiş olan değerlendirme yöntemlerine uygun 

geliştirilmiş olan değerlendirme formları kullanılabilir.  

1-Olguya dayalı tartışma formu 

2- Pratik becerilerin direkt gözlemlenmesi formu 

3- Mini klinik değerlendirme formu 



 

 

4- Yapılandırılmış sözlü ve yazılı sınav  

5- Çoklu kaynaktan geri bildirim formu 

 

Diğer değerlendirme araçlarına örnekler:  

1- Yüz yüze görüşmeler 

2- Gelişim dosyası (portfolyo) 

G3. Tanımlanmış olan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri 

geçerli, güvenilir ve adil 

olmalıdır. 

1- Değerlendirilenler, değerlendirenler ve sonuçtan 

etkilenebilecek olanlar tarafından kabul edilebilir yöntem ve 

araçlar olmalıdır. 

2- Eğitim bilimleri alanlarında kabul edilmiş yöntemler 

olmalıdır. 

3- Hakkaniyet ilkesi korunmalıdır. 

4- Tüm değerlendirmelerin bireylerin cinsiyet, etnik köken, din 

vb. özelliklerinden bağımsız olarak yapılacağı güvence altına 

alınmalıdır. 

H. YÖNETİM VE YÜRÜTME 

H1. Uzmanlık öğrencileri ve 

eğiticilerden yılda en az bir kez 

programın niteliği ve etkinliğine 

yönelik geri bildirim alınmalıdır. 

Eğitim programının değerlendirilmesi, programın geliştirilmesi 

ve/veya etkinliğinin gösterilmesi amacına yönelik olarak 

eğitimle ilgili taraflar olan eğitici ve uzmanlık öğrencileri 

üzerinden sürekli ve düzenli veri toplanması, analizi ve 

yorumlanması sürecini kapsayacak şekilde kurgulanmalıdır. 

H2. Mezunlardan geri bildirim 

alınmalıdır. 

Uzmanlık eğitimi programını tamamlamış kişilerden eğitim 

programının alanın gereksinimlerini karşılama durumuna 

yönelik geri bildirim alınmalıdır. 

H3. Eğitim programının 

etkinliğinin izlenmesi ve sürekli 

iyileştirmeye yönelik olarak 

programın tüm bileşenlerinin 

düzenli ve sistematik olarak 

izlemi, analizi ve yorumlanmasını 

içeren bir değerlendirme sistemi 

oluşturulmalıdır. (GS) 

Eğitim programlarının tüm bileşenleri bağlam (çevre, koşullar, 

eğitim ortamı), girdiler (eğitim programı, stratejiler, 

kaynaklar, öğrenciler, eğiticiler), süreç (eğitim etkinlikleri ve 

uygulamalar) ve çıktılar (kısa ve orta erimli hedefler) başlıkları 

altında düzenli ve sistematik olarak izlenmelidir. Toplanan 

veriler, analiz edilerek yorumlanmalı ve programın 

iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

H4. Uzmanlık öğrencilerinin 

yetkinliği eğitim programı ve 

uzmanlık eğitimi hedefleriyle 

ilişkilendirilerek izlenmelidir. 

Uzmanlık öğrencisinin yetkinliği ilgili alandaki uzmanlık eğitimi 

hedefleri ile ilişkilendirilerek uzmanlık öğrencisi karnesi, 

gelişim dosyası ve temel eğitim programı kapsamında 

değerlendirilmelidir. 

 

 

 



 

 

İ. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM 

İ1. Eğitim programı yılda en az bir 

kez gözden geçirilmeli ve gerekli 

iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Toplanan veriler, eğitim sorumlusu tarafından tüm öğretim 

üyelerine sunulmalı, eğitim programı en az yılda bir kez 

gözden geçirilmeli, gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 

İ2. Kurum, mezun ettiği 

uzmanlarını izlemeli ve çalışma 

yerlerine ilişkin kayıt tutmalıdır. 

  

İ3. Eğitim sorumlularının eğitim 

ve tıp eğitimi uzmanları ile 

işbirliği içinde çalışması 

sağlanarak uzmanlık eğitimi 

konusunda araştırma yapması ve 

sonuçların eğitime yansıtılması 

özendirilmelidir. 

  

Eğitim kurumları eğiticileri eğitim programı geliştirme, 

değerlendirme ve öğretim yöntemleri konusunda bilgi sahibi 

olmak, eğitim ve tıp eğitimi alanındaki uzmanlarla işbirliği 

içinde çalışarak eğitim- öğretim kadrosunun eğitici özelliklerini 

yükseltmek, geliştirmek ve güncellemek için çaba 

harcamalıdır. Eğiticiler ilgili alanda uzmanlık eğitimi 

konusunda araştırmalar yapmaya ve sonuçlarını uzmanlık 

eğitiminin niteliğinin geliştirilmesi için kullanmaya teşvik 

edilmelidir. 

 Eğitim kurumu TAHYK’nın yaptığı duyuruları takip eder, TAH-

SMG puanı alınmasını sağlar. 

 

 


