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Amaç: 

Bilindiği gibi tıp fakültelerinin temel fonksiyonlarından birisi akademik 
anlamda “doktora”ya denk düşen uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi 
vermektir. Bu amaçla her yıl uzmanlık eğitimi veren kurumlara merkezi bir 
belirleme ile kontenjan ayrılmakta ve yine merkezi bir sınavla araştırma 
görevlileri kazandıkları kurumlarda göreve başlamaktadırlar. Ülkemizde 
uzmanlık eğitimi veren kurumlar çok çeşitli olduğu gibi bu kurumlarda araştırma 
görevlilerine sağlanan eğitim ve özlük hakkı imkanları da büyük farklılıklar 
göstermektedir. Öte yandan araştırma görevlileri aynı zamanda hastanelerde 
sağlık hizmeti sunumunda anahtar kişiler olarak en önemli emek payına sahiptir. 
Bu gerçekler nedeniyle çoğu zaman uzmanlık eğitimi ile sağlık hizmeti insan 
gücü arasında geçimsizlikler yaşanmakta ve araştırma görevlileri akademik 
hiyerarşinin en altındakiler olarak zorluklar yaşamaktadır. 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi temel fonksiyonları (eğitim, hizmet ve 
araştırma) arasındaki ilişkileri kendi değerlerini koruyarak dengelemek 
istemekte ve bunu yaparken bütün çalışanlarının özlük haklarını 
korumayı/geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede fakültemizde uzmanlık 
eğitiminin aşağıdaki ilkelere uyularak yapılması kararlaştırılmıştır. 

 
1. Fakültemize yeni başlayan araştırma görevlilerine kuruma adaptasyon 

için her yıl 1 günlük bir eğitim toplantısı yapılacak; ayrıca kurumu tanıtıcı 
bilgiler, yasal sorumluluklar, mesleki gelişim, iletişim ve deontoloji ile 
ilgili belge ve programlar web sitesine eklenecektir. Buna ek olarak her 
anabilim dalı yeni başlayan araştırma görevlileri için kendi rutinlerini ve 
çalışma koşullarını içeren ayrı bir uyum programı yapacaktır. 

2. Anabilim dallarında uzmanlık eğitiminin sorumlusu anabilim dalı 
başkanıdır. Anabilim dalı başkanı araştırma görevlilerinin adil ve emeğe 
saygılı bir şekilde çalışması, araştırma görevlilerinin kişiliklerine saygı 
gösterilmesi, temel özlük haklarının korunması, eğitim programının 
düzenli bir şekilde yürütülmesi ve uzmanlık tezinin zamanında 
verilmesinden ve eğitimin zamanında bitirilmesinden sorumludur. 

3. Her araştırma görevlisine anabilim dalının kendi kuralları çerçevesinde 
göreve başlamasını takiben 1 ay içinde bir rehber/danışman eğitim 
sorumlusu tayin edilmesi ve bu durumun uzmanlık öğrencisine yazılı 
olarak bildirilmesi, bu kişinin aynı zamanda tez hocası da olması 
(yardımcı doçentler dahil olmak üzere bütün öğretim üyeleri tez hocası 
olabilir) ve bu görevlendirmenin dekanlığa bildirilmesi gereklidir. 

4. Her araştırma görevlisine ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk 
yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde kendi görüş ve önerileri 
temelinde bir tez konusu belirlenmeli ve dekanlığa bildirilmelidir. 
Zamanında tez konusunun belirlenmesi ve uzmanlık süresinden önce 
tezinin bitirilmesi araştırma görevlilerinin özlük hakları arasındadır. 
Uzmanlık tezinin belirlenmesinde ve/veya bitirilmesinde tez hocasından 
kaynaklanan bir gecikme olduğunda araştırma görevlisinin tez hocasının 



değiştirilmesi için anabilim dalı başkanlığı ve dekanlığa başvurma hakkı 
bulunmaktadır. 

5. Anabilim dallarındaki uzmanlık eğitimi “Asistan Karnesi” doğrultusunda 
yapılmalı, haftada en az iki saat olmak üzere eğitim programı hazırlanarak 
dekanlığa bildirilmelidir. Uzmanlık eğitimini desteklemek üzere her 
anabilim dalı yılda en az bir kez araştırma görevlilerini değerlendirme 
sınavı yapmalı ve sonuçlarını dekanlığa bildirmelidir. 

6. Araştırma görevlilerine yönelik eğitim programlarının dinlenme ve 
sosyalleşme ihtiyaçları dikkate  alınarak düzenlenmesine özen 
gösterilmelidir. 

7. Uzmanlık eğitiminde eğitim, hizmet ve araştırma arasında sinerji 
sağlanmaya önem verilmeli, bu kapsamda araştırma görevlilerinin tezleri 
dışında da araştırma ve yayın yapması, ulusal ve uluslararası kongrelere 
katılmaları sağlanmalıdır. Bu konu anabilim dalı başkanı tarafından 
doğrudan izlenmelidir. Araştırma görevlilerinin emeğinin olduğu kongre 
bildirileri  ve yayınlarda ilgili araştırma görevlisinin emeği oranında isim 
sıralamasında yer alması konusunda duyarlı davranılmalıdır 

8.  Ana ve yan dal araştırma görevlilerinin “Erasmus” değişim programından 
yararlanması desteklenmelidir. 

9. Araştırma görevlilerinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş 
standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu 
sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları 
gibi uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini 
karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.  

10.  Araştırma görevlilerinin çalışma ortamları ve çalışma koşulları 
iyileştirilmeli, nöbet sayıları, nöbet ve dinlenme odalarının donanımı 
iyileştirilmeli ve anabilim dalı içinde insani saygı sınırları içinde 
davranılması sağlanmalıdır. 

11. Araştırma görevlileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak 
değerlendirir ve elektronik geri bildirim sistemine kaydeder. Ana bilim 
dalı başkanları, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini 
sağlar. 

12. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan 
işlerde görevlendirilemez. 

13. Araştırma görevlilerinin tezlerinin değerlendirilmesi, uzmanlık sınavları 
ve süre uzatma işlemleri 18.7.2009 tarihli “Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği”ne (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi web sitesinde 
‘Araştırma Görevlileri’ bölümünde yer almaktadır) göre yapılır. Bu 
tarihten önce araştırma görevlisi olarak atananlar isteklerine göre bu 
yönetmelikteki haklardan yararlanabilirler, aksi durumda daha önceki 
yönetmeliğe göre süre uzatmaları yapılır. 

14. Yan dal uzmanlık  eğitimi yapan araştırma görevlileri, yan dal uzmanlık 
eğitimi  süresi içinde ve  Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmış 
olmak koşuluyla Science Citation İndeks (SCİ)-expanded kapsamına giren   
bir dergiden, kendilerinin ilk isim olduğu, klinik ya da deneysel bir 
araştırma makalesinin yayına kabul edildiğini veya değerlendirilmek 
üzere“Hakemlere gönderildiğini” gösteren  belgeyi dekanlığa ibraz 
ettiklerinde sınav tarihi alabilirler. 


