
 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK KURULU 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURUMU AKREDİTASYONU ÖZDEĞERLENDİRME FORMU 

Bu çalışma ile “Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıpta Uzmanlık Eğitimi”nde dünya standartları ve ülkemiz 

şartları göz önünde bulundurularak eğitim standartlarının geliştirilmesi ve gelecek nesillere sağlık 

hizmeti götürecek yeni meslektaşlarımızın eğitimleri sırasında yeterli teorik ve pratik bilgi, beceri ve 

tutumu kazanarak donanımlı bir şekilde meslek hayatlarına başlamaları  amaçlanmaktadır. 

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği tarafından bu amaçla yapılandırılan Yeterlilik Kurulu; Dünya Tıp 

Eğitimi Federasyonu eğitim standartlarına dayanarak hazırlanmış TTB-UDEK Temel Özdeğerlendirme 

Kriterlerini esas alarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi akreditasyonu için standartlar 

oluşturmuştur. Özdeğerlendirme Formunun kaynak dökümanı “KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK KURULU TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURUMU AKREDİTASYONU 

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU” dur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi akreditasyonu için 

standartların belirlenmesi sürecinde “TC Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma 

ve Standart Belirleme Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı” ve 

bu konudaki ulusal ve uluslararası güncel rehberler esas alınmıştır. 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK KURULU TIPTA UZMANLIK 

EĞİTİM KURUMU AKREDİTASYONU ÖZDEĞERLENDİRME FORMU başvuran kurumun amiri ve kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitiminden sorumlu kişi veya yapılar tarafından doldurulmalıdır. 

Formda yer alan maddelerle ilgili olarak verilen yanıtların konu ile igili dökümanlarla desteklenmesi 

gerekmektedir. Kurumlar ve bölümlerden gönderilen formlar ve destekleyici dökümanlar Yeterlilik 

Komisyonu tarafından belirlenen tetkikçiler tarafından değerlendirilecek ve bu yazılı değerlendirme 

kurumla paylaşılacaktır. Değerlendirme sonucu akreditasyon için başvuran kurum ile görüşmeler 

yapılarak “Yeterlilik Kurulu Tetkik Ziyareti” planlanacaktır. Tetkik ziyaretine değerlendirme 

komisyonundan bir üye ile beraber üç tetkikçi ve TTB-UDEK tarafından görevlendirilen bir gözlemci 

katılacak ve tetkik sonucunu yeterlilik kuruluna yazılı olarak bildirecektir. Tetkikçiler tarafından 

oluşturulan değerlendirme raporu Yeterlilik Komisyonunun değerlendirilmesine sunularak 

akreditasyona uygun bulunan kurumlara akreditasyon sertifikası verilecektir. Akreditasyon Sertifikası 

3 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde kurumun başvurusunu tekrarlaması durumunda aynı 

süreç tekrar başlatılacaktır. Kurumun eğitim koşullarında değişiklik olması örneğin eğitici kadronun 

ayrılması, kadın hastalıkları ve doğum eğitimi açısından gerekli bazı temel hizmetlerin durdurulması 

gibi durumlarda Yeterlilik Kurulu kurumla görüşüp durum analizi yaparak Akreditasyon Sertifikasını 

askıya alma yetkisine sahiptir. Başvuru süreçleri ile ilgili tüm dökümantasyon ve raporlar gizlilik ilkesi 

çerçevesinde muhafaza edilecektir. 

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızın olması durumunda  TJOD Genel Merkezi Sekreteryasına  

yeterlikkurulu@tjod.org e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK KURULU 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURUMU AKREDİTASYONU ÖZDEĞERLENDİRME FORMU 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi ile ilgili veriler: 

 

Kurum Yetkilisi:  

İletişim Adres: 

 

 

 

 

 

 

Kurum Adı: 
Şehir: 
Kurum Özelliği: 

 Üniversite Hastanesi: 

 Üniversite-Sağlık Bakanlığı Afiliasyon: 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bakanlığı EAH: 

 Vakıf Üniversitesi Hastanesi: 

 Vakıf Üniversitesi Afiliye Özel Hastane: 

 Özel Üniversite 

 

Yatak Sayısı:         Yatak Doluluk Oranı: 

Doğum Ünitesi:  Yıllık Doğum Sayısı:  Doğum Yatağı Sayısı: 

Yıllık Sezaryen Sayısı:  Sezaryen Oranı:  Primer Sezaryen Oranı: 

Yıllık Ameliyat Sayısı:       A + B grubu Ameliyat Sayısı: 

Yıllık Poliklinik Sayısı:       Acilden Hasta Yatış Oranı: 

Yıllık Operatif Laparoskopi Sayısı:    Yıllık Operatif Histeroskopi Sayısı: 

Yıllık Diagnostik (ofis) Histeroskopi Sayısı: 



 

Obstetri Eğitimi Kurumunuzda nasıl verilmektedir ? 

 Kurumumuzda yıllık doğum sayısı 1000 nin üzerindedir 

 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencileri 6ay ve üzerinde Doğum Salonu-ve 

Obstetri Rotasyonu yapmaktadır 

 Uzmanlık öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimlerinde en az 200 doğum 

gerçekleştirmektedirler 

 Uzmanlık öğrencilerimizin gerçekleştirdiği doğum ve sezaryen sayısı asistan 

karneleri ile izlenmektedir 

 Kurumumuzda simülasyonla normal ve müdahaleli doğum eğitimi verilmektedir  

 Kurumumuza doğum becerileri pratik sınavla değerlendirilmektedir 

 Uzmanlık öğrencilerimiz doğumla ilgili becerilerini arttırmak için başka 

kurum/lkurumlara rotasyona gönderilmektedir 

(Açıklayınız): 

 

Uzmanlık Eğitimi Süresince Uzmanlık öğrencisinin gerçekleştirdiği ortalama: 

a) Doğum sayısı: 

b) Müdahaleli doğum sayısı: 

c) Sezaryen Sayısı: 

Diğer: 

 

Aşağıdaki Ünitelerden mevcut olanları işaretleyiniz: 

 Jinekoloji Polikliniği      Yıllık Hasta Sayısı: 

 Obstetri Polikliniği      Yıllık Hasta Sayısı: 

             Nitelikli Poliklinikler: 

 Perinatoloji (Riskli Gebelik)     Yıllık Hasta Sayısı: 

 Jinekolojik Onkoloji:      Yıllık Hasta Sayısı: 

 İnfertilite Polikliniği      Yıllık Hasta Sayısı: 

 Menopoz Polikliniği      Yıllık Hasta Sayısı: 

 Ürojinekoloji Polikliniği     Yıllık Hasta Sayısı 

 YÜT Kliniği:       Yıllık Hasta Sayısı: 

 Aile Planlaması (Üreme Sağlığı):    Yıllık Hasta Sayısı: 

 KETEM:       Yıllık Hasta Sayısı: 

 Adolesan (Gençlik Merkezi) Polikliniği   Yıllık Hasta Sayısı: 



 

 Diğer Nitelikli Poliklinikler (Açıklayınız): 

Yataklı tedavi Hizmetleri: 

 Doğum Salonu    Yatak Sayısı: 

 Lohusa Servisleri                 Yatak Sayısı: 

 Jinekoloji                   Yatak Sayısı: 

 Reprodüktif Endokrinoloji( İnfertilite):  Yatak Sayısı:  

 Jinekolojik Onkoloji:                 Yatak Sayısı: 

 Perinatoloji:                  Yatak Sayısı:  

 Perinatoloji Yoğun Bakım:                Yatak Sayısı: 

 Yenidoğan Yoğun Bakım                Yatak Sayısı:  

 Erişkin Yoğun Bakım:                 Yatak Sayısı: 

 Diğer (Açıklayınız) 

 

Ünitenizde/Kurumunuzda mevcut olan üniteleri işaretleyiniz 

 Biyokimya Laboratuvarı 

 Hormon Laboratuvarı 

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Genetik Laboratuvarı 

 Kan Transfüzyon Merkezi-Kan Bankası 

 Embriyoloji Laboratuvarı  

 

 Yardımcı Üreme Tedavileri Merkezi 

 Kemoterapi Ünitesi 

 Perinatal Yoğun Bakım 

 Yenidoğan Yoğun Bakım 

 Erişkin Yoğun Bakım 

 Görüntüleme Merkezi 

 

 

 

 

 

 



 

Ünitenizde bulunmayan laboratuvar veya tıbbi uygulama hizmetlerini hangi kurum ve 

kuruluşlardan sağlamaktasınız? 

 

Kliniğinizde hangi kadın hastalıkları ve doğum yan dallarında uzmanlık eğitimi 

verilmektedir, Açıklayınız? 

 

Kliniğinizde kadın hastalıkları ve doğum alanında hangi koruyucu hizmet uygulamaları 

yapılmaktadır, yıllık ortalama sayısı nedir? 

 Üreme Sağlığı/Kontrasepsiyon Danışmanlığı 

 Kontraseptif Yöntem Sunumu 

 Gebelik Dönemi Aşıları 

 Yenidoğan Taraması 

 Yenidoğan Aşıları 

 Anne Sütü/Emzirme Eğitimi 

 Gebe Okulu Veya Gebe Eğitim Merkezi 

 Gebelik Öncesi Danışma Birimi 

 Ulusal Serviks Kanseri Tarama Programı 

 Menopoz Rutin Taramaları 

 Obezite Merkezi 

 

 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim yıllarına göre dağılımı nedir? 

1. Yıl Uzmanlık Öğrencisi Sayısı 

2. Yıl Uzmanlık Öğrencisi Sayısı 

3. Yıl Uzmanlık Öğrencisi Sayısı 

4. Yıl Uzmanlık Öğrencisi Sayısı: 

Toplam Uzmanlık Öğrencisi sayısı: 

 

 



 

Kurumunuzdaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitiminden sorumlu Eğitim Kadrosu:  

Öğretim Üyesi Sayısı: 

Profesör: 

Doçent: 

Doktor: 

Eğitim Görevlisi Sayısı: 

Başasistan Sayısı: 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Sayısı: 

1.1.Amaç ve hedeflerin tanımlanması ve özellikleri 

 

TS.1.1.1. Amaç ve hedefler, tıpta uzmanlık eğitiminin farklı alanları için mutlaka meslek örgütleri ve 

yetkili makamlar ile birlikte tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık 

eğitimi programının amaç ve hedefleri, uzmanlık öğrencilerinin kazanması beklenen bilgi, beceri ve 

tutumları içerir, mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri tanımlar. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Teorik ve Pratik Eğitim Programınız var mıdır? 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitim Programınızın amaç ve hedefleri belirlenmiş midir, 

dökümante edebilir misiniz? 

 

TS.1.1.2. Amaç ve hedefler, sağlık hizmeti sunumunun gereksinimlere uygun biçimde yerine 

getirilebilmesi için gereken yetkinlikleri kazandıracak uygulamaya dayalı eğitim sürecini mutlaka 

tanımlamalıdır. 

Kurumunuzda Sağlık Bakanlığı TUKMOS Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlık Eğitim Müfredatına 

güre eğitim programlaması yapılmış mıdır? 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerine eğitime başladıkları tarihten itibaren alacakları 

pratik ve teorik eğitimi ile ilgili bir eğitim planı verilmekte midir? 

Eğitim Programında uzmanlık eğitimi yıllarına göre alınması zorunlu eğitimler ve rotasyonlar belirli 

midir? 

Bu konularla ilgili dökümanlarınızı (Yıllık Eğitim Programı, Eğitime Katılım İzlem Formları vb…) 

ekleyiniz. 

 

TS.1.1.3. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencileri tarafından kazanılması gereken genel ve 

özel yeterlikler ve yetkinlikler önceden belirlenmeli ve temel tıp eğitimi sonunda kazanılan 

yeterlikler ve yetkinlikler ile bağlantısı mutlaka sağlanmalıdır. 



 

Tıpta uzmanlık öğrencilerine eğitime başladıkları süreçte oryantasyon adaptasyon eğitimi 

verilmekte midir? 

 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisi eğitim programında tıbbi etik, biyoistatistik, 

epidemiyoloji, halk sağlığı  ve alanınızla ilgili koruyucu hekimlik ile ilgili konular yer almakta mıdır? 

Açıklayınız 

 

Tüm uzmanlık öğrencilerinin mutlak katılması gereken zorunlu eğitimler nelerdir, izlemleri  

yapılmakta mıdır? 

 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin yıllık eğitim programına katılımları ve teorik 

bilgileri yıllık olarak değerlendirilmekte midir, nasıl bir değerlendirme yapılmaktadır? 

Uzmanlık tezleri, araştırma ve klinik çalışmaların düzenlenmesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık 

öğrencilerine bu alanlarda görev ve sorumluluk verilmesi nasıl ve kimler tarafından planlanmaktadır, 

bu konudaki kararlar yazılı olarak kayıt altına alınmakta mıdır? 

 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinizin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim müfredatına uygun 

olarak eğitimlerininin  yapıldığı nasıl izlenmektedir, izlem kimler tarafından gerçekleştirilmektedir?  

 

Müfredatta yer alan cerrahi becerilerin izlemi nasıl yapılmaktadır, bu cerrahi izlemler için belirlenen 

asgari bir sayı belirlenmiş midir? 

 

Tıpta uzmanlık eğitim yıllarına göre tamamlanması gereken beceriler belirlenmiş midir, bu becerilerin 

kazandırıldığı nasıl izlenmektedir ( Doğum sayısı, ameliyat sayısı vb…) 

 

Eğitim programında acil obstetrik bakım, enfeksiyon kontrolü, akılcı antibiyotik kullanımı, acil hasta 

yönetimi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, preoperatif hasta değerlendirme, antenatal bakım, 

postoperatif ve postpartum bakım, kontrasepsiyon ve yasal sorunlar ile ilgili konular yer almakta 

mıdır? 

 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin her biri için pratik ve teorik eğitimlerinin 

yeterliliklerini izleyecek danışman bir öğretim üyesi belirlenmiş midir? Bu belirleme nasıl 

yapılmaktadır? 

 



 

2. EĞİTİM SÜRECİ 

2.1. Eğitim Programı Yaklaşımı 

 

TS.2.1.2. Eğitim programı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisinin hasta bakım/hizmet 

etkinliklerinde sorumluluğu paylaşacağı şekilde ve gözlem altında mutlaka uygulamaya dayalı olmalı 

ve görev yaparken öğrenmeyi sağlamalıdır. Eğitim programı uygulamalı olmalı ve kuramsal eğitimi 

mutlaka bütünleştirmelidir. 

Kurum tarafından hazırlanmış uzmanlık öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir bir yazılı 

döküman var mıdır? 

 

Uzmanlık öğrencilerine görev ve sorumlulukları ile ilgili bir eğitim verilmekte midir? 

Açıklayınız 

 

Pratik uygulamalarla ilgili nitel ve nicel  yeterlilikler belirlenmiş midir ? ( Check-list, algoritm, asistan 

karnesi vb) 

 

Pratik uygulamalı eğitimler ve kurslar düzenlenmekte midir? 

 

Pratik uygulamalarla ilgili sınavlar yapılmakta mıdır? 

 

Uzaktan eğitim programı mevcut mudur, nasıl uygulanmaktadır? 

 

2.2. Eğitim Programı İçeriği 

 

TS.2.2.1.Eğitim programı; kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanındaki mesleksel yeterlik için 

gereken temel biyomedikal, klinik, davranış ve sosyal bilimleri; karar verebilme yetkinliğini, iletişim 

becerilerini, tıp etiğini, halk sağlığı politikasını, tıp hukuku ve yönetimle ilgili disiplinlerin uygulamalı 

çalışmaları ve ilgili kuramları mutlaka kapsamalıdır. 

Kliniğinizde tedavi gören hastalarla ilgili multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanmış yazılı yönetim ve 

tedavi protokolleri mevcut mudur, bu protokoller hangi konulardadır ve kimler tarafından 

hazırlanmıştır, güncellemeleri yapılmakta mıdır? 

 



 

Kurumunuzda tıpta uzmanlık öğrencilerine iletişim becerileri, tıbbi etik eğitimi verilmekte midir? 

Kliniğinizde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı sayıları ve onların kadın hastalıkları 

ve doğum kliniğinde hangi alanlarda görev yaptığını açıklayan yazılı protokolleriniz var mıdır, 

uygulamalarınız nasıldır? 

Eğitim programınızda günlük pratik uygulamalarınızda anne sütü, gebe eğitimi, postpartum ve 

postabortif hasta izlemi, kontrasepsiyon, kadın sağlığı açısından immünizasyon konuları yer almakta 

mıdır? 

Eğitim programında klinik araştırma planlama, uygulama ve iyi klinik uygulama eğitimleri yer 

almakta mıdır? 

Kadın hastalıkları ve doğum kapsamında yer alan koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili pratik ve teorik 

eğitim verilmekte midir? 

 

Eğitim programında kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanı ile ilgili cerrahi teknikler, kullanılan 

ekipman ve enerji modaliteleri ile ilgili eğitim verilmekte midir? 

 

Branşınızla ilgili medikolegal sorunlar ile ilgili bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmekte 

midir? 

 

Araştırma tasarımı, etik kurul onayları ve araştırma yürütülmesi ile ilgili eğitim programları mevcut 

mudur? 

TS.2.2.2. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencileri mutlaka seçtikleri uzmanlık alanında 

gereken temel ve yöntem bilgilerini kazanmalı, kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayanan klinik karar 

verme yeterliliğine ulaşmalı ve eleştirel değerlendirme yapabilmelidir. 

Eğitim programında uzmanlık öğrencisi sunumlarının oranı nedir, bu sunumların bilimsel yeterliliği 

kim tarafından değerlendirilmektedir? 

Kurumunuzda klinik bazında istatistik değerlendirme, vaka sunumu ve makale saatleri düzenli olarak 

yapılmakta mıdır, bununla ilgili bir yazılı yıllık programınız mevcut mudur? Bunların değerlendirilmesi 

nasıl yapılmaktadır? 

Uzmanlık öğrencisi klinik protokollere nasıl erişibilmektedir, bu protokollerin kaynağı nedir? 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan uzmanlık alanımızla ilgili protokoller ve rehberler 

kliniğinizde uygulanmakta mıdır, bu dökümanlara erişim nasıl sağlanmaktadır? 

2.3. Eğitim Programının Yapısı, Bileşimi ve Süresi 

TS.2.3.2. Eğitim programının genel bileşimi, yapısı ve süresi belirlenirken amaç ve göreve dayalı 

olarak beklenen sorumluluklar mutlaka açıkça tanımlanmalı, temel tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri 

sunumu ile ilişkisi mutlaka açıklanarak belirlenmelidir. 



 

Uzmanlık öğrencilerine eğitimin başlangıcında eğitim yıllarına göre birbirleri ile ilişki, sorumluluk ve 

görev dağılımını, bilgi beceri açısından yıllara göre eğitim programı kapsamında gerçekleşecek 

faaliyetleri  bildiren bir doküman verilmekte midir? 

Eğitim programının tanıtımı ve bu programın ulusal program ve müfredat ile uyumu ile ilgili uzmanlık 

öğrencilerine bilgilendirme yapılmakta mıdır, yapılıyorsa yöntem (oryantasyon bilgilendirme 

adaptasyon eğitimi vb) nedir? 

TS.2.3.3. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim programı ve mesleksel gelişim için zorunlu ve 

seçmeli bileşenler mutlaka açıkça belirtilmeli, multi-disipliner bir yaklaşım için mutlaka ilgili diğer tıp 

alanlarına yapılandırılmış rotasyon yapılması sağlanmalıdır. 

Kurumunuzun eğitim programında kurumunuz dışından aynı alanda veya ilgili diğer alanlardan 

eğiticilere yer verilmekte midir? 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin klinik içi ve dışı rotasyonlarının yıllık olarak belirlenmesi süreci nasıl 

gerçekleşmektedir? 

Rotasyonların belirlenmesi süreci kimler veya hangi yapılar tarafından belirlenmekte ve bu süreçte 

uzmanlık öğrencisi temsilcileri görev almakta mıdır? 

2.4. Eğitim Programı ile Hizmet Arasındaki İlişki 

TS.2.4.1. Mesleksel gelişimde usta-çırak ilişkisinin önemine mutlaka değer verilmelidir. Bu süreçte 

eğitim programı ve hizmet arasında mutlaka entegrasyon sağlanmalıdır. 

Eğitim programlarının yürütülmesi sürecinde tıpta uzmanlık öğrencileri poliklinik hizmetleri, servis 

vizitleri, hasta eğitimleri ve bilgilendirme toplantılarına katılmakta mıdır? 

 

TS.2.5.1. Eğitim ortamı ve eğitim sürecinin organizasyonu, eşgüdümü, yönetimi ve 

değerlendirilmesindeki sorumluluk ve yetkiler mutlaka açıkça tanımlanmalıdır. 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin pratik ve teorik eğitiminden sorumlu olan 

öğretim üyeleri, eğitim görevlileri ve varsa diğer görevlilerin veya yapılanmaların ( Akademik Kurul, 

TÜEK, Etik Kurul, Bilim Kurulu, Konsey vb…) kurumunuza özel yetki ve sorumluluk alanları belirlenmiş 

midir? Belirlenmiş ise bu görev ve sorumluluk alanlarını belirtebilir misiniz?  

3. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ 

3.1. Kabul Kuralları ve Seçim 

KHDU öğrencilerinin kurumunuza atanması hangi kriterler ile yapılmaktadır? 

TUS dışındaki kanallarla kurumunuza geçen uzmanlık öğrencisi sayısı nedir, diğer kurumlarda 

uzmanlık eğitimine başlayan ve kurumunuza geçmek isteyen uzmanlık öğrencilerinde hangi şartlar 

aranmaktadır? 

Kurumunuza geçmek isteyen uzmanlık öğrencilerinin bu taleple başvurusu sırasında daha önce 

eğitim gördüğü kurumdan hangi belgeleri getirmesi istenmektedir? 



 

3.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık (KHDU) Öğrencisi Sayısı 

 

TS.3.2.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisi (KHDU) sayısı, klinik/uygulamalı eğ itim 

olanakları, yeterli eğitici varlığı, eğitim ve öğretimi nitelikli bir biçimde sürdürmeyi sağlayacak yeterli 

alt yapı, olanaklar ve insan gücü ile mutlaka orantılı olmalıdır. 

KHDU öğrenci sayınız nedir? 

Yıllık olarak talep edilen KHDU öğrenci sayınız nedir, bu sayı  neye göre belirlenmektedir? 

Her bir eğiticinin danışmanlık yaptığı kaç uzmanlık öğrencisi mevcuttur? 

3.3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Öğrencilerinin Desteklenmesi ve Danışmanlık 

 

TS.3.3.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini yürüten kurumlar, uzmanlık öğrencileri için 

uzmanlık alanı ile ilgili olarak eğitimin her kademesinde destek, rehberlik ve kariyer danışmanlığı 

sistemini mutlaka sağlamalıdır. 

Her bir tıpta uzmanlık öğrencisine bir öğretim üyesi danışman olarak atanmış mıdır, bu işlem eğitim 

yılı başlangıcında mı yapılmaktadır? 

 

Kariyer danışmanlığı için herhangi bir yapılandırılmış program mevcut mudur? 

 

TS.3.3.2. Her kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisine eğitim sırasındaki gelişmenin 

izlenmesi ve etkin geri bildirim temelinde eğitim danışmanlığı mutlaka verilmelidir. 

Tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitim yılına uygun olarak yapması gereken girişimler sayı ve yetkinlik 

açısından nasıl ve hangi kişi veya yapılar tarafından izlenmektedir? 

Eğitim programlarınıza uzmanlık öğrencisinin katılımı nasıl ve kimler tarafından izlenmektedir? İzlem 

sonuçlarına göre program yenileme, program tekrarı gibi düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmekte 

midir? 

Uygulanan eğitim programının sonuçları ile ilgili KHDU öğrencilerine ve eğiticilere  bir geri bildirim 

mekanizması (raporlama ) mevcut mudur? 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimle ilgili görevlendirmeleri, değerlendirmeleri, katıldıkları eğitim 

programları, seminerler, sertifikalı eğitim programları ve kongreleri izleyen bir dökümantasyon birimi 

veya görevlisi var mıdır? 

Sunum becerilerini arttırmak için klinik içi tıpta uzmanlık öğrencisi tarafından gerçekleştirilen 

sunumları içeren bir eğitim programı oluşturuldu mu? 

 

3.4. Çalışma Koşulları 



 

TS.3.4.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi, mutlaka seçilen uzmanlık alanında uygun 

şekilde tanımlanmış güvenceli bir kadro ile uygulanmalıdır. 

Enfeksiyon kontrolü, çalışan güvenliği ile ilgili eğitimler verilmekte midir, bu eğitimlere katılım 

zorunlu mudur? 

Enfeksiyon kontrolü, çalışan güvenliği ile ilgili eğitim içeriği nedir? 

Eğiticiler için eğitim becerileri eğitimi planlanmakta ve gerçekleşmekte midir? 

 

3.5. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Öğrencisi Temsiliyeti 

TS.3.5.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim programının tasarımı ve değerlendirilmesi, 

çalışma koşulları ve ilgili tüm süreçlerde uzmanlık öğrencisinin temsiliyeti ve katılımı mutlaka 

sağlanmalıdır. 

Eğitim programlarının, kurum içi kurs ve eğitimlerin planlanmasında uzmanlık öğrencilerinin istek ve 

görüşleri alınmakta mıdır, nasıl alınmaktadır? 

Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi değerlendirmesi amacı ile memnuniyet anketleri yapılmakta mıdır, 

sonuçlar nasıl değerlendirilmektedir? 

KHDU öğrencilerinin dilek ve önerilerini toplayan ve değerlendiren bir sistem mevcut mudur? 

 

4. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Ölçme Değerlendirme Yöntemleri 

 

TS.4.1.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi sürecinde mutlaka ölçme değerlendirme 

bileşeni yer almalıdır. Uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ve başarı 

ölçütleri mutlaka tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. 

Uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleriniz (yazılı sınav, sözlü sınav, 

sunum becerileri, yıllık katıldığı araştırma, yayın sayısı vb…)  ve başarı ölçütleri nelerdir? Bu ölçütler 

kimler tarafından belirlenmiştir? 

Uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilme sonucu raporlanmakta mıdır, bu sonuçlara göre herhangi bir 

düzeltici veya geliştirici uygulama yapılmakta mıdır? 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin katıldığı kongre, seminer ve sertifikalı eğitimler izleniyor mu, nasıl bir 

izlem yapılmaktadır ? 

Başarı değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir ödüllendirme yapılmakta mıdır? 

 



 

TS.4.1.2. Ölçme değerlendirme yöntemleri mutlaka biçimlendirici olmalı ve yapıcı geri bildirimleri 

kapsamalıdır. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerliği ve güvenirliği belgelendirilmeli ve 

değerlendirilmelidir. 

Uzmanlık öğrencisinin tez konusu belirlemesi, tez hazırlama ve tez sunum süreçleri nasıl 

gerçekleşmektedir, tez sunumunda değerlendirme jürisi kim tarafından belirlenmektedir? Tez 

değerlendirmelerinde hangi ölçütler kullanılmaktadır? 

Uzmanlık sınavlarının planlaması ve jürilerin belirlenmesi süreçleri nasıl gerçekleşmektedir?  

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisinin bilgi, beceri ve davranışlarına yönelik bir 

ödüllendirme sistemi  mevcut mudur, açıklayınız? 

TS.4.1.3. Tamamlayıcı bir dizi ölçme değerlendirme yöntemi mutlaka birlikte uygulanmalıdır. Eğitimin 

değişik aşamaları eğitim karnesine (logbook) ya da gelişim dosyasına (portfolyo) kaydedilmelidir. 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesinde eğitim karnesi (logbook) veya gelişim dosyası 

(portfolyo) kullanılmakta mıdır, bunlar hangi aralıklarla kimler tarafından değerlendirilmekte, 

değerlendirme sonucuna göre hangi faaliyetler yürütülmektedir? 

4.3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Geri Bildirim 

TS.4.3.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisinin bilgi, beceri ve davranışlarına yönelik 

mutlaka sürekli ve düzenli olarak yapıcı geri bildirim verilmelidir. 

Yapılan sınavların sonucunun KHDU öğrencisine bildirimi nasıl yapılmaktadır? 

5. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM UZMANLIK EĞİTİM -ÖĞRETİM KADROSU 

 

5.1. Atama ve Yükseltme Politikası 

 

TS.5.1.1. Eğiticiler ve danışmanların atanma ve yükseltme koşulları, gerekli deneyim, sorumluluk ve 

görevleri mutlaka belirlenmelidir. Eğitim kadrosunun görevleri ve özellikle eğitim ve hizmet işlevleri 

ile diğer görevler arasındaki denge mutlaka tanımlanmalıdır. 

Eğitim kadronuzun atanma kriterleri hangi kurum, kuruluşlar tarafından belirlenmiştir? 

TS.5.1.2. Eğitim programının yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte eğitici bulunması mutlaka 

sağlanmalıdır. Eğitici ve uzmanlık öğrencisi sayısı arasındaki oran, mutlaka etkileşimi ve uzmanlık 

öğrencisinin izlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin pratik ve teorik eğitiminden sorumlu olan 

öğretim üyeleri, eğitim görevlileri ve varsa diğer görevlilerin sayıları nedir ? 

Kurumunuzda eğitim formasyonu almış öğretim üyesi, eğitim görevlisi sayısı nedir? 

Danışman öğretim üyesi atamaları kim tarafından hangi esaslara dayanarak yapılmaktadır? 

Her bir eğiticinin danışmanlık yaptığı kaç uzmanlık öğrencisi mevcuttur? 



 

Eğiticilerin tümünün yıllık eğitim programının oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve 

değerlendirilmesine katkıları sağlanmakta mıdır, bunun hangi yöntemle yapıldığını açıklayınız?  

Eğiticiler tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez sunumlarında ve bitirme sınavlarında eşit sıklıkta görev 

almakta mıdır, bu hangi yöntemle kim tarafından sağlanmaktadır? 

 

 

5.2. Eğiticilerin Yükümlülükleri ve Gelişmeleri 

TS.5.2.1. Öğretim etkinlikleri eğiticilerin iş çizelgesinde sorumluluklar olarak yer almalı ve bunların 

uzmanlık öğrencilerinin iş çizelgesiyle olan ilişkileri mutlaka tanımlanmalıdır. 

Öğretim etkinlikleri eğiticilerin iş çizelgesinde sorumluluklar ve uzmanlık öğrencileri ile iş 

çizelgesindeki ilişkileri tanımlanmış ve yazılı olarak eğitim görevlisi ve KHDU öğrencisine bildirilmiş 

midir? 

 

 

6. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM UZMANLIK EĞİTİM ORTAMLARI VE EĞİTSEL KAYNAKLAR 

6.1. Klinik Ortam ve Hastalar 

TS.6.1.1. Eğitim kurumları mutlaka eğitimi destekleyecek yeterli uygulama olanaklarına sahip 

olmalıdır. Eğitim kurumları mutlaka eğitim amaçlarını karşılayacak yeterli sayıda hasta ve uygun olgu 

çeşitliliğine sahip olmalıdır. 

Kurumunuz ulusal müfredatta yer alan tüm bilgi ve beceri alanlarına ait yeterli hasta, doğum ve 

ameliyat sayısına sahip midir? 

KHDU öğrencilerinin bilgi ve beceri eğitimi için kurumunuz dışında kadın hastalıkları ve doğum 

alanında rotasyona gönderdiğiniz üniteler var mıdır? Açıklayınız. 

TS.6.1.2. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi, mutlaka seçilen alanda uzmanlık öğrencisinin 

geniş ölçüde deneyim kazanmasını sağlamalı, amaca yönelik olarak klinik ve poliklinikte hasta bakımı 

ile laboratuvar uygulamalarını kapsamalıdır. 

Düzenli olarak toplanan Sağlık Kurulu, düzenlenen Sağlık Kurulu raporu sayısı, ameliyat sayısı, acil 

dışındaki haftalık ameliyat odası sayısı, acil cerrahi hizmeti verilme durumu, kliniğe yatan acil hasta 

sayısı, kliniğe bağlı yoğun bakım olanakları, enfeksiyon kontrol komitesi, beslenme destek ünitesi, 

deneysel araştırma laboratuvarı, klinik endoskopi laboratuvarı, hayvan laboratuvarı varlığı ve 

verilen yıllık hizmet sayıları nedir?   

 

 

 



 

6.2. Fiziksel Olanaklar ve Donanım 

TS.6.2.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencisi, pratik ve kurumsal çalışmaları için gereken 

ortam ve fırsatlara mutlaka sahip olmalıdır. 

Kliniğinize özel toplantı ve eğitim salonu (ları) mevcut mudur? Bu salonlar kaç kişiliktir? Bu salonlarda 

eğitim uygulamalarının planlanması kim tarafından ve nasıl yapılmaktadır? 

Kurumunuzda uzmanlık öğrencilerinin internet üzerinden kadın hastalıkları ve doğum alanında süreli 

yayınlara ulaşım imkanı var mıdır, hangi yayınlara ulaşılabilmektedir? 

Kurumunuzun yürüttüğü kurum dışından konuşmacı ve katılımcıların yer aldığı kongre, seminer ve 

toplantılar var mıdır? 

TS.6.2.2. Eğitimde ilgili alana yönelik uygulama tekniklerinin gerektirdiği teknik donanım ve altyapı 

mutlaka sağlanmalıdır. 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin yayın izleme, rehber kitaplardan faydalanma olanakları var mıdır?  

Kliniğinizde kullanılmakta olan: orta düzey ultrasonografi cihazı sayısı, ileri düzey Doppler 

ultrasonografi cihazı sayısı, laparoskop, histeroskop, ofis histeroskop, kolposkop sayısı ve bunların 

yıllık olarak kullanımları ile ilgili istatistikleriniz var mıdır? 

Kliniğinizde uzaktan eğitim modülleri, simülasyonlar, maket ve modeller kullanılmakta mıdır, 

açıklayınız? 

TS.6.2.3. Mesleki literatüre ulaşmak için uygun ortam ve altyapı olanakları mutlaka sağlanmalıdır. 

Kurumunuzun internet üzerinden ulusal ve uluslararası süreli  yayınlara ulaşım imkanı var mıdır?  

Kurumunuzda KHDU öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane  mevcut mudur? 

Kurumunuzda uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere kullanılan eğitim 

materyallerinde ulusal rehberler, ilgili meslek kuruluşlarının geliştirdiği rehberlerden yararlanılmakta 

mıdır? 

 

6.3. Eğitimde Ekip Kavramı 

TS.6.3.2. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi süreci aynı uzmanlık alanındaki eğiticiler ve 

meslektaşlar ile birlikte bir ekibin elemanı olarak çalışma ve paylaşım sağlamak üzere uzmanlık 

dernekleri ile etkileşimi mutlaka içermelidir. 

Eğitim faaliyetleri ile ilgili eğitici ve ekip görevlendirmeleri kim tarafından yapılmaktadır? 

Eğitim programının planlanmasında eğitim ihtiyacı duyulan alanların belirlenmesi ve bu  ihtiyacı 

karşılamaya yönelik faaliyetler kimler tarafından hangi verilere dayanarak yürütülmektedir? 

 

 

6.4. Bilgi Teknolojisi 



 

TS.6.4.1. Eğitim programları mutlaka bilgi ve iletişim teknolojisinin etkin kullanımına yönelik ortam 

ve koşulları sağlamalıdır. 

Kurumunuzda KHDU öğrencisinin kullanabileceği Word, Powerpoint, SPSS vb programları içeren 

bilgisayar imkanları var mıdır? 

TS.6.5.2. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim süreci, uzmanlık öğrencisinin bir araştırmayı 

planlama, yürütme ve raporlamasını mutlaka sağlamalıdır. Araştırma konusu ve danışmanı mutlaka 

uzmanlık eğitiminin ilk yarısında tanımlanmalıdır. 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin gerçekleştirdiği projeler var mıdır, bunların 

sonlanma oranı nedir? 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık öğrencilerinin dahil olduğu araştırma ve yayın sayısı nedir?  

Araştırmaların planlanması ne zaman yapılmaktadır? 

KHDU öğrencilerinin hazırladığı yapılandırılmış araştırma önerilerinin kabulü ve gerçekleştirilmesi 

aşamaları kimler tarafından nasıl yönetilmektedir? 

 

6.6. Eğitim Deneyimi 

 

TS.6.6.2. Her eğitim kurumunda mutlaka her uzmanlık alanının eğitim programının planlanması ve 

yürütülmesinden sorumlu eğiticisi/leri olmalıdır. 

KHD uzmanlık alanının eğitim programının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu eğiticisi/leri 

kimlerdir? Kaç yıldır bu görevi yürütmektedirler? 

 

6.7. Diğer Ortamlar 

TS.6.7.1. Gerekli durumlarda eğitimin tamamlanması için ulusal ve uluslararası eğitim olanaklarına 

erişim koşulları mutlaka sağlanmalıdır. 

Uzmanlık öğrencilerinin ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve seminerlere katılımını desteklemek 

için yürütülen bir çalışma mevcut mudur? 

7. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ 

7.1. Program Değerlendirme Sistemi 

TS.7.1.1. Eğitim kurumları uzmanlık alanı eğitim süreci, olanakları ile uzmanlık öğrencisinin gelişimini 

izleyen ve ilgilileri belirleyip tanımayı sağlayan bir değerlendirme sistemini mutlaka geliştirmelidir.  

Kurumunuzdaki eğitici ve danışmanların yıllık yurtiçi ve yurtdışı yayın sayısı nedir ( son 2 yıl 

içerisinde)? 



 

Eğitim kurumunuzda son 5 (beş) yılda yapılmış yayın sayısı (Ulusal dergi; TUBİTAK dizini / dizini 

dışında. Uluslararası dergi; SCI-Exp kapsamında - dışında. Kitap; Özgün, çeviri, ulusal, uluslararası. 

Bildiri; Yurtiçi / Yurtdışı kongreleri belirtiniz ) değerlendirme sisteminiz var mıdır? 

 Açıklayınız. 

 

7.2. Eğitici ve Uzmanlık Öğrencilerinin Geri Bildirimi 

TS.7.2.1. Eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinden sistematik olarak programın niteliği hakkında geri 

bildirimler mutlaka alınmalı, analiz edilmeli ve eğitim kurumları tarafından gereği yapılmalıdır.  

KHDU öğrencilerinizin geri bildirimleri ile ilgili bir çalışmanız var mı, bu geri bildirimler sistematik 

olarak analiz edilip iyileştirmeler yapılmakta mıdır? 

7.5. Değerlendirmelere Katılım 

TS.7.5.1. Değerlendirme süreç ve sonuçları mutlaka idare, eğitim ortamı yöneticileri, eğiticiler ve 

uzmanlık öğrencilerini kapsamalı ve şeffaf olmalıdır. 

Eğitimin tanımlanmış değerlendirme süreçleri nasıl gerçekleşmektedir, eğitim değerlendirme rapor 

sonuçları eğiticiler ve KHDU öğrencileri ile paylaşılmakta mıdır? 

 

8. YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK 

8.1. Yönetim 

TS.8.1.1. Eğitim yönetimi, mutlaka eğitim kurumları tarafından hazırlanan yapı, içerik, süreç ve 

uzmanlık öğrencisi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Eğitim kurumunuzun, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan eğitim programında,  

programın yapısı, uygulama süreci ve uzmanlık öğrencilerine yönelik düzenlemelerin nasıl ve kimler 

tarafından gerçekleştirileceğini açıklayan yazılı bir protokolünüz var mıdır? 

 

TS.8.1.2. Eğitimin tamamlanması ile uzmanlık öğrencisi mutlaka bir derece, diploma, sertifika veya 

ilgili alanda yetkinliğini tanımlayan bir belge almalıdır. 

KHDU öğrencisinin tez sunumu, tez değerlendirilmesi, uzmanlık sınav jürisi ve tarihi belirlenmesi ile 

ilgili yazılı bir protokol veya uygulama metini var mıdır? 

8.2. Ödenek ve Kaynak Kullanımı 

TS.8.2.1. Eğitim kurumları eğitim kaynaklarının bütçelendirilmesinde mutlaka sorumluluk ve yetkiye 

sahip olmalıdır. 

 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim programının planlanması ve yürütülmesinde 

kurumunuzda eğitim programları, eğitim araçları ( maket, simülasyon, uzaktan eğitim, yayınlara 



 

uzaktan erişim vb), araştırmalar, eğitim materyalleri için bir bütçe planlaması yapılmakta mıdır, 

gerekli finansal kaynaklar nasıl karşılanmaktadır, eğitim için yapılan yıllık harcamalarınızı belirtin. 

8.3. Yükümlülükler ve Yönetmelikler 

TS.8.3.1. Uzmanlık alanlarının işlevlerinin sayı ve çeşitlerinin tanımlanmasından sorumlu ulusal bir 

yapı mutlaka olmalıdır. 

KHDU eğitimi sırasında bağlı bulunduğunuz otorite (Sağlık Bakanlığı, YÖK vb..) tarafından belirlenmiş 

ve ilan edilmiş yönetmelik, genelge ve diğer yasal düzenlemeleri listeleyebilir misiniz? 

9. SÜREKLİ YENİLENME 

TS.9.1.1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi veren kurumlar, uzmanlık dernekleri ve eğitim 

yeterlik kurulları, mutlaka eğitim programlarının yapı, işlev ve niteliğini düzenli olarak gözden 

geçirmeli, güncellemeli ve belirlenen eksiklikleri düzeltmelidir. 

Eğitim ortamları ve diğer eğitim kaynaklarının güncelleştirilmesi, eğitim program izleme ve 

değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi için yürüttüğünüz çalışmaları belirtiniz. 

 

Katılımınız için teşekkür ederiz. Doldurmuş olduğunuz formu 

bağlantılı olduğu madde bilgisi verilerek ilgili dokümanlar ile birlikte 

TJOD Genel Merkezi’ne göndermeniz rica olunur. 

 

 


