
TEZ VE UZMANLIK SINAVI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER  

 1-26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 19 

maddesinin (2) bendi uyarınca uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez 

danışmanı belirlenecektir. Uzmanlık öğrencisinin tez konusu ve tez danışmanı Tıp Fakültesi Dekanlığına bir üst yazı ile 

bildirilecektir. 

  

2-Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen 

ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine (Anabilim Dalı Başkanlığı) teslim edilir. 

Tezin görüşülmesi için Uzmanlık Tez Jüri Üyelerinin onaylanması, tez başvuru formu ekinde tez, Fakülte Yönetim 

Kurulunda görüşülmek üzere program yöneticisinin (Anabilim Dalı Başkanlığı) bir üst yazısı ile Tıp Fakültesi 

Dekanlığına gönderilir. 

 3-Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli 

olarak (tez sonuç bildirme formu) uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine (Anabilim Dalı Başkanlığı) bildirir. Program 

Yöneticisi 4 suret hazırlanan tez sonuç bildirme formunu Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir. 

  

4-Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık 

öğrencisine altı aylık ek süre verilir.  Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir. 

 5-Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen 

uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu 

süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde  İlişiği 

kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16. Madde 

hükümlerine göre işlem yapar. kesilen uzmanlık iki yıl içinde uzman aday olarak  

 6-Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek 

eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yönetici tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, 

uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi 

belirlenmek üzere Uzmanlık Sınavı Başvuru Formu ile Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilir. İşlemleri tamam olanlar sınava 

alınır. 

 7-Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde 

tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da 

başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık ile ilişiği 

kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği iki sınav 

için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları 

sona erer. 

 8-26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde1’de “ 2547 Sayılı Kanunun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini 

başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkileri üç ay süreyle daha devam eder.” hükmü uyarınca 

sınav tarihinden itibaren 3 (üç) ay daha çalışmaya devam edebileceklerdir. 



           EK-1 

İSTANBUL MEDENİYET  ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

TEZ SINAVINA BAŞVURU FORMU 

 

 

Adı Soyadı    :  

Tez Başlığı    :  

 

 

Anabilim Dalı   :  

Tez Danışmanı   :  

Anabilim Dalı Başkanı  :  
Tez Savunması Jürisi : 1 asil  ve 1 yedek jüri üyesinin Kurum dışından olması 

gerekmektedir. 

 

Asil Jüri Üyeleri 

 Adı Soyadı,  Ünvanı Uzmanlık  

alanı 

Görev 

yaptığı 

Üniversite 

Fakültesi 

1      

2      

3      

Yedek Jüri Üyesi 

1 

 
     

2      

 

Tez savunması Tarihi ve yeri :  

      

 

 

 

 

 



İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

TEZ SONUÇ BİLDİRME FORMU 
 (Başarılı olanlar için) 

 

Adı Soyadı  

Anabilim/Bilim Dalı  

  

Tez Başlığı  

  

  

  

Sınav Tarihi … / … / 201 

 

 

Yukarıda adı geçen uzmanlık öğrencisi tez savunma sınavında başarılı 

bulunmuş ve uzmanlık bitirme sınavına girmeye hak kazanmıştır. 

 

 

 

(İmza) 

 

 

 

(İmza)        (İmza) 



İSTANBUL MEDENİYET  ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

TEZ SONUÇ BİLDİRME FORMU 
(Tez Düzeltme Halinde) 

 

 

Adı Soyadı  

Anabilim/Bilim Dalı  

  

Tez Başlığı  

  

  

  

Sınav Tarihi … / … / 201 

 

 

Yukarıda adı geçen uzmanlık öğrencisinin tezinde görülen eksikliklerin 

tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için Tıpta ve Diş Hekimliğinde 

Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesinin 5. bendi gereğince 6 aylık ek sürenin 

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

 

 

(İmza) 

 

 

 

(İmza)        (İmza) 

 

 

 

 

 


