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BÖLÜM I: ANABİLİM DALI HAKKINDAGENEL BİLGİLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Çocuk Endokrin, Çocuk Yenidoğan, Çocuk Allerji ve İmmünoloji ve 

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları olarak hizmet vermektedir.

Bu kitapçık Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimine başlayacak olan asistanların kliniğimize 

adaptasyonlarını sağlamak, çalışma ilkelerini, görevlerini, sorumluluklarını tanıtmak ve bilgilendirmek 

amacıyla düzenlenmiştir.

Anabilim Dalımızın 1 adet pediatri kliniği, 1 adet Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniği, 1 adet Çocuk 

Yoğun Bakım Ünitesi (10 yatak kapasiteli) ve 1 adet Yenidoğan Yoğun bakım ünitesi (30 yatak 

kapasiteli)  mevcut olup ayrıca 5 adet poliklinik odasında hizmet vermektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Kadrosu

Doç. Dr. CAN ACIPAYAM (Anabilim Dalı Başkan Vekili, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 

Başkan)

Doç. Dr. SADIK YURTTUTAN (Yenidoğan Bilim Dalı Başkan)

Doç. Dr. FATİH TEMİZ (Çocuk Endokrin Bilim Dalı Başkan)

Yrd. Doç. Dr. MEHMET YAŞAR ÖZKARS (Çocuk Allerji ve İmmünoloji)
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BÖLÜM II: UZMANLIK EĞİTİMİNDE GENEL BİLGİLER VE GÖREV ALANLARI 

TANIMLARI

I. YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE GENEL ESASLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı; pediatrik hastalıklarının sebeplerini ve önleyici tedavi 

yöntemlerini bilinmesi, bu hastaların tanılarının konulabilmesi ve medikal tedavi edilebilmesi, tedavi 

sonrasında gerek yoğun bakım ünitesinde, gerekse de servis ve poliklinik düzeyinde yönetiminin 

yapılabilmesi uygulamalarını kapsar.

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN (ASİSTAN) TANIMI

Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir. 

Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat 

hükümlerine tabidir.

UZMANLIK EĞİTİM SÜRESİ VE ROTASYONLAR

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre  “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” 

uzmanlık eğitimi 4 yıldır. Bu süre içinde, 02.12.2015 tarih ve 650 no.lu TUK kararına göre 1 ay Çocuk 

cerrahisi, 1 ay Dermatoloji, 1 ay Kadın Hastalıkları ve Doğum, 1 ay Çocuk Psikiyatri rotasyonları 

yapılacaktır. Bu rotasyonlar ilgili Anabilim Dallarıyla koordine olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalınca belirlenen zamanlarda yaptırılır. 

Uzmanlık öğrencilerine, uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken asgari tıbbî uygulamaların 

öğretim üyeleri tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları 

zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların KSÜ Tıp Fakültesinde yaptırılması esastır. Ancak, 

kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya 

bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında 

Anabilim dalı tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen 

yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

Uzmanlık öğrencilerine anabilim dalı başkanı, anabilim dalı akademik kurulu ve yönetim kurullarının 

uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için 

tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. KSÜ Tıp Fakültesinde yapılmayan 

rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve 

rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak 

üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

UZMANLIK EĞİTİM SÜRESİNDEN SAYILMAYAN HALLER

Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık 

eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.
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Buna bağlı olarak aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen bütün izin ve raporlar eğitim süresine eklenir:

- Hastalık nedeniyle verilen sağlık kurulu raporları dahil tüm raporlar,

 - Doğum izinleri,

 - Mazeret izinleri,

 - Maaşsız izinler.

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

1. Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı 

veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilişiği 

kesilir.

2. Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

3. Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

4. Uzmanlık öğrencisinin programlarda, YÖK tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim 

verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal 

gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

5. Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve 

eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar. 

Anabilim Dalı Başkanı altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, 

araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini ve Dekanlığa bildirir. 

Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar Dekanlık tarafından yazılı olarak 

uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu YÖK’e bildirilir. 

Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı YÖK tarafından değiştirilir. 

Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet 

süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir.

UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİNDE DEVAMLILIK, KURUM ve DAL DEĞİŞTİRME

1. Uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

2. Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir 

sebeple Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline 

bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

3. Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra eş durumu veya hastalık gibi geçerli mazeretleri olanların 

Dekanlık vasıtasıyla bu belgeleri YÖK’e göndermesi sonucu ilgili mevzuat şartlarına göre işlem 

yapılır. 

4. Başka bir yerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi yapıyorken kazandıkları sınav 

sonucunda anabilim dalımızda uzmanlık eğitimine hak kazanan uzmanlık öğrencilerinin daha önceki 

eğitimlerinde geçen süre Anabilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurulun uygun görmesi şartıyla 

uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
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5. Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra geçerli mazereti olmadan kurum değiştirmek isteyenlere 

anabilim dalımız tarafından izin verilmeyecektir.

 UZMANLIK EĞİTİMİ, TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim programı

Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, YÖK tarafından belirlenen çekirdek eğitim müfredatını 

kapsayacak şekilde Anabilim dalımız tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. 

Eğitimin takip ve değerlendirilmesi

1. KSÜ Tıp Fakültesi, anabilim dalı başkanı koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, 

kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim 

ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

2. Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi YÖK tarafından belirlenen çekirdek eğitim programına (ÇEP) 

uyumlu olarak anabilim dalımız tarafından hazırlanan genişletilmiş eğitim müfredatına göre yapılır. 

Bu müfredata göre hazırlanan uzmanlık öğrencisi karnesinin eğitim ve uygulamalara ait olan kısmının 

uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. 

3. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri öğretim üyeleri 

tarafından işlenir. Eğitim karnesi anabilim dalı başkanı tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa 

eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim 

karnesinin onaylı bir örneği verilir.

4. Yine 6 ayda bir uzmanlık öğrencisi sınava alınır. Kıdemine göre bilmesi gereken sorular sorularak 

mesleki bilgisi teorik olarak değerlendirilir.

UZMANLIK TEZİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.  

Bu yüzden uzmanlık öğrencisine eğitim süresinin ilk yarısı içinde bir tez konusu ve tez danışmanı 

belirlenir.  Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az 

biri KSÜ Tıp Fakültesi dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak 

üzere anabilim dalı başkanına teslim edilir.  Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez 

savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile 

anabilim dalı başkanına bildirir.

Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması 

için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı 

uzmanlık eğitimi süresine eklenir. 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. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin tezlerin yazılması için 

gerekli kurallara KSÜ Tıp Fakültesi Tez Yazım Yönergesinden ulaşılabilir. 

UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME SINAVI

1. Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık 

eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı anabilim dalı başkanı 

tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu 

durum on beş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere dekanlığa bildirilir ve 

işlemleri tamam olanlar sınava alınır. 

2. Jüriler, en az üç üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalından olmak üzere, rotasyon 

gördüğü anabilim dallarının öğretim üyelerinden de oluşabilen beş kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek 

üye oluşturulur. 

3. Uzmanlık sınavı, biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada 

yapılır.

4. Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. 

Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır 

ve sınav tutanağına eklenir. Sınav tutanağı da jüri üyeleri tarafından imzalanır. Puanların ortalamaları 

her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı 

tarafından Dekanlık vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

6. 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 öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay 

içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu YÖK’ün belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı 

verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı 

hakları sona erer. 

YILLIK İZİNLER

657’ye tabi Devlet Memurları Kanununa göre devlet hizmetinde 10 yılını tamamlayınca kadar her 

memurun yılda 20 gün izni vardır. 10 yıldan sonra bu süre 30 gündür (tatiller dahil). Ait olduğu yıl 

içerisinde kullanılmayan izinler bir kereliğine bir sonraki yıla aktarılır. Yıllık izinler bölünemez ve 

parçalara ayrılarak kullandırılmaz.

Anabilim Dalı’mızda yıllık izinler zorunlu haller dışında Haziran-Temmuz- Ağustos- Eylül aylarında, 

kliniğin ihtiyaçlarına göre planlanarak kullanılır. Yıllık izin programının yapılabilmesi için izin 

isteklerinin en geç 1 Mayısa kadar anabilim dalı başkanına bildirilmesi gerekmektedir. Yıllık izinler 

mazeretler dışında bölünmeden kullanılır. 
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II. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ İLKELER

Uzmanlık öğrencileri çalışmalarını kıdemli asistan, uzman hekim ve öğretim üyelerinin bilgisi ve 

denetimi altında sürdürürler.

KIDEM VE HİYERARŞİK DÜZEN

Hekimler arasında kıdeme dayalı hiyerarşik bir düzen ve disiplin, ilişkilerin sürdürülmesinde önemli 

rol oynar. Görev ve sorumluluklar, eğitimle kazanılan ilerlemelerin yanı sıra kıdem arttıkça, 

arttırılarak verilir. Uzmanlık öğrencileri görev yaptıkları ünitedeki öğretim üyesinin denetimi 

altındadır ve öncelikle onlara karşı sorumludur. Günlük çalışma programı, ilgili öğretim üyesi 

tarafından belirlenir ve asistanlar bu programa uyarlar. Uzmanlık öğrencileri hastaneden ayrılırken 

anabilim dalı başkanından izin almak ve nöbetçi öğretim üyesine haber vermek zorundadırlar. Mevcut 

hiyerarşik düzen içerisinde eğer 2 asistan birden nöbet tutuyorsa kıdemsiz asistanlar özellikle 

uzmanlardan önce kıdemlilerine karşı sorumludurlar. Onları bilgilendirerek ve tıbbi endikasyonları 

için onay alarak o sorumluluğu paylaşmak zorundadırlar. Kıdemli asistanlar altlarında birlikte görev 

yaptıkları asistanların tıbbi ve idari sorumluluğunu da taşırlar.

GÜNLÜK MESAİ

Anabilim Dalımızda günlük hizmet süresi mesai saatleri ile sınırlı değildir. Mesai günlük işler 

tamamlandıktan ve ertesi günün planlanması bittikten sonra sona erer.
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BÖLÜM III: EĞİTİM VE UYGULAMALAR
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(Asistan çalışma değerlendirmesi yukarıdaki kriterler baz alınarak yapılmaktadır)
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Kıdemsiz dönem ……………………………………………….0-12 ay

Kıdemli dönem………………………………………………….13-24 ay

Başasistanlık……………………………………………………..25-48 ay

(Asistan çalışma değerlendirmesi yukarıdaki kriterler baz alınarak yapılmaktadır)
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Hedefler
1. Çocukların dünyaya geldikleri andan itibaren sağlıklı büyümelerini sağlama ve 

çocukluk çağında görülen hastalıkları tanısını koyabilme yetkinliğine sahip uzmanlar 
yetiştirmek

2. Çocuk hekimliğinin temeli olan aile ile etkin iletişim becerisi kazandırmak
3. İkici basamak sağlık kurumlarında bir çocuk kliniğini yönetebilecek yetkinlikte 

uzmanlar yetiştirmek
4. Ülkemizdeki çocuk sağlığını sorunlarını yakından izleyen ve bulunduğu yerde 

koruyucu çocuk sağlığı konusunda önderlik yapabilen uzmanlar yetiştirmek
5. Çocukluk çağında görülen acil sorunları çözebilme yetkinliğinde hekimler yetiştirmek

Tez ve Tez Danışmanlığı

Araştırma görevlilerinin tezlerinin en geç yasal süreleri bitiminden sonraki 6.aya kadar 
tamamlamaları zorunludur.

Kuramsal Çekirdek Program
Sağlam çocuk izlemi
Çocukluk çağında beslenme
Bağışıklama
Sıvı
Elektrolit tedavisi
Asit-baz dengesi ve bozuklukları
Arteryel kan gazları
Oksijen sistemi
Şok tedavisi
Akut bilinç değişikliğine yaklaşım
Febril konvulsiyonlar
Üst solunum yolu enfeksiyonları/tonsillofarenjit
Pnömoniler
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
Döküntülü hastalıklar
Transfüzyon
Tüberküloz
Yenidoğanın resüsitasyonu
Yenidoğanda sıvı elektrolit tedavisi
Yenidoğan sarılığına yaklaşım
Solunum sıkıntılı yenidoğana yaklaşım
Yenidoğan sepsisi
Mekanik ventilasyon
Akut böbrek yetersizliğine yaklaşım
Proteinüri ve hematüride ayırıcı tanı
Akılcı antibiyotik kullanımı
Üriner sistem enfeksiyonları
Boy kısalığına yaklaşım
Tip 1 diyabet tedavisi
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D vitamini yetersizliği
Tiroid bezi hastalıkları
Malnütrisyon
Metabolik hastalıklara yaklaşım
Nutrisyonel ve hemolitik anemiler
Talasemiler ve kemik iliği yetersizlikleri
ITP ve hemofililer
Lösemiler
Nötropenik hastada enfeksiyon tedavisi
Lenfadenopatilerde ayırıcı tanı
Astım
Hışıltılı çocuğa yaklaşım
İmmün yetersizlikler
Hepatitler
Konjestif kalp yetersizliği
Akut romatizmal ateş
Çocukluk çağı artritleri
Konjenital kalp hastalıkları
Epilepsiler
Çocukluk çağında EKG
Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
Hipertansiyon ve tedavisi
Prematürelik
Perenatal asfiksi
Pediatride etik


