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SUNUM PLANI 

•Giriş 

•Amaç 

•Anket materyal/metodu 

•Anket verileri 

• Tezler ile ilgili görüşler 

• Sonuç 



GİRİŞ 

Uzmanlık Tezleri 
• Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık gibi lisans 

sonrası eğitimlerde zorunlu 
 
• Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili ilk kanun: 
‘Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’ 

 
• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 25. maddesinde uzmanlık 

tezi ve değerlendirilmesi hakkında hükümler( 
yürürlülükteki hali 31/12/2009) 



GİRİŞ 
Uzmanlık Tezi 

•Uzmanlık eğitiminin süresinin ilk yarısı içinde bir tez 
konusu ve tez danışmanı  

 

• Tez en geç uzmanlık süresinin bitiminden üç ay önce 
program yöneticisine teslim  

 

• Tez kabul edilmez ise 6 ay ek süre, ikinci kez kabul 
edilmez ise uzmanlık adayının uzmanlık eğitimi ile 
ilişiğinin kesilmesi 



GİRİŞ 

Uzmanlık Tezlerinin Amaç Tanımı 
 
• YÖK ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) 
(Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı***) 
 
• TUKMOS ( Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve 

Standart Belirleme Sistemi, Çekirdek Müfredat Hazırlama 
Kılavuzu, v.1.2.2015) 
 
• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 

 

 



GİRİŞ 
***( Tezler neden var sorusuna yanıt olarak en yakın şey) 

 
• 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Gereği (Telif Hakları) Konusunda Yasal 

Uyarı;  

 

‘Ulusal Tez Merkezi web sayfasında yer alan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve 
tıpta uzmanlık tezleri; Ülkemizde yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek amacı ile 
hizmete sunulmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif 
hakkı eser sahibine aittir. Tez yazarları, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine 
tezlerinin tam metin erişime açılması konusunda izin vermişlerdir. Bu web sitesi 
içerisinde yer alan tezlerin tamamı veya bir bölümü yazarlarından izin alınmadan ticari 
ya da mali kazanç amaçlı kullanılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz ve kopyalanamaz. 
Ulusal Tez Merkezi web sayfasını kullanan araştırmacılar, telif hakkı konusunda yukarıda 
belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.’ 



AMAÇ 

•Anketin amacı: 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistan ve 
uzman hekimlerinin tezler konusundaki görüşlerini ve 
önerileri almak, ayrıca tez hazırlama esnasında 
karşılaştıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ulaşmaktı 



ANKET MATERYAL/METODU 

• İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji asistan ve genç uzman 
hekimleri arasında 

 

• Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların olduğu anket şeklinde 

 

• Survey Monkey anket programı kullanılarak 

 

• E-posta ve diğer sosyal medya yollarından  

 

• 15/02/2016 ve 15/03/2016 tarihleri arasında  

 



ANKET VERİLERİ 



ANKET VERİLERİ 



ANKET VERİLERİ 



ANKET VERİLERİ 



ANKET VERİLERİ 
• Tezin kim tarafından bulundu? 



ANKET VERİLERİ 
• Tezinizi bulma konusunda size yardımcı olan unsur/unsurlar nelerdir? 



ANKET VERİLERİ 
• Tezinizi bulma konusunda size yardımcı olan unsur/unsurlar nelerdir? 



ANKET VERİLERİ 
Tez yazım esnasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 



ANKET VERİLERİ 

• Tez yazım esnasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 



ANKET VERİLERİ 
• Tez yazmanın size faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 



ANKET VERİLERİ 

• Tezinizi yayınladınız mı? 



ANKET VERİLERİ 
• Tezinizi yayınlamadıysanız yayınlamayı düşünüyor musunuz? 



ANKET VERİLERİ 

• Tez uygulaması devam etmeli mi? 



TEZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ 



TEZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

• Tezlerin günümüzdeki hali ile yapılması zorunlu bir görevden ibaret 

 

• Asistanlığın erken döneminde tez konusunun danışman hoca ile 
birlikte bulunması ve projenin her aşamasında fikir alışverişinin 
sürdürülmesi 

 

• Tezler yerine yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış birkaç yayın 
zorunluluğunun getirilmesi 

 

• Tezlerin bu haliyle devam etmesini istemeyen bir çok kişi/ tezlerin 
daha içerikli konulardan seçilmesi ve yayın haline getirilmesi 
 



SONUÇ 

• Anket soruları ile ilgili eksiklik ( Bir çok asistanın tezi yok?) 

 

• İçerikli tezlerin olması 

 

• Danışman desteği eksik 

 

• Nedenlerinin tespiti ve çözüm önerileri ( Kim yapmalı/kim yapacak/ 
derneklerin konumu/ asistanlar ne düşünüyor?) 

 

• İçeriksiz tezlerin asistanların bilimsel olma motivasyonuna etkisi? 

 

 

 



Sabrınız için teşekkürler 

İçimizdeki soran ve haklı olduğunu düşündüğünde karşı çıkan 
çocuğu hiçbir koşul altında yitirmemek umuduyla 


