
MOGADİŞU SOMALİ-TÜRKİYERECEP TAYYİP ERDOĞAN  

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ASİSTAN EĞİTİMİ DOSYASI İÇERİĞİ VE KULLANIM KILAVUZU 

1. Hastanede eğitimin koordinasyonu için belirlenen eğitici (Eğitim koordinatörü) asistan eğitim 

kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, rotasyonların usulüne uygun yaptırılmasından ve yıllık 

eğitim programlarının yapılmasından ve dörder aylık periyotlar ile uygulanmasının takibinden 

sorumludur.  

2. Dosyalar Eğitim Takip Biriminde muhafaza edilecektir ve her dönem görevlendirilmiş olan 

eğiticilere sunulacaktır.Asistanların kendi dosyalarını incelemesi ve dosyaya eğitici onaylı olmak 

kaydıyla evrak eklemesi yapması mümkündür. Ancak eğitimleri tamamlanıncaya kadar eğitici 

kanaat notları asistanlar ile paylaşılamaz. 

İçindekiler: 

a)İlgili branşın müfredatı ve yetkinlik hedefleri  

b) Branşın geneli ile ilgili, altyapı, donanım ve uygulamalar hakkında uzman/eğiticinin raporları 

c) Her asistan için bir dosya bulunmaktadır.  

1) bireysel tanımlayıcı bilgiler, yaptığı rotasyonlar ve rotasyon yapılan bölümün eğiticisinin 

kanaati, adı, soyadı ve imzası, 

2) asistanın katıldığı derslerin kayıtları,  

3) eğiticinin son 4 aylık asistan hakkındaki değerlendirme raporu: 

3a)asistanın yaptığı uygulamalar,  

3b)asistanın kazanmış olduğu tıbbi yetkinlikler, 

3c) kişisel durumu hakkında kanaatleri,  

https://tuk.saglik.gov.tr/TR,30342/form-3---program-yoneticisi-kanaati-

formu-v13-20haziran2014.html 

3d) sınav sonucu ve değerlendirme notları, 

4) Akademik toplantı, kongre, sempozyum katılımı vs. var ise bunlara ait belgeler, 

5)Tez yürütülüyorsa buna ait çalışmalaryer alır. 

3. Uzmanlar/Eğiticiler hastanede göreve başladıklarında oryantasyon programının parçası olarak 

kendi branşlarındaki klasör kendilerine verilir ve asistanların eğitim hedefleri ve bu hedefin hangi 

noktasında oldukları tamamen anlaşılmış olacaktır. 

4. Uzmanlar/Eğiticilergörevlendirme süreleri tamamlandığında asistanların eğitiminin ilerlemesi 

durumu, yaptırılan teorik ve uygulamalı eğitimler, eğitici kanaatleri her bir asistan için 

doldurulmuş, tarih ve imzası tamamlanmış şekilde bir sonraki eğiticiye devir edilmeye hazır olarak 

idareye teslim edilir.   

5. Uzmanlar/Eğiticiler görevlendirme süresi sonunda (4 ay) asistan sınavı yapmış olacak ve notlarını 

dosyaya koyacaktır. 

6. Eğitim koordinatörü dosya düzeni ve içeriğini takip edecek, Türkiye rotasyonuna gideceği zaman 

dosya fotokopisi gideceği klinik eğitim sorumlusuna verilmek üzere ağzı kapalı ve mühürlü olarak 

asistana teslim edilir.  

7. Türkiye’deki tamamlama eğitimi sırasındaki kazanımları ve kanaatleri ile sınava girmiş ise sınav 

sonucu ve bitirme sınavı sonucu dönüşünde dosyasına yerleştirilerek arşive kaldırılır. 
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