TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
YETERLİK KURULU SINAV KOMİSYONU YÖNERGESİ

1- Eğitim üst kurulunun seçeceği eğitici kadrolarda olan 20 üyeden oluşur.
2- Bu üyeler 4 yıl için seçilir.
3- Yeterlilik Kurulu Başkanı bu komisyonun başkanıdır. Üyeler kendi aralarından bir
sekreter seçerler.
4- Sınav komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 5 yıldır görev yapmış olmak
(Prof, Doç, Şef, Şef Yrd) gerekir.
5- Yılda en az 3 kere toplanılarak yıllık değerlendirmeler içeren raporu yönetim
kuruluna sunarlar.
Görevleri;
1- Gelişim ve Yeterlilik sınavına girmek için başvuran adayların başvurularını
değerlendirir ve yeterli olanların sınava alınmasını sağlar.
2- Yeterlilik sınavına hazırlanılmasını sağlar
3- Yeterlilik yazılı sınavların bilimsel denetimini yapar.
4- Sınav sonuçlarını değerlendirerek yeterlilik kuruluna bilgi verir.
5- Sınav hazırlıkları ile ilgili Yeterlilik Kurulu’na bilgi verir.

Sınav;
1. Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilme ölçütüne uygun kişinin
tanımlanmasından sonra sınavın giriş hakları, basım hakları ve sınav takvimi sınav
komisyonu tarafından belirlenir.
2. Sınav takvimi yürütme kurulunun onayı ile ilan edilir
3. Sınavlar yılda en az bir kere yapılır

4. Tamamen uzmanlık tüzüğünde var olan yan dallarda yeterliliğe girebilmek için ilgili
ana dallardan en az birisinden yeterlik belgesi almış olması şarttır.
5. Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında genel bir sınav olarak yapılır
6. Eğitim içi sınavlarına tüm eğitim kurumundaki Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve
Asistanlar katılır
7. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir
8. Yeterlik sınavına girebilmek için eğitim belgesi almış olmak ve gerekli belgeleri
tamamlamış olmak gerekir
9. Yeterlik sınavı tek kademede yapılır
10. Sınav sonucunda yeterlik belgesi verilir
11. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır
12. 10 yılın sonunda yeniden belgelendirme yapılmalıdır.
13. Yeterlik sınav kurulunun görevlerini müfredat hazırlama ve eğitim kurumlarını
değerlendirme komisyonu ve yürütme kurulu ile işbirliği içinde yürütür
14. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularının değerlendirilerek
yürütme kurulundan ve müfredat hazırlama ve eğitim kurumlarını değerlendirme
komisyonundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar
15. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini sınav ortamlarına tespit
ve organize eder, gerekli malzemeyi temin eder
16. Yeterlilik sınavlarının geçerlilik ve güvenirliliklerini en üst düzeye çıkarmak Tıbbi
Onkoloji Uzmanlık alanının en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek
uzmanlık eğitimi, gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli
mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun
olarak yeterlilik sınavını yapılandırır ve denetimini sağlar.
17. Sınavların Tıbbi Onkoloji Uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (Bilgi,
beceri, tutum, davranış) ve Ulusal Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitim programında
belirtilen hedefleri kapsaması sağlanmalıdır.

18. Sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık
alanındaki hedeflere (Bilgi, beceri, tutum, davranış) yönelik olmalı.
19. Konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli biçimde
dağıtılmalıdır.
20. Bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey
zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem
çözme sorularına ağırlık verilmelidir.
21. Ölçme hedefler oluşturulmalı ve bunlar hakkında adaylar önceden bilgilendirilmelidir.
22. Hazırlanan sınavların (Yazılı, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel
örgü (yapılandırılmış) klinik sınav gibi uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve
rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve
gözlemci farklılıkları ve benzerleri) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olması
sağlanmalıdır.
23. Her sınav için ayrı olmak üzere yeterlilik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul
edilebilir minimum başarı düzeyi belirlenmeli ve adaylar önceden bilgilendirilmelidir.
24. Sınavlar, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
25. Sınavdan sonra adayların sınav başarıları belirlenmeli ve önceden belirlenen kabul
edilebilir minimum başarı düzeyi ile karşılaştırılarak karar verilmeli ve yeterlik
belgelerinin düzenlenmesi için yönetim kuruluna iletilmelidir.
26. Yazılı sınavlarda yazılabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için
müfredat hazırlama ve eğitim kurumlarına değerlendirme komisyonu ile eş güdüm
sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.
27. Uygulanan her sınav için en az sınavın geçerlilik, güvenirlilik kanıtları, sınav soru
analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını, sınav süreci içeren bir rapor
hazırlayarak önerilerle birlikte yönetim kuruluna sunar.

