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Asgari Standart: 

İng.	Core	Requirement	(ACGME),	Basic	Standard	(WFME),	Requirement	(UEMS),	Must	(ACGME)	

Eğitim verilebilmesi için uzmanlık eğitimi programı tarafından karşılanıyor olması 
zorunlu olan ve EUK tarafından kabul edilip ilan edilmiş, standardı belirleyen her bir 
hüküm. Yayımlanmış çekirdek müfredatların 5 inci bölümünde Eğitici, Mekan ve 
Donanım ile Portföy şeklinde üç ana kategori altında toplanırlar; bunlardan başka, 
uzmanlık öğrencisine eğitim sürecinde yaptırılması zorunlu olan bazı iş ve işlemler de 
asgari standart olarak nitelenmiş olabilir.	
(ayrıca	bkz.:	Önerilen Standart)	
	

Çekirdek müfredat:	
İng.	Core	Curriculum	

Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için programların içermesi ve 
uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş asgari eğitimi ve bu 
eğitimin standartlarını belirleyen metindir. 
 

Donanım:	
Programda eğitim için gereken araç gereç ve alt yapısıdır. 
	

Eğitici:	
İlgili dalda uzman olan ya da Kurul kararı ile eğiticilik hakkı kazanmış olan profesör, 
doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olup uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip 
kişidir. 
	

Genişletilmiş Müfredat:	
İng.	Structured	Curriculum	

Her program tarafından çekirdek eğitim müfredatını da içine alacak şekilde 
hazırlanmış ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş o programa özgü eğitimi ve 
bu eğitimin standartlarını belirleyen metindir. 
	

Kurum Yöneticisi:	
Eczacılıkta uzmanlık eğitimi veren programın bağlı olduğu kurum olan Fakülte’nin 
Dekanıdır. 
Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda ise kurumlar arasında yapılan 
protokol ile belirlenen Fakülte Dekanıdır.  
	

Önerilen Standart:	
İng.	Quality	Development	Standard	(WFME)	

Sahip olunması durumunda uzmanlık eğitimini daha nitelikli hâle getiren, 
karşılanması zorunlu olmayıp programa artı değer katan ve ilgili müfredat komisyonu 
tarafından öneri düzeyinde kabul edilip Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca onaylanmış 
eğitici, mekan ve donanım ile portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenidir. 
	

Portföy:	
Bir programın uzmanlık eğitimine yönelik uygulamalar yönünden sahip olması 
gereken iş ve işlem sayı ve çeşitliliğidir. 
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Program:	
İlgili uzmanlık dalının en az çekirdek eğitim müfredatını uygulayabilecek şekilde 
yapılanmış bir birimden ya da uzmanlık eğitimi vermeye talip olan kurum tarafından 
birden fazla birimin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve uzmanlık dalının eğitimine 
yönelik eğitim standardını da içeren işlevsel yapıdır. 
	

Program Yöneticisi:	
İng.	Program	Director	

İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticidir. 
	

Program Yöneticisi Kanaati:	
Program yöneticisi tarafından altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin 
göreve bağlılık, çalışma, araştırma, yönetme yeteneği ve meslek ahlakı hususunda 
beyan ettiği görüştür. 
	

Rotasyon:	
Uzmanlık öğrencisinin eğitimi süresi içerisinde, Kurul tarafından belirlenen ve 
tamamlanması zorunlu olan eğitimdir. 
	

Rotasyon Hedefleri:	
Rotasyon eğitimi ile kazanılması beklenen yetkinlikler ile bu yetkinliklerde ulaşılması 
istenilen düzeyleri gösterir. 
	

Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu:	
Program yöneticisi başkanlığında ilgili programdaki eğiticilerden ve program 
yöneticisinin belirleyeceği en az bir uzmanlık öğrencisinden oluşan, bir uzmanlık 
eğitimi programındaki eğitimin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin 
sağlanması için uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini icra eden 
fonksiyonel yapıdır. 
	

Uzmanlık Eğitimi Karnesi:	
Her bir uzmanlık öğrencisi için eğitim aldığı programın genişletilmiş müfredatına 
uygun olarak geliştirilmiş ve eğitim sürecinde kazanılan yetkinliklerin işlendiği 
belgedir. 
	

Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı:	
Uzmanlık eğitimi süresi ve rotasyonlarını tamamlayan, çekirdek programın 
yetkinliklerini kazanan, tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisinin uzman olabilmesi için 
başarması gereken teorik ve/veya uygulamalı sınavdır. 
	

Uzmanlık Öğrencisi:	
Kadro ve unvanı ne olursa olsun EUS sonucuna göre yerleştirilmiş, ilgili programa 
atanmış ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim 
kurumunda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişidir. 
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Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından sık kullanılan kısaltmalar: 
	
EUK  : Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu 
EUKMOS : Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart 

Belirleme Sistemi 
YÖK          : Yükseköğretim Kurulu 
TKHK        : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
ÖSYM       : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
EUS           : Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
UEAK         : Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu 
	
	

	
	


