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Fakültemizin Eğitim-Öğretim Dinamikleri  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığına ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1974 yılında Tıp Fakültesi Hastanesine 

dönüştürülerek, Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim-öğretime 

başlanmıştır. Bursa Üniversitesinin 1975 yılında kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı bir 

fakülte haline gelmiş ve 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi adını almıştır. Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985, klinikler ise 1992 yılından 

itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet vermektedir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Öğrenci, talepte bulunması 

halinde, bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulamasından yararlanabilir. Hazırlık sınıfı 

altı yıllık tıp eğitimi süresinin dışındadır.  

 Uludağ Üniversitesi’nin Avrupa’da uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratılmak üzere 

2001 yılında başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, fakültemiz eğitim 

programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan birisidir. Kredili Sistem Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 08 Haziran 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edilmiş ve 2001-2002 Eğitim ve Öğretim Yılında Tıp Fakültesinde, Uludağ 

Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, yönetmeliğe uygun kredili sistem 

uygulamasına başlanmıştır. UTEAK-Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2010 

yılında başlatılan değerlendirme sonucunda eğitim programımızın Türkiye Mezuniyet Öncesi 

Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanarak 01.01.2018 tarihine kadar akredite 

edilmiştir.  

 Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren entegre eğitim sistemi 

uygulamalarına başlanmıştır. 

 Fakültemizin eğitimden sorumlu kurul ve komisyonlarının öğrenci, öğretim üyesi ve ilgili 

diğer paydaşlardan gelen geribildirimler üzerine program geliştirme ve iyileştirme çalışmaları 

sonucunda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde “Kredili Eğitim Sistemi” başlığı altında 

klasik ve entegre eğitim modellerini birlikte uyguladığı üst yapısının 18 Aralık 2015 tarihinde 

resmileştirilen kararla “Entegre Eğitim Modeli” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış ve 2016-

2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren entegre eğitim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. 
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 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi 3 aşamadan oluşmaktadır. “Klinik 

Öncesi Eğitim-Öğretim Dönemi” olarak isimlendirilen Dönem 1, 2 ve 3  “Aşama 1”, “Klinik 

Eğitim-Öğretim Dönemi” olarak isimlendirilen Dönem 4 ve 5 “Aşama 2” ve “Aile Hekimliği 

Dönemi” olarak isimlendirilen Dönem 6 “Aşama 3” olarak tanımlanmıştır. 

 Aşama 1’de moleküler düzeyden daha kompleks insan organizması sistemlerine ilerleyen 

eğitim programında öğrenciler tıp alanıyla ilgili bilgi ve becerileri temel tıp bilimleri ve klinik 

alanlarında birbirlerini destekleyecek şekilde entegre edilmiş olarak bir arada öğrenirler. Aşama 

2’de ilgili dönemlerde hem birbirleri ile yatay, hem de temel tıp bilimleri ile dikey entegrasyonu 

sürekli olarak geliştirilen klinik stajlar yapılır. Aşama 3 tüm aşamalar arasında en kısa süren 

aşama olsa da, bilginin kullanılması açısından diğer iki aşamayı içine alır ve bütünleştirir. Aşama 

3’teki Dönem 6 stajları sayesinde ilgili öğretim üyelerinin sorumluluğunda daha önceki eğitim-

öğretim dönemlerinde edinilen bilgi ve beceriler için uygulama fırsatı yaratılır. 

 Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 162 profesör, 70 doçent, 19 yardımcı doçent, 65 uzman 

doktor ve 374 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük ve 

30’dan fazla küçük derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen tamamında bilgisayar, 

barkovizyon sistemi, ses düzeni ve internet erişimi gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur. 

 “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” (USİM) entegre eğitim 

sistemine geçiş ile birlikte yeni eğitim programında yerini almıştır. Klinik beceri uygulamaları, 

siber anatomi, siber fizyoloji, bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları ve multidisipliner teknoloji 

alanları gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde altı birimlik standart hasta 

polikliniği ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren simülasyon 

birimi oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde acil servis, hasta gözlem odası, doğumhane, 

ultrasonografi, eğitim ambulansı gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi 

yapabilme kapasitesi sağlanmıştır.  

 Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde 896 yatak mevcuttur. Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 

Hastanesi 2015 yılında hizmete girmiştir. Toplam 161.000 m2 kapalı alana yapılması planlanan 

Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesinin projesi ise ihale aşamasındadır. Bugün ülkemizin önde 

gelen tıp fakülteleri arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sürekli gelişim 

göstererek Güney Marmara Bölgesinin sağlık alanındaki referans noktası olmaya devam 

etmektedir. 
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Özdeğerlendirme Kurulunun Oluşturulması 

İlk kez 2010 yılında UTEAK önerileri doğrultusunda Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 

görevlendirilerek oluşturulan Özdeğerlendirme Kurulumuzda (ÖZDK) Ocak 2017 tarihinde 

revizyon yapılmıştır. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanma sürecinde, temel, klinik ve cerrahi 

bilimleri temsilen 26 öğretim üyesinin (Eğitim Komisyonunda görevli 14, danışman öğretim 

üyesi 5, diğer öğretim üyeleri 7) yanı sıra, 1 mezun, 4 tıpta uzmanlık öğrencisi ve 28 öğrenci (1’i 

fakülte temsilcisi, 6’sı dönem temsilcileri, 17’si farklı dönemlerden öğrenciler ve 4’ü öğrenci 

topluluklarında görevli olan öğrenciler) görev almıştır.  

Öğretim üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin komitede yer 

alması, eğitim sistemimizin farklı açılardan değerlendirilmesi olanağını sağlamıştır. Özellikle 

öğrencilerin katılımları kurul faaliyetlerinin öğrenciler arasında duyurulması, fikir ve bilgi alış 

verişi açısından son derece önemli katkılar kazandırmıştır.  

 Ayrıca Fakülte Sekreteri, Birim Öğrenci İşleri Şefi her aşamada bu çalışmaları 

desteklemiştir. Tıp Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcıları bu süreçteki toplantılara aktif olarak 

katılarak grup dinamiklerini yönetmişlerdir. 

 

Ön Hazırlık ve Planlama 

UTEAK başvurusu 11.01.2017 tarihinde yapılmıştır. İlk toplantısını 10.02.2017 tarihinde 

eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Sağlam’ın başkanlığında yapan kurul, bu 

toplantıda geçmiş dönemde yapılan çalışmalar, süreç ve UTEAK tarafından hazırlanan kılavuzlar 

hakkında bilgilendirilmiştir. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel’in başkanlığında, Dekan 

Yardımcılarının da katıldığı 15.03.2016 tarihinde yapılan toplantıda tüm standartlarda 

çalışanların hazırladıkları ilk değerlendirme raporları dinlenmiş ve yol haritası çizilmiştir.  

Standartlar küçük gruplar şeklinde çalışmalarına devam etmiş;  Dekan Yardımcısı Doç. 

Dr. Halil Sağlam, Koordinatör Doç. Dr. Melda Sınırtaş ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. İlker 

Mustafa Kafa küçük grup toplantılarını takip ederek gruplar arası iletişimin ve 

standardizasyonun sağlanmasına yardımcı olmuştur. 

 

Veri Toplama ve Rapor Hazırlama 

Bu aşamada daha önce hazırlanmış Özdeğerlendirme Raporu, Ara Değerlendirme Raporu 

ve Özdeğerlendirme Hazırlama Kılavuzu temel kaynak olarak kullanılmıştır. Veri ve kaynaklar 

Birim Öğrenci İşleri ve Personel Dairesi sekreterlerinin aracılığıyla elde edilmiştir. Standartlar 

arasında ortak kullanılabilecek verilerin bir havuzda toplanması amacıyla “Google drive” 
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kullanılmış, böylece aynı verilerin farklı standartlar için tekrar tekrar istenmesi ve kurum içinde 

çalışan diğer birimlerin ek iş yapması önlenmiş; sosyal medya uygulamaları aracılığıyla gruplar 

arası iletişim ve farkındalık arttırılmıştır.  

Hazırlıkları tamamlanan standartlarla ilgili rapor ve belgeler koordinatörde toplanarak 

birleştirilmiştir.  

.  

Raporların Kontrolü 

Standartların hazırladıkları raporlar farklı standartlardaki öğretim üyeleri arasında 

dağıtılarak incelenmiş; saptanan eksiklikler ve yeni öneriler ilgili standartlara iletilerek son 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, ÖZDK Koordinatörü ve ÖZDK Koordinatör 

Yardımcısı ve her standardı temsilen katılan bir öğretim üyesinin katıldığı küçük grup 

toplantılarında taslak rapor okunmuş ve Tıp Fakültesi Dekanına teslim edilmiştir.  

 

UTEAK ile İlişkiler 

Bu süreçte, Tıp Fakültesinin tüm paydaşları arasında farkındalığı arttırmak, eğitim 

çalışmalarına motivasyon getirmek ve yenilen Özdeğerlendirme Kılavuzu konusunda 

bilgilenmek amacıyla UTEAK’tan bilgilendirme ziyareti istenmiştir. Bu ziyaret 07.04.2017 

tarihinde UTEAK tarafından gerçekleştirilmiş; ziyaret öncesinde de 04.04.2017 tarihinde ÖZDK 

toplantısı tekrarlanmış, ziyaretin ayrıntıları, beklentilerimiz ve standart çalışma gruplarının 

bağımsız olarak yaptıkları ilk çalışmalar özetlenmiştir. 

UTEAK’ın 04.04.2017 tarihindeki ziyareti tüm Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Araştırma 

Görevlileri ve öğrencilerine açık bilgilendirme sonrası Özdeğerlendirme Kurulunun katıldığı ve 

rapor hazırlanması ile ilgili küçük grup çalışmalarının yapıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır.  

Eğitim programımızın girdiler, süreç, bağlam ve çıktıları açısından gözden geçirildiği 

rapor hazırlama sürecinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimini 

yeniden inceleme ve irdeleme fırsatı yakalanmış, güçlü olduğumuz noktalar kadar iyileştirilmeye 

açık alanların da altını çizme olanağı bulunmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile 

fakültemiz eğitim programına önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya 

geçirilecek olan olumlu düzenlemeler kazandırılmıştır. 
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C. MEZUNİYET ÖNCESİ ULUSAL TIP 

EĞİTİMİ STANDARTLARININ 

KARŞILANMA DURUMU 
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C1. ÖZDEĞERLENDİRME ÖZETİ 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin Özdeğerlendirme Raporu, 9 alt süreçte 26 öğretim 

üyesi, 1 mezun, 4 tıpta uzmanlık öğrencisi ve 28 öğrencisinin özverili çalışmaları ile 

hazırlanmıştır. Ayrıca Fakülte Sekreteri, Birim Öğrenci İşleri Şefi her aşamada bu çalışmaları 

desteklemiştir. Tıp Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcıları bu süreçteki toplantılara aktif olarak 

katılarak grup dinamiklerini yönetmişlerdir. Tamamlanan özdeğerlendirme raporumuzun özeti 

aşağıda sunulmuştur.  

Amaç ve hedefler  

Güçlü: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç 

ve hedefleri tanımlanmıştır. Kurumsal misyon ve tanımladığı vizyonun bir gereği olarak 

öncelikle kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirilerek entegre eğitim sistemine geçilmiş, Tıp 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi değiştirilmiştir. Eğitim programının amaç ve 

hedeflerinin belirlenmesinde paydaş katılımına önem verilmiş, güncel ulusal çekirdek müfredata 

uygunluğu yeniden gözden geçirilerek hazırlanan eğitim programımız tüm taraflara 

duyurulmuştur. 

Geliştirilmesi Gereken: Entegre eğitim sistemine geçilen fakültemizde bu eğitim modelimizin, 

her yıl ve ilk üç dönemin tamamlanmasından sonra tüm paydaşların katılımı ile tekrar gözden 

geçirilmesinin programımızda olabilecek eksikliklerin değerlendirilebilmesi açısından önemli 

olacağı düşüncesindeyiz. 

Eğitim Programı  

Güçlü: Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı, içeriklerinin hazırlanmasına ve güncellemesine 

temel teşkil eden eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine yönelik amaç ve hedeflerinin 

belirlenmesi ve geliştirilmesinden, ilgili programlara son hallerinin verilmesi aşamalarına kadar 

devam eden tüm süreçlerde özerk ve genişletilmiş katılımcı tabanlı bir yaklaşım açısı ile 

hazırlanmıştır. Eğitim programımızın temel bileşenlerini ve hangi aşamalarda hangi modellerin 

kullanıldığını açıklamak üzere “klinik öncesi”, “klinik” ve “aile hekimliği” eğitim dönemleri 

Aşama 1, 2 ve 3 kavramları ile tanımlanmıştır. Sürekli iyileşmeye açık, farklı eğitim programı 

modelleri (interaktif eğitimler, probleme dayalı eğitim vb.) ile zenginleştirilmiş entegre eğitim 

modelimiz 2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

Geliştirilmesi Gereken: Yenilen bu eğitim programımız ve Dönem 1 öğrencilerinde bu sene 

uygulanmaya başlanan “Aile Sağlığı Birimlerinde/Merkezlerinde Gözlem” uygulamalarımız 

güçlü yönlerimiz olsa da her türlü geri bildirim ile zenginleştirilip sürekli geliştirilecektir. 
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Öğrencilerin Değerlendirilmesi  

Güçlü: 2016-2017 Eğitim döneminde değişen eğitim sistemimizle birlikte ölçme ve 

değerlendirme yöntem ve ölçütleri Dönem 1’den itibaren yönerge doğrultusunda yenilenmiştir. 

Ölçme değerlendirme yöntemleri yıllara ve aşamalara göre tanımlanmış ve uygulanmaktadır. 

Öğrencilerin hem bilgi hem de becerileri farklı yöntemler ile değerlendirilmektedir. 

Geliştirilmesi Gereken: Üniversitemiz bilgi işlem biriminin desteği ile yazılımı tamamlanan ve 

geliştirilen  “Soru Bankası” çalışmalarının uygulamaya geçilmesi öncelikli hedeflerimiz içinde yer 

almaktadır. 

Öğrenciler  

Güçlü: Fakültemiz öğrencileri, topluluk etkinlikleri, kongreler, kültürel, sosyal, sanatsal ve 

sportif faaliyetlerde yer almalarının yanında eğitim aldıkları mesleğin getirilerinden biri olan 

sosyal sorumluluk konusunda da oldukça duyarlıdırlar. 

Geliştirilmesi Gereken: Bazı sosyal programlarda (tiyatro aktivitesi) kullanıma uygun alanların 

ve kantin gibi dinlenme alanlarının arttırılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Program Değerlendirme  

Güçlü: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrenciler, öğretim üyeleri, mezunlar, işverenler ve 

diğer ilgililerden alınan geri bildirimler ve yapılan değerlendirmeler ile tıp fakültesinin amaçları 

ve hedefleri doğrultusunda eğitim programının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, 

nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı, sürekli ve sistematik bir program değerlendirme sistemi 

vardır. Bu sisteme göre eğitimin bağlamı, girdileri, süreci ve çıktıları ile ilgili nitelikler 

üzerinden hem kesitsel olarak, hem de sürekli olarak veri toplanmakta, analiz edilmekte ve 

yorumlanmaktadır.  

Geliştirilmesi Gereken: Yenilen entegre eğitim sistemimizin çıktılarının zaman içinde 

sonuçlanması ile geliştirilmesi gereken yönlerimizin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Öğretim Elemanları  

Güçlü: Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültemizin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile 

ilgili plan ve politikası mevcuttur. Üniversite’nin ve Fakülte’nin olanakları ile Yükseköğretim 

Kurulu’nun bu taleplere cevap verebildiği ölçüde bu planlar uygulanmaktadır. Öğretim 

elemanlarının görev ve sorumlulukları tanımlanmış ve takip edilmektedir. Probleme Dayalı 

Öğrenme Eğitici Eğitimlerini alan 18 öğretim üyesi ile eğitici gelişim programlarımız 

çeşitlendirilerek devam ettirilmektedir. 
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Geliştirilmesi Gereken: Yenilenen atama yükseltme kriterlerinde bulunmayan bazı kriterlerin 

yeniden konulmasının fakültenin öğretim elemanlarının eğitim etkinliklerine katılımını daha çok 

destekleyeceği düşüncesindeyiz. 

Eğitsel Kaynak ve Olanaklar  

Güçlü: Eğitime yönelik önemli iyileştirmelerde rol oynayacağı düşünülen “İyi Hekimlik 

Uygulamaları ve Simulasyon Merkezi” (USİM) tamamlanarak hizmete açılmış olup Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı koordinasyonunda eğitime katkı sunmaya başlamıştır. Merkezi Derslikler ve 

Laboratuvarlarının inşaatı başlamış olup inşaat tamamlandıktan sonra Tıp Fakültesi, eğitim 

alanlarını genişletme şansı bulacaktır. Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 

yapılması ile öğrencilerimizin eğitim alanlarının daha da genişlemesi ve hasta çeşitliliğinin 

artması öngörülmektedir. 

Geliştirilmesi Gereken: Ülkemizdeki diğer fakültelerde de yaşanan artan öğrenci sayısına uygun 

eğitim olanaklarının geliştirilmesi konusunda planlamalarımız ve faaliyetlerimizi artarak devam 

ettirilmektedir. Ülkesel politikalarda kurumsal görüşümüzü daha etkin olarak ifade edebilme 

çalışmalarımızda diğer üniversiteler ile ortak projeler oluşturulmasının daha doğru olacağı 

düşüncesindeyiz. 

Yönetim ve Yürütme  

Güçlü: Değişen yönetimlerin eğitim ve hizmet alanlarında sürekli gelişime, kurumsal hafızaya 

uygun işbirliği içindeki çalışmaları devam etmektedir. Organizasyon şemamız ve görev 

tanımlarımız belirlenmiştir. Yönetim ve yürütmede tıp fakültesinin özerkliğine her ortamda ifade 

eden bir yönetici kadrosu, eğitim alanında çalışan tüm komisyon ve kurulları yönetmektedir. 

Geliştirilmesi Gereken: Yenilenen eğitim program çıktılarını yorumlama ve geliştirmede Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı önemli bir görev üstlenmektedir. İlgili anabilim dalının akademik ve 

destek personeli konusunda güçlendirilmesi bu konuda çalışmalarımızın güçlenerek devam 

etmesini sağlayacaktır. 

Sürekli Yenilenme ve Gelişim  

Güçlü: Kurumumuzda yerleşmiş olan sürekli yenilenme ve gelişim çalışmalarına devam 

edilmektedir. Hazırlanan bu özdeğerlendirme raporunun eğitim alanında yapılması gereken yeni 

düzeltici faaliyetlere ışık tutacağı açıktır. 

 

 

 

 

18 
 



 
 

 

C2.ULUSAL TIP EĞİTİMİ STANDARTLARINA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 
 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Ulusal Tıp Eğitimi Standartlarını karşılama durumu ile 

ilgili özdeğerlendirme rapor sonuçlarımız aşağıda belirtilmiştir. 
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1. AMAÇ VE HEDEFLER 

1.1. 
Tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerinin amaç ve hedeflerinin 

tanımlanması 

TS.1.1.1 
Tıp Fakülteleri eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri 

mutlaka tanımlamış olmalıdır. 

 

• Fakültenin eğitimin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine yönelik amaç ve 

hedefler tanımlanmış mı? (Ör: Eğitime ilişkin alt yapı koşullarının 

iyileştirilmesi, öğretim üyesi nicelik ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik 

hedefler)  

Fakültenin araştırma ve hizmet öğelerinin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine 

ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmış mı?  

 

• Fakültenin eğitimin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine yönelik amaç ve 

hedefler tanımlanmış mı? (Ör: Eğitime ilişkin alt yapı koşullarının iyileştirilmesi, 

öğretim üyesi nicelik ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik hedefler)  

• Fakültenin araştırma ve hizmet öğelerinin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine 

ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmış mı?  

 Fakültenin eğitimin, araştırma ve hizmet öğelerinin nitelik ve niceliğinin 

geliştirilmesine ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmıştır.    

 Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve 

kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, 

kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler 

yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemizde misyon, vizyon ve değerler bildiriminin 

belirlenmesine ilişkin yapılan bir çalışma ile üniversitemiz misyon, vizyon ve 

değerler bildirimi çok sayıda katılımcının önerileri ile belirlenmiştir (Ek 1.1.). 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin 

amaç ve hedefleri net olarak tanımlanmış olup, Tıp Fakültesinin eğitimdeki misyon, 

vizyon, genel amaç ve hedefleri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında 

(http://tip.uludag.edu.tr/fakulte-hakkinda.htm) yayınlanmaktadır.  
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1. Eğitim 
Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimindeki amacı Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programı (UÇEP) ile uyumlu, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içeren, 

hastalık tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti sunumundaki hızlı değişikliklere 

uyum sağlayabilen sürekli gelişime ve güncellemeye açık bir program yapmaktır. 

Buna göre; 

            

           Fakültemizin Vizyonu 

 Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp 

bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel 

sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği 

hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen; mezunu ve üyesi olmaktan 

onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmaktır. 

 

 Fakültemizin Misyonu 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlığın korunması ve sürdürülmesi, tanı 

ve tedavi konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip, hastayı bir birey, ailenin ve 

toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli, 

kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunan (Hizmet sunucu); sağladığı 

hizmeti sürdürürken maliyet ve etik açıdan da uygunluğuna karar verebilen (Karar 

verici); sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını 

korumasını ve geliştirmesini sağlayan (İyi iletişimci); çalıştığı ortamdaki kişilerin 

güvenlerini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler için arabuluculuk 

yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen (Lider); hastaların ve toplumun 

gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık 

verilerini uygun biçimde kullanan (Yönetici) ve Atatürk ilke ve devrimlerini 

özümsemiş, yurtsever hekimler yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi 

hedeflemiştir. 

 Bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğrencilerimiz, altı yıllık Tıp Fakültesi 

eğitim ve öğretiminde, ilk 3 dönem, Ulusal Çekirdek Eğitim Programına ve Uludağ 

Çerçeve Eğitim Programına uygun, temel ve klinik bilimlere ait temel müfredatı, 

entegre olarak tam katılımlı kuramsal dersler, küçük gruplarla yaptıkları laboratuvar 

uygulamaları, interaktif uygulamalar ve probleme dayalı öğrenim oturumları ile 
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alırlar. Dönem 4 ve 5’teki öğrenciler, zorunlu ve seçmeli klinik stajlarını tamamlar, 

belirtilen dönemlerin sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine 

getirerek tamamlayan öğrenciler, 12 aylık aile hekimliği dönemi öğrencisi olurlar. 

Bu dönemi de başarı ile tamamlayanlar tıp doktoru unvanını alırlar. 

 

 Fakültemizin Temel Amacı ve Hedefleri 

 Fakültemiz çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; araştırma ve sorun çözme 

yeteneği gelişmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip; Türkiye’nin sağlık 

sorunlarını bilen, birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, 

beceri ve tutumlar ile donanmış; birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve 

yöneticilik yapabilecek; mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan; kendisini 

sürekli olarak yenileyip geliştiren; sağlık teknolojisini en uygun bir biçimde 

kullanabilen hekimleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 Bu amaçlar ve eğitim sisteminin sürekli yenilenmesi ve güncellenmesi 

doğrultusunda, fakültemiz Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile uyumlu 

olan eğitim programlarını aşağıdaki hedeflere ulaşacak şekilde yürütmektedir: 

 

A) Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu bilgileri kavrar, irdeler 

ve uygular: 

• Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir. 

• İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, 

sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda 

meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 

• Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene 

yapabilir. 

• Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını 

yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya 

varabilir. 

• Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli 

materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı, 

tedavi ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 

• Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri 

uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 
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• Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon 

aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 

• Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak 

etkin iletişim kurabilir. 

• Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi 

ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 

• Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini 

toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 

• Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel 

yaklaşımları bilir. 

• Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni 

mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 

• Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki 

yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm 

disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının 

mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 

• Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde 

sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini 

değerlendirebilir. 

• Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde 

güncel tutar. 

• Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani 

değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik 

yaşamı boyunca uygular. 

 

B) Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu devinimsel becerilere 

sahiptir:  

• İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, 

sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda 

meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 

• Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene 
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yapabilir. 

• Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını 

yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya 

varabilir. 

• Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli 

materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı, 

tedavi ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 

• Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri 

uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 

• Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon 

aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 

• Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak 

etkin iletişim kurabilir. 

• Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi 

ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 

• Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini 

toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 

• Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel 

yaklaşımları bilir. 

• Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni 

mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 

• Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki 

yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm 

disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının 

mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 

• Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde 

sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini 

değerlendirebilir. 

• Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde 

güncel tutar. 

• Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani 
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değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik 

yaşamı boyunca uygular. 

 

C) Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu mesleki tutum ve 

davranışlara sahiptir: 

• İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, 

sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda 

meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 

• Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını 

yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya 

varabilir. 

• Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli 

materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve 

takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 

• Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri 

uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 

• Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi 

ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 

• Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini 

toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 

• Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel 

yaklaşımları bilir. 

• Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni 

mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 

• Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki 

yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm 

disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının 

mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 

• Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde 

sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini 

değerlendirebilir. 
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• Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde 

güncel tutar. 

• Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani 

değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik 

yaşamı boyunca uygular. 

 

2. Hizmet 
Fakültemizin hizmet alanındaki amacı, sağlık hizmetinin bir gereği olarak 

eğitim ve sağlık hizmetlerini birlikte yürütmek, eğitim ile kazanılan bilgilerin birinci 

basamak hizmet sunumunda en üst düzeyde kullanılabilmesi için hizmet alanlarının 

nitelik ve niceliğini sürekli geliştirmek, sağlık hizmeti sunumundaki değişikliklere 

uygun alt yapı değişikliklerini sağlamaktır. Fakültemizin hedefleri; başta Bursa 

Merkez olmak üzere tüm Güney Marmara Bölgesine hizmet veren en kapsamlı ve 

donanımlı sağlık merkezi konumunda olan kurumumuzda yapılan yeni ve özellikli 

ek hizmet alanlarını oluşturmak ve bu hizmet alanlarında kalite süreçlerinin 

devamlılığını sağlamaktır. 

Fakültemizin en önemli eğitim alanı olan Sağlık Uygulama Araştırma 

Merkezi (SUAM) misyon ve vizyonu da fakültemizin hizmet alanındaki amaç ve 

hedeflerini desteklemektedir. U.Ü. SUAM’nin vizyonu, “evrensel düzeyde çağdaş 

eğitimin yapıldığı; ileri teknoloji kullanarak sağlık bilimleri alanında bilginin 

üretildiği, uygulandığı ve yayıldığı; hizmeti üretenin, hizmeti alanın ve öğrencilerin 

memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu; mensubu olmaktan onur duyulan; 

uluslararası alanda rekabete açık üstün nitelikli sağlık hizmeti sunan ve ulusal 

düzeyde önder olan bir sağlık kuruluşu olmaktır”. 

U.Ü. SUAM’ın misyonu, “çağdaş eğitim ve araştırma programları ile 

desteklenen kaliteli sağlık hizmetlerini, sosyal devlet bilinci ile hasta haklarına 

saygılı ve etik kurallara bağlı olarak toplumun tüm kesimlerine sunmaktır”. 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda fakültemizde yer alan akademik kadro tıp 

eğitiminin yanı sıra özgün araştırmalar yapmakta ve tıp fakültesinin uygulama 

alanları olan SUAM, Afet Hastanesi, Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ve 

Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve Dermatokozmetoloji Birimi gibi alanlarda 

sağlık hizmeti uygulamalarında da yer almaktadır. Her birisi kendi alanında son 

derece deneyimli olan bu akademik kadro, branşlaşmış sağlık hizmeti 

26 
 



 
 

çalışmalarımızı desteklemektedir ve sözkonusu alanlarda ileri teknoloji kullanımına 

yönelik yatırımlar kesintisiz devam etmektedir. 

Mevcut hizmet alanlarımızın alt yapı ve donanımlarını günümüz ihtiyaçlarına 

göre güçlendirme çalışmalarımız devam ederken; Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 

Hastanesi de hizmet alanlarımıza 2015 yılında katılmıştır. Kadın-Doğum ve Çocuk 

Hastanesi gibi branşa özel yeni ek hizmet binalarının yapılması planlanmış olup 

ihale aşamasına gelen projelerimizin sonuçlandırılması konusunda çalışmalarımız 

devam etmektedir. 

Eğitimin yanı sıra sağlık hizmetinde de kalite kavramına önem veren 

fakültemizde, hizmet alanında yer alan bu merkezlerin kalite ile ilgili çalışmaları 

devam etmektedir. 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; vizyonunu 

gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek için; toplumsal sorumluluğu ve 

çevreye saygıyı, bilimsel yaklaşımı, nitelikli insan yetiştirmeyi, çalışanlarına ve 

öğrencilerine bireysel gelişim fırsatları sunmayı, paydaşların söz sahibi olduğu 

katılımcı bir yönetim anlayışını, sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, 

verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini ilke edinerek; hasta, hasta 

yakınları, öğrenci ve diğer paydaşlarının memnuniyetini sağlayacak hizmetler 

sunmayı ve sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak 

benimsemiştir. Hizmet alanlarımız değişik indikatörler ile kalite yönünden takip 

edilmekte (Ek 1.2.), bu çalışmaların bir sonucu olan belgelerimizin üç yılda bir 

yenilenmesi de hizmet kalitemizin sürekliliğinin bir göstergesi olmaktadır. 
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3. Araştırma 

Fakültemizin araştırma alanındaki amacı, kaliteli eğitimi ile tercih edilen, 

nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçi ve girişimciliği ile refah artışına katkı 

sağlayan “3. Nesil Üniversite” olma vizyonu doğrultusunda araştırma çalışmalarını 

nicelik ve nitelik olarak arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda planlanan hedeflerimiz 

ve bu hedeflerin takip edilen sonuçları Ek 1.3. (Uludağ Üniversitesi Stratejik Planı), 

Ek 1.4. (Uludağ Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu) ve Ek 1.5.’de (Tıp 

Fakültesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu) sunulmuştur. 

Fakültemizde, üniversite bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Birimi aracılığı ile bilimsel projeler desteklenmektedir. Gerek fakültemiz gerekse 

üniversitemizde yer alan akademik personelin bilimsel çalışmalarda daha çok yer 

alması; Standart 6’da ayrıntıları verildiği gibi “öğretim elemanlarının niteliğini 

geliştirmek”, “yayınların nitelik ve niceliğini arttırmak” gibi performans göstergeleri 

ile takip edilmektedir. Bunun yanı sıra Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Projesi Komisyonunca Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi Kapsamında 

2012 yılından itibaren öğretim üyelerine yurt dışı kongre, yayın vb. gibi bilimsel 

destek olanakları sağlanmakta ve araştırma alanında üniversite yönetimi düzeyinde 

destek devam ettirilmektedir. Standart 6’da bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. 
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Üniversitemizde ve fakültemizde bilimsel çalışmaların yanı sıra sanayi 

işbirliği konusunda da çalışmalar yapılmakta ve devam ettirilmektedir. Teknoloji 

yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı 

yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak 

yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine 

sahip uluslararası firmaların bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik 

altyapıyı sağlamak amacıyla 2005 yılında açılışı yapılan ULUTEK Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi aracılığı ile üniversite sanayi işbirliği çalışmalarımız devam 

etmekte, fakültemiz öğretim üyeleri de bu olanaklardan yararlanmaktadır. 

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

üniversitelerdeki ihtisaslaşma süreci içerisinde hayata geçirilen 15 araştırma 

üniversitesinden biri olarak seçilmiştir. Bu bağlamda üniversitemizin 

gelecekteki araştırma hedeflerine destek olmak amacıyla, fakültemizde 

araştırma alanlarına yönelik sürdürülebilir ve geliştirilebilir yeni bir sistemin 

kurulması düşünülmektedir. Üniversitemiz ve fakültemizde araştırma alanına 

yönelik değişik fuar, sempozyum, ARGE günleri vb. çalışmalar devam 

ettirilmektedir. 
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Uludağ Üniversitesi hedeflerini yükseltti (http://uludag.edu.tr/haber/view/3525) 

Haber Tarihi: 27-09-2017 
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1.2.  • Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri 

TS.1.2.1. 

Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri, 

tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine 

getirmesine yönelik yetkinlikleri kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır. Bu 

tanımlama sürecinde ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka 

göz önüne alınmalıdır.  

 

• Tıp fakültesi, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken ve 

hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikleri 

tanımlamış mı?  

• Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri 

oluşturulurken ulusal ve uluslararası tıp eğitimi hedefleri irdelenmiş mi? 

• Eğitim programında temel ve klinik bilimlere ait hekimin elde etmesi gereken 

bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

• Eğitim programında davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, 

sağlık hukuku toplumsal ve etik öğelere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi, beceri 

ve tutum hedefleri tanımlanmış mı?  

 Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin elde etmesi gereken 

bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

 

• Tıp fakültesi, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken ve 

hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik 

yetkinlikleri tanımlamış mı? 

 Program yeterlilikleri; UÇEP temsilcileri toplantıları, anabilim dallarının 

kendi bünyelerinde yaptıkları toplantılar, bölümler arası yapılan toplantılar ile 

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantıları kapsamında hazırlanarak 

yenilenmiştir. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneğinin (TEPDAD) temel yedi yetkinliğini karşılayan program yeterlikleri 

aşağıda belirtilmekte olup “Bilgi Paketi” sayfasında yayımlanmaktadır. 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24) 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Program Yeterlilikleri 

1. Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir. 

2. İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, 

sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda 
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meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 

3. Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene 

yapabilir. 

4. Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını 

yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya 

varabilir. 

5. Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli 

materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı, 

tedavi ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 

6. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri 

uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 

7. Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon 

aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 

8. Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak 

etkin iletişim kurabilir. 

9. Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi 

ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 

10. Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini 

toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 

11. Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel 

yaklaşımları bilir. 

12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni 

mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 

13. Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki 

yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm 

disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının 

mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 

14. Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde 

sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini 

değerlendirebilir. 

15. Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde 

güncel tutar. 
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16. Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani 

değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik 

yaşamı boyunca uygular. 

 

• Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri 

oluşturulurken ulusal ve uluslararası tıp eğitimi hedefleri irdelenmiş mi? 

 Eğitim programlarımız, entegre eğitim sistemine geçiş sürecinde yeniden 

gözden geçirilmiştir. Bu yeni yapılandırma sürecinde anabilim/bilim dalları ve Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalının katkılarıyla yurt içi ve yurt dışı örneklerden 

yararlanılarak; ülkemizin koşulları ile uyumlu yeni bir eğitim programı 

hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda UÇEP müfredatı ile uyumu sağlanmıştır ve bu 

konudaki farkındalığı artırıcı faaliyetlerimiz devam etmektedir (Ek 1.6.). Bu nedenle 

fakültemizin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaçların ulusal ve 

uluslararası tıp eğitimi hedeflerine uygun olduğu düşüncesindeyiz. 

 Eğitim programımız sürekli olarak web sayfamızdan yayınlanmakta ve her 

yıl yenilenerek öğretim üyeleri, öğrenciler ve fakültemizi tercih edecek olan öğrenci 

adaylarımıza duyurulmaktadır (http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm). 

 

• Eğitim programında temel ve klinik bilimlere ait hekimin elde etmesi gereken 

bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

 Gerek temel, gerekse klinik bilim olarak kazanılması beklenen beceri, bilgi 

ve yetkinlik hedefleri tanımlanmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24). 

 

• Eğitim programında davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, 

sağlık hukuku toplumsal ve etik öğelere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi, 

beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

 Bu tanımlamalar üniversitemizin web sayfasında “Tıp Eğitimi Program 

Yeterlilikleri” bölümünde tanımlanmıştır. Bu metnin özellikle 1., 6., 8., 9., 11. ve 

16. maddeleri eğitim programımızın davranış bölümüne açıklık getirmektedir 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24).  

            Eğitim programımızda tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık hukuku, etik 

davranış ve sosyal bilimlere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi, beceri ve 
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tutumları hedef alan zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Klinik öncesi 

(Aşama 1) ve klinik eğitim programları (Aşama 2, 3), Standart 2’de detaylı olarak 

verilmiştir. 
 

• Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin elde etmesi 

gereken bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

 Genel hekimlik becerilerine ait tanımlamalar aşağıda belirtilmekte olup web 

sayfamızda yayınlanmıştır 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24). 

 Yapılan uygulamalı eğitim çalışmaları, 2016-2017 eğitim döneminde 

başladığımız interaktif ders saatleri ve iyi hekimlik ve simulasyon merkezimizin alt 

yapı ve olanakları hekimlik becerileri konusunda belirlediğimiz tanımları 

desteklemektedir. Klinik öncesi dönemlerde sağlanan beceriye yönelik yapılan bu 

eğitim çalışmaları klinik dönemde hastalar ile yapılan birebir eğitimler ile 

desteklenmektedir. Web sayfamızda da yayınlanan bu yetkinlikler Standart 2’de 

ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. 

 

1.3. Eğitim programının güncel ulusal çekirdek müfredata uygunluğu 

TS.1.3.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programlarında fakültenin kurumsal hedefleri ve 

önceliklerinin yanı sıra güncel ulusal çekirdek müfredata (UÇEP) uygunluğu 

mutlaka sağlanmalıdır.  

 
Eğitim programında fakültenin kurumsal hedef ve önceliklerinin yanı sıra ulusal 

çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluk ne tür çalışmalarla sağlanmış?  

 

• Eğitim programında fakültenin kurumsal hedef ve önceliklerinin yanı sıra 

ulusal çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluk ne tür çalışmalarla sağlanmış?  

 Uludağ Üniversitesi 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında Bologna sürecine 

uyum çalışmalarını başlatmış olup bu bağlamda yeniden yapılanma çalışmaları 

başlatan tıp fakültemizin Rektörlük, Dekanlık, Eğitim Komisyonu, Anabilim Dalları 

ve Anabilim Dallarının UÇEP temsilcilerinin karşılıklı işbirliği ve görüş alış verişi 

ile başlayan program geliştirme çalışmaları sonucunda eğitim-öğretim programının 

Ulusal ÇEP’e uyumunu sağlamak için köklü bir değişime gerek duyulduğu 

sonucuna varılmış ve sözkonusu çalışmalar başlatılmıştır. 
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Entegre Eğitim modeline geçme kararı alan fakültemizde Program 

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından entegre eğitime geçişte öncelikli 

hedefler belirlenirken “Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) yer alan tüm 

konu başlıklarını da içeren Uludağ Çerçeve Eğitim Programının (ULUÇEP) 

oluşturulması” öncelikli bir hedef olarak belirlenmiş ve bu hedef doğrultusunda 

çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda UÇEP uyumu ile ilgili gerçekleştirilen tüm 

çalışmalar daha önce sunulan ÖDR ve ADR’de ekleri ile beraber rapor edilmiştir. 

UÇEP 2014 revizyonu ile yılında hızlanan standardizasyon ve temel bir 

çerçeve oluşturma çalışmaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde de hemen 

karşılığını bulmuş ve gerekli adımlar aynı yıl içerisinde atılmaya başlanmıştır (Ek 

1.7.). Takip eden süreçte de ilgili çerçeve dikkate alınarak entegre eğitim sistemine 

yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Eğitim programlarındaki geliştirmeler sırasında 

anabilim dalları çekirdek eğitim programı temsilcileri ile birebir çalışılırken 

hazırlanan taslak programlar için geri bildirimler ve geliştirmeler istenmiştir (Ek 

1.8-10.). Anabilim dalları, UÇEP temsilcileri ve fakültemiz eğitim komisyon ve 

kurullarının ortak çalışmaları ile neticelendirilen eğitim programlarının tekrar 

değerlendirilmesi konusunda öğretim üyelerinin ve mezunlarımızın görüşlerinin 

alınması da süreç içerisinde devam etmiştir (Ek 1.11-12.). 

Bu hedef doğrultusunda Fakültemiz eğitim programlarının UÇEP’e 

uygunluğunu değerlendirmek amacıyla:  

1. Anabilim dallarında UÇEP temsilcileri seçilmiş ve yapılan toplantılar ile 

UÇEP hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. ÇEP’e uyum çalışmaları 

çerçevesinde oluşturulan çalışma grubuna Anabilim Dallarından temsilci 

istenmesi Ek 1.13.’te, temsilcilerin atandığına dair örnek bir yazışma Ek 

1.14.’te, oluşturulan çalışma grubunun üyeleri Ek.1.15.’te, Tıp Fakültesi 

Dekanlığının anabilim dallarından uyum çalışmaları hakkında geribildirim 

istediğine dair yazı ve gelen geri bildirim örnekleri Ek 1.16-18.’de yer 

almaktadır. 

2. UÇEP konusunda bilgilendirme yazıları ile öğretim üyeleri bu çalışmaya 

dahil edilmeye çalışılmış, iç paydaş sayısının artırılmasına dikkat edilmiştir 

3. Web ortamında bir yazılım programı ile öğretim üyelerine gerekli 

bilgilendirmeler yapılarak,  

a. Anabilim Dalları tarafından Eğitimine Destek Verilen Hastalıklar 
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b. Anabilim Dalları tarafından desteklenen Semptom ve Durumlar 

c. Anabilim Dalları Tarafından Desteklendiği Bildirilen Temel 

Hekimlik Uygulamalarını değerlendirmeleri istenmiştir. 

Bu programda, UÇEP-2014 yer alan “Semptom/Durum”, “Çekirdek 

Hastalık/Klinik Problem” ve “Temel Hekimlik Uygulaması” tabloları için seçim 

olanağı sağlayan bölümler hazırlanmıştır. 

Her öğretim üyemiz dersini verdiği eğitim ile ilişkili olarak “Çekirdek 

Hastalık/Klinik Problem” ve “Temel Hekimlik Uygulaması”nı seçmiştir. 

Bu çalışmalarımız sonucunda tüm eğitim programımızın UÇEP-2014’ü tam 

ve eksiksiz olarak kapsadığını göstermiştir. Anabilim Dallarımızın UÇEP-2014’ü 

kapsama düzeyi Ek 1.19.’da sunulmuştur. 

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda; 

1. Birçok başlıkta çok sayıda anabilim/bilim dalının katılım ve katkısının 

olduğu görülmüştür. İlgili konu başlıklarında bu anabilim/bilim dalları ile 

ortak toplantıların yapılması ve gereksiz tekrar olup olmadığının 

değerlendirilmesi,  

2. Anabilim dallarının UÇEP-2014’te yer alan çekirdek hastalıklar ve klinik 

problemler ile ilgili performans (öğrenme) düzeylerinin, yapılacak ortak 

toplantılar ile yeniden gözden geçirilmesi, 

3. Bölümlerimizin eğitim programlarında birbirleri ile daha entegre bir model 

ile çalışmalarının sağlanması, 

4.  Program değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına ara verilmeksizin devam 

edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı 

UÇEP 2014’de yer alan tüm başlıkları tam ve eksiksiz olarak kapsadığı Ek 1. 

19.’da sunulmuştur. Dönem 3 entegre eğitim programının hazırlanmasına da 

UÇEP uyum tabloları ile çalışmalar yapılarak devam edilmektedir (Ek 1.20.). 
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1.4. Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması 

TS.1.4.1. 
Tıp fakülteleri eğitim amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamış ve tüm taraflarla 

paylaşmış olmalıdır. 

 • Amaç ve hedefler yayınlanmış ve tüm taraflarla paylaşılmış mı?  

 

• Amaç ve hedefler yayınlanmış ve tüm taraflarla paylaşılmış mı?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim programı amaç ve hedefleri 

2001 tarihinden bu yana kesintisiz olarak, her yıl yapılan yenilikler ile 

güncellenerek, fakültemizin web sayfasından yayımlanmaktadır.  

 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi ile birlikte amaç ve hedefler tekrar 

hazırlanmış ve üniversitenin ilgili sayfasından yayımlanmıştır.  

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24). 

 Dekanlıkça bir genel bilgilendirme duyurusu yapılmış, zorunlu ve seçmeli 

dersler konusunda dikkate alınacak ilkeler ve Bologna sayfalarının nasıl 

güncelleneceği hakkında ayrıntılı bir kılavuz ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Program Yeterliliklerinin güncellenerek 16 maddeye çıkartıldığı ve 

program yeterliliklerine nasıl erişilebileceğinin bilgisi tüm öğretim üyelerine yazılı 

olarak duyurulmuştur (Ek 1.21.). Ayrıca Ocak 2017 tarihinde tıp eğitimindeki 

değişikliklerin de paylaşıldığı bir akademik kurul toplantısı yapılmıştır (Ek 1.22.). 

Öğrencilere yönelik olarak entegre eğitim modeli ve içeriğine yönelik Dönem 1’in 

ilk haftası boyunca oryantasyon eğitimi yapılmaktadır (Ek 1.23.). 

 

1.5. Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı 

TS.1.5.1 
Tıp fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedefleri mutlaka iç paydaşların tümünün 

geniş katılımıyla tanımlamış olmalıdır. 

 
Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında iç paydaşların (fakülte kurulu, ilgili 

tüm eğitim kurulları, öğretim üyeleri, öğrenciler) katılımı sağlanmış mı?  

 

• Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında iç paydaşların (fakülte kurulu, 
ilgili tüm eğitim kurulları, öğretim üyeleri, öğrenciler) katılımı sağlanmış mı? 

Fakültemizde eğitimle ilgili amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında öğrenci, 

öğretim üyesi, mezunlar, işverenler gibi iç paydaşların tümünün geniş katılımından 

yararlanılmıştır. 
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Uludağ Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı içeriklerinin 

hazırlanmasına ve güncellemesine temel teşkil eden eğitim, araştırma ve hizmet 

öğelerine yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinden, ilgili 

programlara son hallerinin verilmesi aşamalarına kadar özerk ve genişletilmiş 

katılımcı tabanlı bir yaklaşım açısı ile hazırlanmakta, her eğitim öğretim yılı 

öncesinde güncellenmekte ve yayımlanmaktadır.  

 Fakültemizde eğitimden sorumlu olan Eğitim Komisyonu, alt kurulları olan 
Program Değerlendirme ve Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Kurulları ile 
birlikte, yürütücüler aracılığı ile tüm ders anlatan öğretim üyelerinden gelen 
iyileştirme ve değişiklik önerilerini dikkate almaktadır (Ek 1.15-18., Ek 1.20., Ek 
1.24-26.). Eğitim programları, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde kayıtlı 
olup “Kredili Eğitim Sistemine” tabi olan öğrenciler ve ilgili yıl sonrasında kayıtlı 
olup “Entegre Eğitim Sistemine” tabi olan ve tabi olacak öğrencilere yönelik olarak, 
tüm müfredatları (Entegre/kredili) içerecek şekilde sürekli güncelleme ve 
beraberinde gelen iyileştirme ve geliştirme bakış açıları ile düzenlenmektedir.  

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından ders kurulları 

belirlenerek anabilim dalları ve bilim dallarına bilgilendirme metni gönderilmiş ve 

kurul içeriği netleşinceye kadar mükerrer toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar 

sonucu ortaya çıkan taslak program tüm paydaşlarla paylaşılarak son hali 

oluşturulmuştur. Bu sürecin işleyişi ile ilgili ilerleyiş bu konudaki yazışmalardan 

örnekler ile (Ek 1.27-37.) verilmiştir. Bahsi geçen eğitim öğretim yılı öncesinde 

kayıtlı olan öğrencilerin de “eşzamanlı anlatım sistemi” tabanlı “Kredili Eğitim 

Sistemi”ne tabi olmalarına karar verilmiş, bu geçiş döneminde hem entegre hem 

de kredili sistem eğitim müfredatı birlikte güncellemeler yapılarak devam 

ettirilmiştir.  

Eğitim programlarındaki geliştirmeler sırasında anabilim dalları UÇEP 

temsilcileri ile birebir çalışılırken hazırlanan taslak programlar için geri bildirimler 

ve geliştirmeler istenmiştir (Ek 1.8., Ek 1.9.). Anabilim dalları, UÇEP temsilcileri 

ve fakültemiz eğitim komisyon ve kurullarının ortak çalışmaları ile neticelendirilen 

eğitim programlarının tekrar değerlendirilmesi konusunda öğretim üyelerinin ve 

mezunlarımızın görüşlerinin alınması da süreç içerisinde devam etmiştir (Ek 1.10., 

Ek 1.11.). Programların oluşturulmasında farklı dönemlere yönelik olarak öncelikli 

hedefler, genel kurallar ve oluşturulması düşünülen kurullara yönelik eğitim 

amaçları belirlenerek bildirilmiş (Ek 1.38.), takiben düzenlenen toplantılar ile de 
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kurulların içerikleri netleştirilmiştir. Örneğin, Dönem 1 Eğitim Programı çerçevesi 

ön çalışmalar neticesinde hazırlandıktan sonra öneri, değişiklik ve gerekli görülen 

diğer düzenlemeler açısından anabilim dallarına gönderilen yazı örneği ve içeriklere 

yönelik çerçeve niteliğindeki hazırlıklar ilgili eklerde görülebilir (Ek 1.39., Ek 

1.40.). Aynı şekilde Dönem 2 (Ek 1.41-44.), diğer dönemler ve seçmeli derslere 

yönelik planlama ve hazırlıklara yönelik toplantı örnekleri ilgili eklerde verilmiştir 

(Ek 1.45., Ek 1.46.a-f.).  

Öğretim üyelerimizin Ek 1.19.’da görüldüğü üzere UÇEP konusunda 

derslerini tekrar gözden geçirmelerinin istenmesi sayesinde hem entegre hem de 

kredili sistem eğitim programlarımızda iç paydaşların katılımı arttırılmıştır.  

 Entegre eğitim sistemine geçiş sürecinde oluşturulan Program Değerlendirme 
ve Geliştirme Kurulu ile Ölçme Değerlendirme Kurulunda ve ayrıca Eğitim 
Komisyonunda öğrenci temsilcilerinin yer alması, bu temel standardın daha iyi 
karşılanmasını sağlamaktadır. Fakültemizde her dönemin öğrenci temsilcisi aktif 
olarak toplantılara katılmakta ve dönemleriyle ilgili sorunları, eğitimde oluşan 
aksaklıkları her hafta dile getirmektedirler. Öğrenci temsilcilerinin imza yetkisi 
olmamasına karşın eleştiri ve taleplerine komisyon üyesi öğretim üyeleri ve 
eğitimden sorumlu dekan yardımcısı tarafından gerekli önem verilip 
değerlendirilmektedir (Ek 1.47.).  
 Ayrıca Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kurulmasıyla birlikte alınan 
geribildirimler sistematik olarak değerlendirilmekte; gerekli durumlarda düzeltici 
faaliyetler uygulanmaktadır. Standart 5’te süreç ayrıntılı olarak verilmiştir.  
 Sürekli değişim açısından yapılan toplantılar, eğitim ile ilgili amaç ve 

hedeflerin revizyonu iç paydaşların tümünün geniş katılımıyla hazırlanmakta ve 

bu süreç devam ettirilmektedir (Ek 1.48., Ek 1.49.). 
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GS.1.5.1. 
Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında meslek örgütleri, toplum 
ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmalıdır.  

 Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında mezunlar, meslek örgütleri, toplum ve 
sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmış mı? 

 

• Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında mezunlar, meslek örgütleri, 
toplum ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmış mı? 
 Eğitim programının güncellenmesi ve geliştirilmesi sırasında, fakültemiz 
tarafından oluşturulan “Mezunlar Danışma Kurulu” (Ek 1.27., Ek 1.50.) ve 
“İşverenler Danışma Kurulu” (Ek 1.28-30., Ek 1.51.) ile toplantılar yapılmış ve 
kurul üyelerinin program hakkındaki katkı ve görüşleri alınmıştır. 
 Alınan geribildirimler doğrultusunda “Zaman kullanımı”, “Yetişkin eğitimi” 
gibi bazı ders konuları Dönem 1 “Tıp Eğitimine Başlarken Uyum Haftası” ders 
programımıza eklenmiştir (Ek 1.23.b.). Entegre eğitim modeline geçiş sürecinde 
başlatılan interaktif uygulama konularının belirlenmesinde ve çeşitlendirilmesinde 
bu önerilerin de yol göstereceği düşüncesindeyiz.  
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2. EĞİTİM PROGRAMI 

2.1. Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik  

TS.2.1.1. 

Tıp Fakülteleri yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim programlarını 

belirlediği temel amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek ve uygulamak 

konusunda özerkliğe sahip olmalıdır. 

 
• Tıp fakültesi yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulama konusunda özerkliğe sahip midir?  

 

• Tıp fakültesi yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulama konusunda özerkliğe sahip midir?

 Uludağ Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı (Ek 2.1.) 

içeriklerinin hazırlanmasına ve güncellemesine temel teşkil eden eğitim, 

araştırma ve hizmet öğelerine yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve 

geliştirilmesinden, ilgili programlara son hallerinin verilmesi aşamalarına kadar 

özerk ve genişletilmiş katılımcı tabanlı bir yaklaşım açısı ile hazırlanmakta, her 

eğitim-öğretim yılı öncesinde güncellenmekte ve yayımlanmaktadır. Yürürlükte 

olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi “i” bendinde belirlenen 

ve tüm yükseköğretim kurumları için zorunlu tutulan “5i dersleri” (Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil) dışında, fakültemiz kendi 

belirlediği amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim programını geliştirmek ve 

iyileştirmek, akademik takvimini ve ders planlarını belirlemek ve duyurmak 

konularında serbest ve özerktir. Eğitim ile ilgili süreçler yasal olarak 

fakültemizin eğitimden sorumlu komisyon ve kurullarının karar ve önerilerinin 

Fakülte Yönetim Kuruluna ve Üniversite Senatosuna sunulması ve ilgili üst 

makamlarca onayı ile hayata geçirilmektedir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 

öncesinde “Kredili Eğitim Sistemi” başlığı altında klasik ve entegre eğitim 

modellerinin birlikte uygulandığı üst yapısının, yapılan çalışmaların sonucunda 

“Entegre Eğitim Modeli” olarak değiştirilmesi 18 Aralık 2015 tarihinde tüm eğitim 

birimlerine duyurulmuştur (Ek 1.8., Ek 2.2.). İlgili karar öncesinde eşgüdümlü 

dersler ile entegrasyonun büyük oranda sağlandığı sistemin, hem üst başlık olarak, 

hem de entegre eğitim modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına daha fazla esneklik 

tanıyacak temel unsurları açısından değiştirilmesi kararı, fakültemizin eğitimden 

sorumlu komisyon ve kurullarının çalışmaları ve önerilerinin, geri bildirimlerin, 
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eğitim ve öğretim ile alakalı karşılıklı kurum ve dernek ziyaretlerinin sonucunda 

özerk olarak alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır.  

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanma kararı alınan entegre eğitim 

modelinin, geçmiş eğitim-öğretim yıllarında da var olduğu ve geçmişte de fakültemiz 

yönetimi, komisyon ve kurullarının bağımsız olarak kendi kararları ile hayata 

geçirdikleri bilinmektedir. 1997 yılında öğrenci anketleri ile başlatılan çalışmalardaki 

geri dönüşler ve yapılan değerlendirmeler ile alınan Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Eğitim Komisyonu kararları sonrasında (Ek 2.3-5.) yapılan program 

değişikliği, ilgili kararı takip eden yıllarda “Entegre Eğitim Sistemi” başlığı altında 

uygulanmıştır (Ek 2.6-9.). Fakültemizde bahsi geçen yıllarda atılan adımlar anabilim 

dallarına kadar inen ve tüm birimleri kapsamaya çalışan bir bakış açısı ile 

ilerletilmiştir. 1997 yılında başlayan çalışmalar ile yapılan tüm program 

değişiklikleri, entegre sistem modelinin ilk uygulandığı yıl olan 1998-1999 Eğitim-

Öğretim Yılı da dahil olmak üzere geribildirimler, öğretim üyeleri ve eğitim 

sorumluları ile yapılan toplantılar ile gerçekleştirilmiştir. Bu akademik kültürün 

günümüzde de devam ettirilmesinin tarihsel süreçte atılan adımlara bağlı olduğu 

kanısındayız.  

1998-1999 ve 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılları Ders Programları 

önsözlerinde yazdığı gibi öğrenci merkezli aktif eğitimde ve bireysel yeterliliklerin 

verilmesinde öncelikli olarak entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. 1997 

yılından bugüne kadar da fakültemiz eğitimden sorumlu komisyon ve kurullarının 

çalışmaları bu entegrasyona yönelik olarak, koşul ve olanakları da dikkate alarak 

özerk olarak devam etmiştir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde, özellikle 

2001 yılındaki Bologna süreci ile hızlanan ve geniş katılımcı tabanlı bir bakış açısı 

ile hazırlanan eğitim programlarında, anabilim dalı ders dağılımları “eş zamanlı 

anlatım” bakış açısı ile ve konu bütünlükleri halinde toplanmış ve “Entegre Eğitim 

Sistemi” üst başlığı “Kredili Eğitim Sistemi” olarak değiştirilerek 2016 yılına kadar 

sürmüştür. “Kredili Eğitim Sistemi” modelinin uygulandığı 2016 yılından önceki 

yıllardaki tıp eğitimi akreditasyon süreçleri ve devamındaki çalışmalardan sonra 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, takip eden eğitim öğretim döneminde eğitim 

modelinin ismini “Entegre Eğitim Modeli” olarak kabul ederken, bahsi geçen 2016-

2017 Eğitim-Öğretim Yılındaki eğitimin koşul ve olanaklar açısından “şubeli eğitim” 

olarak başlamasına yönelik kendi kararını da bağımsız olarak almıştır (Ek 1.8., Ek 
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2.10.). Bahsi geçen eğitim öğretim yılı öncesinde kayıtlı olan öğrencilerin de 

“eşzamanlı anlatım” tabanlı “Kredili Eğitim Sistemi”ne tabi olmalarına karar 

verilmiştir.   

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin, kendi eğitim programlarını gözeterek 

belirlediği Akademik Takvimi, Uludağ Üniversitesi Senatosuna her yıl ders planları 

ile birlikte sunulmakta ve fakültemiz kararlarına dikkat edilerek üniversite genel 

akademik takviminden ayrı olarak yayımlanmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

web sayfasındaki Üniversite Akademik Takvimi, ilgili internet adresinden 

yayımlanırken (Ek 2.11., Ek 2.12.) Tıp Fakültesi Akademik Takvimi kendi internet 

adresinden duyurulmaktadır (Ek 2.13., Ek 2.14.).   

 Fakültemizde eğitimden sorumlu olan Eğitim Komisyonu, alt kurulları olan 

Program Değerlendirme ve Ölçme ve Değerlendirme Kurulları ile birlikte, 

yürütücüler aracılığı ile tüm ders anlatan öğretim üyelerinden gelen iyileştirme ve 

değişiklik önerilerini dikkate almaktadır. Eğitim programları, 2016-2017 Eğitim-

Öğretim Yılı öncesinde kayıtlı olup “Kredili Eğitim Sistemine” tabi olan öğrenciler 

ve ilgili yıl sonrasında kayıtlı olup “Entegre Eğitim Sistemine” tabi olan ve tabi 

olacak öğrencilere yönelik olarak, sürekli güncelleme ve beraberinde gelen 

iyileştirme ve geliştirme bakış açıları ile düzenlenmektedir.  

 Tıp Fakültemizin, kendi bünyesinde aldığı kararlar, yasal süreçlerdeki 

bağımlılıkları ve 2014 yılında revize edilerek yayımlanan “Tıp Fakülteleri Ulusal 

Çekirdek Eğitim Programına” paralel ve uyumlu kalabilmek yaklaşımı dışında, kendi 

eğitim programını güncelleme konusunda özerkliğini etkileyecek başka bir bağı 

bulunmamaktadır. Toplumsal sağlık gereksinimlerinin yıllar içinde değişiyor ve 

değişecek olması, eğitime yönelik olarak belirli bir çerçeve oluşturan çekirdek eğitim 

programlarının da güncellenmesi gerekliliğini doğurmakta ve çekirdek programlar 

üzerine özgün modellerin oluşturulabilmesine izin vermektedir. 

Ulusal Çekirdek Eğitim Programının 2014 yılında revizyonu ile hızlanan 

standardizasyon ve temel bir çerçeve oluşturma çalışmaları Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde de hemen karşılığını bulmuş ve gerekli adımlar aynı yıl içerisinde 

atılmaya başlanmıştır (Ek 1.7.). Takip eden süreçte de ilgili çerçeve dikkate alınarak 

entegre eğitim sistemine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Eğitim programlarındaki 

geliştirmeler sırasında anabilim dalları çekirdek eğitim programı temsilcileri ile 

birebir çalışılırken hazırlanan taslak programlar için geri bildirimler ve geliştirmeler 
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istenmiştir (Ek 1.8.-10.). Anabilim dalları, çekirdek eğitim programı temsilcileri ve 

fakültemiz eğitim komisyon ve kurullarının ortak çalışmaları ile neticelendirilen 

eğitim programlarının tekrar değerlendirilmesi konusunda öğretim üyelerinin ve 

mezunlarımızın görüşlerinin alınması da süreç içerisinde devam etmiştir (Ek 1.11., 

Ek 1.12.). Programların oluşturulmasında farklı dönemlere yönelik olarak öncelikli 

hedefler, genel kurallar ve oluşturulması düşünülen kurullara yönelik eğitim amaçları 

belirlenerek bildirilmiş (Ek 1.38.), takiben düzenlenen toplantılar ile de kurulların 

içerikleri netleştirilmiştir. Dönem 1 Eğitim Programı çerçevesi ön çalışmalar 

neticesinde hazırlandıktan sonra öneri, değişiklik ve gerekli görülen diğer 

düzenlemeler açısından anabilim dallarına gönderilen yazı örneği ve içeriklere 

yönelik çerçeve niteliğindeki hazırlıklar ilgili eklerde görülebilir (Ek 1.39., Ek 

1.40.). Aynı şekilde Dönem 2 (Ek 1.41.-44.), diğer dönemler ve seçmeli derslere 

yönelik planlama ve hazırlıklara yönelik toplantı örnekleri ilgili eklerde verilmiştir 

(Ek 1.45., Ek 1.46.a-f.). Sürekli değişim açısından yapılan toplantılar, kurul ve 

derslerin amaç ve hedeflerin revizyonuna kadar inecek şekilde yoğunluğunu 

kaybetmeden devam ettirilmektedir (Ek 1.48., Ek 1.49.). Eğitim programlarının 

geliştirilmesinde tüm öğretim üyelerinin katkısı bulunduğu için öğretim üyelerinin 

geliştirilmesi konusundaki uygulamalar da, Standart 6’da görülebileceği gibi, süreç 

olarak devam etmektedir (Ek 2.15., Ek 2.16.). 

 Yapılan düzenlemeler sonucunda güncellenmesi gereken Tıp Fakültesi 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi de “Entegre Eğitim Modeline” uygun bir 

biçimde ve “Kredili Eğitim Sistemine” tabi öğrencileri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmış, 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Senatosunda görüşülerek, Tıp 

Fakültesi tarafından sunulduğu hali ile değişiklik önerisi olmadan kabul edilmiştir 

(Ek 2.17., Ek 2.18.). Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi üzerindeki 

iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, ilgili yönetim, komisyon ve kurulların 

çalışmaları ile devam etmiş (Ek 2.19.) ve revizyonu yapılarak 24.08.2017 tarihinde 

Uludağ Üniversitesi Senatosunda kabul edilerek fakültemiz web sayfasında 

yayımlanmıştır. 

 Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği 42. maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu sayede fakültemizin özerkliği vurgulanarak 

güçlendirilmiştir (http://tip.uludag.edu.tr/mevzuat.htm). 
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“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili kurul veya ilgili yönetim 

kurulu kararları uygulanır. 

(2) (Ek: RG-7/12/2016-29911)(1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, Fakülte için 

belirlenen hükümlere göre yürütülür.” 

 

2.2. 
Eğitim programı modelinin tanımlanması ve modele uygun öğretim 

yöntemlerinin kullanılması  

TS.2.2.1. 

Tıp fakülteleri mutlaka eğitim programı modelini ve kullandıkları öğretim 

yöntemlerini tanımlamalı, öğretim yöntemlerinin modelle ilişkisini program 

dönemlerine göre gerekçelendirerek açıklamalıdır.  

 

 
• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modellerin kullanıldığı tanımlanmış 

mı?  

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne oranda kullanılıyor?  

 

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modellerin kullanıldığı 

tanımlanmış mı? 

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne oranda 

kullanılıyor?   

 2001 yılında başlatılan Bologna çalışmaları ile birlikte şekillenen Avrupa 

Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ile ders kredilendirme usulü temelli 

“Kredili Eğitim Sistemini” uygulayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 

Eğitim-Öğretim Yılı ile birlikte tıp eğitimini AKTS’yi kullanan “Entegre Eğitim 

Modeli” adı altında değiştirmiş ve gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmak üzere 

adımlarını atmıştır. Entegre Eğitim Modeli, 14 haftalık 2 ayrı yarıyıl, ara ve yıl sonu 

sınav dönemleri ile şekillenen eski sistem yerine, iki haftalık bir ara tatil ile kesilen 

ve ara tatil dahil 39 haftalık 3 ayrı döneme yayılan “Aşama 1” (Klinik Öncesi 

Eğitim-Öğretim Dönemi), entegre staj programlarını içeren ve Dönem 4 ve 5’ten 

oluşan “Aşama 2” (Klinik Eğitim-Öğretim Dönemi) ve kesintisiz 12 ay süren 

“Aşama 3” (Aile Hekimliği Dönemi)’nden oluşmaktadır. 

 Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Döneminde üç yıl süresince “Tıp Bilimleri 

1,2,3” ve “Tıp ve İnsan Bilimleri 1, 2, 3” dersleri verilmektedir. Tıp Bilimleri 1 dersi 

5, Tıp Bilimleri 2 dersi 6 ve Tıp Bilimleri 3 dersi 7 kuruldan oluşmakta ve sırasıyla 

45 
 



 
 

Dönem 1, 2 ve 3’te programlanmaktadır. “Tıp ve İnsan Bilimleri 1, 2, 3” dersleri de 

kurullara paralel olarak giden birer ders olarak Dönem 1, 2 ve 3’te verilmektedir. 

Dönem 4 stajları 7 ayrı staj eğitim programında, Dönem 5 stajları 6 ayrı staj eğitim 

programında, Aile Hekimliği Dönemi ise 9 ayrı staj eğitim programında aktif olarak 

tamamlanmaktadır (Ek 2.20.). 
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 Fakültemizde, 3 aşamalı olarak planlanan ve Dönem 1 eğitim programında 

moleküler düzeyden hücresel düzeye, hücresel mekanizmalardan insan vücudunun 

genel yapısının tanınmasına, takiben dokulara ulaşarak sistem derslerine zemin 

hazırlayacak bir sıralama içerisinde entegre kurullar ile başlayan eğitim, ilk sistem 

ünitesi olan “Dolaşım ve Solunum Sistemleri” Kurulu ile birinci yılını 

tamamlamaktadır. Dönem 2’de sistem temelli olarak oluşturulan kurullar 

“Hastalıkların Temeli” Kuruluna kadar devam etmekte ve ilk sistem hastalıkları 

ünitesi olan “Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar” Kurulu ile 

tamamlanmaktadır. Dönem 3’te devam eden sistem hastalıkları kurulları ve klinik 

bilimlere geçiş öncesindeki “Klinik Tıp Bilimlerine Giriş (Makro Sistem)” Kurulu ile 

Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Dönemi “Aşama 1” olarak tamamlanmaktadır. Aynı 

zamanda Aşama 1 programında bulunan “Tıp ve İnsan Bilimleri” Dersleri ile 

öğrencilere ikinci aşamada özümseyecekleri ve mezun olduktan sonra kullanacakları 
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“Tıpta İnsan Bilimleri” kavramı ve başlığı altında değerlendirilen kazanımlar 

konusunda eğitim verilmektedir. “Aşama 2”de Klinik Eğitim-Öğretim Dönemi ismi 

altında radyoloji ve farmakoloji dersleri ile entegre edilmiş disiplin temelli Dönem 4 

stajları ve entegre edilmiş disiplinler ile oluşturulan Dönem 5 stajları ile devam eden 

mezuniyet öncesi tıp eğitimimiz, tıp disiplinlerinin tamamının özümsenmesi 

sağlayacak şekilde ve öğrencinin tüm program yeterliliklerini pekiştirerek mezun 

olacağı “Aşama 3”e ulaştırmaya yönelik olarak planlanmıştır. “Aşama 3” aktif klinik 

ve saha uygulamalarının olduğu, klinik disiplin temelli, topluma dayalı ve öğrenci 

merkezli, mezuniyet öncesi son dönem olan “Aile Hekimliği Dönemi”dir. 

 Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Döneminde eğitim yöntemleri olarak, teorik 

dersler (sınıf dersi) [Eğitici merkezli], laboratuvar dersleri (uygulamalı dersler) 

[Eğitici ve öğrenci merkezli], temel klinik beceri eğitimleri / iyi hekimlik 

uygulamaları [Öğrenci merkezli], paneller [Eğitici ve öğrenci merkezli], interaktif 

eğitim saatleri [Öğrenci merkezli], probleme dayalı öğrenim [Öğrenci merkezli], 

öğrenci sunumları [Öğrenci merkezli] kullanılmakta ve eğitim programları, ders 

planları ve bilgi paketi web sayfalarında yer almaktadırlar. Dönem 1 eğitim 

programı, 458 ders saati teorik ders, 152 ders saati uygulamalı ders, 14 ders saati 

interaktif eğitim (temel klinik beceri eğitimlerini içerecek şekilde), 4 ders saati 

probleme dayalı öğrenim yöntemlerini içermektedir. Dönem 2 eğitim programı, 564 

ders saati teorik ders, 122 ders saati uygulamalı ders, 14 ders saati interaktif eğitim, 

12 ders saati probleme dayalı öğrenim yöntemlerini içermektedir. 2018-2019 Eğitim-

Öğretim Yılında uygulanacak olan Dönem 3 eğitim programı, 541 ders saati teorik 

ders (ve 32 ders saati Klinik Tıp Bilimlerine Giriş Kurulu teorik dersleri), 17 ders 

saati uygulamalı ders, 28 ders saati kurul içi probleme dayalı öğrenim, 128 ders saati 

dönem sonu probleme dayalı öğrenim/iyi hekimlik uygulamalarını, 96 ders saati 

küçük grup çalışmaları yöntemlerini içermektedir. Öğrenciler ayrıca Dönem 1, 2 ve 3 

süreleri dahilinde Klinik Eğitim-Öğretim Dönemine geçmeden önce 1 adet öğrenci 

sunumu yapmak zorundadırlar. 
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 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim 

Döneminde yer alacak eğitim programı modellerinin genel dağılımı aşağıda grafik 

halinde verilmiştir. 

 
 

 Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde eğitim yöntemleri olarak staj seminer 

dersleri [Eğitici merkezli], hasta başı eğitimleri (grup çalışması) [Öğrenci merkezli], 

hasta başı eğitimleri (bireysel çalışma) [Öğrenci merkezli], öğrenci sunumları 

[Öğrenci merkezli], entegre oturum [Eğitici ve Öğrenci merkezli], olgu tartışması 

[Eğitici ve Öğrenci merkezli], klinikte bağımsız öğrenme [Öğrenci merkezli], 

uygulamalı eğitim [Eğitici ve Öğrenci merkezli] ve küçük grup çalışması [Öğrenci 

merkezli] kullanılmakta ve stajlar arasında değişmekle birlikte 15.00–17.00 arasında 

serbest bireysel çalışma saatlerine de (Klinikte Bağımsız Öğrenme) yer 

verilmektedir. Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde her öğrencinin ilgi alanına göre 

seçeceği bir adet semineri hazırlaması ve ilgili öğretim üyesinin belirlediği zamanda 

sözlü ve ayrıca yazılı olarak sunması gerekmektedir. Öğrencinin eğitici merkezli 

olarak aldığı teorik staj seminerlerinin dışındaki ders saatleri hasta başı eğitimlerine 

yöneliktir ve sorumlu öğretim üyesi ile o günün programının gerektirdiği çalışmalara 

katılmak zorundadır. Stajlarda esas olan hasta başı uygulamalı eğitimlerdir. Aile 

Hekimliği Döneminde öğrenci çalışmaları öğrenci merkezlidir ve çalışmaları ilgili 

program çerçevesinde günlük olarak izlenir. Eğitim yöntemleri olarak hasta başı 

eğitimleri (grup çalışması) [Öğrenci merkezli], hasta başı eğitimleri (bireysel 

çalışma) [Öğrenci merkezli], Kırsal Hekimlik - Aile Hekimliği ve Kırsal Hekimlik - 

Halk Sağlığı stajlarında alan çalışmaları [Eğitici ve Öğrenci merkezli] 

kullanılmaktadır. 

Klinik Eğitim-Öğretim Dönemi özellikli eğitim yöntemlerinin açıklamaları 
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aşağıda verilmiştir:  

Staj Seminer Dersi: Stajın hedeflerine ulaşmak için gerekli bilgilerin derlenmesi 

ve öğrenciler tarafından kavranabilmesi amacı ile kuramsal bilginin aktarıldığı, 

tartışıldığı derslerdir. 

Entegre Oturum: Tema içinde yer alan ve birden fazla disiplini içeren derslerin 

olgu veya olgulara dayanılarak, temel bilimler açısından varsa önemli noktaları 

vurgulanarak kavranmasını amaçlayan “başvuru nedeni” temelli oturumlardır.  

Olgu Tartışması: Belirli hasta gruplarına veya başvuru yakınmalarına yaklaşım, 

tanı, ayırıcı tanı ve tedavi ilkeleri, bir veya birden fazla olgu sunumu eşliğinde 

öğrencilerle tartışılarak eğitici tarafından gerekli bilgi aktarımı yapılan oturumlardır. 

Klinikte Bağımsız Öğrenme: Öğrencilerin kendilerine sunulan öğrenme 

ortamlarında (kütüphane, bilgisayar, beceri laboratuvarı, vb.) veya yataklı servis, 

laboratuvar, poliklinik, girişim odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım servisleri gibi 

klinik ortamlarda öğrenme fırsatlarını yeterince kullanabilmeleri için haftalık 

programda yer ayrılmıştır. Öğrencinin bu saatleri, ulaşması gereken öğrenme 

hedefleri konusunda teorik hazırlık yapması, hasta dosyası doldurması, olgu sunumu 

gibi görevler için hazırlanması, beceri eğitimleri, gerçek hastalarda fizik muayene 

yapması, anamnez alma ya da çeşitli girişimleri izlemesi ya da gerçekleştirmesi gibi 

etkinlikler için kullanması beklenmektedir. 

Uygulamalı Eğitim: Staj döneminde klinik, poliklinik, ameliyathane, girişim 

odaları, klinik laboratuvarlar gibi gerçek klinik ortamlarda gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, spesifik hasta gruplarına veya temel yakınmalara yaklaşım, tanı, ayırıcı tanı 

ve tedavi ilkeleri, spesifik tetkik ve tedavi yöntemleri, klinik uygulamalar, 

yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış hasta görüşmeleri öğrencilerle tartışılarak, 

eğitici tarafından gerekli bilgi aktarımının yapılacağı oturumlardır. 

Küçük Grup Çalışması: Öğrencilerin gerçek bir olgu ya da problem üzerinde 

eğiticiler tarafından 3-6 kişilik küçük gruplara bölünerek çalışması, ardından 12-20 

kişilik büyük grupta bir araya gelerek genel toparlama yapılması ve öğrenme 

hedeflerinin gözden geçirilmesiyle tamamlanan oturumlardır. 
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GS.2.2.1. 
Tıp fakülteleri programlarında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına yer 

vermelidir.  

 
• Eğitim programında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına (küçük grup 

çalışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modüleri vs.) 

yer verilmiş mi?  

 

• Eğitim programında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına (küçük grup 

çalışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modüleri vs.) yer 

verilmiş mi?  

 Fakültemiz eğitim sisteminde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 

probleme dayalı öğrenime yönelik olarak eğitici eğitimlerinin alınmasını takiben ilk 

uygulamalar interaktif eğitim saatleri dahilinde başlamıştır (Ek 2.21.). Bu doğrultuda 

Dönem 1’de interaktif eğitim saatleri dahilinde 4 ders saati, Dönem 2’de interaktif 

eğitim saatleri dahilinde 4 ders saati, yine Dönem 2’de ”Mikroorganizmalar ve 

Oluşturdukları Hastalıklar” Kurulunda 8 ders saati probleme dayalı öğrenim 

bulunmaktadır. Dönem 3’te her kurulda en az bir modül şeklinde probleme dayalı 

öğrenim planlanmış ve ders programında bu şekilde yer verilmiştir. Bu şekli ile 

sistem hastalıkları kurullarının her birinde öğrenci merkezli probleme dayalı öğrenim 

saatleri bulunmaktadır. Dönem 3 eğitim programında, son kurul olan “Klinik Tıp 

Bilimlerine Giriş (Makro Sistem)” Kuruluna kadar toplam 28 saat probleme dayalı 

öğrenim bulunmaktadır.   

 Dönem 3 Klinik “Tıp Bilimlerine Giriş (Makro Sistem)” Kurulu Dönem 4 

öncesi 1. aşamadan 2. aşamaya geçecek öğrenciye verilen sistem hastalıklarına 

yönelik temel bilginin toplandığı ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı ile 

uygulamaya dönüştürüldüğü bir kuruldur. 8 hafta süren ilgili kurulda 32 ders saati 

teorik ders, 96 ders saati küçük grup çalışması şeklinde oturumlar ve 128 ders saati 

probleme dayalı öğrenim / iyi hekimlik uygulamaları oturumları ve uygulamaları yer 

almaktadır (Ek 2.22.). 

 Dönem 1 ve 2’de güz ve bahar aylarında 7’şer hafta, toplamda her dönem için 

14 hafta olacak şekilde planlanan “interaktif ders saatleri”, iyi hekimlik 

uygulamalarını da içerecek şekilde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik 

Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM) bünyesinde verilen öğrenci merkezli 

eğitimlerden oluşmaktadır (Ek 2.23.). İlgili eğitim saatlerinde Dönem 1 öğrencilerine 

“İlk hasta deneyimi”, “Temel klinik beceriler”, “Stetoskop kullanımı”, “Acil 
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senaryo”, “Probleme dayalı öğrenim 1-2-3-4”, “Siber anatomi”, “Anatomi interaktif 

yazılımlar” modülleri tüm öğrencilere birer ders saati şeklinde planlanarak 

verilmektedir. İlgili eğitim saatlerinde Dönem 1 öğrencileri tüm sınıfa verilen üstteki 

modüller ile birlikte “Mikroskopi”, “Nörolojiye merhaba”, “Tıpta münazara”, 

“Sorularla tıp”, “Tıp ve müzik”, “Tıp ve sanat”, “Tıp ve internet” ve “Zaman 

yönetimi” modüllerini de alabilmektedirler. Dönem 2 öğrencileri için interaktif 

eğitim saatlerinde  “Meme muayenesi”, “Ano-rektal muayene”, “Kalp-Akciğer 

sesleri dinleme”, “İV kan alma”, “İV ilaç enjeksiyonu”, “TA ölçüm becerisi”, 

“Probleme dayalı öğrenim 1-2-3-4”, “Siber anatomi”, “Anatomi interaktif 

yazılımlar” eğitim ve modülleri yer almaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için 

Dönem 1 öğrencilerine 29.9.2017-10.11.2017 ve 9.2.2018-23.3.2018 tarihleri 

arasında, Dönem 2 öğrencilerine 24.11.2017-12.1.2018 ve 6.4.2018-18.5.2018 

tarihleri arasında 14’er haftaya yayılmış ve Cuma günlerine planlamış birer ders saati 

interaktif eğitim saatleri bulunmaktadır. Ayrıca üst dönem öğrencileri, Aile 

Hekimliği Dönemi öğrencileri de dâhil olmak üzere, USİM bünyesindeki öğrenci 

merkezli eğitimlere akran eğitimi kapsamında katılmaktadırlar. USİM serbest 

çalışma saatlerinde randevu alan tüm Tıp Fakültesi öğrencilerine öğrenci merkezli 

eğitimlerine yönelik olarak açıktır. 
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Dönem 1 interaktif eğitim saatleri yerleşim ve programları 
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 Dönem 1 öğrencilerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

tarafından verilen;  

-Temel yaşam desteği - I (kalp masajı),    

-Temel yaşam desteği - II (yapay solunum) uygulamalı eğitimleri ve 

   

Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen; 

-Olay yeri değerlendirmesi ve hasta-yaralı değerlendirilmesi ve nakli  

-Atel uygulamaları    

-Dış kanama kontrolü, şok pozisyonu    

-Hasta taşıma teknikleri    

-Vaka çalışmaları  

uygulamalı eğitimleri de öğrenci merkezli grup çalışmaları şeklindedir. 

 

 Dönem programlarında önemli yer teşkil eden uygulamalı eğitimler ise 

eğitici/öğrenci merkezli eğitim modeli olarak sürdürülmektedir. 

 Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde (Aşama 2) staj seminer derslerini takip 

eden ve stajlar arasında değişmekle birlikte 15.00’a kadar uzanan zaman dilimi 

öğrenci merkezli eğitime ayrılmış olarak günlük en az 3 ders saatine karşılık 

gelmekte ve öğrencilerin sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde klinik ve poliklinik 

uygulamalarına birebir katılması sağlanmaktadır.    

 Aile Hekimliği Dönemi olan Dönem 6’da (Aşama 3) öğrenci artık eğitici 

merkezli eğitimin dışında eğitici/öğrenci ve öğrenci merkezli eğitimin içinde 

olduğunun farkında olarak, eğitimlerine sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde ve 

sorumluluğunda olmak kaydı ile hastalar, sağlık kuruluşunun diğer unsurları ve 

sosyal çevre ile birebir ilişki içerisinde klinik, poliklinik ve saha ortamlarında devam 

etmektedirler. Mezuniyet öncesi son dönemde öğrenciden istenen hasta, seminer, 

çalışma raporu sunumları da öğrenci merkezli eğitim modelleridir. 

 Tıp Fakültesi öğrencilerimizin aynı zamanda Aşama 1 de, Aşama 2’ye 

geçmeden önce mutlaka sunması gereken 1 adet, Dönem 4’te 1 AKTS değerinde 1 

adet ve Dönem 5’te 2 AKTS değerinde seçmeli seminer sunma zorunluğu 

bulunmaktadır. İlgili oldukları alanda danışman öğretim üyesi ile birlikte bir konu 

başlığı belirleyen öğrenciler seçtikleri konu ile ilgili araştırma yapmakta, bilgi 

toplamakta ve seminerlerini hazırlayarak danışman öğretim üyesine sunmaktadırlar. 
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Öğrenci merkezli eğitimin bir parçası olarak sunumların diğer danışmanlık 

öğrencileri ile birlikte yapılması sağlanmakta, öğrencinin bilgiye ulaşma yolları, elde 

ettiği bilgiler ve sunum teknikleri gibi konularda öğrencilerin de aktif olarak katıldığı 

geri bildirimlerde bulunulmaktadır (Ek 2.24., Ek 2.25.). 

 Öğrenci topluluklarının geniş çaplı olarak yaptıkları öğrenci merkezli 

eğitimler ve etkinlikler ilgili Standart 4’de sunulmuştur. Yönetimsel ve akademik 

olarak her türlü danışmanlık ve imkanların bu tür faaliyetler için kullanılmasına 

yönelik olarak gerekli serbestlik ve özgürlüğün sağlanması için özen 

gösterilmektedir. 

 

2.3. Tıp fakülteleri eğitim programının temel bileşenlerinin tanımlanması  
 

TS.2.3.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programının temel bileşenlerini aşamalara/yıllara göre mutlaka 

tanımlamalıdır.  

 
• Eğitim programının içeriği aşamalara/ yıllara göre tanımlanmış mı?  

• Eğitim programındaki zorunlu ve varsa seçmeli dersler aşamalara/yıllara 

göre tanımlanmış mı?  

 

• Eğitim programının içeriği aşamalara/ yıllara göre tanımlanmış mı?  

• Eğitim programındaki zorunlu ve varsa seçmeli dersler aşamalara/yıllara göre 

tanımlanmış mı?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programları her yıl 

güncellenmekte ve internet adresinden çevrimiçi olarak yayınlanmakta ve 

duyurulmaktadır (http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm).   

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi 3 aşamadan 

oluşmaktadır. Dönem 1, 2 ve 3 “Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Dönemi” olarak 

isimlendirilen “Aşama 1”, Dönem 4 ve 5 “Klinik Eğitim-Öğretim Dönemi” olarak 

isimlendirilen “Aşama 2” ve Dönem 6 “Aile Hekimliği Dönemi” olarak 

isimlendirilen “Aşama 3” olarak tanımlanmıştır. 
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 Aşama 1’in ilk dönemi olan Dönem 1’de moleküler ve hücresel düzeyden 

başlayarak sonraki döneme geçiş kurulu olan ve ünite anlamında ilk kez sistemlere 

giriş yapılan dolaşım ve solunum sistemleri temasına ulaşılmaktadır. Dönem 2 

sürecinde sistem kurulları ile devam edilmekte ve sonraki döneme geçiş kurulu olan 

ve ünite anlamında ilk kez sistem hastalıklarına giriş yapılan mikroorganizmalar ve 

oluşturdukları hastalıklar temasına ulaşılmaktadır. Takiben Dönem 3’te sistem 

hastalıkları konuları tamamlanmakta ve kliniğe geçiş öncesinde verilen “Klinik 

Bilimlere Giriş (Makro Sistem)” Kurulu ile Aşama 1 bitmekte ancak Aşama 2’ye 

geçişin bütünleşik ilerlemesi sağlanmaktadır. 

 Dönem 4’de Sağlık Hizmelerinde Kalite, Farmakoloji ve Radyoloji dersleri 

ile entegre edilmiş stajlarda öğrenciler 4 ayrı ana grup ve alt grupları halinde 

rotasyon yapmaktadır ve dönem içeriğindeki ana staj başlıkları; “Kardiyoloji”, 

“Enfeksiyon Hastalıkları”, “Göğüs Hastalıkları”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, 

“Kadın Hastalıkları ve Doğum”, “Genel Cerrahi” ve “İç Hastalıkları” olarak 

belirlenmiştir. Dönem 5’te entegre edilen stajlarda öğrenciler 5 ayrı ana grup ve alt 

grupları halinde rotasyon yapmaktadır ve ilgili dönemdeki stajlar “Sinir Bilimleri 

ve Psikiyatri”, “Kas-İskelet - Çocuk Cerrahisi ve Üroloji”, “Duyu, Baş, Boyun, 

Estetik”, “Toplum Sağlığı ve Kritik Hastaya Yaklaşım” ve 2 adet seçmeli stajdan 

oluşmaktadır. Dönem 6’ya ulaşan öğrenciler 8 ayrı ana grup ve alt grupları halinde 

rotasyonlarını; “İç Hastalıkları”, “Kırsal Hekimlik-Halk Sağlığı”, “Kırsal 

Hekimlik-Aile Hekimliği”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, “Kadın Hastalıkları ve 

Doğum”, “Psikiyatri”, “Acil Şirürji–İlk ve Acil Yardım” başlıkları altındaki stajlar 
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ve iki adet seçmeli staj ile tamamlamaktadırlar. Aşama 3, tüm aşamalar arasında en 

kısa süren aşama olsa da bilginin kavranması açısından diğer iki aşamayı içine 

almakta ve bütünleştirmektedir. 

 
Aşamaların bütünleştirilmesi şeması 

 

Eğitim Programı Temel Bileşenleri 

 

Klinik Öncesi Eğitim Öğretim Dönemi  

(AŞAMA 1) 

 

DÖNEM 1 

KOD DERSİN ADI AKTS 

TIP 101 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 1 9 

TIP 102 TIP BİLİMLERİ 1 30 

ALAN İÇİ/ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 9 

TUD 101-2 TÜRK DİLİ -  1-2 4 

ATA 101-2 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ - 1-2 4 

YAD 101-2 İNGİLİZCE - 1-2 4 

  DÖNEM KREDİSİ  60 

 

 Dönem 1 dahilindeki eğitim programındaki 2 ana ders “Tıp ve İnsan 

Bilimleri 1” ve “Tıp Bilimleri 1” dersleridir. “Tıp Bilimleri 1” Dersi ara tatil dâhil 

39 haftaya yayılmış 5 adet kuruldan oluşmaktadır. “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” Dersi 

ara tatil dâhil 39 haftaya yayılmış olarak programda yer almakta ve Tıp Bilimleri 
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Dersi Kurulları ile paralel gidecek şekilde haftanın belirli gün ve saatlerinde 

verilmektedir. Bu düzen ile birlikte Dönem 1 programındaki iki ana derse ait 458 

ders saati teorik 152 ders saati uygulamalı ders bulunmaktadır. Öğrencilerin 

Dönem 1’de almaları gereken seçmeli ders kredisi 9’dur. 

 

Dönem 1 Eğitim Programı Ders Dağılımları 

 
 

 Dönem 1’de ayrıca toplamda 28 haftada haftalık 2 saat olarak verilen “Türk 

Dili 1-2”, “Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi 1-2” ve “İngilizce 1-2” dersleri 

bulunmakta ve haftalık programda yer almaktadırlar. İlgili dönemde özellikle 

klinik ve dâhili bilimlere yönelik olarak programda yer alan paneller teorik ders 

yükü içerisinde sayılmak kaydı ile toplamda 22 ders saatini kapsamaktadır. Ayrıca 

farklı veya aynı anabilim dallarından birden fazla öğretim üyesi ile yapılan ve 

“entegre ders” ismi verilen teorik ders sayısı da 3’tür. Yukarıda verilen ders 

saatlerine ek olarak Dönem 1’deki “İnteraktif Eğitim Saatleri”, 14 haftada haftalık 

1 ders saati olarak verilmekte ve bünyesinde iyi hekimlik uygulamaları, diğer 

modülleri ve toplamda 4 saatlik probleme dayalı öğrenim uygulamasını 

kapsamaktadır. 

 Dönem 1 eğitimi, uyum haftası ile başlamakta ve öğrencilere anabilim 

dalları, öğrenci toplulukları, bilgiye erişim yol ve imkânları gibi konularda tanıtım 

yapılmakta ve fakültedeki “ilk dersleri” verilmektedir (Ek 2.26., Ek 2.27.). Uyum 
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haftası dersleri eğitim birimleri yerine Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 

yapılmaktadır. 

 Aşama 1’in ilk yılı olan Dönem 1 ile başlayan eğitim programının “Tıp 

Bilimleri 1” Dersi dâhilinde işlenen birinci kurulu olan “Molekülden Hücreye” 

kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir: 

 

Dönem 1 – Tıp Bilimleri 1 Dersi – Molekülden Hücreye 

Kurulun Amacı: Bu kurulda hücrenin ve hücre oluşumunda yer alan temel yapı 

taşlarının, atom ve molekül düzeyinden başlayarak tüm organelleri ile tanımlanması 

ve hücrelerin genel özelliklerinin öğretilmesi (Biyomoleküler organizasyon) 

amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Canlı organizmalarda bulunan makromoleküllerin yapılarını 

tanımlayabilmeleri, 

2. Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini 

tanımlayabilmeleri, 

3. Hücrenin yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, 

membran sinyalizasyonu, hücrelerin birbirleriyle etkileşimini 

değerlendirebilmeleri, 

4. Organellerini tanımlayabilmeleri, yapısal özelliklerini ve işlevlerini bilmeleri, 

5. Genetik bilgi taşıyan moleküllerin yapısal ve işlevsel özelliklerini, diğer 

moleküller ile etkileşimlerini bilmeleri, 

6. Hücre döngüsü ve kontrolünü, proteinlerin sentezini, genetik bilginin kalıtsal 

ve ailesel geçiş biçimlerini, kromozomların özelliklerini açıklayabilmeleri, 

7. Çözelti, asit-baz ve tampon sistemleri kavramlarını açıklayabilmeleri, 

8. Hücre içi ve hücreler arası sıvılar ve suyun canlılar için önemini 

tanımlayabilmeleri,  

9. Bakteri, mantar, virüs ve parazitlerin genel özelliklerini tanımlayabilmeleri 

hedeflenmektedir. 
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Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMAL  

DERS SAYISI 

BF 9 
 

FİZ 15 
 

HİST 16 
 

MİK 20 7 

TB 18 
 

TBK 21 8 

OPLAM 9 20 

 

 
 

 

 “Tıp Bilimleri 1” Dersi dâhilinde işlenen ikinci kurul olan “Hücresel 

Metabolizma” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve hedefler aşağıda 

verilmiştir: 

 

Dönem 1 – Tıp Bilimleri 1 Dersi – Hücresel Metabolizma 

Kurulun Amacı: Bu kurulda biyolojik sistemlerde yer alan temel moleküllerin 

metabolizmaları, fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkilerinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Hücredeki biyoenerjetik süreçleri tanımlayabilmesi,  

2. Hücrede biyomoleküllerin kimyasal tepkimelerdeki rolleri; sentez, 

metabolik süreç ve ilişkili olan vitaminlerin işlev ve fonksiyonlarının 

tanımlayabilmesi, 

3. Genetik bilgi ve aktarılmasında rol oynayan moleküllerin yapısal ve işlevsel 

özelliklerini, moleküller arası etkileşimlerini bilmesi, 

4. Genetik bilginin kalıtsal geçiş biçimleri ve kromozomların (replikasyon 

transkripsiyon ve translasyon) ve genetik yapıyı etkileyen biyolojik, 

çevresel faktörlerin açıklanması ve kalıtımla ilişkilerini tanımlayabilmesi, 

5. Vücut içi sıvısının özelliklerini bilmesi hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS SAYISI 

BF 3 

 TB 25 

 TBK 40 6 

TOLAM 68 11 
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 “Tıp Bilimleri 1” Dersi dâhilinde işlenen üçüncü kurul olan “Topografik 

Anatomi” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir. 

İlgili kurul, sistematik anatomi dışında kalan topografik anatomi konularının diğer 

kurullara dağıtılması veya lokomotor sistem içerisinde değerlendirilmesi yerine 

ayrı bir kurul olarak değerlendirilmiş ve paneller ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca 

kurula klinik anatomi dersleri eklenmiştir. 

 

Dönem 1 – Tıp Bilimleri 1 Dersi – Topografik Anatomi 

Kurulun Amacı: Bu kurulda topografik olarak bölümlendirilmiş vücut 

bölgelerinde sırası ile kemikleri ve üzerindeki oluşumları, eklemleri, eklemlere ait 

önemli oluşumları ve eklemlerin gerçekleştirebildikleri hareketleri, son olarak da 

kasların başlangıç ve bitiş yerleri ile fonksiyonları değerlendirilerek genel olarak 

vücudun organ sistemleri dışında kalan yapısının kavratılması amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramları öğrenmesi, insan vücudundaki 

topografik bölgeler ve bu bölgelerde yer alan kemik, eklem ve kasları 

tanıyabilmesi, lokalizasyonlarını ve birbirleri ile olan fonksiyonel 

ilişkilerini kavraması, ilgili klinik olayları değerlendirebilmesi ve 

yorumlayabilmesi, 

2. Hareket sistemine katılan komponentleri (kemik-eklem-kas) bölgesel olarak 

tanımlayabilmesi,  

3. Kemikler ve üzerindeki oluşumları kemik ve anatomik modeller üzerinde 

tanımlayabilmesi, 

4. Eklemlerin tanımlanması, anatomik özellikleri ve fonksiyonlarını 

tanımlayabilmesi hedeflenmektedir. 
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Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS SAYISI 

ANA 6 46 

TOPLAM 46 46 
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 “Tıp Bilimleri 1” Dersi dâhilinde işlenen dördüncü kurul olan “Genel 

Embriyoloji ve Doku Biyolojisi” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda verilmiştir. 

 

Dönem 1 – Tıp Bilimleri 1 Dersi – Genel Embriyoloji ve Doku Biyolojisi 

Kurulun Amacı: Bu kurulda hücreden organ ve sistemlere geçişi sağlamak için; 

temel embriyolojik, histolojik tanım ve terminolojiyi açıklayarak, vücuttaki tüm 

doku tiplerinin histolojik, fizyolojik, biyokimyasal özelliklerinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. İnsan vücudunu oluşturan temel sistemlerdeki organları ve bazı vücut 

bölgelerinin normal embriyolojik gelişimini tanımlayabilmesi, 

2. Gelişimsel süreçlerle ilişkili olarak ortaya çıkan konjenital anomalilerin 

etiyolojilerinin temelini anlayabilmesi, 

3. Doku, doku bileşenleri ve dokuların genel yapısal özelliklerini bilmesi,  

4. Epitelyal dokuların gelişimsel, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini bilmesi,  

5. Bağ dokularının gelişimsel, yapısal, biyokimyasal ve fonksiyonel 

özelliklerini açıklayabilmesi,  

6. Deri ve eklerinin gelişimsel, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini 

tanımlayabilmesi,  

7. Kıkırdak ve kemik dokularının gelişimsel, yapısal ve fonksiyonel 

özelliklerini tanımlayabilmesi, 

8. Kas dokularının gelişimsel, yapısal, mekanik ve fonksiyonel özelliklerini 

tanımlayabilmesi, 

9. Sinir dokusunun gelişimsel, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini 

tanımlayabilmesi, 

10. Tüm doku tipleri, deri tipleri ve eklerini ışık mikroskobik düzeyde ayırt 

edebilmesi,  

11. Hareket sisteminin aktif komponenti olan kasların genel özelliklerini 

tanımlayabilmesi, 

12. Hareket sistemi komponentlerinin innervasyon ve vaskülarizasyon 

özelliklerini tanımlayabilmesi, hedeflenmektedir. 
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Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGLAMALI  

DERS SAYISI 

BF 7 
 

Fİ 12 4 

HİST 3 24 

TBK 3 
 

ORT 1 
 

TOPLAM 60 28 
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 “Tıp Bilimleri 1” Dersi dâhilinde işlenen beşinci ve son kurul olan 

“Dolaşım ve Solunum Sistemleri” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda verilmiştir. Dönem 1 son kurulunda, dönem boyunca moleküler 

düzeyden hücreye, hücreden insan vücudunun genel yapısında, gelişime ve 

dokulara uzanan 1. Aşama derslerinin bir sistem kurulu olan Dolaşım ve Solunum 

Sistemleri Kurulu ile devam etmesi ve Dönem 2 sistem derslerinden önce en temel 

sistemlerden biri olan dolaşım ve solunum sistemleri ile organ sistemlerine giriş 

yapılması planlanmıştır. 
 

Dönem 1 – Tıp Bilimleri 1 Dersi – Dolaşım ve Solunum Sistemleri 

Kurulun Amacı: Bu kurulda dolaşım ve solunum sistemlerinin doku ve moleküler 

düzeyden organ ve fonksiyon düzeylerine kadar anatomik, histolojik, fizyolojik ve 

biyokimyasal olarak öğretilmesi, solunum ve dolaşım fizyolojisinin bir bütün 

olarak aktarılması amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Dolaşım, solunum sistemleri yapı taşlarını anatomik ve histolojik ve 

gelişimsel süreç açılarından makroskopik ve mikroskopik düzeyde 

tanımlayabilmesi ve kavraması, 

2. Dolaşım, solunum sistemleri doku ve organlarını, fizyolojik ve 

biyokimyasal açıdan, fonksiyonel ve temel işleyiş mekanizmaları 

düzeylerinde tanımlayabilmesi ve kavraması hedeflenmektedir. 
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Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM ALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS SAYISI 

ANA 14 10 

BF 3 
 

FİZ 33 8 

HİST 13 6 

TBK 2 
 

TOPLAM 65 24 

 

 

 
 

 Dönem 1 Tıp Bilimleri 1 Dersinin amaç ve hedefleri, dersi oluşturan 

yukarıdaki 5 ayrı kurulun amaç ve hedeflerinin bütün halidir. 
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 Dönem 1 “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” Dersi yukarıdaki kurullara paralel 

olarak işlenmektedir. Temel ve Klinik Bilimlerden 9 farklı anabilim dalının katkısı 

ile oluşturulmuş olup, hekimlik mesleğinin tarihsel, kültürel, sosyal ve sanatsal 

bakış açıları ve iyi hekimliğe yönelik tüm alanlarını içerecek şekilde belirlenmiş 

çağdaş tıp eğitiminin derinlemesine entegrasyonunu sağlamaya yönelik teorik ve 

uygulamalı dersler, küçük grup çalışmaları, interaktif eğitimler, probleme dayalı 

öğrenim çalışmaları, film gösterimleri ve tıbbi terminoloji üzerine oluşturulan 

konular bütününü içermektedir. Ayrıca bazı paneller “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” 

dersini de kapsayacak şekilde planlanmıştır. 

 

Dönem 1 – Tıp ve İnsan Bilimleri 1 Dersi 

Dersin Amacı: Tıp eğitimine başlarken birinci sınıf öğrencilerine hekimlik 

mesleğini anlama ve hekimliğin insani boyutunu kavrama temelinde bütüncül 

yaklaşımla sağlık, hastalık, iyileşme ve sağlık hizmeti sunumu kavramlarını 

disiplinler arası ve eleştirel olarak değerlendirmek, çözümlemek ve öğrenme 

sürecinin ilkelerini benimsetmek; bazı temel tıbbi becerileri kazandırmaktır. 

Dersin Hedefleri: Öğrencilerin dersin sonunda, 

1. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin halk sağlığı kavramı ile tanışmaları, 

sağlık ve sağlık hizmeti kavramlarını tanımlamaları ve sağlığı etkileyen 

etmenler hakkında bilgi sahibi olmaları,  

2. Bilgisayar programlarını tanımaları, tıp alanındaki bilgileri etkili ve etkin 

kullanmaları, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara 

imkân sağlayacak şekilde yönetilmesi için günümüz bilgisayar ve iletişim 

teknolojisinin kullanılması hakkında bilgi edinmeleri, 

3. Temel beceriler açısından, temel tıbbi müdahaleler ile hayat kurtarıcı 

girişimleri yapabilmeleri ve ateş ölçme becerilerini kazanmaları, 

kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyonu tanımlamaları, kardiyopulmoner 

resüsitasyonu doğru, zamanında ve etkin uygulayabilme becerisini 

kazanmaları, kardiyak arrest durumunda değerlendirme yapabilme 

becerisini kazanmaları; temel yaşam desteği yapma becerisini kazanmaları; 

dıştan kalp masajı uygulayabilmeleri; temel yaşam desteği iş akım şemasını 

tam olarak öğrenmeleri; bilincin durumu hakkında değerlendirme 

yapabilmeleri; hava yolu açma ve yapay solunum yapabilme becerisini 
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kazanmaları; “recovery” pozisyonunun nasıl ve ne zaman uygulanacağını 

bilmeleri; havayolu tıkanıklıklarını tanıyabilmeleri; solunumu yeterli ve 

yetersiz olan hastalarda yapılacakları öğrenmeleri; yanıklarda ve yumuşak 

doku yaralanmalarında ilkyardımı öğrenmeleri; triajın tanımını ve 

kriterlerini öğrenmeleri, 

4. Tıbbın evrimini yorumlayabilmeleri; tarihsel süreç içerisinde yaşanan 

bilimsel değişim ve gelişmeleri karşılaştırabilmeleri ve tıp alanındaki 

etkilerini kavrayabilmeleri; tıbba yön veren kişiler ve keşifler hakkında 

bilgi sahibi olabilmeleri; tıp eğitiminin tarihsel gelişimini 

yorumlayabilmeleri; tarihsel süreç içinde sağlık politikalarının gelişimi 

hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, 

5. İnsan davranışının yapısı ve anormallikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, 

sosyopsikolojik kavramların temel prensiplerini öğrenmeleri ve bu 

bilgilerin kullanılması yolu ile insanlar ve özellikle hastalar arasında 

sağlıklı bir ilişki ortamının oluşmasına yönelik bilgi ve fikir sahibi 

olabilmeleri, 

6. Biyoistatistiğin önemini, verinin tanıtımını, özetlenmesini, örneklem 

seçimini, istatistiksel analiz için verinin nasıl hazırlanacağını kavramaları, 

grafik ve tablo olarak verinin sunumunu öğrenmeleri, 

7. Hekimlik mesleğine ilk adım attıkları andan itibaren bir hekim olarak 

iletişim konusunda uygulamalı örnekler ile iyi bir iletişimci olmak 

konusunda bilgili ve donanımlı olmaları hedeflenmektedir. 

 

           Dersin “Tıp Bilimleri 1” kurulları içeresinde paralel olarak işlenen 

konularının genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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“Molekülden Hücreye” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 1” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN 

"TIP 101 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 1 DERSİ" 
DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 
UYGULAMALI  
DERS SAYISI 

AH 6 
 

ANA 8 
 

HS 7 
 

RSH 
  

TE 4 
 

TTE 8 
 

TOPLAM 35 
  

 

“Hücresel Metabolizma” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 1” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  

"TIP 101 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 1 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYI 

UYGULAMALI  

DERS SAYISI 

TTE 6 
 

AT 9 8 

AR 
 

6 

TOPAM 16 14 
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“Topografik Anatomi” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 1” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  

"TIP 101 - TIP VE İNSAN BİLİMLRİ 1 DERSİ" 

ERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM ALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS AYISI 

AH 
  

AT 
 

2 

ÇRSH 2 
 

HS 4 
 

İST 1 
 

RSH 5 
 

TE 1 
 

TTE 4 
 

TOPLAM 21 2 

 

 
 

“Genel Embriyoloji ve Doku Biyolojisi” kuruluna paralel  

olarak işlenen “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” derslerinin dağılımı  

KURULDA YER ALAN  

"TIP 101 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 1 DESİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGLAMALI  

DERS SAYISI 

AH 1 

 HS 1 

 İST 6 6 

TPLM 18 6 

 

72 
 



 
 

 
 

 “Dolaşım ve Solunum Sistemleri” kuruluna paralel  

olarak işlenen “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” derslerinin dağılımı  

KURULDA YER ALAN  

"TIP 101 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 1 DERSİ" 

 DERS SAATİ DAILIMLARI 

ANABİLİM DAL 
TEORİK  

DERS SAYII 

UYGULAMALI  

DERS SAYSI 

İST 3 1 

HS 2 

 TOPLM 5 1 

 

 
 

DÖNEM 2 

KOD DERSİN ADI AKTS 

TIP 201 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ  9 

TI 202 TIP BİLİMLERİ 2 33 

ALAN İÇİ/ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 18 

  DÖNEM KREDİSİ  60 

 

 Dönem 2 dâhilindeki eğitim programındaki 2 ana ders “Tıp ve İnsan 

Bilimleri 2” ve “Tıp Bilimleri 2” dersleridir.  

Tıp Bilimleri 2 Dersi ara tatil dâhil 39 haftaya yayılmış 6 adet kuruldan 

oluşmaktadır. Tıp ve İnsan Bilimleri Dersi ara tatil dâhil 39 haftaya yayılmış olarak 

programda yer almakta ve Tıp Bilimleri Dersi Kurulları ile paralel gidecek şekilde 
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haftanın belirli gün ve saatlerinde verilmektedir. Bu düzen ile birlikte Dönem 2 

programındaki iki ana derse ait 564 ders saati teorik 122 ders saati uygulamalı ders 

bulunmaktadır. İlgili dönemde özellikle klinik ve dâhili bilimlere yönelik olarak 

programda yer alan paneller teorik ders yükü içerisinde sayılmak kaydı ile 

toplamda 11 ders saatini kapsamaktadır. Ayrıca farklı veya aynı anabilim 

dallarından birden fazla eğitici ile yapılan ve “entegre ders” ismi verilen teorik ders 

sayısı da 2’dir. Yukarıda verilen ders saatlerine ek olarak Dönem 1 İnteraktif Ders 

Saatleri 14 haftada haftalık 1 saat olarak verilmekte ve bünyesinde iyi hekimlik 

uygulamaları, diğer modülleri ve toplamda 4 saatlik probleme dayalı öğrenim 

uygulamasını kapsamaktadır. Ayrıca dönem dâhilinde eğitim programının ilk 

sistem hastalıkları kurulu olan “Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar 

Kurulu”nda da toplam 8 ders saati probleme dayalı öğrenim bulunmaktadır. 

Öğrencilerin Dönem 2’de almaları gereken seçmeli ders kredisi 18’dir. 

 

Dönem 2  Eğitim Programı Ders Dağılımları 

 
 

 Aşama 1’in ikinci yılı olan Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2” Dersi dâhilinde 

işlenen ve birinci kurulu olan “Sinir Sistemi ve Duyular” kuruluna yönelik olarak 

belirlenen amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir. 
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Dönem 2 – Tıp Bilimleri 2 Dersi – Sinir Sistemi ve Duyular 

Kurulun Amacı: Bu kurulda sinir sisteminin merkezi yönü ağırlıklı olmak üzere 

gelişimsel süreçlerden başlayarak, dokusal, organsal ve fonksiyonel düzeylerde 

tüm yapı ve bileşenleri ile öğretilmesi, ilişkili temel klinik bilgilerin verilmesi, sinir 

sisteminden bağımsız olmayan duyu organları ve sistemlerine ait tüm temel 

bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Sinir sistemi ve duyu organlarını oluşturan doku ve organ ve organ 

bölümlerini gelişimsel ve morfolojik olarak tanımlayabilmesi, 

2. Morfolojik olarak tanımlayabildikleri sinir sistemi ve duyu organ ve 

sistemleri bölümlerini fonksiyonel olarak kavrayabilmesi,  

3. Gelişimsel ve normal yapı hakkında edindiği bilgileri konjenital anomalileri 

yorumlamak konusunda kullanabilmesi, 

4. Duyusal sistemleri de kapsayacak şekilde sinir sistemindeki yapı fonksiyon 

ilişkisi üzerine yorum yapabilmesi hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGLAMALI  

DERS SAYIS 

ANA 37 14 

FİZ 37 10 

HİST 14 4 

RSH 1 
 

TOPLA 89 8 
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 Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2” Dersi dâhilinde işlenen ve ikinci kurul olan 

“Endokrin ve Ürogenital Sistemler” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda verilmiştir. 

 

Dönem 2 – Tıp Bilimleri 2 Dersi – Endokrin ve Ürogenital Sistemler 

Kurulun Amacı: Bu kurulda üriner sistem ve genital sistem temel morfolojik 

bilgilerinin ve her iki sistem konuları dâhilindeki doku ve organlar ile ilişkili olan 

endokrin organ ve hormonlarına yönelik bilgilerin verilmesi; ürogenital sistem 

gelişim ve morfolojisinin üzerine aşamalı olarak biyokimyasal ve fizyolojik açıdan 

temel işleyişsel bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Üriner sistemi oluşturan doku ve organ ve organ bölümlerinin gelişimsel ve 

morfolojik olarak tanılayabilmesi, 

2. Üriner sistem fonksiyonlarına yönelik bilgileri edinmesi ve hastalıklar 

açısından yorumlayabilecek düzeyde kavrayabilmesi,  

3. Erkek ve dişi genital sistem morfolojik bilgilerini öğrenmelerini, ilgili 

yapıları makroskopik ve mikroskopik olarak tanıyabilmesi, 

4. Genital sistem morfolojik yapısı ve fonksiyonlarına yönelik temel bilgileri 

edinmesi ve anormal yapı ve işleyiş açısından yorumlayabilecek düzeyde 

kavrayabilmesi,  

5. Ürogenital sistem açısından konjenital anomaliler konusunda temel bilgi 

edinmesi, 

76 
 



 
 

6. Ürogenital sistem açısından yapı fonksiyon ilişkisini kurabilmesi ve 

hormonların etki ve kontrol mekanizmalarını kavraması hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DAI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULMALI  

DERS SAYISI 

ANA 12 7 

FİZ 29 
 

HİST 2 18 

TBK 21 
 

TOPLAM 82 31 

 

 

 
 Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2”  Dersi dâhilinde işlenen ve üçüncü kurul olan 

“Sindirim Sistemi ve Metabolizma” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda verilmiştir. 

 

Dönem 2 – Tıp Bilimleri 2 Dersi – Sindirim Sistemi ve Metabolizma 

Kurulun Amacı: Bu kurulda sindirim sistemi doku ve organlarına ait normal 

makroskopik, mikroskopik ve fonksiyonel özellik ve işleyişler üzerine bilgilerin ve 

ilgili sistem dâhilindeki gelişimsel ve metabolik süreçlere ait bilgilerin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Sindirim sistemi doku ve organlarının makroskopik, mikroskopik ve 

gelişimsel özelliklerini tanıyabilmesi ve kavraması, 

2. İlgili organ işlevlerini ve ilgili dokulardaki biyokimyasal ve fizyolojik süreç 

ve işlevleri öğrenmesi, 

3. Sindirim kanalından emilen moleküllerin vücutta uğradığı değişim 

basamakları ve bu basamaklarda ortaya çıkan bozuklukların tanısında 

kullanılan testleri bilmesi hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM ALI 
TEORİ  

DERS SAYISI 

UGULMAL  

ERS SAYII 

AN 18 6 

FİZ 14 
 

HİST 16 8 

TBK 21 
 

TOPLA 69 14 

 

 
 Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2” Dersi dâhilinde işlenen ve dördüncü kurul 

olan “Hematoloji ve İmmünoloji” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve 

hedefler aşağıda verilmiştir. 

 

Dönem 2 – Tıp Bilimleri 2 Dersi – Hematoloji ve İmmünoloji 

Kurulun Amacı:  Bu kurulda hematopoezden koagülasyon mekanizmalarına kadar 

kan hücrelerinin histolojik ve fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri, hücresel ve 

humoral immünitenin temellerini ve işleyiş mekanizmaları öğretilmesini 

amaçlamaktadır. 
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Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. İmmün sistem hücreleri dâhil tüm kan hücrelerini mikroskopik olarak 

tanıyabilmesi, 

2. İmmün ve hematopoetik sistemler ile ilgili organların yapısal özelliklerini 

bilmesi, 

3. Hematopetik ve immün sistemler ile ilişkili olan fizyolojik ve biyokimyasal 

işleyiş mekanizmaları ve sentez aşamalarını kavraması, 

4. Hematopetik ve immün sistemler ile ilişkili bilgilerini kullanabileceği klinik 

testlerin amaç ve temelleri kavraması hedeflenmektedir.  

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM ALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS SAYISI 

FİZ 11 13 

HİST 7 
 

İMM 24 
 

TBK 12 4 

TOPLAM 54 19 

 

 

 
 

 

 
 

 Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2” Dersi dâhilinde işlenen ve beşinci kurul olan 

“Hastalıkların Temeli” kuruluna yönelik olarak belirlenen amaç ve hedefler 

aşağıda verilmiştir. 
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Dönem 2– Tıp Bilimleri 2 Dersi – Hastalıkların Temeli 

Kurulun Amacı: Bu kurulda hastalıkların moleküler biyolojik, genetik ve 

patolojik temelleri ile ilaçların temel etki mekanizmalarını, hücre birikimlerini, 

metabolik ve inflamatuvar hastalıklar ve kanser ile ilişki temel bilgileri öğretmek 

amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Hastalıkların temelindeki farklı etyolojik faktörlerin ve mekanizmaların 

temel etkilerini ve işleyişlerini kavraması, 

2. Moleküler ve genetik yapı temel prensiplerinin klinik yansımaları üzerinde 

bilgi sahibi olması, 

3. Temel ilaç bilgisi, farmakokinetik ve farmakodinamik kurallarını bilmesi, 

4. Hücre zedelenmesinden hücresel adaptasyona kadar hastalıkların temelinde 

görülen belli başlı süreçleri, ilgili belirteç ve mediatörlerin klinik önemini 

kavraması hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMLI DERS 

SAYISI 

BF 5 
 

ENF 2 
 

GEN 13 
 

PT 22 5 

TB 20 
 

TBK 10 
 

TF 17 
 

TOPLAM 89 5 
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 Dönem 2’de “Tıp Bilimleri 2” Dersi dâhilinde işlenen ve altıncı kurul olan 

“Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar” kuruluna yönelik olarak 

belirlenen amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir. 

 

Dönem 2 – Tıp Bilimleri 2 Dersi – Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları 

Hastalıklar 

Kurulun Amacı: Bu kurulda tıbbi önemi olan mikroorganizmaların özel 

yapılarının, oluşturdukları patolojilerin, tanı yöntemlerinin ve bu 

mikroorganizmalara karşı kullanılan ilaçların, ilaç kullanımının temel ilkeleri ile 

birlikte öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Kurulun Hedefleri: Öğrencilerin kurul sonunda, 

1. Tıbbi önemi olan mikroorganizmaların özel yapıları ve neden oldukları 

patolojiler konusunda tüm temel bilgileri kavraması, 

2. Tıbbi önemi olan mikroorganizmaları tanısal araç ve gereçleri kullanarak 

tanıyabilmesi ve örnek alma ve temel tanı yöntemlerini bilmesi, 

3. Mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara yönelik olarak kullanılan 

temel farmakolojik ajanları, bu ajanların yan etkilerini, akılcı ilaç kullanımı 

dâhil ilaç kullanımının temel prensiplerini bilmesi hedeflenmektedir. 

 

Kurulun genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 

UYGULAMALI  

DERS AYISI 

AH 3 
 

DZH 7 
 

NF 7 
 

GNC 1 
 

MİK 51 18 

PT 10 
 

F 1 
 

TOPLAM 9 
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 Dönem 2 Tıp Bilimleri 2 Dersinin amaç ve hedefleri dersi oluşturan 

yukarıdaki 6 ayrı kurulun amaç ve hedeflerinin bütün halidir. 

 Dönem 2 “Tıp ve İnsan Bilimleri 2” Dersi, “Tıp Bilimleri 2“ Dersi 

kurullarına paralel olarak işlenmektedir. Temel ve Klinik Bilimlerden 7 farklı 

anabilim dalının ve Tıp Fakültesi dışından 3 ayrı bölümün katkısı ile oluşturulmuş, 

Dönem 1 “Tıp ve İnsan Bilimleri 1” Dersini tamamlayıcı ve içerik açısından bir 

aşama öteye götüren teorik ve uygulamalı dersler, küçük grup çalışmaları, 

interaktif eğitimler, probleme dayalı öğrenim çalışmaları üzerine oluşturulan konu 

ve temalar bütününü içermektedir. 

  

Dönem 2 – Tıp ve İnsan Bilimleri 2 Dersi 

Dersin Amacı: Bu derste Dönem II öğrencilerinin, ‘insanı’ tarih, sanat, felsefe, 

etik, antropoloji, sosyoloji alanlarındaki ele alınışı ile daha yakından tanımaları, 

hasta hekim ilişkisinin önemini ve bağlamını kavramaları, hekimlik uygulamaları 

sırasında saygı gösterilmesi gereken haklar, korunması gereken mesleki değerler ve 

ilgili düzenlemeler, hekimlik uygulamalarında halk sağlığı yaklaşımı ve elde ettiği 

başarılar, toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve sosyal 

belirleyicilerin sağlık, hastalık ve hekimlik uygulama alanına etkileri ile ilgili bilgi 

sahibi olmaları, ayrıca sağlık hakkı ve mesleki değerlerin gerekçelerini 

benimsemeleri amaçlanmaktadır. 

 

Dersin Hedefleri: Öğrencilerin dersin sonunda, 

1. İnsanı, sosyal bilimler ve sanatta ele alınışı ile daha kapsamlı tanıyarak 

hekimlik mesleğinin insani yönünü kavraması, 

2. Toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirerek, sosyal etmenlerin 

sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamalarına etkilerini açıklayabilmesi, 
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3. Halk sağlığı yaklaşımlarını ve sağlık yönetiminin temel özelliklerini 

açıklayabilmesi, 

4. Etik, ahlak, deontoloji gibi temel kavramları tanımlayabilmesi ve ahlaki 

“iyi”nin hangi yöntemlerle belirlendiğini açıklayabilmesi, 

5. Hekimlik mesleğinin temel değerlerini tanımlayabilmesi ve mesleki 

değerlerin ahlaki haklı çıkarımlarını açıklayabilmesi, 

6. Sağlığın belirleyenleri, sağlık hakkı ve hasta haklarını tanımlayabilmesi ve 

sağlık hakkı ve hasta haklarının gerekçelerini ve mesleki değerlerle 

ilişkisini açıklayabilmesi, 

7. Hekimlerin uymakla yükümlü olduğu meslek ahlakı kurallarını 

tanımlayabilmesi, 

8. Meslek ahlakı kurallarının ulusal ve uluslararası düzenlemelerde nasıl yer 

aldığını tanımlayabilmesi ve ilgili düzenlemelere nasıl ulaşacağını 

kavraması, 

9. Etik analizi yapabilmesi ve etik sorunları karşısında sağlık hakkı ve mesleki 

değerler ile haklı çıkarılabilen çözümler üretebilmesi, 

10. Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilmesi, 

11. Hasta psikolojisi ve davranışlarının anlamını kavraması, 

12. Hastayı biyopsikososyal ve kültürel etmenleri gözeterek bütüncül bir 

yaklaşımla ele almayı kavraması, 

13. Araştırma planlama, veri toplama ve yorumlamaya yönelik temel istatistik 

bilgileri kavraması hedeflenmektedir. 

 

Dersin “Tıp Bilimleri 2” kurulları içeresinde paralel olarak işlenen konularının 

genel yapılandırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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“Sinir Sistemi ve Duyular” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 
UYGULAMA  
DERS SAYISI 

Eğitim Fak 1 
 

Fen Edebiyat Fak 6 
 

HS 6 
 

Konservatuar 1 
 

SH 1 
 TT 2 
 TOPLAM 17 0 

 

“Endokrin ve Ürogenital Sistem” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

ERS SAYISI 
UYGULAMALI  
DERS SAYISI 

Eğitim Fak 2 
 HS 

  TTE 10 
 TOPLAM 16 0 

 

“Sindirim Sistemi ve Metabolizma” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 
UYGULAMALI  
DERS SAYISI 

AH 4 
 

TE 2 
 TTE 3 
 TOPLAM 9 0 
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“Hematoloji ve İmmünoloji” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 
UYGULAMALI  
DERS SAYISI 

AH 3 
 İST 5 1 

TE 1 
 TOPLAM 9 1 

 

 

 
 

“Hastalıkların Temeli” kuruluna paralel olarak işlenen  

“Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK  

DERS SAYISI 
UYGULAAL  

DERS SAYISI 
A T 1 

 
Eğitim Fak 1 

 
İST 1 5 
TOPLAM 15 5 
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Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar” kuruluna paralel  

olarak işlenen “Tıp ve İnsan Bilimleri 2” derslerinin dağılımı 

KURULDA YER ALAN  
"TIP 201 - TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 2 DERSİ" 

DERS SAATİ DAĞILIMLARI 

ANABİLİM DALI 
TEORİK 

DERS SAYISI 
UGULAMALI  
DERS SAYISI 

ADT 10 
 İST 

 
1 

TOPLAM 10 1 
 

 
 

DÖNEM 3 

KOD DERSİN ADI AKTS 

TIP 301 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 3 9 

TIP 302 TIP BİLİMLERİ 3 33 

 ALAN İÇİ/ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 18 

  DÖNEM KREDİSİ  60 

 

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacak olan Dönem 3 

dâhilindeki eğitim programında yer alan 2 ana ders ise “Tıp ve İnsan Bilimleri 3” 

ve “Tıp Bilimleri 3” dersleri olup. “Tıp Bilimleri 3” Dersi ara tatil dâhil 39 haftaya 

yayılmış 7 adet kuruldan oluşmaktadır. “Tıp ve İnsan Bilimleri 3” Dersi ara tatil 

öncesi 19 haftaya yayılmış olarak programda yer almakta ve “Tıp Bilimleri 3” 

Dersinin ilk 3 kurulu ile paralel gidecek şekilde haftanın belirli günlerinde 

verilmektedir. Bu düzen ile birlikte Dönem 3 programındaki iki ana derse ait (son 

kurul hariç) 541 ders saati teorik 17 ders saati uygulamalı ders bulunmaktadır. “Tıp 

Bilimleri 3 Dersi” son kurulu “Klinik Tıp Bilimlerine Giriş” (Makro Sistem) 

kurulu 8 hafta sürmektedir ve Dönem 3 için yukarıda verilen ders yüküne ek olarak 

bu kurulda 32 ders saati teorik ders, 96 ders saati küçük grup çalışması şeklinde 

oturumlar ve 128 ders saati probleme dayalı öğrenim / iyi hekimlik uygulamaları 

oturumları ve uygulamaları planlanmıştır. Öğrencilerin Dönem 3’te almaları 
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gereken seçmeli ders kredisi 18’dir. 

 

Dönem 3 Eğitim Programı Ders Dağılımları 

 
 

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacak Dönem 3 “Tıp ve 

İnsan Bilimleri 3” ve “Tıp Bilimleri 3” derslerinin genel yapılandırılması, Dönem 3 

taslak programı ektedir (Ek 2.28.). 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında “Kredili Eğitim Sistemine” tabi 

öğrenciler aşağıdaki dersleri alacaklardır. 
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Güz Dönemi 

 
 

Bahar Dönemi 

 
  

Kredili Eğitim Sistemine tabi Dönem 3 öğrencileri, 2017-2018 Eğitim-

Öğretim Yılı güz döneminde “Hücre Zedelenmesi, İltihap ve Neoplaziler” dersini 

diğer sistem hastalıkları dersleri ile birlikte eş zamanlı olarak alarak hastalıkların 

temeli konusunda belirli bir entegrasyona getirilmiş düzeyde sistem hastalıklarına 

yönelik olarak temel bilgileri almaktadırlar. Aynı zamanda güz döneminde verilen 

“Özel Embriyoloji” ve bahar döneminde verilen “Tıbbi Genetik” dersleri de sistem 

hastalıkları dersleri ile bütünlük oluşturmaktadır. İlgili dönem öğrencilerine verilen 

sistem hastalıklarının yanında “Mikrobiyoloji-Patoloji Laboratuvarı” dersi ile temel 

patoloji uygulamalarını, mikrobiyolojik tanı yöntemlerini ve mesleki beceri 

DERS KODU DERS ADI     K U+L*  AKTS
TIP3002 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI 42 0 3
TIP3004 HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI 42 0 3
TIP3006 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI 56 0 4
TIP3008 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI -PSİKİYATRİ 70 0 4,5
TIP3010 KAS-HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 42 0 3
TIP3012 TIP ETİĞİ 14 0 1
TIP3016 TIBBİ GENETİK 28 0 2
TIP3128 MESLEKİ BECERİ LABORATUARI - III 0 28 1

TOPLAM (ZORUNLU) 21,5
SEÇMELİ DERSLER 7
TOPLAM (ZORUNLU + SEÇMELİ) 28,5

TIPACİL3 ACİL NÖBETİ (HAFTA SONU) 0 0 0,5
TIP3KHZ KRONİK HASTA EV ZİYARETİ (ANAMNEZ ALMA) 0 0 0,5
TIPSUNUM KLİNİK ÖNCESİ ARAŞTIRMA VE SUNUM 0 0 0,5
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laboratuvarı derslerini görmektedirler. Güz döneminde “Halk sağlığı”, bahar 

döneminde “Tıp Etiği” dersleri de “tıpta insan bilimleri” kavramı altında ilgili 

dönemde verilen derslerdir. Öğrenciler dönem içerisinde “Klinik Öncesi Araştırma 

ve Sunum” başlığı altında verilen zorunlu seminer sunumunu yapmak 

zorundadırlar. Ayrıca dönem öğrencileri “Acil Nöbeti” ve “Kronik Hasta Ev 

Ziyareti” uygulamalarını da yapmaktadırlar. “Acil Nöbeti”, “Kronik Hasta Ev 

Ziyareti” ve “Klinik Öncesi Araştırma ve Sunum” uygulamaları entegre sistem 

modelinde de geliştirilerek devam ettirilecektir. 

 

Klinik Eğitim Öğretim Dönemi 

(AŞAMA 2) 

DÖNEM 4 

 
 Dönem 4, Klinik Eğitim Öğretim Döneminin ilk yılı olup 54’er iş günü 

süreli “İç Hastalıkları” ve “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, 27’şer iş günü süreli 

“Genel Cerrahi” ve “Kadın ve Hastalıkları ve Doğum”, 18’er iş günü süreli “ 

Kardiyoloji”, “Göğüs Hastalıkları” ve “Enfeksiyon Hastalıkları” stajlarından 

oluşmaktadır. Ayrıca öğrenciler Dönem 4 stajlarına yayılarak konu entegrasyonu 

sağlanmış biçimde farmakoloji ve radyoloji derslerini almaktadırlar. Aynı şekilde 

“Sağlık Hizmetlerinde Kalite” dersi de kurullar ile paralel gitmekte, ayrıca 

kredilendirilmemekte ve ilgili anabilim dallarının yürütücülüğünde verilmektedir.  

 Dönem 4, 7 adet stajı ile 44 haftaya yayılmıştır. Öğrencilerin Dönem 4’ü 

başarı ile bitirebilmeleri için stajlarının tümünden başarılı olmaları gerekmektedir. 

Staj süresince haftalık programlanan staj semineri derslerine ve klinikteki diğer 

eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadırlar. Dönem 4 dâhilinde her öğrenci, 

stajlarına devam ederken ilgili olduğu alanlardan biri ile ilişkili bir konu üzerine bir 

seminer sunmak zorundadır. Söz konusu seçmeli seminer, stajlar gibi 

89 
 



 
 

kredilendirilmektedir ve 1 AKTS değerindedir. Haftalık staj programları dönem 

başında güncellenerek duyurulmaktadır. Staj programlarında öğrencinin hangi ders 

saatinde nerede eğitim göreceği belirtilmekte ve stajlar arasında değişiklikler olsa 

da programların büyük kısmında sabah saatleri staj semineri derslerine, öğlenden 

sonraki ders saatleri ise klinik uygulamalara ayrılmaktadır. Her staj sonunda yazılı, 

sözlü ve performans puanları ile öğrenci değerlendirilmesi yapılmakta ve staj 

başarı notu belirlenmektedir. 

 Kardiyoloji Stajına yönelik olarak hazırlanmış haftalık program örnek 

olarak aşağıda sunulmaktadır. 
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DÖNEM 5 

 
 

 Dönem 5, 37 haftaya yayılmış her biri 36 iş günlük 4 ana staj ve 18’er iş 

günlük 2 adet seçmeli stajından oluşmaktadır. Öğrencilerin Dönem 5’i başarı ile 

bitirebilmeleri için stajlarının tümünden başarılı olmaları gerekmektedir. Staj 

süresince haftalık programlanan staj semineri derslerine ve klinikteki diğer eğitim 

faaliyetlerine katılmak zorundadırlar. Stajlarda yer alan eğitimlerde, stajda yer alan 

klinik rotasyonların birbiri ile yatay ve temel bilim dalları ile dikey 

entegrasyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Stajların bu amaca uygun olarak 

Ulusal Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak ve programla uyumlu olacak 

şekilde seminerler ve beceri kazanımları ile zenginleştirilmesi hedeflenerek 

uygulamaya devam edilmektedir. Dönem 5 seçmeli stajları iki paket halinde yer 

alan seçmeli stajlardan birer âdetinin tercih edilmesi ile verilmektedir. Seçmeli 

stajlarda yer alacak programlar ise geri bildirimleri ve anabilim dallarının talepleri 

doğrultusunda yıllık olarak Eğitim Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 

Öğrenciler ayrıca seçmeli stajlarını önceden dilekçeyle başvurusunu yapmak 

şartıyla yurt içi ve yurt dışındaki kliniklerde gerçekleştirebilmektedirler. 

 Dönem 5 dâhilinde her öğrenci, stajlarına devam ederken ilgili olduğu 

alanlardan biri ile ilişkili bir konu üzerine bir seminer sunmak zorundadır. Söz 

konusu seçmeli seminer stajlar gibi kredilendirilmektedir ve 2 AKTS değerindedir. 

Haftalık staj programları, dönem başında güncellenerek duyurulmaktadır. Staj 

programlarında öğrencinin hangi ders saatinde nerede eğitim göreceği belirtilmekte 

ve stajlar arasında değişiklikler olsa da stajların çoğunda sabah saatleri staj seminer 

derslerine, öğlenden sonraki ders saatleri ise klinik uygulamalara ayrılmaktadır. 

Her staj sonunda yazılı, sözlü ve performans puanları ile öğrenci değerlendirilmesi 

yapılmakta ve staj başarı notu belirlenmektedir. 

 Stajlarda esas olan, öğrencilerin klinik ve poliklinik çalışmalarına 
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katılmaları ve öğretim üyeleriyle bire bir uygulama yapmalarıdır. Öğrenci, 

anabilim dalı tarafından katılımının istendiği diğer günlük aktivitelerde (ortak vizit, 

konsey, asistan semineri vb.) yer almak zorundadır. 

 Sinir Bilimleri ve Psikiyatri Stajında yer alan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı’na yönelik olarak hazırlanmış haftalık program aşağıda örnek olarak 

sunulmaktadır. 

 

 
  

 

 

GÜN SAAT                  ÖĞRETİM ÜYESİ
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-09:45  (Psikiyatriye Giriş) Prof. Dr. Aslı Sarandöl

 (Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması, Psikiyatrik Görüşme ve Prof. Dr. Aslı Sarandöl
10.45-11.30  (Psikiyatrik Muayene)
13:00-14.00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Prof. Dr. Aslı Sarandöl
14:00-16:00 Poliklinikte Pratik Eğitim Klinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-09:45  (Anksiyetenin Gelişmesi ve YAB) Prof. Dr. Selçuk Kırlı

 (Anksiyete Bozuklukları: Panik Bozukluğu, Travma Sonrası Stres bozukluğu) Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu
10.45-11.30  (Anksiyete Bozuklukları: Fobik Bozukluklar, Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu
13:00-14.00 Poliklinikte Pratik Eğitim
14:00-16:00 Klinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-09:45  (İntihar) Doç. Dr. Saygın Eker
10.45-11.30  (Psikiyatrik Aciller) Doç. Dr. Saygın Eker
13:00-14.00  (Kişilik Bozuklukları) Prof. Dr. Cengiz Akkaya
14:00-16:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Klinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
08:00-09:30 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
10:00-12:00 Sağlık Kurulu Tüm Öğretim üyeleri
13.00-14:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
14:00-16:00 Poliklinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-12:00 Genel Vizite Tüm Öğretim Üyeleri
13.00-14:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
14:00-16:00 Poliklinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-09:45  (Duygu Durumu Bozuklukları – Majör Depresyon) Prof. Dr. Selçuk Kırlı
10.45-11.30  (Duygu Durumu Bozuklukları – İki Uçlu I-II) Prof. Dr. Selçuk Kırlı
13:00-14.00  (Uyku Bozuklukları) Prof. Dr. Cengiz akkaya
14:00-16:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Klinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
09:00-09:45  (Psikotik Bozukluklar) Doç. Dr. Saygın Eker
10.45-11.30  (Kognitif Bozukluklar) Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu
11:30-12:30  (Alkol ve Madde Bağımlılığı) Prof. Dr. Cengiz Akkaya
13:00-14.00 Seminer Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
14:00-16:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikte Pratik Eğitim
08:00-09:00 Hasta başı vizite Klinikten sorumlu öğretim üyesi
09:00-09:45  (Somatoform Bozukluklar) Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu
10.45-11.30  (Psikiyatride Ayırıcı Tanı) Prof. Dr. Selçuk Kırlı
11:30-12:30  (Ayırıcı Tanı Ağaçları) Prof. Dr. Selçuk Kırlı
13:00-14.00 Seminer Klinikten sorumlusu öğretim üyesi
14:00-16:00 Öğretim Üyesi İle Klinikte Pratik Eğitim Poliklinikten sorumlusu öğretim üyesi

Poliklinikte Pratik Eğitim
Yazılı sınav Tüm öğretim üyeleri
Sözlü Sınav Tüm öğretim üyeleri

7

8

9 08:30-09:30 
10:00-12:00

1

2

3

4

5

6
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 Duyu, Baş, Boyun ve Estetik Stajında yer alan Plastik ve Rekonstrüktif 

Cerrahi Anabilim Dalı’na yönelik olarak hazırlanmış ders planı ayrıntısı aşağıda 

örnek olarak sunulmaktadır. 
 Ders saati Öğrenme düzeyi Öğretim üyesi 

Greftler-Flepler 1 
 

Prof.Dr. R. KAHVECİ 

El muayenesi 1 
 

Prof.Dr. S. ÖZBEK 

Yara İyileşmesi 1 T Prof.Dr. S. ÖZBEK 

Bası yarası 1 T Prof.Dr.G. Y.ÖZGENEL 

Dudak-damak yarığı 1 T Prof.Dr. S. ÖZBEK 

Hipospadias 1 T Prof.Dr. S. ÖZBEK 

Konjenital el anomalileri 1 T Prof.Dr. S. AKIN 

Yüz kırıkları 1 T-A Prof.Dr. S. AKIN 

Malign melanom deri kanserleri  1 T Prof.Dr. R. KAHVECİ 

Vasküler bozukluklar 1 T Prof.Dr.G. Y.ÖZGENEL 

Lenfödem 1 T-K Prof.Dr.G. Y.ÖZGENEL 

Plastik cerrahide hasta hekim ilişkileri 1 
 

Prof.Dr.M.O. YENİDÜNYA 

Yanıklar I 1 TT-A Prof.Dr. R. KAHVECİ 

Yanıklar II 1 TT-A Prof.Dr. R. KAHVECİ 

Bir organ olarak burun ve plastik cerrahi 1 
 

Prof.Dr.M.O. YENİDÜNYA 

Rekonstrüktif cerrahi  1 
 

Prof.Dr. S. AKIN 

Tükrük bezi - sekel yüz felci rekonstrüksiyonu 1 T Prof.Dr. S. AKIN  

Problem çözücü bir bilim dalı olarak plastik 
cerrahi 

1 
 

Prof.Dr.M.O. YENİDÜNYA 

Mikrocerrahi-transplantasyon ve 
rekonstrüktif cerrahinin temel kavramları 

1 
 

Prof.Dr.M.O. YENİDÜNYA 

Kontraktür kavramı 1 T Prof.Dr.M.O. YENİDÜNYA 

Dış ürogenital sistem anomalileri  1 T Prof.Dr. S. ÖZBEK 

TME hastalıkları 1 T-A Prof.Dr. R. KAHVECİ 

Elin Cerrahi Hastalıkları 1 T Prof.Dr.G. Y.ÖZGENEL 

Kraniofasial malformasyon 1 T Prof.Dr. S. AKIN 

Yara kapatma teknikleri 1 TT-A Prof.Dr.G. Y.ÖZGENEL 

 

Beceri Başlığı Ders saati Öğrenme düzeyi Öğretim üyesi 

Öykü almak 3 4 Tüm öğretim üyeleri 

l muayenesi yapmak  3 4 Tüm öğretim üyeleri 

Yatan hasta muayenesi yapmak 3 4 Tüm öğretim üyeleri 

Yara pansumanına eşlik etmek 3 3 Tüm öğretim üyeleri 

Yanık pansumanına eşlik etmek 3 3 Tüm öğretim üyeleri 

 

Entegre turum Ders saati Öğrenme düzeyi Moderatör öğretim üyesi 

Baş boyun anatomisi 1 3 
Erdoğan Şendemir - Anatomi 
AD 

Elin cerrahi anatomisi 1 3 
Erdoğan Şendemir - Anatomi 
AD 

 

93 
 



 
 

Aile Hekimliği Dönemi 

(AŞAMA 3) 

DÖNEM 6 

 Aile Hekimliği Dönemi, tıp eğitiminin 3. aşamasında ve 6. yılında 1 

Temmuz - 30 Haziran tarihleri arasında planlanmış, öğrencilerin aşağıda 

listelenmiş birimlerde “intörn doktor” olarak çalıştığı, kesintisiz olarak sürdürülen 

programlar bütünüdür. 

 

 
 

 Aile Hekimliği Döneminde öğrenciler aşağıda verilen sürelerde ilgili stajlarını 

tamamlamaktadırlar. 

 

İç Hastalıkları    2 Ay 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2 Ay 

Acil Şirurji - İlk ve Acil Yardım 2 Ay 

Kırsal Hekimlik - Halk Sağlığı  1 Ay 

Kırsal Hekimlik - Aile Hekimliği 1 Ay 

Kadın Hastalıkları ve Doğum  1 Ay 

Psikiyatri    1 Ay    

Seçmeli 1     1 Ay  

Seçmeli 2     1 Ay 
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 Öğrenciler Dönem 6 stajları dâhilinde ilgili öğretim üyelerinin 

sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi 

uygulama fırsatı bulmaktadır. Öğrenci çalıştığı her birimde rutin poliklinik 

uygulamasına aktif olarak katılmakta, yataklı birimlerde kendisinin 

sorumluluğunda olan hastaları izlemekte, sorunları ile yakından ilgilenmekte ve 

nöbet tutmaktadır. Bu dönemde sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerin 

çalışmaları oluşturulmuş program çerçevesinde günlük olarak izlenmekte ve 

öğrencinin yeterli olup olmadığı birim sorumluları tarafından belirlenmektedir. 

Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayan öğrencilerin ise, birim 

sorumlularının belirttiği sürelerle ve çalışmaları yeterli bulunana kadar, o birimdeki 

çalışmalarını tekrarlamaları zorunludur. 

 Aşama 3 programında yer alan seçmeli stajlar, Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi anabilim dallarında yapılabileceği gibi, öğrencilerin isteklerine göre ve 

uygun bulunması kaydı ile yurtiçi ve yurtdışında, üniversite hastaneleri ya da 

eğitim veren kamu hastanelerinde yapılabilmektedir. Öğrenciler staj saatlerinin 

dışında gönüllü olarak kliniklerde kalabilir ve çalışma ve uygulamalara 

katılabilmektedirler. Nöbetler dışında zorlama ile öğrencilerin bu saatler dışında 

kliniklerde çalışması zorunlu tutulmamaktadır. 

 

GS.2.3.1. 
Tıp fakültelerinin eğitim programlarının her aşamasında seçmeli programlar ve 

bağımsız çalışma saatleri belli bir oranda yer almalıdır.  

 
• Eğitim programının her aşamasında seçmeli programlar yer alıyor mu? 

• Eğitim programının her aşamasında bağımsız çalışma saatleri yer alıyor mu?  

 

• Eğitim programının her aşamasında seçmeli programlar yer alıyor mu? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programında Seçmeli ders ve stajlar 

açısından öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeleri gereken “Aşama 1” dâhilinde 

kredisi 45 AKTS olarak,  Aşama 2 dâhilinde kredisi 17 AKTS olarak planlanan ve 

Aşama 3 dâhilinde ise 10 AKTS olarak planlanan ders yükü bulunmaktadır. 

Mezuniyet öncesi dönemde alınması gereken ve toplam mezuniyet kredisi olan 360 

AKTS’ye karşılık olarak seçmeli toplam kredisi 72 AKTS’dir. Bu şekliyle seçmeli 

ders ve stajlar tüm eğitim programının %20’sine karşılık gelmektedir. İlgili ders ve 

stajlara yönelik olarak hazırlanan seçmeli ders ve staj rehberleri, Tıp Fakültesi Eğitim 

Programları web sayfasından (http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm) 
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adresinden ve Uludağ Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğu sayfalarından 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr) yayımlanmakta ve duyurulmaktadır. Öğrencilerin 

seçmeli derslere kayıt işlemleri Aşama 1’de internet üzerinden yapılmakta ve alt sınır 

kontenjanlarını dolduran seçmeli dersler açılmaktadır. Her ders için üst sınır 

kontenjanları ve ön koşullar da bulunabilmekte ve bu bilgiler de öğrenciler tarafından 

otomasyon üzerinden görülebilmektedir (https://ogrotomasyon.uludag.edu.tr). Aşama 

2 ve 3’teki öğrencilerin seçmeli stajlarından önce ilgi alanlarına göre seçtikleri 

stajlarını “Birim Öğrenci İşleri”ne bildirmeleri gerekmektedir. 

 Fakültemizde seçmeli ders başlıkları her yıl güncellenmekte ve alan içi veya 

alan dışı yeni ders açmak isteyen öğretim üyelerine her yıl fakülte içi ve fakülteler 

arası yazışmalar ile gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

 Seçmeli ders ve stajların aşamalara ve dönemleri göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda sunulmaktadır. 
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Seçmeli ders ve stajların aşamalara ve dönemleri göre dağılımı 
 

 
 

 Seçmeli derslerin “gerçekten seçilebilir” olmalarını sağlamak için yeterli 

nicelikte olmalarına da önem verilmektedir. Bu açıdan Aşama 1’e yönelik olarak 

yeni açılan derslerden bazıları “Rejeneratif Tıp: Kök Hücre ve Gen Terapisi”, 

“Translasyonel Tıp”, “Plasenta ve Moleküler Embriyoloji”, “Edebi Metinleri 

Okumak”, “Türk Modernleşme Tarihi”, “Sosyal Sorumluluk Projesi”, “İletişim ve 

Beden Dili”, “Aikido” ve “Sorularla Enfeksiyon Hastalıkları”dır. Ayrıca Aşama 

2’deki Dönem 5 öğrencilerinin dikey entegrasyonu açısından daha fazla dâhili ve 
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temel bilimler alanlarından seçmeli staj yapabilmelerinin yolu açılarak ilgili döneme 

Kan merkezi, Patoloji ve Tıp Eğitimi seçmeli stajları eklenmiştir. Özellikle temel 

bilimlere yönelik alanların gelecek yıldan itibaren Dönem 4 ve 5’te daha fazla yer 

almasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu ilgili planlamalar yapılmıştır.  

 Aşama 2’de yer alan ve “Tıp Eğitimi Anabilim Dalı”na yönelik olarak 

hazırlanmış 18 iş günü süreli seçmeli program örneği aşağıda sunulmaktadır. 
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• Eğitim programının her aşamasında bağımsız çalışma saatleri yer alıyor 

mu? 

 Fakültemiz eğitim programlarında klinik öncesi ve klinik dönemlerinde 

öğrencilerin, herhangi bir zorunluk bulunmadan kendilerine, eğitimlerine, sosyal 

faaliyet ve öğrenci toplulukları aktivitelerine ayıracakları serbest saatler bulunmasına 

özen gösterilmekte ve ilgili bağımsız çalışma saatleri duyurulmaktadır. Yayımlanan 

haftalık programlarda öğrenci kendine ait olan saatleri görebilmekte ve ilgili olduğu / 

gereksinim duyduğu alana veya konuya fakülte imkânlarını kullanarak 

yönelebilmektedir. 

 Dönemlere göre serbest zamanların ve bağımsız çalışma saatlerinin dağılımı 

aşağıdaki gibidir (Verilen serbest zaman dilimlerine seçmeli ders bloklarındaki 

öğrencilerin ders seçmedikleri ders saatleri, ara tatil, hafta içi tatiller ve hafta 

sonları dâhil değildir): 

 Aşama 1 öğrencilerinin bağımsız çalışma saatleri tablosu ekte görülebilir (Ek 

2.29.). 

 Dönem 1 öğrencileri için 37 haftalık eğitim dönemi için ayrılan 1850 ders 

saatinin, 610 ders saatlik ders yükü (toplam 14 ders saati interaktif çalışma saatleri / 

probleme dayalı öğrenim saatleri, 5i dersleri ve toplam 9 AKTS almaları gereken 3 

seçmeli dersleri hariç) yanında toplam 531 ders saati karşılığı olan serbest zaman 

bulunmaktadır.  

 Dönem 2 öğrencileri için 37 haftalık eğitim dönemi için ayrılan 1850 ders 

saatinin, 686 ders saatlik ders yükü (toplam 36 ders saati interaktif çalışma saatleri ve 

probleme dayalı öğrenim saatleri ve almaları gereken toplam 18 AKTS 6 seçmeli 

dersleri hariç) yanında toplam 614 ders saati karşılığı olan serbest zaman 

bulunmaktadır.  

 Dönem 3 öğrencileri, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik olarak, 37 

haftalık eğitim dönemi için ayrılan 1850 ders saatinin, 590 ders saatlik ders yükü 

(toplam 128 ders saati probleme dayalı öğrenim saatleri ve iyi hekimlik 

uygulamaları, 96 saat küçük grup çalışmaları hariç ve 18 AKTS seçmeli dersleri 

hariç) yanında toplam 491 ders saati karşılığı olan serbest zaman bulunmaktadır.  

 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Dönem 3 öğrencilerinin 28 haftalık 

eğitim döneminde 616 ders saatlik ders yükü bulunmaktadır ve haftalık ortalama 

bağımsız çalışma zamanı 28 ders saatidir.  
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 Zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan Aşama 2 sürecindeki öğrenciler, Dönem 

4 ve 5 boyunca eğitimlerinin büyük çoğunluğunu klinik, poliklinik ve diğer hastane 

birimlerinde geçirmektedirler. Stajlar arasında değişim gösterse de öğlenden önceki 

zaman dilimi ve öğleden sonraki zaman diliminin bir kısmı eğitici, eğitici/öğrenci ve 

öğrenci merkezli eğitimlere ayrılmaktadır. Öğrencilere farklılık göstermekle birlikte 

15.00’dan sonraki ders saatleri bağımsız çalışma saatleri olarak tanımlanmakta ve 

haftalık 10 saati geçen serbest zaman dilimleri bulunmaktadır. Öğrenciler bu saat 

dilimlerinde sorumlu öğretim üyeleri ile birlikte çalışmakta ya da diğer 

faaliyetlerinde bulunmakta serbesttirler. 

 Aşama 3 öğrencileri Dönem 6’da 08.00–17.00 saatleri arasında bulundukları 

stajlar ile ilgili bölüm ve birimlerde tam gün eğitimlerine devam etmektedirler. 

Anabilim dalları staj başlama ve bitiş saatlerini bu saatleri aşmamak kaydı ile 

kendileri belirleyebilmektedirler. 

 

2.4. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri  

TS.2.4.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını 

içerecek şekilde kurgulamalıdır.  

 
• Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve toplumun özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları 

gözetilmiş midir?  

 

• Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve toplumun özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş 

midir?  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Yeterliliklerinde belirtildiği gibi 

fakültemizde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize kazandırılmak istenen 

yetkinlikler arasında toplumun sağlık düzeyini yükseltmeleri, topluma hizmet 

sunumunda aktif ve etkin olarak yer almaları, çevre ve sağlık, iş hayatı ve sağlık 

gibi konularda yeterli ve bilgili olmaları bulunmaktadır. Eğitim programlarımızın 

geliştirilmesi açısından temel yapı taşları olarak program yeterlilikleri her zaman 

ön planda tutulmaktadır. 

Program Yeterlilikleri - Madde 6: Hastalıklardan korunma ve sağlığın 

geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya 

toplumu tanır. 
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Program Yeterlilikleri - Madde 13: Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı 

olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme 

hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı 

ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 

Program Yeterlilikleri - Madde 14:  Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği 

konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve 

uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 

Yukarıda da görülebildiği gibi 16 adet program yeterliliğinden 3 tanesi 

toplumun her düzeydeki sağlık sorunlarını anlayabilecek, değerlendirebilecek ve 

ilgili konularda sorumluluk alabilecek mezunlar vermeye yöneliktir ve eğitim 

programlarımızın ana hedefleri arasındadırlar. 

Öncelikli sağlık sorunlarına yönelik olarak mezuniyet öncesinde yeterli 

bilgi ve farkındalığın ve yeterliliğin verilmesinin ilk aşama olduğu bilinci ile 

Eğitim Programımızda önem verilen Tıp ve İnsan Bilimleri 1 - 2 ve 3 içeriklerinde 

yer alan ve özellikle toplum sağlığı konularında birebir ilişkide ve çalışmalarda 

bulunan Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının dersleri, temel yapı 

taşları olarak görülmektedir. Hazırlanan eğitim programın UÇEP ile uyumu (Ek 

1.19.)’da sunulmuştur. Yapılan bu değerlendirme sonucunda UÇEP te ifade edilen 

toplumun öncelikli sağlık sorunlarını karşılayan bir eğitim programı hazırladığımız 

ve uyguladığımız görülmektedir.  

 Aşağıda verilen Dönem 1 ve 2 dersleri ile yeterli farkındalığın sağlanması 

ve temel bilgilerin verilmesi, Dönem 3 düzeyinde verilen ve 52 ders saatine ulaşan 

dersler ile de özellikli epidemiyolojik bilgi düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

Aile yaşam döngüsü
Bireyin fiziksel/psikososyal gelişim süreçleri
Biyopsikososyal model
Değişen dünyada sağlık ve hastalık kavramı
Sağlığın geliştirilmesi

Çalışma yaşamı ve sağlık Sağlık politikaları
Çevre sağlık ilişkisi Sağlık reformları
Demografi ve sağlık Temel sağlık hizmetleri
Dezavantajlı gruplar Tıbbi antropoloji
Epidemiyolojiye giriş Toplumu tanıma ve sağlıkta ekip çalışması
Küresel çevre sağlığı sorunları Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu-1
Sağlığı koruma Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu-2
Sağlığın sosyal belirleyicileri Ülkenin sağlık durumunun değerlendirilmesi
Sağlık çalışanlarının sağlığı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dönem 1
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Program yeterlilikleri kadar bir başka temel unsur olarak Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programı dikkate alınarak yapılandırılan Eğitim Programımız, revize edilen 

ve revizyona devam edecek olan çekirdek program ile birlikte, ülke ve toplumun 

sağlık sorunlarına yönelik olarak belirlenmiş öğrenme düzeylerine göre 

kurgulanmaya devam etmektedir. Entegre Eğitim Modelinin oluşturulması 

aşamalarında anabilim dalları çekirdek eğitim programı temsilcileri aracılığı ile 

yürütülen eş güdümlü çalışmalar süreklilik arz etmektedir ve güncellemeler 

gerektiğinde de bu bağın koparılmamasına özen gösterilmektedir (Ek 2.30.) 

 Aşağıda sunulan, Duyu, Baş – Boyun ve Estetik Stajında yer alan Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’na yönelik olarak hazırlanmış haftalık ders 

planında “Öğrenme Düzeyine” yönelik açıklamalar verildiği görülebilir. 
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 Dönem 3 öğrencilerine bu prensipler ve bakış açısı çerçevesinde 

epidemiyolojik bilgilerin yanı sıra önem gösteren ve öncelik gösteren hastalıklar ön 

planda tutularak eğitim verilmektedir. Sistem hastalıkları kurullarında sıklıkla 

karşılaşılan, yaşamsal önem gösteren, ciddi sonuçları olan ve acil hastalıklar ön 

planda tutulmakta, etyoloji ve patolojik özelliklerinden tanı ve temel tedavi 

konularına uzanan bir çerçevede öğretilmektedir.  

Klinik Eğitim-Öğretim Dönemi ve Aile Hekimliği Döneminde ise hasta başı 

eğitimler ve olgu incelemeleri ile Aşama 1’de elde edilen bilgiler pekiştirilmekte ve 

kullanılmaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (SUAM) Hastanesi, Güney Marmara’ya hizmet veren bölgenin en kapsamlı 

ve donanımlı sağlık merkezlerinden biri olarak verdiği sağlık hizmeti profilinde nadir 

hastalık grupları olduğu gibi ve toplumda en sık karşılaşılan hastalıklar 

bulunmaktadır. Sık görülen ve önceliği olan hastalık grupları ile karşılaşma oranının 

fazla olmasının sağlık hizmetine yaptığı etki kadar eğitime de yansımaları 

olmaktadır. Standart 7.2’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezine müracaat eden hastaların ICD 10 kodları ve dağılımı 

verilmiştir.  

 Öncelikli sağlık sorunlarına yönelik olarak Eğitim Programımızın Aşama 1 

düzeyinde aşağıda verilen seçmeli derslere de yer verilmektedir. 
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GS.2.4.1 
Tıp fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü 

basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçekleştirmelidir. 

 

• Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki eğitim 

etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir?  

• Tıp fakültelerinin eğitim programı içinde tıp fakültesinin bulunduğu 

bölgenin özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş midir?   

 

• Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki eğitim 

etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir? 

 Dönem 1 öğrencileri için, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından önce 

uygulanmakta olan “Aile Hekimliği Polikliniklerinde Gözlem” etkinlikleri yerine 

“Aile Sağlığı Birimlerinde/Merkezlerinde Gözlem” uygulaması başlatılmıştır. 

Öğrencinin yaz tatili süresince kendi belirlediği bir birinci basamak kurumu ya da 

merkezinde 5 günlük gözlemci olarak bulunması ve birinci basamak kurumlarının 

görevlerini ve işleyişini, hasta/hekim/sağlık personeli ilişkilerini, sıklık ve 

demografik açılardan hastalıkları gözlemesi hedeflenmektedir (Ek 2.31.).  
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 Fakültemiz Dönem 3 öğrencilerine yönelik olarak TIP3KHZ ders kodu ile 

“Kronik Hasta Ev Ziyareti” uygulaması bulunmaktadır. Aşama 2’ye geçmeden 

önce öğrencilerin hasta ile tanışması, anamnez alma deneyimi yaşaması ve kronik 

hastalığı olan bireylerin sosyal, ekonomik ve biyolojik olarak hastane dışında 

karşılaştıkları sorunları kavraması amacıyla yapılan bir uygulamadır ve her 

öğrencinin bir defa katılması istenmektedir (Ek 2.32.).  

 Aşama 1’deki öğrenciler aynı zamanda TIPACİL-1-2-3 uygulaması 

çerçevesinde Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde gündüz nöbeti tutarak ilgili acil 

durumlar ile alakalı işleyiş, prosedür ve hasta-hekim ilişkilerini gözlemlemektedirler 

(Ek 2.33-35.). 

 Dönem 5 öğrencileri “Toplum Sağlığı ve Kritik Hastaya Yaklaşım” 

stajlarında Adli Tıp Kurumu Bursa Şube Müdürlüğünde olgu çalışmalarına 

katılmakta, Dönem 6 öğrencileri “Kırsal Hekimlik-Halk Sağlığı” ve “Kırsal 

Hekimlik-Aile Hekimliği” stajlarını birer ay süreyle yapmakta ve sağlık hizmetleri 

üzerine edindikleri bilgileri birinci basamağa yönelik uygulamalı olarak 

pekiştirmektedir. 

 Öğrenci toplulukları da eğitimin bir parçası olarak danışman öğretim 

üyelerinin bilgi ve gözetimi altında toplum içi etkinlikler planlamakta ve 

uygulamaktadırlar. Uludağ Üniversitesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğunun 

düzenlediği “Çadır Projesi” birinci basamaktan da öteye giderek hastaların evlerine 

ulaşan bir proje olarak devam etmektedir. 2016 yılında 18.’si öğrenciler tarafından 

seçilen bir ilçe köyünde (Karacabey, Karakoca Köyü) yapılmıştır. Genç Yeryüzü 

Doktorlarının düzenlediği  “Kan Ver Can Ver” kampanyası, Uludağ Üniversitesi 

Bilimsel Araştırmalar Topluluğunun düzenlediği Beyin Farkındalık Haftası 

kapsamındaki “Huzurevi Ziyareti” etkinliği diğer örneklerdir ve ayrıntıları Standart 

4.4.’de sunulmuştur. 

 

• Tıp fakültelerinin eğitim programı içinde tıp fakültesinin bulunduğu bölgenin 

özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş midir?   

 Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile uyumun sağlanması ve Uludağ Çerçeve 

Eğitim Programının geliştirilmesi Entegre Eğitim Başkoordinatörünün görevleri ve 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Komisyonu ve alt kurullarının sorumlulukları 

arasındadır. Eğitim programlarının şekillenmesi ve entegrasyonun farklı düzlemlerde 
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sağlanarak geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda Uludağ Çerçeve Eğitim 

Programı üzerine atılan adımlar da dikkate alınmaktadır. 

 Yukarıda da değinildiği gibi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin geniş hasta profili öncelikle hasta başı eğitim 

uygulamalarını direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Bu etkilerin her dikey 

koridorda eğitime de yansımaları olmaktadır. Standart 7.2’de Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine müracaat eden hastaların 

ICD 10 kodları ve dağılımı verilmiştir.  

 

2.5. Eğitim programının entegrasyonu 

TS.2.5.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programlarında dikey ve yatay entegrasyonu mutlaka 

sağlamalıdır.  

 • Dikey ve yatay entegrasyon hangi düzeylerde ve nasıl sağlanmıştır? 

 

• Dikey ve yatay entegrasyon hangi düzeylerde ve nasıl sağlanmıştır?  

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı, 3 

aşamalı bir eğitim modeli olarak, zamansal bölümleme ve düzeni dışında, aşamalar 

arasına kesin ayrım çizgileri olmayan, sürekli iyileştirmeye açık, farklı eğitim 

programı modelleri ile zenginleştirilmiş, topluma ve insana yönelik özellikleri olan 

sistemli ve formal bir entegre eğitim programıdır. 

 Normal yapı ve fonksiyon, sistemler ve sistem hastalıkları başlıkları altında; 

molekül, hücre, doku, organ/sistem ve sistem hastalıkları sıra düzeninde verilen 

Aşama 1 eğitiminde artan oranda klinik ve koruyucu tıp bilgi ve becerilerine yer 

verilmekte, Aşama 2 düzeyinde verilen dâhili ve cerrahi tıp bilimleri stajları ile klinik 

bilgi ve beceri derinleştirilerek özümsetilmekte ve Aşama 3 ile de edinilen tüm 

kazanım ve yetkinlikler analiz ve sentez temelinde pekiştirilerek bunları pratiğe 

dökmesi sağlanmaktadır. Programın her üç aşamasında aynı zamanda topluma 

yönelik eğitimlere önem ve yer verilmektedir. Tüm aşamalar, yakın veya konu 

başlıkları açısından ilişkili disiplinler ve alt disiplinlerin birliktelikleri ile anlama 

düzeyini arttıran yatay entegrasyon ile disiplinler arası oluşturulan birliktelikler ile de 

bilginin hedefine veya temeline yönelik kavrayışın yerleştirildiği dikey entegrasyon 

anlayışı olarak kurgulanmıştır.  

 Eğitim programımızda dikey entegrasyon belirli sınırlar dâhilindeki oranda 
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ileriye veya geriye yönelik olarak bulunmaktadır. Tıpta insan bilimleri kavramı ve 

üst başlığı altında verilen dersler de özellikle Aşama 1 dâhilinde ders kurullarına 

paralel ve daha derin bir düzlemde kurgulanmıştır. 

 Dikey entegrasyona örnek olarak Dönem 1’de interaktif eğitim saatleri 

dâhilinde 4 ders saati, Dönem 2’de interaktif eğitim saatleri dâhilinde 4 ders saati, 

yine Dönem 2’de “Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar” Kurulunda 8 

ders saati probleme dayalı öğrenim bulunmaktadır. Dönem 3’te entegre eğitim 

programında ise her kurulda en az bir modül şeklinde probleme dayalı öğrenim 

bulunmakta ve Aşama 2 öncesinde “Klinik Tıp Bilimlerine Giriş”e (Makro Sistem) 

kadar toplam 28 saat probleme dayalı öğrenim bulunmaktadır. “Klinik Tıp 

Bilimlerine Giriş (Makro Sistem)” kurulunda ise dikey entegrasyona yönelik olarak 

yerleştirilmiş 96 ders saati küçük grup çalışması şeklinde oturumlar ve 128 ders saati 

Probleme dayalı öğrenim/İyi hekimlik uygulamaları oturumları ve uygulamaları yer 

almaktadır. Temel bilgiler üzerine kurulu klinik becerilere giriş niteliğinde verilen 

“ilk hasta deneyimi”, “acil senaryo” , “meme muayenesi”, “ano-rektal muayene” gibi 

iyi hekimlik ve temel beceri uygulamaları da ilk iki dönemde 14’er ders saati olarak 

yer alan “interaktif eğitim ders saatleri” dâhilinde verilmektedir.  

 Dönem 1’de 22, Dönem 2’de 11 ve Dönem 3’te (taslak program) 18 ders saati 

olarak yer alan paneller de eğitim yöntemi olarak Aşama 1 kurulları içerisinde dikey 

entegrasyona yönelik planlanmışlardır. 

 Temel, dâhili ve cerrahi tıp bilim dallarının birlikte yürüttükleri ve Aşama 1’e 

yönelik olarak programda yer alan panel temaları aşağıda gösterilmektedir. 
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 Dikey entegrasyon, Aşama 1 boyunca süreklilik arz eden yatay entegrasyon 

ile birlikte, “Tıp Bilimleri 1-2-3”  ders kurullarında Aşama 2’ye doğru oranı artarak 

yer almaktadır. 

 Örnek olarak Dönem 1 programı “Tıp Bilimleri 1” dersi “Molekülden 

Hücreye” Kurulunda 6 farklı anabilim dalının ve 16 öğretim üyesinin birlikteliği ile 

yatay entegrasyon sağlanmıştır. Hücrenin moleküler ve morfolojik yapısında 

odaklanan kurulda temel bilim derslerinin yanı sıra dâhili bilim dallarından Aile 

Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları da kurul 

paralelinde işlenen “Tıp ve İnsan Bilimleri dersleri ile de ilgili kurulda sağlık, sağlık 

hizmeti ve hekim kavramlarına girilmekte, tıbbi terminoloji dersleri verilmekte, 

evrim ve canlılık üzerine yapılan bir adet panel ile birlikte derinlik 

kazandırılmaktadır.  

 Dönem 1 dördüncü kurulu olan “Genel Embriyoloji ve Doku Biyolojisi” 

Kurulunda Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı derslere katkıda bulunmakta ve 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile 

birlikte panel düzenlenmektedir. 

 Dönem 2 birinci kurulunda “Sinir Sistemi ve Duyular” Kurulunda Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ders anlatmakta ve Nöroloji Anabilim Dalı ile 

birlikte panel düzenlenmektedir.  

 Dönem 2’deki “Hastalıkların Temeli” Kurulunda Dâhili Bilimlerden 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Patoloji ve Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalları Temel Bilimler Anabilim Dalları ile birlikte 89 ders saatini 

paylaşmaktadır.  

 Dönem 3 ilk kurulu olan “Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları” 

Kurulunda ders anlatan anabilim dallarının aşağıda verilen dağılımı, Aşama 1 

boyunca gittikçe artan dikey entegrasyona (ileriye ve geriye yönelmiş) örnek olarak 

sunulmuştur. 
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 Aşama 2’ye yönelik olarak özellikle dikey entegrasyonun arttırılması üzerine 

ilk adımlar atılmış ve Klinik Eğitim Öğretim Döneminde kliniklerde hasta başı 

eğitimlerinde, poliklinik uygulamalarında, seminer ve olgu sunumlarında hatırlatma 

ve pekiştirme amacı ile geriye yönelik olarak verilen temel bilim bilgilerinin ötesine 

geçilerek dikey entegrasyonun daha formal niteliğe ulaşması hedeflenmiştir. Aşama 

2 öğrencilerine yönelik olarak “Duyu, Baş, Boyun ve Estetik” Stajında yer alan ve 

Anatomi Anabilim Dalı tarafından verilen “Baş boyun anatomisi” ve “Elin cerrahi 

anatomisi” dersleri buna bir örnektir (Ek 2.36.). Aşağıdaki tabloda görülebileceği 

gibi, Dönem 5’te 4 ana staj oluşturularak küçük stajlar yatay olarak entegre 

edilmiştir. Farmakoloji, radyoloji ve sağlıkta kalite dersleri de “Kardiyoloji”, “Kadın 

Hastalıkları ve Doğum”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” ve “İç Hastalıkları” 

stajlarına entegre edilmiştir ve ders saati olarak ilgili stajlarda yer almaktadırlar. 
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 Dikey entegrasyonun belirli bir düzeye getirilmesi amacı ile eğitim 

programlarımızda %20’lik bir kredi oranı ile bulunan seçmeli derslerin de Aşama 1’e 

yönelik olarak “dâhili ve cerrahi bilimler” içerikli olanları da önem arz etmektedir. 
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 Dönem 1 ve 2’ye yönelik olarak açılan ve dikey entegrasyona örnek olan alan 

içi seçmeli dersler aşağıda sunulmuştur. 

 
 

 Dönem 3 alan içi seçmeli dersleri ise tümüyle klinik bilimlere yöneliktir. 

 
 

 Aşama 2 ve 3 öğrencilerine yönelik olarak da Dönem 5 öğrencileri 18’er 

günlük programlar halinde planlanmış “Tıbbi Patoloji” ve “Tıp Eğitimi” stajlarını 

alabilmekte, Dönem 6 öğrencileri de temel bilimlerde seçmeli stajlarını 

yapabilmektedirler. 

 

GS.2.5.1 

Tıp fakülteleri eğitim programlarının tüm aşamalarında, davranış ve sosyal bilimler, 

tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler, genel hekimlik becerilerine 

ilişkin uygulamalar yer almalıdır. 

 • Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık hukuku, 
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toplumsal ve etik öğeler ve genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar 

eğitim programının tüm aşamalarında yer almış mı?  

 

• Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık hukuku, 

toplumsal ve etik öğeler ve genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar eğitim 

programının tüm aşamalarında yer almış mı?  

 Aşama 1 eğitiminde verilen Tıp ve İnsan Bilimleri 1 – 2 ve 3 Dersleri, Dönem 

1’de 94 ders saati teorik, 23 ders saati uygulamalı ders olarak, Dönem 2’de 76 ders 

saati teorik, 7 ders saati uygulamalı ders olarak, Dönem 3’te 52 ders saati teorik ders 

olarak işlenmektedir. İlgili derslerin amaç ve hedefleri Standart 2.3.1’de verilmiştir. 

Tıp ve İnsan Bilimleri Dersleri konuları, etik ve halk sağlığı kavramlarının 

öğretilmesinden başlayarak, insan davranışı ve bozukluklarına, tıbbın tarihsel süreçte 

evrimine, haklar, değerler ve ilgili yasal düzenlemelere kadar uzanmakta, analitik ve 

eleştirel yaklaşımlar ile beşeri bilimler ve tıp alanlarının kesiştikleri noktalarda 

incelemeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu dersler kapsamında Standart 2.3.1 

kapsamında görülebileceği gibi epidemiyolojik temel bilgiler (Dönem 3’te 

yoğunlaşacak şekilde), temel beceri uygulamaları, bilimsel yöntem ve istatistik 

dersleri (Dönem 1 ve 2’de yoğunlaşacak şekilde), adli tıp dersleri (Dönem 2’de 

yoğunlaşacak şekilde) bulunmaktadır. 

 Aşama 2 eğitiminde Dönem 5 Toplum Sağlığı ve Kritik Hastaya Yaklaşım 

stajında Halk Sağlığı ve Adli Tıp Anabilim Dallarının dersleri ile edinilen adli tıbba 

ve epidemiyolojiye yönelik temel bilgilerin klinik ortamında olgular eşliğinde ve 

vaka gözlemleri ile derinleştirilmeleri ve pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Genel 

hekimlik becerileri Dönem 4 ve 5 stajlarında sorumlu öğretim üyeleri ile hasta başı, 

poliklinik ve laboratuvar ortamlarında pekiştirilmektedir.  

 Aşama 3 (Dönem 6) öğrencilerinin tüm gün görev aldıkları stajlar ve kırsal 

hekimlik uygulamalarında beraber görev aldıkları öğretim üyelerinin gözetiminde 

aşağıdaki program yeterliliklerini olgunlaştırdıkları dönemdir. 

7. Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon 

aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 

8. Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak 

etkin iletişim kurabilir. 

9. Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile 

etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 
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12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki 

bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve 

geliştirilmesine katkıda bulunur. 

16. Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani 

değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı 

boyunca uygular. 

 

GS.2.5.2 
Tıp fakülteleri eğitim programları, öğrencilerin tıp fakültesinin erken dönemlerinde 

hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlamalıdır.  

 

• Eğitim programında öğrencilerin tıp fakültesinin erken dönemlerinde 

hastalar ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlayan Aile Sağlığı 

Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, kliniğe giriş uygulamaları vs. gibi 

uygulamalar yer alıyor mu?  

 

• Eğitim programında öğrencilerin tıp fakültesinin erken dönemlerinde 

hastalar ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlayan Aile Sağlığı 

Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, kliniğe giriş uygulamaları vs. gibi uygulamalar 

yer alıyor mu?  

 GS.2.4.1’de açıklandığı gibi Aşama 1’deki öğrenciler TIPACİL1-2-3 

uygulaması çerçevesinde Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde gündüz nöbeti 

tutarak ilgili acil durumlar ile alakalı işleyiş, prosedür ve hasta-hekim ilişkilerini 

gözlemlemektedirler. Ayrıca, Dönem 1 öğrencileri için “Aile Sağlığı Birimlerinde/ 

Merkezlerinde Gözlem” ve Dönem 3 öğrencileri için “Kronik Hasta Ev Ziyareti” 

uygulamaları yürütülmektedir. Standart 4 dâhilinde ayrıntısı verilen çadır projesi 

Aşama 1 öğrencilerinin katkıları ile gerçekleştirilmektedir. 

 

2.6. 
Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ile kanıta dayalı tıbba yer 

verilmesi  

TS.2.6.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programları mutlaka analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek, 

bilimsel araştırma yöntemlerini içerecek şekilde planlanmalıdır.  

 

• Bilimsel yöntem ve ilkeler hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve ne 

sürelerde yer alıyor?  
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• Bilimsel yöntem ve ilkeler hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve ne 

sürelerde yer alıyor? 

 Bilimsel yöntemlere yönelik temel bilgi ve ilkeler Aşama 1 (Dönem 1-2 ve 

3) öğrencileri ile başlamaktadır. Öğrenciler aşağıdaki zorunlu ders başlıklarından 

ve Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda ilgili konulardaki uygulamalı eğitimlerinden 

sorumludurlar.  

Dönem 1’deki bilimsel yöntem ve ilkelere dair dersler 

 
 

 

 

Dönem 2’deki bilimsel yöntem ve ilkelere dair dersler 
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Dönem 3’deki bilimsel yöntem ve ilkelere dair dersler 
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 Aşama 1 öğrencileri aşağıda örnekleri verilen seçmeli dersler ile bilgiye 

ulaşma, araştırma yöntemleri, bulgularını sunma gibi konulardaki bilgilerini 

geliştirmektedirler. 

 
 

 Öğrencilerimizin klinik öncesi ve klinik dönemlerinde sorumlu öğretim 

üyeleri danışmanlığında kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri konularda sunmak 

zorunda oldukları seminerlerin temel amacı bilgiye ulaşma ve kullanma yolları 

konusunda aldıkları eğitimleri uygulamaya geçirmeleri ve başarı ile sunabilmeleridir. 

Söz konusu sunumlar, Dönem 3’te kliniğe geçiş kriteri olmakla birlikte, Dönem 4 ve 

Dönem 5’te de ayrıca kredilendirilen uygulamalardır (toplam 3 AKTS). 

 Öğrenci topluluklarından Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Topluluğu her yıl tıp öğrenci kongresi düzenlemekte, öğrencilerimiz kendi 

düzenledikleri kongreler ve katıldıkları diğer kongrelere gerek poster sunumları 

gerekse de sözlü sunumları ile destek vermektedirler. Ayrıca her dönemdeki 

öğrenciler bilimsel araştırmalara katılmaları için öğrenci toplulukları ve öğrenci 

danışmanlıkları yolları ile teşvik edilmektedir. Son 4 yılda Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na gelen öğrenci katılımlı başvurular 

aşağıdaki tabloda görülebilir. 
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 Ayrıca öğrencilerimizin de aktif olarak kullandıkları internet sayfalarımızda 

kanıta dayalı tıp veri tabanlarına bağlantılar bulunmaktadır. 

 

GS.2.6.1 
Tıp fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer 

vermelidir.  

 
• Kanıta dayalı tıp uygulamaları hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve 

ne sürelerde yer alıyor?  

 

• Kanıta dayalı tıp uygulamaları hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve ne 

sürelerde yer alıyor?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri Madde 11 temelinde 

eğitim programlarımızda kanıta dayalı tıp uygulamalarına yönelik ders ve diğer 

eğitim yöntemleri yer almaktadır (Madde 11. Klinik karar verme sürecini, kanıta 

dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir).  

 Aşama 2 ve 3 öğrencileri klinik eğitimleri sırasında aldıkları hasta başı 

eğitimleri, olgu sunumları ve konsey oturumları doğru karar verebilme yaklaşımı 
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üzerine kurgulanan eğitimler olup teorik dersler dışındaki tüm klinik eğitim 

ortamlarında kullanılmaktadır. 

 Kanıta dayalı tıp süreçleri konusundaki temel bilgiler ve uygulamalar ise 

klinik öncesi dönemlerde teorik zorunlu ve seçmeli dersler, interaktif eğitim 

saatlerindeki “Tıp ve İnternet”, “Acil Senaryo” gibi modüller ve probleme dayalı 

öğrenim uygulamaları ile verilmektedir. Entegre sistemde gelecek yıl yürütülecek 

olan Dönem 3 kurullarından “Klinik Tıp Bilimlerine Giriş (Makro Sistem)” Kurulu 

küçük grup çalışmaları, probleme dayalı öğrenim, sanal hasta ve iyi hekimlik 

uygulamaları ile kanıta dayalı tıp süreçleri üzerine kurgulanmıştır. 

 Aşama 1’de (Dönem 1, 2 ve 3) verilen kanıta dayalı tıp içerikli teorik dersler 

aşağıda verilmiştir. 

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Beş yıldızlı doktor 

Değişen dünyada sağlık ve hastalık kavramı 

Plasebo – nosebo etki 

Birinci basamakta enfeksiyöz hastalıkların idaresinde genel algoritim 

Akılcı antibiyotik kullanımında aile hekiminin rolü 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Antibiyotik kullanımının temel ilkeleri 

Özel durumlarda antibiyotik tedavisi 

Antibiyotik direnci 

 

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı 

Allerjiye genel bakış (ilaç, gıda, anafilaksi) 

 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Klinik karar verme süreci  

Plan yapma-paylaşılmış karar (hasta ve hekim sorumluluğu) 

Kanıta dayalı tıp 
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Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

İlaç etkisini değiştiren faktörler 

Akılcı ilaç kullanımı (Entegre Ders) 

İmmün sistemi etkileyen ilaçlar 

İlaç etkisini değiştiren faktörler 

İlaçların yan etkileri 

Suyun renal konservasyonunu etkileyen ilaçlar 

Kemik kalsiyum metabolizmasını etkileyen ilaçlar 

Uterus motilitesini etkileyen ilaçlar 

Kolinerjik sistem işleyişi ve ilaç etkileşimleri 

Kolinerjik aktiviteyi azaltan ve arttıran ilaçlar 

Katekolaminerjik aktiviteyi arttıran, azaltan ilaçlar 

Duygudurum bozukluklarına etkili ilaçlar 

 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

Tıbbi bilginin sağlık algısına ve hizmet sunumuna etkisi 

Etik sorunlarında karar verme süreci 

Primum non nocere (Önce zarar verme!)  

 

Epidemiyolojiye Yönelik Dersler 

 Patoloji Anabilim Dalı 

Kanser epidemiyolojisi ye neoplazide etiyoloji 

 Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi 

Çevre ve iş epidemiyolojisi  

Epidemiyoloji ve koruma 

Epidemiyolojide nedensellik 

Epidemiyolojik çalışma tipleri 

Klinik moleküler ve genetik epidemiyoloji 

Sağlık ve hastalıkların ölçülmesi  

Yaralanmaların epidemiyolojisi 
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2.7. Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama  

TS.2.7.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma 

koşullarına mutlaka hazırlamalıdır.  

 

• Eğitim programı öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama alanlarında 

(kırsal, kentsel, birinci basamak, uzmanlık vb.) çalışabilecek hekim 

donanımında yetiştiriyor mu? 

• İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına transfer edilecek 

bilgi, tutum ve becerileri pekiştiriyor mu?  

 

• Eğitim programı öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama alanlarında 

(kırsal, kentsel, birinci basamak, uzmanlık vb.) çalışabilecek hekim donanımında 

yetiştiriyor mu? 

• İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına transfer edilecek 

bilgi, tutum ve becerileri pekiştiriyor mu? 

 Aşama 3 Dönem 6 öğrencisi Tıp Fakültemiz eğitim sürecinde ilk iki aşamada 

edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanma uygulama, irdeleme ve 

özdeğerlendirme imkânı bulduğu 12 aylık kesintisiz bir süreç içerisindedir. Bu 

süreçte sorumlu olduğu stajlar dâhilinde rutin poliklinik uygulamasına aktif olarak 

katılmakta, yataklı birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izlemekte ve 

sorunları ile yakından ilgilenmekte, nöbet tutmaktadır. Bu sürecin amacı öğrenciyi 

mezun olma aşamasında birinci basamak sağlık hizmetleri açısından tam donanımlı 

ve yetkin hale getirmektir. Aile Hekimliği Dönemi programı, kural ve prensipleri ile 

birlikte duyurulmakta ve yayımlanmaktadır (Ek 2.37.). Daha önceki aşamalardaki 

tüm ders, staj ve uygulamaların amaç ve hedefleri dönem 6 sürecine öğrenciyi hazır 

hale getirebilmektir. Klinik Eğitim Dönemini başarı ile bitiren öğrenciler (Ek 2.38., 

Ek 2.39.) Aile Hekimliği dönemine geçmekte, Dönem 6 öğrencisi ve “intörn doktor” 

olarak “İç Hastalıkları”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, “Kırsal Hekimlik – Aile 

Hekimliği – Halk Sağlığı”, “Kadın Hastalıkları ve Doğum”, “Acil Şirurji – Acil ve 

İlk Yardım”, “Psikiyatri” ve iki adet seçmeli stajlarını tamamlamaktadır (Ek 2.40-

46.). Dönem 6 öğrencinin seçmeli stajlarını yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite 

hastaneleri ya da eğitim veren kamu hastanelerinde de yapmasına da imkân 

tanınmaktadır (Ek 2.47.).    

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Program yeterliliklerinin 16 maddesinde de 

tanımlanmış olan tüm bilgi, beceri ve yeterliliklerine dair kazanımların pekiştirildiği 
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ve özümsendiği aşama olan Aşama 3 öğrencisi, Dönem 6 intörn doktorluk eğitimini 

tamamladığında 1. basamak sağlık hizmetlerindeki sorumluluklarına hazır olarak 

fakültemizden mezun olmaktadır. 

 Dönem 6’da bulunan stajlara yönelik olarak hazırlanan staj karnelerinde her 

öğrencinin hangi uygulamalara ve çalışmalara katılacakları, hangi izlemleri 

yapacakları, hangi tutum ve davranışa sahip olacakları ve hangi becerileri 

kazanacakları ayrıntılandırılmakta ve yeterlilik düzeyleri değerlendirilmektedir. 

Aşama 2 ve Aşama 3 staj uygulama ve çalışmalarının birbirinden farklı ve belirli bir 

bilgi ve beceri yetkinliği gereksinimi bulunmaktadır (Ek 2.38-46.). Örnek olarak, 

Dönem 6 Aile Hekimliği Anabilim Dalında stajını yapan aday doktorun tıbbın tüm 

alanlarını kapsayacak şekilde klinik, davranışsal ve epidemiyolojik bilgisi, veriye 

ulaşma, toplama ve problem çözme yeteneği, iletişimsel, girişimsel becerileri ve ekip 

çalışması anlayışı ilgili anabilim dalının performans değerlendirme kriterleri 

içerisindedir (Ek 2.48.). Dönem 6 Halk Sağlığı Anabilim Dalında stajına başlayan 

öğrencilerin de staj programında belirlendiği üzere İl Sağlık Müdürlüğüne, Bursa 

Tabip Odasına ve Kent Katı Atık Toplama Deposuna yapılan ziyaret programlarına 

katılması zorunludur. Aynı şekilde öğrenciler bu stajları sırasında seçilen bir kırsal 

mahalleye yönelik olarak gerekli tüm ziyaret ve incelemeleri yaparak bir kırsal 

mahalle raporu hazırlayıp sunmak ve toplum sağlığı merkezlerinde aşılama, denetim 

ve halk eğitimi gibi uygulama ve faaliyetlere aktif olarak katılmak zorundadırlar (Ek 

2.41.). Acil Tıp Anabilim Dalında stajını yapan aday doktorun en az 5 kez EKG 

çekmesi ve ilgili patolojileri ayırt edebilmesi, en az 5 kez radyolojik bir grafiyi 

değerlendirmesi, en az 5 kez Glaskow Koma Skoru üzerinden değerlendirme 

yapması ve en az 5 kez reçete düzenlemesi ilgili anabilim dalın için örnek 

verilebilecek ve zorunlu olarak yapılması gereken uygulamalar arasındadır (Ek 

2.49.). Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ise öğrencinin, 

polikliniklerde anamnez alması, jinekolojik muayene ve “pap smear” alma 

uygulamaların gözlemlemesi ve yapması, diğer küçük operasyonları, kolposkopik 

muayeneyi, infertiliteyi, intravaginal ultrasonagrafi gibi uygulamaları istenebilmekte 

ve ilgili anabilim dalının staj karnesinde değerlendirilmektedir (Ek 2.50.). 
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TS.2.7.2. 
Tıp fakülteleri, öğrencilerine ekip çalışması anlayışı ve becerilerini kazanmalarına 

yönelik fırsatları mutlaka sağlamalıdır.  

 

• Eğitim programında öğrencilerin ekip çalışması konusunda deneyim 

kazanabilecekleri uygulamalara (toplum içinde eğitim etkinlikleri, probleme 

dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modülleri, taska dayalı öğrenim 

uygulamaları, takıma dayalı öğrenim etkinlikleri vb.) yer veriliyor mu?  

 

• Eğitim programında öğrencilerin ekip çalışması konusunda deneyim 

kazanabilecekleri uygulamalara (toplum içinde eğitim etkinlikleri, probleme 

dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modülleri, taska dayalı öğrenim 

uygulamaları, takıma dayalı öğrenim etkinlikleri vb.) yer veriliyor mu? 

 Dönem 1 eğitim programından başlayarak Klinik dönem öncesine kadar 

artan oranda planlanan probleme dayalı öğrenim uygulamaları, küçük grup 

çalışmaları, Dönem 1 ve 2 öğrencileri için planlanmış “İnteraktif Eğitim Ders 

Saatleri”, GS.2.2 dâhilinde tanımlanmış ve ayrıntılandırılmıştır. 

 Bu uygulamaların amaçlarından biri de öğrencilerin ekip üyesi olabilme 

davranışını kazanabilmeleri ve ekip içerisinde rol alabilmeleridir. 

 Eğitim sistemimizin önemli bir parçası olan öğrenci toplulukların genel 

işleyiş biçimleri, faaliyetleri ve elde ettikleri kazanımlar Standart 4.4 dâhilinde 

verilmiş ve ayrıntılandırılmıştır. 

 Alan dışı seçmeli derslerin, özellikle ekip çalışması anlayışını da 

geliştirebilecek ve grup çalışmalarına yer veren derslerden oluşması 

sağlanmaktadır. Öğrencileri ekip çalışmasına yönlendiren seçmeli derslerden 

bazıları aşağıda verilmiştir. 

Aikido I-II 

Badminton I-II 

Basketbol I-II 

Edebi metinleri okumak I-II 

Eğitsel oyun I-II 

El örgüleri ve çarpana dokumaları I-II 

Eskrim-epe I-II 

Eskrim-flore I-II 

Fitness-güç geliştirme II 

Futsal I-II 
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İletişim ve beden dili I-II 

Malzeme baskı I-II 

Masa tenisi I-II 

Plates-(yeni başlayan) I-II 

Sinema ve medya I-II 

Sosyal sorumluluk projesi I-II 

Temel fotoğrafçılık bilgileri 

Tenis-(orta seviye) I-II 

Tenis-(yeni başlayan) I-I 

Tiyatral eskrim I-II 

Voleybol-(yeni başlayan) I-II 

 

GS.2.7.1 
Tıp fakülteleri öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme 

motivasyonu kazandırmalıdır.  

 
• Öğrencilere sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu 

kazandırılıyor mu?  

 

• Öğrencilere sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu 

kazandırılıyor mu? 

 Öğrencilerin sürekli öğrenme ve gelişimleri açısından motivasyonlarına 

destek olmak ve bu motivasyonlarını arttırmak amacı ile eğitim programlarımızda 

ilgili derslere yer verilmekte ve gerek grup çalışmalarında gerekse danışmanlık 

uygulamalarında bu motivasyonun tıp eğitimindeki önemine yönelik farkındalık 

korunmakta olup ilgili derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Biyopsikososyal model 
Bireyin fiziksel/psikososyal gelişim süreçleri 
Risk kavramı, risk alma davranışı 
Beş yldızlı doktor 
Bireyin yaşam döngüsü 
Aile yaşam döngüsü 
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı Anabilim Dalı 
Öğrenme ve hafıza (bellek – algı) 
Mesleki kimlik kazanımı, hedefler, zorluklar 
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Felsefe Bölümü 
Hekim ve Liderlik Becerileri 1 
Hekim v Liderlk Becerileri 2 
 
Felsefe Bölümü 
Zamanın ruhu 
 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Toplumu tanıma ve sağlıkta ekip çalışması 
Çalışma yaşamı ve sağlık 
 
Konservatuar 
Müziğin insan doğasındaki yeri 
 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Psikososyal gelişim 
Çatışmanın ortayaçıkışı ve çözümü 
Savunma düzenekler-1 
Savunm düzenekleri-2 
Bilinç ve dikkat 
 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
Tıp eğitiminin profesyonelliğe katkısı 
 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilm Dalı 
Temel iletişim becerileri-1 
Temel iletişim becerileri-2 
 
 
 

 

GS.2.7.2 
Eğitim programı, öğrencilere sağlık hizmet sunumunda meslekler arası bir bakış açısı 

kazandırmalıdır.  

 
• Eğitim programı, öğrencilerinin sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da 

lideri olarak etkin şekilde çalışabilmesi için meslekler arası bir ekip içinde 

öğrenmesini sağlıyor mu?  

 

• Eğitim programı, öğrencilerinin sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da 

lideri olarak etkin şekilde çalışabilmesi için meslekler arası bir ekip içinde 

öğrenmesini sağlıyor mu?  

 Tıp Fakültesi öğrencileri Aşama 2 olan Klinik Dönemine geçtiklerinde 

hastane ortamında sağlık sektörünün farklı alanlarında çalışanlar ile de etkileşim 

içerisinde olmakta, iletişim, ekip ruhu, liderlik gibi konularda deneyim 

kazanmaktadırlar.   
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 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim sisteminde Uludağ 

Üniversitesinin de genel yaklaşımı korunarak öğrenci topluluklarının faaliyet ve 

etkinliklerine önem verilmektedir. Bu açıdan kongre, sempozyum, makale sunumu, 

kariyer günleri, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerde belirli oranlarda diğer 

disiplinler ile etkileşime ve ekip çalışmalarına girilmektedir. Ayrıca ortak seçmeli 

dersler havuzu konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

 Eğitim programlarımızda, zorunlu dersler dâhilinde, Tıp Fakültesi dışındaki 

fakültelerin (Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, vb. gibi) bünyelerindeki 

disiplinlerde görev alan öğretim üyelerinin ders verebilmelerinin önü açılmış ve 

bunun ek bir kazanımı olarak tıp öğrencilerinin farklı disiplinlerin bakış açılarını da 

özümsemeleri ve farkındalıklarını bu yönde de ilerletmeleri açısından gelişme 

sağlanmıştır.    

 Seçmeli dersler konusunda aynı şekilde haftalık seçmeli ders saati 

bloklarımızda, öğrencilerimizin üniversitemiz diğer fakültelerinin zorunlu/seçmeli 

derslerini de alabilmelerinin önü açılmıştır. İlgili konuda Uludağ Üniversitesi 

Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi çalışmalarını sürdürmektedir. 
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3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması  

TS.3.1.1. 
Tıp fakültelerinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve ölçütleri mutlaka 

belirlenmiş, yayınlanmış, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından biliniyor 

olmalıdır. 

 

• Ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, açıklanmış ve 

yayınlanmış mı? 

• Öğrencilerin ölçme-değerlendirme sistemini bilmeleri amacıyla ne tür 

çabalar harcanmaktadır?  

 

• Ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, açıklanmış ve 

yayınlanmış mı? 

• Öğrencilerin ölçme-değerlendirme sistemini bilmeleri amacıyla ne tür çabalar 

harcanmaktadır?  

 Fakültemizde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve ölçütleri tüm 

dönemler için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi ile belirlenerek web sayfamızda yayımlanmaktadır 

(http://tip.uludag.edu.tr/mevzuat.htm). 

 Üniversitemiz Bilgi Paketinde ve Eğitim Programlarında yer alan tüm 

derslere ait ders tanımlarında, ilgili dersin ölçme değerlendirme yöntemi de 

belirtilmekte ve duyurulmaktadır (Bilgi Paketi– Bologna, 

http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24). 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 5’inci 

Bölüm Madde 13 ve 6’ıncı Bölüm Madde 14-18’de, “Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim 

(Aşama 1)”, “Klinik Eğitim-Öğretim (Aşama 2)” ve Aile Hekimliği (Aşama 3) 

Dönemlerindeki sınavlar ile ilgili genel kurallar, sınavların türleri, yapılış ve 

değerlendirme biçimleri, uygulama kuralları, sınav notlarının ilanı ve itirazların 

değerlendirilmesi ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

 Fakültemiz eğitim sisteminde öğrenci hak ve sorumlulukları ile fakültenin 

sorumlulukları ve sistemin işleyişini tarif eden bilgiler de Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve Uludağ Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Öğretim Yönetmeliği içinde yer almaktadır 

(http://tip.uludag.edu.tr/mevzuat.htm). 
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 Öğrenciler, temsilcilikler yolu ile eğitim ile ilgili komisyon ve kurulların 

toplantılarına katılmakta ve yapılan gelişmelerin öğrencilere duyurulmasında aktif 

rol oynamaktadırlar.  

 Yeni kayıt olan öğrencilere “Uyum Haftası”nda, kliniğe yeni geçecek olan 

öğrencilere de “Kliniğe Geçiş Oryantasyon Günü”nde ve her stajın başında gerekli 

bilgiler ayrıntılı olarak verilmektedir. Ayrıca Aşama 1’deki tüm kurulların ilk 

günlerinde kurul tanıtım dersleri yapılmaktadır.  

 Her eğitim-öğretim dönemi başında oluşturulan ders programları 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm ve bağıl değerlendirme ile ilgili bilgi 

içeren bir kılavuz da “http://oidb.uludag.edu.tr” adreslerinde yayınlanmaktadır. 

 

 Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Döneminde (Aşama 1) sınav uygulamalarının 

genel kuralları aşağıdaki gibidir: 

 a) Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Döneminde yer alan dersler için, ilan edilen 

tarihlerde en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavı ve bir bütünleme 

sınavı yapılır. Seçmeli derslerde ara sınav yerine ödev, uygulama, seminer, sunum, 

araştırma, sözlü veya küçük sınavlar gibi performans değerlendirmeleri yapılabilir. 

Sınav formatı ve soru sayısı, her anabilim/bilim dalına düşen soru dağılımı, soruların 

toplanma şekli ve son toplanma tarihi eğitim-öğretim dönemi başında yürütücüler ve 

ilgili dönem koordinatörlerinin Ölçme ve Değerlendirme Kuruluyla yapacakları 

toplantılar ile belirlenir. 

 b) Değerlendirmede kuramsal sınavlara ek olarak ödev, uygulama ve küçük 

sınavlardan da yararlanılabilir. Bu değerlendirmelerin ağırlıkları önceden 

öğrencilere bildirilir. 

 c) Öğretim üyeleri sınav hazırlık aşamasında işlenen dersle ilgili olan ancak 

derste aktarılmayan konulardan da soru sorabilirler. Bu durumda, öğrencinin 

yararlanması gereken kaynak eserlerin ders planlarında önceden belirtilmiş olması 

ve bu tarz soruların sınav toplam oranının %20’sinden fazla olmaması gerekir. 

 d) Her dönem veya her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen 

tarihlerde bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavı dersin yıl/yarıyıl sonu 

sınavı yerine geçer. Bir dersin ara sınavına giren, devam koşulunu yerine getiren, 

ancak yıl/yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız olan öğrenci 

bütünleme sınavına girebilir. 
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 e) Kanunla belirlenen ortak zorunlu dersler (5i dersleri) ile seçmeli derslerin 

sınav tarihleri dönem başında Dekanlıkça ilan edilir. Ortak zorunlu derslerde 

sınavlar akademik takvimde bildirilen tarih aralığında, belirlenen gün ve saatte 

yapılır. Sınavın gün ve saatinin belirlenmesinde dönem koordinatörü ile seçmeli 

dersler koordinatörü birlikte çalışır. Sınavlarda yürütücünün talep ettiği tarih esas 

alınır. Yürütücü bu sınavların planlanması ve dersliklerin ayarlanmasını ilgili dönem 

koordinatörü ve seçmeli dersler koordinatörü birlikte gerçekleştirir. Zorunlu hallerde 

yürütücünün talep ettiği tarihe en yakın gün/saatte olmak üzere ayrı bir zaman dilimi 

belirlenir.  

 f) Teorik ve uygulamalı bölümleri olan derslerde öğrencinin uygulama 

sınavından aldığı not belirlenen katkı payı oranında teorik sınavlara eklenir ve tek 

bir sınav notu verilir. 

 g) Sınav sonuçları, 100 tam not üzerinden alınan notlar olarak sınav 

yapıldıktan sonraki en geç iki iş günü içinde yürütücü tarafından öğrencilere ilan 

edilir. Bu süre elektronik ortamda yapılan sınavlarda en geç sınavı takip eden ilk iş 

günü olarak belirlenir. 

 h) Sınav sonuçlarına yapılan itiraz, sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç 

işgünü içinde Birim Öğrenci İşlerine yapılır. İtirazlar bir üst yazı ile ilgili 

yürütücüye ve Ölçme Değerlendirme Kuruluna iletilir. İtirazın değerlendirilmesi 

sonucu varılan karar, yürütücü tarafından, Ölçme Değerlendirme Kuruluna iletilmek 

üzere birim öğrenci işleri bürosuna yazı ile gönderilir. 

 i) Bütünleme sınavı ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer. 

  

 Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde (Aşama 2) sınav uygulamalarının genel 

kurallarI aşağıdaki gibidir: 

 a) Her staj programının sonunda, öğrenci yazılı ve sözlü/uygulamalı 

sınavlarla değerlendirilir. 

 b) Öğrencinin staj süresince sergilediği performansı yansıtan “Öğrenci 

Performans Karnesi”nin değerlendirilmesiyle öğrenciye “Staj Performans Notu” 

verilir. 

 c) Stajlarda yazılı sınavlar klasik, çoktan seçmeli test, boşluk doldurmalı, 

açık uçlu sorular ve benzeri şekillerde yapılabilir. Her anabilim dalının yazılı 

sınavda soracağı soru sayısı stajdaki süresi oranında belirlenir.  

129 
 



 
 

 d) Sözlü/uygulamalı sınavlar stajda görev alan öğretim üyelerinden en az 

ikisinin katılımıyla gerçekleştirilen ve adayın sözlü olarak bilgi ve becerisinin 

sorgulandığı sınavlardır. Zorunluluk hallerinde sınav, bir öğretim üyesi ve bir uzman 

hekim tarafından yapılabilir. Eğer staj birden fazla anabilim dalı tarafından 

yürütülüyor ise jüriler ortak olarak oluşturulabilir veya her anabilim dalı ayrı sözlü 

sınav yapabilir. Uygulamalı sınavlar, öğrencinin yazılı sınav veya staj performans 

notları için baraj olarak kullanılamaz. 

 e) Öğrencinin devam ettiği ancak başarısız olduğu her staj için bir bütünleme 

sınavı yapılır. Bütünleme sınavları için belirlenen dönem her eğitim-öğretim yılında 

akademik takvimde ilan edilir. Öğrenci bütünleme sınavı hakkını bu dönemde 

kullanabilir ya da bu hakkını koşullar uygun olduğunda, diğer bir staja devam 

ederken, başarısız olduğu stajın yıl içindeki herhangi bir staj sonu sınavına girerek 

kullanabilir. Dönem 4 için programlanan tüm stajlardan başarılı olamayan öğrenciler 

Dönem 5’ten staj alamazlar. 

 f) Bütünleme sınavı yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur. Staj 

başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staja devamı sırasında aldığı staj performans 

notu kullanılır. 

 g) Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenci stajı tekrar etmek 

zorundadır. Bu durumdaki öğrenci kendi eğitim-öğretim programına uygun olan 

grup listesine katılır ve stajlara o grup ile başlar. 

 

 Aile Hekimliği Döneminde (Aşama 3) öğrenci değerlendirmesi ile ilgili genel 

kurallar aşağıdaki gibidir: 

 a) Yönetim Kurulunca belirlenen kurallar gereği bu dönemde staj sonlarında 

sınav yapılamaz. 

 b) Öğrencilerin bu dönemde belirlenen birimlerde belirtilen süre kadar 

bulunmaları ve programlanan çalışmaları (nöbet, hasta takibi, tıbbi girişim, 

laboratuvar çalışması vb.) tamamlamaları zorunludur. Bu dönemdeki çalışmaların 

başarı ile bitirilmiş sayılması için birim sorumlularının öğrencilerin çalışmalarını 

“yeterli” bulmaları gerekir. Öğrencinin staj sonunda yeterli olup olmadığına staj 

karnelerinin ilgili anabilim dalı kurulları tarafından değerlendirilmesi ile karar 

verilir. 
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 c) Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayarak başarısız sayılan 

öğrenciler, birim sorumlularının belirttiği sürelerle ve çalışmaları yeterli bulunana 

kadar o birimdeki çalışmaları tekrarlarlar. 

 Ayrıca sınıf geçme, mazeret ve ek sınavlarına yönelik olarak Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde tanımlanan kural 

ve ilkeler aşağıda verilmiştir: 

 a) GANO’su en az 2.00 olan ve ilk üç dönemi başarı ile tamamlayan 

öğrenciler Klinik Eğitim-Öğretim Dönemine (Aşama 2’ye) geçebilirler. Öğrencinin 

Dönem 4’ten Dönem 5’e geçebilmesi için, Dönem 4 programında yer alan tüm 

stajları başarmış ve öğrenci seminerini başarıyla sunmuş olması gerekir. GANO’su 

en az 2.00 olan, Dönem 5’teki zorunlu ve seçmeli tüm stajları ile öğrenci 

seminerlerini başarmış olan öğrenci Aile Hekimliği Dönemine geçer. 

 b) Yönetmeliğin 30. maddesinde belirtildiği şekilde geçerli bir mazeret 

nedeniyle ara sınava giremeyen, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü 

içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvuran ve mazeretinin geçerliliği kabul edilen 

öğrenciler için mazeret sınav hakkı verilir. Yıl/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme 

sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez. 

 c) Ek sınavlar Klinik Eğitim-Öğretim Döneminden Aile Hekimliği 

Dönemine geçiş esnasında uygulanır. Dönem 5’teki tüm stajlarını alan, devam 

koşulunu yerine getirerek sınavlara giren öğrenciye Aile Hekimliği Dönemine 

başlayabilmesi için Dönem 5’te başarısız olduğu en fazla bir stajdan ek sınav hakkı 

verilir. Ek sınava giren öğrencinin staj sınav notları göz önüne alınmadan, ek sınav 

notu başarı notu olarak değerlendirilir. Ek sınav hakkından yararlanan, fakat 

başarısız olan öğrenciler stajı tekrar etmek zorundadırlar.  

 

3.2. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre tanımlanması 

TS.3.2.1. 
Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre 

kullanımı mutlaka açıkça tanımlanmalıdır. 

 

• Eğitim programında farklı yıllar ve aşamalarında kullanılan ölçme-

değerlendirme yöntemleri tanımlanmış mı? 

• Eğitim programlarının farklı yıllar ve aşamalarında kullanılan ölçme-

değerlendirme yöntemleri ile elde edilen sonuçlar hangi ölçütlere göre 

değerlendirilmektedir? 
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• Eğitim programında farklı yıllar ve aşamalarında kullanılan ölçme-

değerlendirme yöntemleri tanımlanmış mı? 

• Eğitim programının farklı yıllar ve aşamalarında kullanılan ölçme-

değerlendirme yöntemleri ile elde edilen sonuçlar hangi ölçütlere göre 

değerlendirilmektedir? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında her bir kurul, ders ve 

stajın öğrenim hedefleri ve ölçme-değerlendirme yöntemleri belirlenmiş ve 

fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır (Bilgi Paketi–Bologna, 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24). 

 Fakültemizde yıllara göre yapılan sınavlar ve bu sınavların ölçmeyi 

hedeflediği yetkinlik alanları aşağıda sunulmuştur.  

 Entegre eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte Dönem 1, 2 ve 3’te her ders 

için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl veya yıl sonu sınavı yapılır. Bütünleme sınavı 

dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavı yerine geçer. Sınavlar teorik olarak işlenen 

derslerde yazılı sınav, uygulamalı derslerde uygulama/teorik sınav şeklinde 

planlanır.  

 Zorunlu ve seçmeli derslere ait sınavlarda uygulanan çoktan seçmeli test 

sınavı, eşleştirme ve doğru-yanlış testleri, kısa cevaplı sınavlar ve sözlü sınavlar ile 

bilginin ölçüldüğü sınavlardır. Teorik sınavlarda farklı sınav yöntemlerinin 

kullanıldığı örnek ekte görülebilir (Ek 3.1.). Entegre Eğitim sistemine geçilmesiyle 

birlikte Dönem 1’de 5 adet kurul sonu sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılmış olup 

dönem sonu sınavı 2 oturumda gerçekleştirilmiştir (Ek 3.2.). Uygulama sınavlarında 

genellikle kısa yanıtlı ve yapılandırılmış sınavlar ile bilgi ölçülmektedir (Ek 3.3.). 

Ek 3.4.a/b’de yapılandırılmış uygulama sınavlarından ve ödevlerden örnekler 

sunulmaktadır. Klinik Beceri Laboratuvarı derslerinde eğitim rehberleri baz alınarak 

yapılan sınavlarda bilgi ve beceri ölçülmektedir (Ek 3.5.).  

 Dönem 4 ve 5’te, her staj programının sonunda, yazılı ve sözlü/uygulamalı 

sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavlarda genellikle uygulanan çoktan seçmeli test ve 

klasik yazılı sınavlar, bilginin hatırlanması, açıklanması, yorumlanması, ilk kez 

karşılaşılan problemlerin çözümünde uygulanması gibi zihinsel süreçleri ölçmeyi 

amaçlayan sınavlardır. Uygulama sınavlarında bilişsel ve psikomotor becerilerin 

ölçülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan sorular kayıt altına 

alınmaktadır (Ek 3.6-8.). Öğrencinin staj süresince sergilediği performansı 
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yansıtmak üzere ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan “öğrenci performans 

karnelerinde” (Ek 3.9.) bilgi, beceri veya tutum unsurları stajın içeriğine göre 

ölçülmektedir. Ayrıca öğrenciler, hem 4, hem de 5. dönemde bir adet “seminer” 

hazırlayıp sunmak zorundadırlar. Öğrencilere dönem başında bu konuda 

yönlendirici bilgilendirme yapılmakta (Ek 3.10.) ve seminerlerini bu doğrultuda 

hazırlayıp sunmaları istenmektedir. Ek 3.11.’de bir seminer örneği görülmektedir. 

Seminerler “seminer değerlendirme kriterleri” (Ek 3.12.) doğrultusunda 

değerlendirilir. 

 Aile Hekimliği döneminde öğrencilerin stajlar süresince hangi uygulamaları 

yaptığı veya becerileri kazandığını izlemek amacıyla belirli ölçütlere göre 

düzenlenmiş listelerden oluşan karneler kullanılmaktadır. Programda yer alan her bir 

stajın amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulan bu karnelerle öğrencilerin stajlar 

süresince hangi uygulamaları yaptığı veya becerileri kazandığı izlenerek, 

değerlendirilmektedir (Ek 3.13-15.).  

 Aşama 1 kurul sonu sınavlarında %50 oranında anabilim dalı barajı 

uygulanır. Öğrenci sınava katılan anabilim dallarından bir veya daha fazlasından 

%50’nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının 

%50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Bu kural yıl sonu 

ve bütünleme sınavlarında da uygulanır.  

 Aşama 1’in her döneminde kurul sonu sınavlarının aritmetik not ortalaması 

100 tam puan üzerinden alınarak Ara Sınav Ortalama Notu (ASON) hesaplanır. 

ASON’un %60’ı ve Yarıyıl/Yıl sonu Sınavının (YSS) %40’ı alınarak Ders Başarı 

Notu (DBN) oluşturulur ve Bağıl Değerlendirme Sistemine göre harf notuna çevrilir. 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavından (YSS) başarılı sayılabilmek için en az 60 Ham Başarı 

Notu alınması gerekir. 

 Eğitim-öğretim yılı sonunda yürütücüler ve Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulu toplanarak bir sonraki eğitim-öğretim yılının “Tıp Bilimleri” ve 

“Tıp ve İnsan Bilimleri” derslerinin ara sınav ve uygulama sınavı sayıları ile 

uygulama sınavlarının ara sınava etki oranlarını belirler ve ilan eder.  

 Bütünleme sınavı, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer. Seçmeli 

dersler ve 5i derslerinde ara sınavın geçme notuna katkı oranı %40, yarıyıl/yıl sonu 

sınavının geçme notuna katkı oranı %60’tır ve bağıl değerlendirme uygulanmaz, 

notlar Tablo 3.1’de belirtilen not aralıklarına göre harf notuna çevrilir. 
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Tablo 3.1. Harf notu aralıkları. 

Harf Notu Başarı Derecesi Ağırlık 
Katsayısı Ham Not Aralığı 

AA Mükemmel 4,0 93-100 
BA Pekiyi 3,5 85-92 
BB İyi 3,0 77-84 
CB Orta 2,5 69-76 
CC Geçer 2,0 60-68 
DC Başarısız 1,5 50-59 
DD Başarısız 1,0 40-49 
FD Başarısız 0,5 20-39 
FF Başarısız 0,0 0-19 

 

 Kredili eğitim sistemine tabi Dönem 3 öğrencileri her yarıyıl sonunda, ara 

sınavda 100 tam not üzerinden verilen notun %40’ı ve yarıyıl sonu sınavında 100 

tam not üzerinden verilen notun %60 katkısı ile ham başarı notu oluşturulur, 

oluşturulan bu başarı notu, bağıl değerlendirme uygulanarak harf notuna çevrilir. Bir 

dersin yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavından Yıl/Yarıyıl 

Sonu Sınav Notu Limiti altında not alan öğrencilerle, Ham Başarı Notu Alt Limiti 

altında kalan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak 

doğrudan aldığı notun karşılığı olan harf notu verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına 

girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve derse bağlı 

uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Başarı Dereceleri, Harf Notları, Ağırlık 

Katsayıları Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin 

4. bölümünde tanımlanmıştır (http://tip.uludag.edu.tr/dosya/yonet02.pdf). 

 Bütünleme sınavı kredili öğretim derslerinde yarıyıl sonu; entegre öğretimde 

yıl sonu sınavları yerine geçer. İlgili derse ait yarıyıl/yıl sonu başarı değerlendirme 

aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir (http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-

egitim-ogretim-yonergesi.pdf). 

 Dönem 4 ve 5’de; staj sonunda öğrencinin staj ham başarı notu bir yazılı, bir 

sözlü sınav ve performans notu ile belirlenir. Staj ham başarı notu, 100 üzerinden 

verilen bu üç notun aşağıdaki oranlarda katkıları ile oluşturulur. 

 

  

 

134 
 

http://tip.uludag.edu.tr/dosya/yonet02.pdf
http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-egitim-ogretim-yonergesi.pdf
http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-egitim-ogretim-yonergesi.pdf


 
 

Notlar Staj başarı notu içindeki oranları 

Yazılı sınav notu  % 50 

Sözlü sınav notu  % 30 

Staj performans notu  % 20 

 

 Staj başarı notlarına bağıl değerlendirme uygulanmamaktadır. Staj sınavının 

100 üzerinden hesaplanan başarı notları, Tablo 3.1’deki not aralıklarına uygun 

olarak harf notuna dönüştürülür. Stajlarda temel kural başarılı veya başarısız 

olmaktır.  

 Stajlara devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciye bütünleme sınav hakkı 

verilir. Öğrencinin staja devamı sırasında aldığı staj performans notu (staj başarı 

notunun %20’si), yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı bütünleme sınav notları (staj 

başarı notunun %80’i) ile birlikte değerlendirilerek yeniden Staj Ham Başarı Notu 

hesaplanır ve Tablo 3.1’e göre harf notuna dönüştürülür. Dönem 5 seçmeli 

stajlarından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli staj yerine, başarılı 

oldukları diğer seçmeli stajlar haricinde başka bir seçmeli stajı alabilirler. 

 Dönem 4 veya Dönem 5’teki stajlarından başarısız olan öğrenciler yurt içi ya 

da yurt dışındaki eğitim kurumlarında yaz dönemlerinde açılan stajlara devam 

edebilirler. Bu durumda yapılacak olan staj programının fakültemizdeki programla 

uygunluğu Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve gerekirse ilgili anabilim 

dalı/dallarının görüşü alınır.  

 Dönem 4 için programlanan stajları başarı ile tamamlayamayan öğrenciler 

yaz stajında Dönem 5 için programlanan stajları alamazlar.  

 Dönem 5’teki zorunlu/seçmeli tüm staj ve öğrenci seminerlerini başarmış 

olan öğrenci Aile Hekimliği Dönemine geçer. Öğrencilerin bu dönemde belirlenen 

birimlerde belirtilen süre kadar bulunmaları ve programlanan çalışmaları (nöbet, 

hasta takibi, tıbbi girişim, laboratuvar çalışması vb.) tamamlamaları zorunludur. Bu 

dönemdeki çalışmaların başarı ile bitirilmiş sayılması için birim sorumlularının 

öğrencilerin çalışmalarını “yeterli” bulmaları gerekir. Öğrencinin staj sonunda 

yeterli olup olmadığına staj karnelerinin ilgili anabilim dalı kurulları tarafından 

değerlendirilmesi ile karar verilir. Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayan 

öğrenciler, birim sorumlularının belirttiği sürelerle ve çalışmaları yeterli bulunana 

kadar o birimdeki çalışmaları tekrarlarlar.  
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 Fakültemizde uygulanan tüm bu süreçlerle ilgili bilgi, öğretim elemanları ve 

öğrencilerin bilgilenme gereksinimlerine karşılık gelecek ve gerektiğinde 

ulaşılabilecek şekilde “http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm” ve 

(http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-egitim-ogretim-yonergesi.pdf) adreslerinde yer 

almaktadır. 

 

3.3. Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı 

TS.3.3.1. 
Tıp Fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda her aşama/sınavda çoklu 

değerlendirme yöntem ve gereçlerini mutlaka kullanmalıdır. 

 
• İlk beş yılda her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda çoklu değerlendirme 

yöntem ve gereçleri uygulanıyor mu? 

 

• İlk beş yılda her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda çoklu değerlendirme 

yöntem ve gereçleri uygulanıyor mu? 

 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim programı/ders tanımlarında yer 

alan amaç ve hedefler doğrultusunda çeşitli/farklı değerlendirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler şunlardır: 

- Çoktan seçmeli sınavlar  

- Klasik yazılı sınavlar 

- Klasik sözlü sınavlar 

- Kısa cevaplı sınavlar 

- Doğru/yanlış testleri 

- Açık veya kapalı uçlu yazılı sınavlar 

- Uygulama sınavları 

- Yapılandırılmış uygulama sınavları 

- Eşleştirme testleri 

- Sunum yapma 

- Beceri değerlendirme rehberleri  

- Performans karnesi 

- Staj karnesi 

 Eğitim programımızda eğitim müfredat açıklamasında ve ders rehberlerinde 

görüldüğü gibi, ilk üç dönem boyunca öğrencilerimize temel bilgilerin verilmesi 
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amaçlanmaktadır (http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.htm). Dolayısıyla 

ilk üç dönemde yapılan ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve kurul sınavlarında genel 

olarak öğrencilerin bilişsel düzeyi ölçülmektedir. Bu tür sınavlar, bu standardın 3.2 

bölümünde tanımlanmış ve örneklendirilmiştir (Ek 3.1.-4.a/b.). Bu örneklerden de 

görüleceği gibi, sınavlarda Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki tüm düzeylerin 

ölçülmesini sağlayacak çeşitli tipte sorular yer almaktadır (Ek 3.1., Ek 3.4.a/b.). Ek 

3.2.’de bulunan multidisipliner soru örnekleri amaçlanan entegre öğrenmeyi 

destekleyen ve değerlendiren sınavları göstermektedir. Programda yer alan “Mesleki 

Beceri Laboratuvarı” derslerinde hedeflerle uyumlu olarak, öğrencilerin bilişsel, 

beceri ve uygulama düzeylerinde değerlendirilmeleri sağlanmaktadır. 

Değerlendirme, bu kapsamda hazırlanan eğitim rehberleri doğrultusunda verilen 

performans notu ile yapılmaktadır (Ek 3.5.). 

 Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde, öğrencinin beceri ve tutum kazanması 

esasına dayalı olarak, onun pratisyen hekim olarak alması gereken çekirdek eğitim 

programında yer alan temel bilgilerin tümüne ulaşmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu dönemde öğrenciler, bilgi düzeyinin ölçüldüğü 

çoktan seçmeli test şeklinde yapılan yazılı sınavlar ve beceri/davranış/tutumun 

değerlendirildiği uygulama sınavları ve performans karneleri kullanılarak 

değerlendirilmektedirler. Örneğin Dönem 4 Genel Cerrahi Stajının amaç, hedef ve 

öğrenci kazanımları doğrultusunda hazırlanan soru ve sınav tiplerinin kullanıldığı 

bir değerlendirme bütünü Ek 3.7.’de verilmiştir. Ayrıca Standart 3.2.’de 

açıklandığı gibi Klinik Eğitim-Öğretim Döneminde hazırlanması ve sunulması 

zorunlu olan seminerler ile öğrencinin bilgi, sentez, yorum, davranış ve tutum 

açılarından değerlendirilmesi sağlanmaktadır (Ek 3.10-12.). 

 Aile Hekimliği döneminde bilginin yanı sıra hekimlik mesleğinin 

gerektirdiği beceri, tutum ve davranışlar, sık karşılaşılan mesleki sorunları çözmekte 

kullanılacak verileri toplayabilme, analiz etme becerilerinin kazandırılması 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, her staj programına uygun öğrenci karneleri 

kullanılarak öğrencinin yeterliliği değerlendirilmektedir (Ek 3.13.).  

 Uludağ Üniversitesi’nin 2001 yılında Bologna sürecine uyum amacıyla 

benimsediği eğitim modelinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu 

uygulama ile öğrencilerin sadece kendi bireysel başarıları değil, genel sınıf 

performansı içindeki durumları da göz önüne alınmaktadır. Böylece, dersin 
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işlenişinden sınavın yapılandırılmasına kadar olan süreçte rol oynayan tüm 

etkenlerin de öğrenci başarısına yansıması sağlanmaktadır. Kötü programlanmış 

veya anlatılmış bir dersin çok sayıda öğrenci tarafından anlaşılamadığı koşullarda 

veya çok zor sorular ile hazırlanmış bir sınavda, başarı limitini geçen öğrencinin 

normal koşullarda “orta” nota karşılık gelecek harf notunun “iyi” veya “pekiyi” ye 

karşılık gelebilmesi ya da bunun tersi bir durumda, çok kolay hazırlanan bir sınavda, 

her öğrencinin çok yüksek notlar alması karşısında, harf notunun beklenenin tersi 

“orta” veya “zayıf”a kayması söz konusu olabilmektedir. Bu konudaki 

değerlendirmeler Eğitim Komisyonunun önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulunda 

karara bağlanmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi ile ilgili bilgiye fakültemiz web 

sayfasından (http://oidb.uludag.edu.tr) ve http://tip.uludag.edu.tr/egitim-

programlari.htm adreslerinden ulaşılabilir. 

 

GS.3.3.1. 
Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme ile ilgili gelişmeler izlenmeli ve güncel 

yöntemler kullanılmalıdır.  

 
• İlk beş yılda her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda güncel 

değerlendirme gereç ve yöntemleri uygulanıyor mu? 

 

• İlk beş yılda her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda güncel değerlendirme 

gereç ve yöntemleri uygulanıyor mu? 

 Fakültemiz eğitim programında/ders tanımlarında yer alan amaç ve hedefler 

doğrultusunda Standart 3.2. ve 3.3’de belirtildiği gibi, çeşitli, çoklu ve güncel 

değerlendirme gereç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Fakültemizde öğrenci 

başarısı/performansının değerlendirilmesi sürecinde yer alan tüm öğretim üyelerinin, 

farklı ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve 

değerlendirmenin geçerlik, güvenirlik ve yararlılık özelliklerine hakim olmalarına 

yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Öğretim üyelerine yönelik olarak düzenlenen 

eğiticilerin eğitimi kursları içerisinde de ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında 

bilgi verilmektedir. Böylece öğretim elemanlarının yeterli bilgi düzeyine ulaşmaları 

sağlanmaktadır. 

 Eğitim programında/ders tanımlarında yer alan amaç ve hedefler 

doğrultusunda yapılan değerlendirmeler farklı düzeylerdeki çoklu ve güncel 

yöntemleri içermektedir. İlk üç dönemde genel olarak Bloom’un bilişsel alan 

taksonomisinde yer alan tüm düzeylerin ölçülmesi sağlanmaktadır. Dönem 4-5 ve 
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6’da bilişsel düzeyi ölçen sınavların yanı sıra (daha fazla olarak) öğrencilerin 

hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceri, tutum ve davranışlar, mesleki sorunları 

çözmekte kullanılacak verileri toplayabilme, analiz etme becerileri de klinik sözlü, 

sunum yapma, performans ve staj karneleri ile değerlendirilmektedir.  

 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında değişen eğitim sistemimizle birlikte 

gerek eğiticilerin eğitimi gerekse ölçme–değerlendirme eğitimlerinin güncellenerek 

yapılması konusunda çalışmalarımız devam etmiştir. 

 

3.4. Ölçme değerlendirme uygulamalarında geçerlik ve güvenirliği 

TS.3.4.1. 
Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarının geçerliliği mutlaka 

değerlendirilmelidir. 

 
• Değerlendirme, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde 

uygulanıyor mu? 

 

• Değerlendirme, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde 

uygulanıyor mu? 

 İlk üç dönemde programda yer alan derslerin ölçme ve değerlendirme 

aracının yapı geçerliliği ve kapsam geçerliliğini sağlamaya yönelik uygulamalar ders 

yürütücülerinin sınav organizasyonları sırasında sağlanmaktadır. Entegre ve kredili 

sistem sınavlarında sorulacak sorular ders yürütücüleri tarafından, dersin amaç ve 

hedefleri doğrultusunda öğrencilerden beklenen davranışlar göz önünde tutularak, 

konu ağırlığı dikkate alınarak ve kapsam geçerliğini arttıracak şekilde 

belirlenmektedir. Sınav sorularının dersin öğrenim kazanımlarına uygun olarak 

hazırlanması, ders yürütücüsünün sorumluluğunda yapılmaktadır. 

 Dönem 4 ve 5’de ise bu organizasyonu yapan staj koordinatörleri tarafından 

yazılı ve sözlü sınavlarda sorulacak soruların öğrenim hedefleri doğrultusunda 

hazırlanmış olmasına dikkat edilmektedir. Ek 3.7. ve Ek 3.8.’de Genel Cerrahi ve 

Nöroloji stajlarının programda yayınlanan amaç ve hedefleri doğrultusunda 

hazırlanan yazılı ve sözlü sınav sorularına örnekler görülebilir. 

 Mesleki Beceri Laboratuvarı ve stajlar gibi öğrencinin ilgili becerileri 

yapabilmesi ve yeterli olması durumunun ölçüldüğü derslerde değerlendirme yine 

dersin amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan performans değerlendirme 

kriterleri ve beceri listeleri baz alınarak, yapılmaktadır (Ek 3.5., Ek 3.9.). 

 Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapıldıktan sonra, en kısa zaman içinde, 
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sorular ve doğru cevapları ders yürütücüsü tarafından öğrencilerin görebilecekleri 

şekilde panolarda ilan edilmekte, böylece öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri 

ve öğretim üyeleriyle soruları tartışma olanağı sağlanmaktadır.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde sınavların yapı ve kapsam geçerliğini 

daha iyi sağlamak amacıyla “Ölçme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından, 

sınavların soru analizleri yapılmaktadır. Sınav öncesinde sorular arasında benzerlik 

olup olmaması, maddi hata bulunup bulunmaması vb. özellikler ölçme 

değerlendirme kurulu tarafından incelenmektedir (Ek 3.16.). Çoktan seçmeli 

sınavların okunması ve takibi için hazırlanan yazılım programından   

http://udeg.uludag.edu.tr/ linki kullanılarak faydalanılmaktadır (Ek 3.17.). Soruların 

analizi yapılarak “sınav değerlendirme raporu” hazırlanıp Dekanlık tarafından ders 

yürütücülerine gönderilmekte, ders yürütücüleri bu raporu ilgili öğretim üyeleriyle 

paylaşmaktadır (Ek 3.18.). Analiz sonuçlarına göre uygun olmayan (ayırıcılık 

indeksinde kötü, zorluk indeksinde çok zor veya çok kolay olan) sınav sorularının 

gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.  

 Soru Bankası ile ilgili çalışmalar, üniversitemiz bilgi işlem biriminin desteği 

ile yazılım olarak yazılmış ve gelişim çalışmaları devam etmektedir 

(http://sorubank.uludag.edu.tr/). 
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GS.3.4.1. 
Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarının güvenirliği 

değerlendirilmelidir. 

 • Değerlendirme yöntemlerinin güvenirlikleri test ediliyor mu? 

 

• Değerlendirme yöntemlerinin güvenirlikleri test ediliyor mu? 

 Fakültemizde uygulanan değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği, sınavların 

soru analizlerinin yapılması ve öğretim üyeleri ile paylaşılması yoluyla 

sağlanmaktadır. Eğitim programımızda uygulanan değerlendirme yöntemlerinin 

güvenirlik analizleri gerektiği durumlarda Cronbach alfa ve KR 20 yöntemi ile 

Biyoistatistik Anabilim Dalının desteğiyle yapılabilmektedir. 

 

3.5. Ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrenmeyi desteklemesi  

TS.3.5.1. Tıp fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, mutlaka öğrenmeyi destekleyecek 
şekilde planlanmalıdır. 

 
• Değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi destekliyor mu? 

• İlk beş yılda biçimlendirici (formatif) değerlendirme yöntemlerine yer 

veriliyor mu? 
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• Değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi destekliyor mu? 

• İlk beş yılda biçimlendirici (formatif) değerlendirme yöntemlerine yer veriliyor 

mu? 

 Eğitim sistemimizde yer alan değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi çeşitli 

şekillerde desteklemektedir. Entegre ve kredili sistemde sınavlar yapıldıktan sonra, 

sınav geri bildirimi yapabilmek amacı ile sınav bitimini takiben en kısa zaman 

içinde, cevapların kurul/ders yürütücüsü tarafından ilan edilmesi ile öğrencilerin 

kendilerini değerlendirmeleri ve öğretim üyeleriyle tartışma olanağı sağlanmaktadır. 

Çoktan seçmeli sınavların okunmasını takiben soru analizlerinin yapılarak soruların 

hem maddi açıdan hem de içerik açısından değerlendiriliyor olması, dersi 

anlatan/soruyu hazırlayan öğretim üyesinin, öğrencilerin öğrenme ve çalışma 

becerilerinde düzenleme yapması için yol gösterici olmaktadır. Özellikle entegre 

sisteme geçilmesiyle değerlendirme sürecinde uygulanan çoktan seçmeli sınavlarda 

multidisipliner entegre ve farklı bilişsel düzeyleri değerlendiren soruların 

kullanılması, öğrencilerde sadece bilgi düzeyini değil bilgiyi kullanabilme, eleştirel 

düşünme, problem çözme, karar verme gibi becerilerin erken dönemlerde 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından önemlidir. Stajlardaki karne uygulaması 

öğrencilerin bireysel gelişimlerini göstermektedir.  

Eğitim sistemimizde yer alan değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi çeşitli 

şekillerde desteklemekte ve ilk beş yılda biçimlendirici (formatif) değerlendirme 

yöntemlerine yer verilmektedir. Entegre eğitime geçişle yeniden yapılandırılan 

Dönem 1 ve Dönem 2’de uygulanan Kurul Sonu Sınavları ve İnteraktif Eğitim 

Saatleri değerlendirmeleri biçimlendirici ve karar verdirici değerlendirme 

uygulamaları olarak eğitim programımızda yerini alırken, hem entegre sistem hem 

de kredili sistemde eğitime devam edilen Dönem 3’te sınavlar yapıldıktan sonra, 

sınav geri bildirimi yapabilmek amacı ile cevapların kurul/ders yürütücüsü 

tarafından ilan edilmesi ile öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve öğretim 

üyeleriyle tartışma olanağı da sağlanmaktadır (Ek 3.19.). 

Sınavların okunmasını takiben soru analizlerinin yapılarak soruların hem 

maddi açıdan hem de içerik açısından değerlendiriliyor olması, dersi anlatan/soruyu 

hazırlayan öğretim üyesinin, öğrencilerin öğrenme ve çalışma becerilerinde 

düzenleme yapması için yol gösterici olmaktadır. Özellikle entegre sisteme 
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geçilmesiyle değerlendirme sürecinde uygulanan çoktan seçmeli sınavlarda 

multidisipliner entegre ve farklı bilişsel düzeyleri değerlendiren soruların 

kullanılması, öğrencilerde sadece bilgi düzeyini değil bilgiyi kullanabilme, eleştirel 

düşünme, problem çözme, karar verme gibi becerilerin erken dönemlerde 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından önemlidir. Tıp Bilimleri ve Tıp ve İnsan 

Bilimleri Kurul Sınavlarında sınava katılan anabilim dallarından bir veya daha 

fazlasından %50’nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam 

puanının %50’si arasında kalan puan farkının sınav toplam puanından düşürülmesi, 

yani %50 oranında anabilim dalı barajı uygulanması da fakültemizde bütüncül 

öğrenmeye verilen önemi gösteren uygulamalardan birisidir. Ayrıca geçme-kalma 

puanının yıl içi sınav başarı notunun %60’ı ve yılsonu final sınavının %40’ının 

toplamı ile oluşması öğrencilerin yıl içi düzenli ve sürekli çalışmalarına da katkıda 

bulunmaktadır (http://tip.uludag.edu.tr/sites/default/files/egitim-

programlari/yonerge.pdf).  

USİM İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinde değişik 

dönemlerde gerçekleştirilen çeşitli eğitim uygulamalarında kayda alınan eğitimlerin 

tüm gruba izletilerek öğrencilerin tartışmasına açılması da biçimlendirici 

değerlendirme uygulamaları arasında yer almaktadır. İnteraktif Eğitim Saatleri 

programı içinde yer alan “İlk Hasta Deneyimi” eğitiminde öğrencilerin birbirleri ile 

yaptıkları hasta görüşmeleri kayıt edilerek hem öğrenciler hem de eğitici tarafından 

değerlendirilmektedir (Ek 3.20., Ek 3.21.). Dönem 5’te Acil ve İlk Yardım 

Anabilim Dalı tarafından uygulanan Acil Senaryo uygulamaları da bu tip eğitim ve 

değerlendirme uygulamaları arasında yer almaktadır (Ek 3.22.). 

Aşama 2 ve 3 staj kurullarında farklı anabilim dalları tarafından 

biçimlendirici değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır (Ek 3.22-24.). Hazırlıkları 

tamamlanan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konacak 

olan Aşama 1, 2 ve 3 için ayrı ayrı projelendirilen Öğrenci Gelişim ve 

Değerlendirme Karnesi uygulaması da öğrencilerin bireysel gelişimlerinin 

değerlendirilmesi ve izleminde yol gösterecektir.  

            Öğrenci başarısı kredili eğitim sistemine bağlı olarak yarıyıl bazında (Tablo 

3.2.), entegre eğitim sistemine geçiş ile birlikte yıllık olarak (Tablo 3.3.) 

incelenmeye başlanmıştır. Dönem 1 öğrencileri için dönem sonunda öğrenci başarı 

oranları çıkartılarak değerlendirilmektedir. Tablo 3.3.’de yıllık öğrenci başarı 
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oranları elde edilmiştir. Diğer taraftan, Tablo 3.2.’de de gösterildiği gibi 2015-2016 

ve 2016-2017 Eğitim Öğretim Yıllarına ilişkin sonuçlar yer almakla birlikte 2016-

2017 yılı itibariyle entgere eğitim sistemine geçilmesi ve kredili eğitim sistemine 

devam eden öğrencilerin sayısının derslere göre değişkenlik göstermesi nedeniyle 

bazı dersler açısından sonuçların incelenmesi mümkün olmamaktadır.   

Tablo 3.2. 2015-2016 ve 2016-2017 yılları zorunlu derslerin sınıf düzeylerinin 

karşılaştırması    

 
 

Öğrenci Sınıf düzeyi Öğrenci Sınıf düzeyi
TIP1003 ORGANİK KİMYA 355 MÜKEMMEL - -
TIP1007 HÜCRE BİLİMİ VE BİYOFİZİK 354 ÇOK İYİ - -
TIP1017

   
ANATOMİYE GİRİŞ 444 İYİ 154 ÇOK İYİ

TIP1021 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ I 333 ÇOK İYİ - -
TIP1051 TIBBİ BİYOLOJİ 361 MÜKEMMEL - -
TIPAHEK1

  
POLİKLİNİKLERİNDE GÖZLEM - - - - -

ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE 
İNKILAP TARİHİ I

338 ÜSTÜN BAŞARI - -

TUD101 TÜRK DİLİ I 339 MÜKEMMEL - -
YAD101 İNGİLİZCE I - - - -

TIP2003 GENEL EMBRİYOLOJİ 372 ÇOK İYİ 372 MÜKEMMEL
TIP2007

   
SİSTEMİ 391 ÇOK İYİ 415 ÇOK İYİ

TIP2009 HEMATOPOETİK SİSTEM 360 ÇOK İYİ 419 MÜKEMMEL
TIP2015 NÖROANATOMİ 429 ÇOK İYİ 450 MÜKEMMEL
TIP2017 NÖROFİZYOLOJİ 392 ÇOK İYİ 382 MÜKEMMEL
TIP2023 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ III 324 MÜKEMMEL 338 MÜKEMMEL
TIPACİL1 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - I - -

TIP3001
  

İLTİHAP VE NEOPLAZİLER 258 MÜKEMMEL 353 MÜKEMMEL
TIP3003

  
OLUŞTURDUKLARI 280 ÇOK İYİ 369 MÜKEMMEL

TIP3005
  

HASTALIKLARI 254 ÇOK İYİ 356 MÜKEMMEL
TIP3007

  
HASTALIKLARI 284 MÜKEMMEL 356 MÜKEMMEL

TIP3009
  

HASTALIKLARI 285 ÇOK İYİ 360 MÜKEMMEL
TIP3011 HALK SAĞLIĞI 291 ÇOK İYİ 370 MÜKEMMEL
TIP3013

   
LABORATUVARI 281 MÜKEMMEL 345 MÜKEMMEL

TIP3017 ÖZEL EMBRİYOLOJİ 267 MÜKEMMEL 380 MÜKEMMEL

2015-2016 GÜZ YARIYILI 2016-2017 GÜZ YARIYILI
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Tablo 3.3. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı entegre eğitim sistemine bağlı olan 

dönem 1 öğrencilerin başarı durumu 

 
 

GS.3.5.1. 
Tıp Fakültelerinde uygun yöntemler ile öğrencilerin bireysel gelişimleri izlenerek 

geribildirim verilmelidir. 

 • Öğrencilerin bireysel gelişimleri izlenerek geri bildirim veriliyor mu? 

 

• Öğrencilerin bireysel gelişimleri izlenerek geri bildirim veriliyor mu? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitimi sırasında ölçme-

değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisini izlemek amacıyla 

öğrenci geri bildirimleri kullanılmaktadır. Hem yapılan anketlerin değerlendirilmesi 

ile hem de öğrenci temsilcileri ile yapılan toplantılarda alınan geri bildirimler ile 

sınav yöntemlerinin uygunluğu incelenmektedir (Ek 3.25-30.).     

Öğrenci Sınıf düzeyi Öğrenci Sınıf düzeyi
TIP1002 TEMEL MİKROBİYOLOJİ 358 MÜKEMMEL - -
TIP1004 BİYOKİMYA 400 ÇOK İYİ - -
TIP1006 DOKU BİYOLOJİSİ 481 ÇOK İYİ - -
TIP1026 TOPOGRAFİK ANATOMİ 491 ÇOK İYİ - -
TIP1028 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ II 333 ÇOK İYİ - -
TIPAHEK2

   
GÖZLEM - II - - - -

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 336 MÜKEMMEL - -
TUD102 TÜRK DİLİ II 336 MÜKEMMEL - -
YAD102 İNGİLİZCE II - - - -

TIP2002 METABOLİZMA 377 ÇOK İYİ 405 ÇOK İYİ
TIP2004 ENDOKRİN SİSTEM 380 MÜKEMMEL 377 ÜSTÜN BAŞARI
TIP2006 ÜROGENİTAL SİSTEM 363 ÇOK İYİ 388 MÜKEMMEL
TIP2008 GENEL FARMAKOLOJİK PRENSİPLER 331 MÜKEMMEL 382 MÜKEMMEL
TIP2010 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ 376 ÇOK İYİ 384 MÜKEMMEL
TIP2014 KLİNİK BİYOKİMYA 342 MÜKEMMEL 364 MÜKEMMEL
TIP2018 AİLE HEKİMLİĞİ 345 MÜKEMMEL 351 ÜSTÜN BAŞARI
TIPACİL2 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - II - - - -

TIP3002 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI 295 ÇOK İYİ 375 MÜKEMMEL
TIP3004 HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI 285 MÜKEMMEL 355 MÜKEMMEL
TIP3006 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI 264 MÜKEMMEL 354 MÜKEMMEL

TIP3010 KAS - HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 287 ÇOK İYİ 359 MÜKEMMEL
TIP3012 TIP ETİĞİ 282 MÜKEMMEL 356 ÜSTÜN BAŞARI
TIP3016 TIBBİ GENETİK 270 ÇOK İYİ 362 MÜKEMMEL
TIP3128 MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI - III - - 343 ÜSTÜN BAŞARI

TIP3KHZ
KRONİK HASTA EV ZİYARETİ ( ANAMNEZ 
ALMA ) - - - -

2015-2016 BAHAR YARIYILI 2016-2017 BAHAR YARIYILI

TIP3008 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - PSİKİYATRİ 278 MÜKEMMEL 354 ÇOK İYİ

    
 

 
  

  
       

  
     

  
 

  
  

  
  
    
 

  
      

   
  

  

     
  

  
           

 

    

     

Entegre sistem 
Dönem I 

öğrencileri

Öğrenci 
Sayısı

Bütünlemeye 
girecek öğrenci 

sayısı

Bütünleme 
sonrasında sınıfta 

kalan öğrenci sayısı

Başarı 
Oranı %

Tıp 101 Tıp ve 
İnsan Bilimleri I 426 60 46 89,2

Tıp 102  Entegre 
Ders Kuruları I 426 202 107 70,18
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 Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığının izlenmesinde öğrenci 

başarı oranları da kullanılmaktadır. Akademik kurullarda derslerin yıllara göre 

karşılaştırmalı başarı durumları tüm öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır (Tablo 

3.3.). Ayrıca değerlendirmenin yararı ile ilgili diğer bir çalışma da sınavlardan sonra 

soru analizlerinin yapılıp ders yürütücülerine gönderilmesi ve diğer öğretim üyeleri 

ile soruların değerlendirilmesidir. 

 

GS.3.5.2. 
Tıp fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerin 

entegrasyonunu sağlayacak şekilde planlanmalıdır. 

 
• Sınavlar farklı disiplinlere ilişkin bilgilerin entegrasyonunu sağlayacak 

şekilde planlanıyor mu? 

 

• Sınavlar farklı disiplinlere ilişkin bilgilerin entegrasyonunu sağlayacak şekilde 

planlanıyor mu? 

Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Dönemi kurul sonu, yıl sonu ve bütünleme 

sınavları, kurullarda ders veren tüm öğretim üyelerinin ders saati oranı dikkate 

alınarak hazırlanan karma sorular ile oluşturularak uygulanmaktadır. Tıp ve İnsan 

Bilimleri Dersleri de aynı şekilde ilgili anabilim dallarının katkısı ile oluşturulan 

sınavlar ile yapılmaktadır. Kurullarda yapılan entegre ders ve panellerin kurul sonu 

sınavlarında yer alan soruları dersi/paneli anlatan hocaların ortak katılımı ile 

hazırlanmaktadır. Bazı uygulama sınavlarında birden fazla anabilim dalının katılımı 

ile istasyon şeklinde yapılmaktadır (Ek 3.1-4.a). 

Klinik Eğitim-Öğretim Dönemindeki stajların yapısı gereği zaten çok disiplinli 

olan yaklaşım aynen sınavlarda da uygulanmaya devam etmektedir (Ek 3.8., Ek 

3.9.). 

 

GS.3.5.3. 
Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmeli, 

değerlendirilmeli ve gösterilmelidir. 

 
• Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izleniyor, 

değerlendiriliyor ve gösteriliyor mu? 

 

• Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izleniyor, 

değerlendiriliyor ve gösteriliyor mu? 

 Entegre eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte her kurul sonunda ilgili kurul 

ve kurul sonu sınavına yönelik olarak öğrenciler ile “kurul sonu toplantıları” 
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yapılmakta ve bu toplantılardan alınan geri bildirimler ilgili kurulun ders anlatan 

öğretim üyeleri ile yapılan kurul sonu değerlendirilmelerinde tartışılmaktadır. 

Ayrıca eğitim komisyonu ve ölçme değerlendirme kurulu tarafından sınavların 

yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu konu ile ilgili 

ayrıntılı bilgi Standart 5.1’de verilmiştir. 

 Ayrıca Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinden sınavlarda başarı durumu ve 

harf notu dağılımları izlenebilmektedir ve gerekli durumlarda Ölçme Değerlendirme 

Kurulu ile paylaşılmaktadır. Sınıf düzeyini de gösteren bu tür bir rapor örneği 

aşağıda verilmiştir. 
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4. ÖĞRENCİLER  

4.1. Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika 

TS.4.1.1. 
Tıp fakültelerinin hedefleri, yürüttükleri eğitim programının özellikleri, insan gücü 

ve altyapı kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında 

mutlaka politikası, görüşü ve önerileri olmalıdır 

 
• Fakültenin öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında kurumsal politikası, 

görüşü ve önerileri var mı? Açıklanmış ve üst kurullara (Rektörlük, YÖK) 

iletilmiş mi?  

 

• Fakültenin öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında kurumsal politikası, 

görüşü ve önerileri var mı? Açıklanmış ve üst kurullara (Rektörlük, YÖK) 

iletilmiş mi? 

 ÖSYM, her yıl yayınlayacağı kontenjanlar için fakültelerden görüş 

almaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi de her yıl fakültenin olanaklarına ve 

kaliteli eğitime dair kontenjan önerilerini Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve 

Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bildirmektedir (Ek 4.1.). 

 Fakültemize, LYS ile yerleşen öğrencilere ek olarak, lise birincileri, 

TÜBİTAK kontenjanı, KKTC özel kontenjanı, hükümetler arası anlaşmalar 

kapsamında Kültürel Değişim Programları (Hükümet Bursu), Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Sınavı (YÖS), Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı 

(TCS), İslam Kalkınma Bankası Bursu (İKB) kontenjanı ve ÖSYS özel kontenjanı 

(ilk üç yıl yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde okuduktan sonra geri kalan 

eğitimlerini Fakültemizde tamamlamak üzere) ile öğrenciler de yerleşebilmektedir. 

Ek olarak her dönem için “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans 

Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, yatay geçişlerde başarı 

sınırlaması ve 18 Mart 2016 tarihinde yapılan değişiklikler çerçevesinde belirlenen 

kontenjan ve koşullar doğrultusunda yatay geçiş öğrencileri alınabilmektedir (Ek 

4.2.). Fakültemiz 2016-2017 Yatay geçiş kontenjan önerileri, eğitim komisyonu 

kararları, öğrenci sayıları ve başvuruda istenen belgeler ekte sunulmuştur (Ek 4.3-

4.6.). 

 Fakültemiz, mevcut altyapı ve olanakları göz önüne alarak; klinik öncesi 

laboratuvar olanaklarının sınırlı olması, öğretim üye sayısı, Dönem 1, 2 ve 3 

öğrencilerinin eğitim gördüğü mevcut amfi kapasitelerinin sınırlı olması, 2016-2017 

Eğitim Öğretim Yılı öncesi açık olan Hazırlık sınıflarından Dönem 1 eğitimine 
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geçen öğrenci sayısı, mevcut kontenjan dışında okul birincileri, Türkiye Burslusu 

öğrenciler, Afganistan Burslusu, Suudi Arabistan Burslusu, İslam Kalkınma Bankası 

Burslusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kontenjanından, Özel 

Durumlarda (Ek Madde-2) Yatay Geçiş ile yerleşen öğrenci sayılarına bağlı olarak 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında 200; 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 190; 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında 150 öğrenci istenmiş; aynı olanaklar göz önünde 

bulundurarak 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 150 öğrenci olarak öneri 

göndermiştir. Son üç yıla ait öğrenci kontenjanları ile toplam öğrenci sayımız Tablo 

1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Son 3 yıla ait öğrenci kontenjanları ve toplam öğrenci sayıları 

 

 Belirlenen kontenjanlar dışında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, “Geçici 

Koruma Altındaki Suriyelilerin Üniversite Başvurusu”, Eğitim Komisyonu 

tarafından değerlendirilerek belirli şartları sağlayan öğrenciler kabul edilmiştir (Ek  

4.7.). 

 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen “Olağanüstü Hal 

Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname” kapsamında kapatılan bazı vakıf yükseköğretim kurumları öğrencileri 

hakkında alınan karar ile ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirilmeleri yapılmıştır 

(Ek 4.8.). 

 Ayrıca her dönem, “UÜ Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” 

kapsamında bir komisyon oluşturularak (Ek 4.9.), yapılan mülakat ile 

değerlendirilen öğrencilerden fakültemize kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 

de bulunmaktadır. “Yurt Dışından Öğrenci Kabulü” kapsamında kontenjan önerileri, 

Öğretim 

Yılı 

UÜTF 

Kontenjan 

Önerisi 

YÖK 

Kontenjanı 
Yabancı uyruklu 

TÜBİTAK 

Burslu 

Yatay 

Geçiş 
GATA 

1. sınıf 

kayıt 

yaptıran 

UÜTF 

toplam 

öğrenci 

sayısı 

2014-2015 200 275+7 
10 

(YÖS) 

7 (Türkiye 

Burslusu) 
- 4 1 304 782 

2015-2016 190 275+7 
24 

(YÖS) 
7 (TCS) 1 5 - 319 190 

2016-2017 150 270+7 
40 

(YÖS) 
5 (TCS) - 7 - 326 2060 
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sınav duyurusu, fakültemize kabul edilen öğrencilere ait bilgiler ekte sunulmuştur 

(Ek 4.10.). 

 Fakültemizin altyapı olanakları ve öğretim kadrosuna göre belirlemiş olduğu 

kontenjan önerilerine karşı giderek artan sayıda öğrenci mevcudumuz ile eğitime 

devam edebilmek için kurum kendi içinde önlemler almaya çalışmaktadır. Özellikle 

klinik öncesi Dönem 1-3 öğrencilerinin kullanımı için 3 adet yeni amfi inşaatı için 

projelendirme çalışmaları, amfilerin tekrar gözden geçirilmesi ve alt yapı 

eksikliklerinin tamamlanması (havalandırma, aydınlatma, ek sıra vb.) ile başlamıştır. 

Fakültemiz Dönem 1 ve 2 mevcutlarının 400’ü geçmesi nedeniyle yeni dersliklerin 

yapılması gündeme alınmışsa da henüz gerçekleştirilememiştir. Derslik 

yetersizliğine rağmen, klinik öncesi dönem eğitimi hiçbir bir şekilde sekteye 

uğramamıştır. Bu konuda yapılan ve ihalesi tamamlanan yeni derslik /uygulama 

laboratuvarları ile ilgili ayrıntılı bilgi Standart 7.4.’de verilmiştir. 

 Temeli 2010 yılında atılan ve devlet üniversiteleri arasında ilk merkez 

niteliği taşıyan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), 18 

Ocak 2016 tarihinde resmi olarak açılmıştır (Resim 1). Açıldığı günden itibaren 

öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerinde, alan içi ve alan dışı 

seçmeli derslerin yapılmasında önemli bir yer tutmuştur. Dönem 1 entegre eğitim 

programında yer alan “İnteraktif Eğitim Ders Saatleri”nde, 28 gruptan oluşan 

yaklaşık 400 öğrenci farklı eğitim uygulamaları (İlk Hasta Deneyimi, Temel Klinik 

Beceriler, Stetoskop Kullanımı, Siber Anatomi, Anatomi İnteraktif Yazılımlar, 

Mikroskopi, Nörolojiye Merhaba, Acil Senaryo, Tıp ve Müzik, Tıp ve Sanat, Tıp ve 

İnternet, Stres ve Zaman Yönetimi) almışlardır. Bunun yanı sıra öğrenci toplulukları 

da USİM’in farklı eğitim salonlarında kendilerine ait faaliyetleri yürütmüşlerdir. 
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Resim 1. İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Açılış Töreni 

(18 Ocak 2016) 

 

GS.4.1.1. 

Tıp Fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda çalışmalar yapmalı, ulusal politika belirleyici ve uygulayıcılara katkı 

sunmalıdır.    

 
• Fakültenin öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda çalışması ve katkısı olmuş mu?  

 

• Fakültenin öğrenci seçimi ve sayısıyla ilgili ulusal bir politika 

oluşturulması konusunda çalışması ve katkısı olmuş mu? 

 Fakültemiz, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda ulusal görüş oluşturmak üzere yapılan faaliyetlerde yer almaya özen 

göstermektedir. Fakültemiz idari temsilcileri, Tıp Fakültesi Dekanları Konseyi’nin 

düzenlediği toplantılara ve Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantılarına 

katılmış ve fakültemizin öğrenci alımı ile ilgili görüş ve önerilerini bu toplantılarda 

sunmuşlardır (Ek 4.11.).  

 

151 
 



 
 

4.2. Öğrenci temsiliyeti 

TS.4.2.1. 
Tıp Fakülteleri eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde eğitimin önemli bir paydaşı 

olarak öğrenci temsiliyetini mutlaka sağlamalıdır. 

 • Eğitim programının organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci temsiliyeti 

sağlanmış mı?  

 

• Eğitim programının organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci temsiliyeti 

sağlanmış mı? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, YÖK tarafından yayınlanmış 

Yönetmelik ve Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’ne (Ek 4.12.) 

http://tip.uludag.edu.tr/dosya/yonerge19.pdf) göre her Eğitim-Öğretim Yılı 

başlangıcında, “Öğrenci Konseyi Temsilcisi” (Ek 4.13.), “Fakülte Temsilcisi” (Ek 

4.14.) ve “Öğrenci Sınıf Temsilcilikleri” (Ek 4.15.) seçimleri yapılmaktadır.  

 Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında “Öğrenci Sınıf 

Temsilciliği” için ilk defa propaganda saati (Resim 2, 3, 4) ve seçim pusulası 

hazırlanmıştır (Ek 4.16.).  

  
Resim 2. Propaganda saati    Resim 3. Propaganda saati 

Merve Nilda Kaçar, Doğukan Küpeli Gizem Vatansever, Fatih Ozan 

 
Resim 4. Propaganda saati 

Batuhan Küçük, Oğuzhan Ergin 
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 Seçilen Öğrenci Sınıf Temsilcileri, Ocak 2010 tarihinden itibaren Tıp 

Fakültesi Eğitim Komisyonuna katılmakta ve her hafta yapılan bu toplantılarda 

eğitimle ilgili konulardaki kararlarda fikirlerini ve öğrencilerin dilek-istek ve 

şikâyetlerini paylaşmaktadırlar (Ek 4.17.). 

 Fakültemiz sınıf temsilcileri sadece Eğitim Komisyonundaki kararlara 

katılmakla kalmamış, sınav takvimi hazırlıklarında da önemli görevler 

üstlenmişlerdir. Fakültemiz entegre eğitim sistemine başlayıncaya kadar Dönem 1, 2 

ve 3 ara sınav ve yıl sonu sınav takvimi öğrencilerin ve sınıf temsilcilerinin önerileri 

üzerine hazırlanmış, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında başlayan entegre eğitim 

sistemi ile sadece Dönem 2 ve 3 sınav takvimleri (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, 

bütünleme sınavı) öğrenci ve sınıf temsilcilerinin önerileri alınarak hazırlanmıştır. 

Sınıf temsilcileri, öğrencilerin kendi sınıflarında aldıkları zorunlu ve seçmeli dersler 

ile üst ve altsınıftan aldıkları seçmeli dersleri de kontrol ederek bu konuda gerekli 

bütün sorumlulukları yerine getirmişlerdir. 

 Öğrenci temsiliyeti, Fakülte temsilciliği ve öğrenci konseyinde yer alma 

yanında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(TEPDAD) tarafından alt komisyonlarda (UTEAK, Standartlar, Eğitim) görev 

almak ve tıp eğitimi ile ilgili konularda toplantı ve kurum ziyaretlerine katılabilmek 

için Dernek tarafından Fakültemizden bir öğrencinin görevlendirilmesi talebinde 

bulunulmuştur. Bu talep üzerine Dekanlık tarafından Dönem 2 öğrencisi Esma 

Hande SÖZÜBATMAZ, “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu”nda temsilci 

olarak görevlendirilmiştir (Ek 4.18.). Fakülte temsilcimiz Esma Hande 

SÖZÜBATMAZ, 18.02.2017–03.05.2017 tarihleri arasında İzmir, Ankara ve 

Denizli’de düzenlenen TEPDAD toplantılarına görevli olarak ve yolluk-yevmiye-

konaklama ücretleri karşılanarak katılmıştır (Ek 4.19.).  

 

 

GS.4.2.1. 
Tıp Fakültelerinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin yer alması 

için temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir. 

 

• Tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını 

sağlamaya yönelik Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu vb. bir yapı ve işleyiş 

oluşturulmuş mudur?  

• Öğrenci temsiliyeti tanıtılıyor ve katılım özendiriliyor mu? 
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• Tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını 

sağlamaya yönelik Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu vb. bir yapı ve işleyiş 

oluşturulmuş mudur?  

 Fakültemizde tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı 

olarak katılımını sağlamaya yönelik özel bir yapı oluşturulmamışsa da sınıf 

temsilcileri hem kendi aralarında hem de klinik öncesi eğitim dönemindeki her 

öğrenci ile sosyal medya olanaklarını da kullanarak (facebook, whatsapp, telegram, 

vb.) sürekli iletişim içindedirler. Sınıf temsilcileri, öğrenci görüş, fikir ve isteklerini 

üst yönetime iletme konusunda bütün bu ağları kullanmakta ve öğrencilerin iletmek 

istediklerini öğretim üyeleri ve yönetim ile paylaşmaktadırlar. Bu paylaşım sonrası 

alınan kararları da yine aynı yollarla bütün öğrencilere duyurma konusunda gerekeni 

yapmaktadırlar. Ayrıca öğrenci topluluklarının kendi içlerinde “Tıp Eğitimi Kolu” 

şeklinde yapılanmaları da bulunmakta ve ulusal görüşlerin ve deneyimlerin 

paylaşıldığı toplantılara katılarak, öğrencileri, öğretim üyeleri ve üst yönetimi de 

bilgilendirmektedirler.  

 Uludağ TTÖB üyelerinden Mert Canbek (Dönem 2 öğrencisi), Tıp Eğitimini 

Geliştirme Derneği (TEGED) tarafından 15-17 Mart 2017 tarihleri arasında 

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmiş olan Ulusal 

Tıp Eğitimi Sempozyumu’na davet edilmiş ve bu sempozyumda “Öğrenci 

Gözünden Klasik ve Entegre Sistemde Ölçme Değerlendirme Karşılaştırılması” 

isimli bir sunu yapmıştır. 
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• Öğrenci temsiliyeti tanıtılıyor ve katılım özendiriliyor mu? 

 Öğrenci temsiliyetinin tanıtımı ve özendirilmesi için eğitim-öğretim yılı 

başında öğrenci temsilcilerine açılış haftasında sunum yaptırılmakta, onun dışında 

tanışma günleri düzenlenmektedir. Temsilcilik için idari düzeyde bütün öğrencilere 

hem eğitim birimlerinde hem de otomasyonda duyurular yapılmaktadır. Temsilcilik 

için aday başvuruları da bu duyuruların bütün öğrencilere ulaştığının önemli bir 

göstergesidir (Ek 4.20.). 

 Eğitim-öğretim ile ilgili bütün süreçlerde yer alan öğrenci temsilcileri Eğitim 

Komisyonunda, Fakülte öğrenci temsilcimiz de Program Değerlendirme ve Ölçme 

Değerlendirme Kurullarında görev yapmaktadırlar (Ek 4.21.). 

 

4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri 

TS.4.3.1. 
Tıp Fakültelerinde öğrenciler için akademik, sosyal danışmanlığı hizmetleri mutlaka 

sağlanmalı ve sürdürülmelidir. 

 
• Öğrencilere akademik ve sosyal anlamda danışmanlık hizmeti 

sağlanıyor mu?  
 

 

• Öğrencilere akademik ve sosyal anlamda danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu? 

 Fakültemizde tüm öğrenciler (Dönem 1-6) için yapılandırılmış akademik, 

sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerin temel 

amacı, “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi”nde de 

belirtildiği üzere (Ek 4.22.) (http://tip.uludag.edu.tr/dosya/ogrenci-danismanligi-

yonergesi.pdf) “öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim ile ilgili 

karşılaşacakları sorunlara çözüm aramak, gerek öğrenciler arasındaki gerekse 

öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, 

öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya çalışmak”tır. Bu amaçla Dekanlık tarafından 

öğretim üyelerine her dönemden en az 1 öğrenci olmak üzere danışman öğrenci 

listesi gönderilmektedir (Ek 4.23.). Danışman öğretim üyelerinin öğrencileriyle 

kendi belirledikleri zamanlarda toplantı yapmaları öngörülmektedir. Bu toplantılarda 

öğrencilere Öğrenci Tanıma ve Takip formları doldurulmakta, böylece öğrencilerin 

gerektiğinde sosyal, barınma, burs ve varsa psikolojik danışma hizmetlerini almaları 

sağlanmaktadır (Dijital alt yapısı sağlanan bu formlara otomasyon sisteminden de 

ulaşılabilmektedir). Ayrıca klinik öncesi eğitim döneminden blok eğitim dönemine 

geçebilmeleri için danışmanın onayı ile TIPSUNUM kodlu Klinik Öncesi Araştırma 
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ve Sunum etkinliğinin, Aşama 2 eğitim döneminde de sorumlu oldukları 

seminerlerin tamamlanması gerekmektedir (Ek 4.24.). 

 Bu hizmetin yanı sıra Dönem 1 öğrencilerine, eğitim-öğretim döneminin ilk 

haftası Bursa’ya, üniversiteye ve fakülteye uyumlarının sağlanması amacıyla 

hazırlanmış olan uyum dersleri bulunmaktadır (Ek 1.23.b.). Bu hafta boyunca 

fakülte, ders programı ve sınav yönergelerinin tanıtımının yanı sıra, öğrenci 

toplulukları ve medikososyal hizmetler vb. hizmetlerin tanıtımları yapılmakta; bu 

tanıtımlarda öğrenciler de görev almaktadır. 

 

GS.4.3.1. 

Tıp fakültelerinde akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve 

mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir. Danışmanlık hizmetinde engelli 

öğrencilerin gereksinimlerinin saptanması ve giderilmesi ile ilgili faaliyetler de yer 

almalıdır.  
 

GS.4.3.2. Tıp fakültelerinde öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.  

GS.4.3.3. 
Tıp fakültelerinde öğrenciler için kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya 

danışmanlığı hizmetleri sağlanmalıdır.  

 

• Akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve mezunlar için 

kurumsal hale getirilmiş mi?  

• Öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu?  

• Öğrencilere kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya danışmanlığı hizmeti 

sağlanıyor mu? 

 

• Akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve mezunlar için 

kurumsal hale getirilmiş mi? 

 Fakültemizde yukarıda açıklanan akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri 

kurumsallaştırılmıştır. Mezunlar için “Uludağ Üniversitesi Mezunlar Danışma 

Kurulları Yönergesi” (Ek 4.25.) bulunmakta ve yılda 1 kez toplantı 

düzenlemektedirler. Ayrıca eğitimin geliştirilmesi amacıyla da mezunlarımızla 

toplantı yapılmaktadır.  

 Ayrıca Tıp Fakültesi web sayfasında yer alan ve Türkiye çapında bir ilk olma 
niteliği taşıyan “Mezunlar için” sekmesindeki “Mezunlarımız” başlığı altında, 
fakültenin kurulduğu günden bugüne kadar mezun olan bütün öğrencilerimizin 
isimleri, çalıştıkları yer, yaşadıkları il ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, Prof. Dr. N. 
Şimşek Cankur tarafından sürekli güncellenmekte olan bir bilgi ve iletişim ağımız 
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mevcuttur (Resim 5). Bu iletişim ağının üzerine sosyal ve akademik danışmanlık 
hizmetlerinin eklenmesi gelecek dönem planlarımız arasında yer almaktadır. 

 

 
Resim 5. UÜ Tıp Fakültesi Mezunlarımız sayfası 

 
• Öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu?  

 Fakültemizde öğrencilere yönelik özel bir psikolojik danışmanlık birimi 
bulunmamaktadır. Ancak, danışman öğretim üyesi ile öğrencinin yaptığı düzenli 
görüşmeler sırasında özel bir sorun saptandığı zaman danışman öğretim üyesi, 
Danışmanlar Yönergesi’nin 5. maddesinde yer alan ve eğitimden sorumlu Dekan 
Yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden 
birer öğretim üyesi, Psikiyatri Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalından bir öğretim üyesi ve bir klinik psikologdan oluşan “Öğrenci 
Danışmanlar Kurulu”na başvurmakta ve öğrenciye gerek duyduğu destek hizmetinin 
sağlanması konusunda gerekenler yapılmaktadır. Bu süreç boyunca öğrencinin 
kişisel haklarını zedeleyecek herhangi bir bildirim veya duyuru yapılmamakta, süreç 
gizlilik içinde tamamlanmaktadır. 

 
• Öğrencilere kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya danışmanlığı hizmeti 

sağlanıyor mu? 

 Öğrencilere mezuniyet sonrası eğitim olanakları, uzmanlık alanları, yüksek 

lisans ve doktora seçenekleri ve araştırma merkezleri ile ilgili danışman öğretim 
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üyeleri tarafından ve kariyer günleri toplantılarında bilgi verilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun yanı sıra öğrenci topluluklarımızdan Uludağ Bilimsel Araştırmalar 

Topluluğu (UBİAT), etkinlikleri çerçevesinde her yıl “Kariyer Günleri” adı altında 

öğrencileri farklı alanlardan öğretim üyeleri ile buluşturmakta ve alanlarındaki 

tecrübe ve yenilikleri anlatmalarını sağlamaktadır. Ayrıca Genç Yeryüzü Doktorları 

topluluğu da “Tecrübe Saati” adı altındaki etkinliği sayesinde öğretim üyeleri ile 

öğrencileri bir araya getirmişlerdir. Uludağ-TTÖB, soru – cevap şeklinde devam 

eden, öğretim üyeleri ile öğrencileri bir araya getiren “The Midday Show Starring 

TURKMSIC” adı ile bir etkinlik yapmaktadır. 
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4.4. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar 

TS.4.4.1. 
Tıp Fakülteleri öğrencilere mutlaka sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları 

sağlamalıdır. 

 
• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanıyor mu?  

• Öğrenci etkinlikleri ve kulüp, komite şeklindeki örgütlenmeler teşvik ediliyor, 

gerekli olanaklar sağlanıyor mu?  

 

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanıyor mu?  

 Hem üniversite genelinde hem de fakültemizde öğrencilere sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif olanaklar sağlanmaktadır. Üniversitemizde “Kültür Sanat 

Toplulukları”, “Bilim Toplulukları”, “Spor Toplulukları” ve “Mesleki Topluluklar” 

sınıflandırması altında 182 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklara ait genel 

bilgi Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında 

yer almaktadır 

(http://www.uludag.edu.tr/saglikkultur/default/konu/966).  

 
  Fakültemizde “Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş, İşleyiş ve 

Etkinlik Esasları Yönergesi”ne (Ek 4.26.) göre kurulmuş topluluklarımız 

bulunmaktadır. Aktif olarak etkinlik düzenleyen topluluklarımız: “Uludağ Bilimsel 

Araştırmalar Topluluğu (UBİAT)”, “Sağlık-Etik Düşünce Topluluğu”, “Türk Tıp 

Öğrencileri Birliği – Uludağ (TTÖB-TURKMSIC)” ve “Genç Yeryüzü 

Doktorları”dır. “İnsancıl Tıp Topluluğu” ve “Genç Yeryüzü Doktorları”, yılda en az 

iki aktivite yapmadıkları, en az 30 üye şartını sağlayamadıkları vb. nedenlerle 

kapatılmışlardır. Bununla birlikte yeni öğrenci toplulukları da kurulmaya devam 

etmektedir: Uluslararası Doktorlar Birliği Öğrenci Topluluğu (AİD), Kök Hücre 

Topluluğu, Genç Hekimler Birliği Topluluğu. Fakültemize ait öğrenci 

topluluklarının faaliyet listesi ektedir (Ek 4.27.). 

 

 

160 
 

http://www.uludag.edu.tr/saglikkultur/default/konu/966


 
 

 
  

  Tıp Fakültesi kaynaklı olmayıp Üniversite temelindeki bazı topluluklara 

danışmanlık yapan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Aynı şekilde Üniversite 

genelindeki öğrenci topluluklarına üye olan öğrencilerimiz de bulunmakta ve 

topluluk faaliyetlerine katılmaktadırlar (Fotoğraf Amatörleri Topluluğu, Gün Batımı 

Topluluğu, LÖSEV Topluluğu, AKUT Arama Kurtarma Topluluğu, Bisiklet 

Topluluğu, Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Uludağ Oryantiring Topluluğu, 

Üniversiteli Bursasporlular Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, İdealist 

Düşünce Topluluğu, Yurtdışı Eğitim ve Kültür Topluluğu, Asrın İlim Taliplileri 

Topluluğu). Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 

olan topluluklarımız çalışma ve etkinliklerini sürdürmekte ve her yıl faaliyetlerini 

rapor halinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunmaktadırlar.  

  Öğrencilerimiz sosyal-kültürel faaliyetlerde olduğu kadar sportif 

faaliyetlerde de yer almaktadırlar. Öğrencilerimizin yer aldıkları takımlar: 

Erkek Satranç Takımı  

Erkek Kayak-Snowboard Takımı  

Erkek Tenis Takımı 
Kadın Eskrim Takımı 
Erkek Eskrim Takımı 
Kadın Oryantiring Takımı 
Erkek Oryantiring Takımı 
Kadın Voleybol Takımı 
Erkek Voleybol Takımı 
Erkek Futbol Takımı 
Masa Tenisi 
Kadın Basketbol Takımı 
Erkek Basketbol Takımı’dır. 
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 Öğrenciler, sportif faaliyetler ve müsabakalar için Üniversite tesislerini 

kullanmaktadırlar ( http://uludag.edu.tr/konu/view/31): 

 

TESİS ADI ADET KAPASİTE AÇIKLAMA 

FUTBOL SAHASI 1 1500 kişilik 
Çim zeminli, nizami 
ölçülerde, tek tribün,  
4 soyunma odalı 

HALI SAHA 2 ---- Işıklandırmalı 
BASKETBOL / 
VOLEYBOL SAHASI 2 ---- Açık alanda, nizami 

ölçülerde, asfalt zeminli 

İLAHİYAT SPOR SALONU 1 500 Kişilik 
Fethiye Köyünde, nizami 
ölçülerde, tek tribünlü, 4 
soyunma odalı, ışıklandırmalı 

SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 
SPOR SALONU 1 ---- 

4 Soyunma odalı ve duşlu, 
tribünsüz, ışıklandırılmış, 
kauçuk zeminli, ısıtma-
soğutma sistemli 

ESKRİM SALONU 1 ---- 
4 Soyunma odalı ve duşlu, 
tribünsüz, ışıklandırmalı, 
kauçuk zeminli, ısıtma-
soğutma sistemli 

SPOR MERKEZİ 1 ---- 
Yüzme havuzu binasında yer 
alan salonda pilates, fitness 
ve güç geliştirme sporları için 
uygun şartlar mevcuttur. 

KAPALI TENİS 
KORTLARI  1500 Kişilik 

Nizami ölçülerde, sert 
zeminli, ışıklandırılmış, tek 
tribünlü 

ASFALT TENİS 
KORTLARI 2 ---- Nizami Ölçülerde 
TOPRAK TENİS 
KORTLARI 4 ---- Işıklandırmalı 
SAĞLIKLI YAŞAM 
PARKURU 1 ---- 440 metre toprak zeminli 

 

  Üniversite içinde düzenli olarak çeşitli alanlarda “Spor Oyunları” 

düzenlenmektedir (Ek 4.28.). Fakülteler arası yapılan “2017 Spor Oyunları”nda 

Erkek Basketbol Takımımız ilk sekizde yer almış, Kadın Basketbol takımımız 2., 

Kadın Voleybol Takımımız 2., Erkek Futbol Takımımız 3. ve Erkek Eskrim 

Takımımız 1. olmuşlardır. 
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• Öğrenci etkinlikleri ve kulüp, komite şeklindeki örgütlenmeler teşvik 

ediliyor, gerekli olanaklar sağlanıyor mu? 

 Uludağ Üniversitesi genelinde ve Tıp Fakültesi içinde öğrencilere sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılması ve bu etkinliklere katılım 

sağlanması için öğrenciler teşvik edilmektedir. Öğrencilere, yıl boyu yaptıkları 

etkinlikler için ihtiyaçları olan derslik, amfi, oda ve gerekirse Prof. Dr. Mete Cengiz 

Kültür Merkezi Salonları tahsis edilebilmektedir. Öğrencilere henüz sağlanamayan 

tek alan, tiyatro provaları için gerekli olan büyüklükte bir salondur. Bu konunun kısa 

zamanda çözüme kavuşabilmesi için Dekan ve Dekan Yardımcısı ile görüşmeler 

yapılmış, öğrencilerin nasıl bir alana ihtiyaç duyduklarına dair genel bilgi alınmıştır. 

Bunun dışında öğrencilerimiz gerek topluluklarına gerekse de mezuniyet komitesine 

gelir sağlayabilmek için kermes düzenlemektedirler. 

 Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin de topluluklara katılma konusunda 

bilgi verme ve teşvik etme amaçlı uyum haftasında (Ek 1.23.b.), tanıtım günlerinde 

ve amfilerdeki tanıtım saatlerinde topluluk başkan ve üyeleri ile öğrenciler 

buluşturulmaktadır. 

 

GS.4.4.1. 
Tıp Fakülteleri öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katılmaları 
özendirilmeli ve katılımlarının akademik başarı değerlendirmelerine katkısını 
sağlamalıdır. 

GS.4.4.2. 
Tıp Fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile öğrenciler 
ve öğretim elemanlarının etkileşimlerinin arttırılmasını sağlamalıdır. 

GS.4.4.3. 
Tıp Fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik 
destek olanakları sağlamalıdır. 

 

• Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak sağlanıyor 
mu?  

• Öğretim üyesi-öğrenci etkileşimini güçlendiren sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif etkinliklere katılım destekleniyor mu?  

• Gereksinimi olan öğrencilere burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik destek 
olanakları sağlanıyor mu?  
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• Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak sağlanıyor 
mu? 
 Fakültemiz öğrencileri, topluluk etkinlikleri, kongreler, kültürel, sosyal, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerde yer almalarının yanında eğitim aldıkları mesleğin 
getirilerinden biri olan sosyal sorumluluk konusunda da oldukça duyarlıdırlar. Her 
öğrenci topluluğu, sosyal sorumluluk adı altında faaliyet göstermektedir. UBİAT, 
Sağlık ve Etik Düşünce ve TTÖB-Uludağ; anaokulu, kolej ve liselerde, 
huzurevinde, AVM’lerde ve meydanlarda farkındalık ve bilinçlendirme etkinliği 
başlığında hijyen, sağlık, KOAH, obezite, meme kanseri, HIV ve AIDS, tıp fakültesi 
tanıtımı, kan bağışı, hipertansiyon, diyabet ve beyin hakkında öğrencileri ve halkı 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir (Resim 6, 7, 8, 
9). 
 

 
Resim 6. Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu 

Kan Ver, Can Ver Kampanyası 
 

 
Resim 7. UBİAT, Beyin Farkındalık Haftası  

Huzurevi Ziyareti 
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Resim 8. Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu  

Türkiye çapında gerçekleşen kitaplık kampanyası 
 

  
Resim 9. Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Hipertansiyon  

Bilinçlendirme Etkinliği 
 
 Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğunun 18 yıldır gerçekleştirdiği “Çadır 
Projesi”, Bursa’daki sosyoekonomik düzeyi düşük olan yerleşim birimlerinde 
ücretsiz muayene, tedavi, eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmetlerini 
öğrencilerin, danışman öğretim üyesi ve elemanları ile katılmak isteyen diğer 
öğretim üyeleri ile birlikte planlanmaktadır. Medyada da haber olarak yer alan proje 
(www.uludag.edu.tr/haber/view/3145, 
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https://www.youtube.com/watch?v=vSIjm1pwSvc&sns=em), öğrencilerin sosyal 
sorumluluk bilincini artırdığı ve her sene katılımın özendirildiği bir etkinlik olarak 
devam etmektedir (Resim 10, 11, 12). 

 

 
Resim 10. Çadır Projesi, Karacabey Kurşunlu İlkokulu 

 
 
 

 
Resim 11. Çadır Projesi, Esence Süleyman Avcı Ortaokulu 

 

 
Resim 12. Çadır Projesi, Karacabey Karakoca İlköğretim Okulu 

 
 Uludağ Türk Tıp Öğrencileri Birliği de sosyal sorumluluk projesi olarak 
“Bizim Köy” adı altında Yaylacık köyü ilk ve ortaokulunda hem eğitim-öğretim 
faaliyeti hem de sağlık hizmeti faaliyetlerini içeren bir etkinlik yapmışlardır. Bu 
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etkinlik medyada da yer almıştır. 

 
 
 Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Dönem 1, 2 ve 3’te 
“Sosyal Sorumluluk Projesi” isimli seçmeli ders açılmıştır. Eğitim Fakültesinden bu 
konularda yetkin bir öğretim üyesi bu dersi verecektir. 

 

• Öğretim üyesi – öğrenci etkileşimini güçlendiren sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif etkinliklere katılım destekleniyor mu? 
 Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma (UBİAT), Türk Tıp Öğrencileri 
Birliği – Uludağ (TTÖB) ve Genç Yeryüzü Doktorları (GYYD) topluluklarının 
“Kariyer Günleri” ve “Tecrübe Saati” etkinliklerinin yanı sıra UBİAT, Duyarlılık 
Projesi olarak tasarlanmış, 13-16 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa’da ilk defa 
yapılan ve öğretim üyelerinin katkılarıyla zenginleşen “Beyin Farkındalık Haftası” 
düzenlemiştir.  
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 Ayrıca UBİAT, her yıl farklı bir ana başlığın irdelendiği ve ulusal düzeyde 
öğrenci katılımının gerçekleştiği, bilimsel olduğu kadar güçlü bir sosyal programa 
da sahip olan “Öğrenci Kongresi” düzenlemektedir.  

 
 

  Bursa’da, 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Tıp Eğitiminde 
Simülasyon Sempozyumu ’17: Medikal Simülasyona Multidisipliner Yaklaşım” 
sempozyumunda Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TTÖB) Tıp Eğitimi Kolu tarafından 
hazırlanan “Öğrenci Çalıştayı”na yer verilmiş ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Bahar Baş tarafından öğrenci gözüyle simülasyon 
deneyimleri paylaşılmıştır (Resim 13, 14 ve 15). 
 

 
Resim 13. Sempozyum Bilimsel Programı, Öğrenci Çalıştayı 
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Resim 14. Bahar Baş Resim 15. (soldan sağa) Burcu Becermen,  
   Hakan Çırnaz, Mert Canbek, İlker Gökay Güney 

 
 Öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Kongre ve toplantılara katılımları 
için gösterdikleri istek, çoğu öğrencimizin derslerden izinli sayılmaları, yolluk ve 
gündelikli olarak görevlendirilmeleriyle teşvik edilmektedir. 
 Fakültemiz Dönem 3 öğrencilerinden Nevriye Gül ADA, Methiye 
BOZKURT, Büşra KOÇAK, Ayşe Şebnem SEVELLİ ve Arife ÖZKÜÇÜK, Aralık 
2015 tarihinde British Medical Journal (BMJ) bünyesindeki Student BMJ (The 
International Medical Journal for Students)’de öğrencilikleri boyunca devam etmek 
ve uluslararası yayınları İngilizce değerlendirmek üzere hakem heyetine kabul 
edilmişlerdir (Resim 16).  
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Resim 16. ‘Student BMJ Dergisi’ hakemliğine seçilen öğrencilerimiz 
 

 İlk olarak Ocak 2017’de patent başvurusu ile yola çıkan Dönem 5 
öğrencimiz Selin YAVUZ, Uludağ Üniversitesi VI. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri 
kapsamında düzenlenen “İyi Fikir İş Projeleri Yarışması”na “Mutlu Şant” isimli 
hidrosefali hastalarının beyninde oluşan sıvıyı karın bölgesine aktaran güvenli ve 
uzun süre kullanılan şant yapımı projesi ile başvurmuş ve birinci seçilmiştir (Resim 
17 ve 18). Öğrencimiz, 10 bin TL’lik ödülün yanı sıra Uludağ Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Fonundan da 150 bin TL’lik destek kazanmıştır. Fakültemiz 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Taşkapılıoğlu 
ve çalışma arkadaşları ile BAP projesi geliştiren YAVUZ, Japonya/Kobe’de 
düzenlenecek “Hydrocephalus 2017” kongresine Yönetimimiz tarafından yolluk ve 
gündelik ücreti karşılanarak desteklenmektedir (Ek 4.29.). Öğrencimiz Selin 
YAVUZ’un bu başarısı hem fakülte web sayfamızda hem de fakültemiz facebook 
sayfasında haber olarak duyurulmuştur (http://tip.uludag.edu.tr/duyuru/2017-08-
14.htm). 
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Resim 17. Selin Yavuz. AR-GE Günleri “İyi Fikir Yarışması” Proje Birincisi 

 

 
Resim 18. Selin Yavuz’un birincilik ödülü aldığına dair belge 

 
 Tıp Fakültesinin 3 ana öğrenci topluluğunun (UBİAT, Sağlık-Etik Düşünce, 
Uludağ TTÖB) ilk defa bir arada düzenledikleri etkinlik; “10 Kasım Atatürk’ü 
Anma” günü olmuştur. Öğrenci ve öğretim üyelerinin de katıldıkları bu özel günde 
her topluluktan 1 öğrenci Mustafa Kemal Atatürk’e dair sunumlar (Atatürk ve 
Bilim, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Sağlık) yapmışlardır (Resim 19). 
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Resim 19. Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarının ortak etkinlik:  

‘10 Kasım Atatürk’ü Anma’ 
 

 Öğrencilerimiz, akademik olduğu kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerde de 
bulunmaktadırlar. Tiyatro Topluluğu uzun zamandır herhangi bir oyun 
sahneleyememişse de bu aktivitenin tekrar başlatılması yönünde çalışmalar 
başlatılmıştır. Ayrıca, Uludağ TTÖB’nin düzenlediği sanat günlerinde, farklı sanat 
dalları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunmaktadır. 
 Dönem 1 Entegre eğitim programında yer alan 14 Mart Tıp Bayramı 
etkinliği için Dönem 3 öğrencileri Burcu BECERMEN ve İlker Gökay GÜNEY, 
öğretim üyesi ile birlikte sunum yapmışlardır (Resim 20). Dönem 3 
öğrencilerimizden Sefa ERMANCIK da, bu etkinlik için özel bir logo tasarlamış ve 
tasarlamış olduğu bu logo, etkinlik boyunca Prof. Dr. M Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde yer almıştır (Resim 21). 
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Resim 20. 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği 

(Burcu Becermen, Sezer Erer Kafa, İlker Gökay Güney) 

 
Resim 21. Sefa Ermancık tarafından tasarlanan 14 Mart logosu 

 
 Doç. Dr. Züleyha Alper’in yayın sahipliğinde ve öğrencimiz Burcu 
Becermen’in Genel Yayın Yönetmenliği’nde öğrencilerin yazılarının yer aldığı 
“Ta’bip” isimli bir dergi çıkarılmaktadır. 
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• Gereksinimi olan öğrencilere burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik destek 
olanakları sağlanıyor mu? 
 Fakültemizde gereksinimi olan öğrencilerimize burs, yarı zamanlı iş gibi 
ekonomik destek olanakları sağlanmış ve sağlanmaya devam etmektedir. 
Öğrencilerimizin yararlandıkları en temel burs, “Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Bursu”dur. “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Bursu Yönergesi”ne 
(Ek 4.30.) göre kayıtlı, başarılı ve muhtaç öğrenciler ile maaş almayan tıpta 
uzmanlık öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrencilerin, öğretim üyeleri bursundan 
yararlanmalarını sağlamak için eğitim-öğretim yılı başında duyurular yapılmaktadır 
(Ek 4.31.). Yönergeye göre gönüllü öğretim üyelerinin maaşlarından, kendi 
belirledikleri miktarda aktardıkları katkılarla oluşturulan burs havuzundan başarı ve 
gereksinim kriterlerine uygun olan öğrencilere burs verilmektedir ve bu katkı 
karşılıksız olarak devam etmektedir. 
 Öğretim üyeleri bursu dışında Tıp Fakültesi Burs Komisyonu, her eğitim-
öğretim yılı başında, fakültemize ayrılan kontenjan çerçevesinde öğrencilerimizi 
belirleyip kurumlara önermektedir. Bu öneri sonucunda farklı kurumlar, 
öğrencilerimize burs imkânı sağlamaktadırlar (Ek 4.32.). 
 Fakültemizde, ÖSYS tercih kılavuzunda Yüksek Öğretim Programlarının 
Koşul ve Açıklamaları kısmında yer alan koşul ve açıklamalar kısmında belirtildiği 
üzere, kayıt olan ve ilk 1500 sıralamasına giren öğrencilere eğitim bursu, ücretsiz 
öğle ve akşam yemeği ve Bursa dışında ikamet eden öğrenciler için konaklama 
imkânı sağlanmaktadır (Ek 4.33.). İlk kez 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 
başlatılan bu uygulama devam ettirilmektedir. Bu yıl 4 öğrencimize bu imkânlar 
sağlanmıştır (http://tip.uludag.edu.tr/duyuru/2016-08-17.htm). 
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 Burs almaya hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencilerimiz: 
Esra Ceylan - Türkiye 294.sü olarak: Ayda 1500 TL + Yurt + Yemek 
Nagihan Özdoğru - Türkiye 810.su olarak: Ayda 1000 TL + Yurt + Yemek 
Onur Alper - Türkiye 915.si olarak: Ayda 1000 TL + Yurt + Yemek 
Selim Şentürk - Türkiye 1072.si olarak: Ayda 500 TL + Yurt + Yemek bursu.  
 
 Belirtilen burslar dışında, fakültemizde eğitim görmekte olan yabancı 
uyruklu öğrenciler de burs imkânlarından yararlanabilmektedirler. Türkiye 
Burslusu, Afganistan Hükümet burslusu ve İslam Kalkınma Bankası burslusu 
öğrencilerimiz bulunmaktadır (Ek 4.34.). 
 Ayrıca üniversitemiz ilk kez kayıt yaptıran ve ara dönem kayıt işlemlerini 
tamamlayan öğrencilere yemek yardımında bulunmaktadır. Bu yardımdan 
yararlanmak isteyen öğrenciler için duyuru yapılmaktadır (Ek 4.35.). Yemek 
bursundan faydalanan öğrencilerimiz ekte sunulmuştur (Ek 4.36.). 
 Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
“Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırması Usul ve 
Esasları” doğrultusunda öğrencilerimizin kısmi zamanlı çalıştırılmasına imkân 
sağlanmaktadır (Ek 4.37.). Bu imkândan yararlanmak isteyen öğrencilere her dönem 
duyuru yapılmaktadır (Ek 4.38.). Bu duyurular üzerine başvuran öğrenciler 
arasından kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere dair belgeler ekte sunulmuştur (Ek 
4.39.). 
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4.5. Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim 

TS.4.5.1. 
Tıp Fakülteleri öğrencilerle her aşama/yılda sürekli ve düzenli iletişim sağlayacak 

mekanizmaları (sosyal, idari, akademik) mutlaka oluşturmalıdır. 

 
• Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim kurmaya yönelik hangi mekanizmalar 

kullanılmaktadır?  

 

• Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim kurmaya yönelik hangi mekanizmalar 

kullanılmaktadır? 

 Fakültemizde öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim kurmaya yönelik 

mekanizmalar bulunmaktadır: 

1. Fakültemize yeni başlayan her öğrencinin adres (aile/ev/yurt), e-posta 

adresi ve telefon numarası Birim Öğrenci İşleri’nde kayıtlıdır. Öğrenci ile olan her 

türlü iletişimde bu bilgiler kullanılmaktadır.  

2. Eğitimin ilk haftasında yapılan uyum haftası etkinliğinde öğrenciler, 

fakülte işleyişi, ders ve sınavlar, öğrenci işleri işleyişi ve personeli ve öğretim 

üyeleri tanıtılmakta ve iletişim kurmaları, soru sorabilmeleri için fırsat 

tanınmaktadır. 

3. Sınıf temsilcileri: Fakültemizde her dönemin sınıf temsilcisi 

bulunmaktadır. Temsilciler, Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmakta ve 

öğrencilerin dilek, istek ve şikâyetlerini toplantılarda dile getirebilmekte ve eğitim 

sırasında karşılaşılan sorunların tartışılıp çözüm bulunmasına yardımcı 

olmaktadırlar. Toplantılarda alınan kararlar da temsilciler aracılığıyla öğrencilere 

iletilmektedir. Her dönemin sınıf temsilcisi, öğrenciler arasında iletişimi sağlayan 

sosyal medya araçlarını (facebook, whatsapp, telegram, vb.) kullanmakta ve üst 

dönemler ile alt dönemler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. 

4. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için 2015 yılında “Bilgi Danışma Hattı” 

kurulmuş ve öğrenci işlerinden 2 personel görevlendirilmiştir (Ek 4.40.).  

5. Öğrencilerin sınav, danışman öğretim üyesi ile toplantı, ders değişikliği 

vb. konulardaki duyurulara ulaşabilmelerini sağlayan “Öğrenci Otomasyon Sistemi” 

bulunmaktadır. Otomasyon sistemi dışında her türlü duyuru, eğitim birimleri 

içindeki panolarda ve duyuru ekranında yer almaktadır (Ek 4.41.). 

6. Öğrenciler ile sürekli ve düzenli iletişim kuran en aktif birimimiz Birim 

Öğrenci İşleri’dir. Öğrenci İşleri, 2016 yılında Rektörlük bünyesinde bütün 

fakültelerin yer aldığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Otomasyon 
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Birimi’nde toplanmış ve tıp fakültesinin 6 dönemi için birer personel bu birimde 

çalışmaya başlamıştır. Fakülte içinde ise halen 4 personel çalışmaya devam 

etmektedir (Ek 4.42.). Öğrenciler kayıt, ders seçimi, yaz stajı, Erasmus-Farabi vb. 

değişim programı başvuruları, transkript çıkarılması vb. her türlü isteklerinde 

öğrenci işleri personeline ulaşmakta; dilekçe, e-posta, telefon yolu ile de sorularına 

cevap alabilmektedirler. 
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5. PROGRAM DEĞERLENDİRME 
5.1. Program Değerlendirme Sistemi 

TS.5.1.1.  
 

Tıp fakültelerinde, eğitim programını ve öğrencilerin gelişimini izleyen, programa 

ilişkin görüş ve önerilerin tanımlanması ve ele alınmasını sağlayan bir program 

değerlendirme sistemi mutlaka olmalıdır. 

Program değerlendirme sistemi, mutlaka, düzenli olarak toplanan öğretim üyesi ve 

öğrenci geri bildirimleri ve eğitim programı hedefleriyle ilişkilendirilmiş öğrenci 

performansı izlemlerini kapsamalıdır. 

 

• Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir 

uygulama var mıdır? 

• Eğitim programını değerlendirmede hangi yöntemler (nicel/nitel) 

kullanılmaktadır? 

• Öğrenci performansı (sınav notları, geçme v kalma oranları, haftalık 

ortalama bağımsız çalışma süresi, başarı ve okulu bırakma oranları vb.) 

eğitim programı ve hedeflerle ilişkili olarak değerlendiriliyor mu? 

• Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınıyor ve 

değerlendiriliyor mu? 

 

• Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir uygulama 

var mıdır? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrenciler, öğretim üyeleri, mezunlar, 

işverenler ve diğer ilgililerden alınan geri bildirimler ve yapılan değerlendirmeler ile 

tıp fakültesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda eğitim programının gözden 

geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı, 

sürekli ve sistematik bir program değerlendirme sistemi vardır. Bu sisteme göre 

eğitimin bağlamı, girdileri, süreci ve çıktıları ile ilgili nitelikler üzerinden hem 

kesitsel olarak, hem de sürekli olarak veri toplanır, analiz edilir ve yorumlanır. Bu 

süreci eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Komisyonu ve Program 

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu takip eder. 

 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesi olarak Bologna 

sürecine uyum amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları başlayan tıp fakültesi 

eğitim-öğretim programında Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) referans 

alınarak Rektörlük, Dekanlık, Eğitim Komisyonu, Anabilim Dalları ve Anabilim 
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Dallarının ÇEP ile ilgili çalışmaları yürütecek temsilcilerinin (Ek 5.1.) karşılıklı 

işbirliği ve görüş alış verişi ile başlayan program geliştirme çalışmaları sonucunda 

köklü bir değişime gerek duyulduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda genel 

sistematik değerlendirme programı oluşturma gerekliliği ortaya çıkarak, eğitim 

komisyonu önerisi ile 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulmuş 

olan 27 Kasım 2014 tarihli “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergesi”nin (Ek 5.2.) 5. maddesinin 3. bendi uyarınca Program 

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve yine aynı yönergenin 6. 

maddesinin 3. bendi uyarınca bu kurul; “Yönetim Kurulunun eğitimle ilgili aldığı 

kararları değerlendirmek, TEAD’ın eğitimle ilgili önerilerini değerlendirmek, Klinik 

Öncesi Eğitim Döneminde her dönem sonunda, Blok Eğitim ve Aile Hekimliği 

Dönemlerinde her yıl Mayıs ayı içinde düzenli olarak dönem koordinatörleri ve 

yardımcılarından gelen Eğitim Değerlendirme Raporunu değerlendirmek, her 

dönem ve staj sonunda her bir ders/staj için TEAD tarafından uygulanan 

geribildirimleri değerlendirmek, her yarıyıl sonunda Ölçme Değerlendirme 

Kurulundan gelen geribildirimleri değerlendirmek, Öğrenci Danışmanlığı 

Kurulundan gelen geribildirimleri değerlendirmek, her eğitim-öğretim yılı sonunda 

İşverenler Danışma Kurulu ve Mezunlar Danışma Kurulundan gelen eğitimle ilgili 

önerileri değerlendirmek, eğitim-öğretim dönemi içinde gerekli gördüğü önerileri 

Eğitim Komisyonuna sunmak, her eğitim-öğretim yılı sonunda yukarıda belirtilen 

eğitimle ilgili verileri kullanarak hazırlayacağı Program Değerlendirme Raporunu 

Eğitim Komisyonuna sunmak” ile görevlendirilmiştir. Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulunun öğrenci, öğretim üyesi, mezunlar, işverenler ve diğer 

ilgililerden, memnuniyet anketleri ve toplantılar ile almış oldukları geribildirim 

değerlendirmeleri sonucunda farklı disiplinlerin tek tek veya entegre olarak yer 

aldığı ve kredili eğitim sistemi kurallarına göre yürütüldüğü eğitim modelinden tam 

entegrasyona geçiş önerisi eğitim komisyonu tarafından uygun bulunmuş, eğitim 

modelimiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Entegre Eğitim Modeli” 

olarak uygulanmaya başlanmıştır (Ek 1.8., Ek 1.31., Ek 2.1.). 

 Bu bağlamda, UTEAK 2014 ADR çıkış raporunda: “Programın daha üst 

düzeyde entegre edilmesinin öğretim üyeleri ve eğitim yönetimi tarafından bir 

gereklilik olarak görüldüğü ve değişime hazır olunduğu ancak programda 

entegrasyon 2. ve 3. Sınıfların bazı derslerinde zamansal koordinasyon ve diğer tüm 
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dönemlerde farkındalık ve ilişkilendirme düzeyinde kalmaktadır” önerisi de dikkate 

alınmıştır.  

 Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından entegre eğitime 

geçişte öncelikli hedefler: “Eğitimde yatay ve dikey entegrasyonun tam olarak 

sağlanması ve tekrarlanan ders/konu anlatımlarının önlenmesi, Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programında (UÇEP) yer alan tüm konu başlıklarını da içeren Uludağ 

Çerçeve Eğitim Programının (ULUÇEP) oluşturulması, klinik öncesi ders 

programlarının yeniden düzenlenmesi ile öğrenim seviyesine uygun düzeydeki staj 

programlarının daha erken dönemde uygulanmaya başlanması, son üç yıllık 

dönemde seçmeli staj oranının artırılması, yarıyıllara göre tanımlanan seçmeli 

dersler kavramı yerine tek bir seçmeli ders havuzu oluşturulması, dersi seçecek 

öğrenci düzeyinin gerektiğinde ön koşullarla belirlenmesi, ilk üç yıllık programda 

yer alan tüm seçmeli derslerin eş düzeyde kredi değerine sahip olması, yıllık eğitim 

dönemlerinin diğer tıp fakültelerinde olduğu gibi daha uzun bir zaman dilimine 

yayılması ve her dönem için bağımsız akademik takvim oluşturulması ve program 

içinde farklı anabilim dalı temsilcileri tarafından paylaşılan eğitim panelleri ve 

ortak çalışma modülleri gibi etkinliklere yer verilmesi” olarak belirlenmiştir. 

Programın yapılandırılmasında Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) referans 

olarak alınmış, bu çerçevede program hazırlıkları Rektörlük, Dekanlık, Eğitim 

Komisyonu, Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı başta olmak üzere Anabilim Dalları ve Anabilim Dallarının UÇEP ile ilgili 

çalışmaları yürütecek temsilcilerinin karşılıklı işbirliği ve görüş alış verişi ile 

yapılmıştır. Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından ders kurulları 

belirlenerek anabilim dalları ve bilim dallarına bilgilendirme metni gönderilmiş ve 

kurul içeriği netleşinceye kadar mükerrer toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar 

sonucu ortaya çıkan taslak program tüm paydaşlarla paylaşılarak son hali 

oluşturulmuştur. Bu sürecin işleyişi ile ilgili ilerleyiş bu konudaki yazışmalardan 

örnekler ile (Ek 1.31-40.) verilmiştir. Bahsi geçen eğitim öğretim yılı öncesinde 

kayıtlı olan öğrencilerin de “eşzamanlı anlatım sistemi” tabanlı “Kredili Eğitim 

Sistemi”ne tabi olmalarına karar verilmiştir. Program Değerlendirme ve Geliştirme 

Kurulu görev tanımının geliştirmeyi de içermesi sebebi ile bir geliştirme de isim 

üzerinde yapılarak 24.08.2017 tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
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Yönergesinde kurulun ismi “Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” olarak 

değiştirilmiştir (http://tip.uludag.edu.tr/sites/default/files/egitim-

programlari/yonerge.pdf).   

 Eğitim modelimiz eğitim programının özdeğerlendirmesinin yapıldığı 2. 

Standardın 1. 2. 3. ve 5. kısımlarında detaylarıyla anlatılmaktadır. Programın 

detayları 6 yıllık eğitim planının günlük dökümünün verildiği Dönem 1-2 ve 3 ders 

programları ve staj programları, http://tip.uludag.edu.tr/egitim-programlari.html 

adresinde verilmektedir. 

 

• Eğitim programını değerlendirmede hangi yöntemler (nicel/nitel) 

kullanılmaktadır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, program değerlendirme süreci 

öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunların, işverenlerin ve idarenin katılımı ile 

gerçekleştirilen dinamik bir süreçtir. Bu sürecin değerlendirilmesinde 2016-2017 

öncesi dönem eğitim programı için, 2002 yılından beri yapılmakta olan uygulama 

devam etmektedir. Bu bağlamda tüm anabilim dalları, staj sorumlusu ve ders 

yürütücülerinden mevcut program ve derslerle ilgili görüş ve değişiklik önerileri 

alınmaktadır (Ek 5.3.). Bu uygulama, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı sonunda sona 

erecek, kalan öğrenciler mevcut son hali ile dersleri almaya devam edeceklerdir. 

Entegre sistem için ise her bir kurul sınavı sonrası öğrencilere kurul değerlendirme 

anketi uygulanmakta (Ek 5.4.), ayrıca kurul ölçme-değerlendirme sonucuna göre 

başarılı, orta ve başarısız öğrencilerden rasgele seçilen bir grup öğrenci ile toplantı 

yapılarak geribildirimler alınmaktadır (Ek 3.19.). Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulu idaresinde kurul yürütücüsünün dersi veren öğretim üyeleri ile 

yaptığı toplantılarda öğrenci geribildirim analizleri ve ayrıntılı sınav sonuçları 

paylaşılarak öğretim üyesi geribildirimlerinin alınması ile programın tümüyle 

gözden geçirilmesi sağlanmaktadır (Ek 5.5., Ek 5.6.). Gelen öneriler doğrultusunda 

program iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

 Klinik Eğitim ve Aile Hekimliği Döneminde staj sonlarında otomasyon 

sistemi üzerinde uygulanan anketler geri bildirim aracı olarak kullanılmaktadır (Ek 

5.7-10.). TEAD tarafından hazırlanan Staj Değerlendirme Anketi de 2017-2018 

eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanacaktır (Ek 5.11.). 

 Ders ve stajlara ait olan anketlerin sonuç raporları her dersin ve stajın 
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yürütücüsüne gönderilmektedir. Yürütücüler bu anket sonuçlarını o dersi veren 

öğretim üyeleri veya stajı veren anabilim dalı akademik kurulu ile toplanarak gözden 

geçirmekte ve yaptıkları değerlendirme sonucunu Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulu üzerinden Eğitim Komisyonuna göndermektedirler. Eğitim 

Komisyonu, Program Değerlendirme ve Geliştirme Kuruluna gelen veya kurulca 

belirlenen öneriler doğrultusunda gerekli görülürse o dersin içeriği, işleyişi ile ilgili 

değişiklik yapabilmekte, dersin kaldırılması ya da dersin programdaki yeri veya 

verildiği dönem ile ilgili değişiklik yapılması hakkında karar alabilmektedir. 2016-

2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Eğitim Komisyonu kararı ile Dönem 4 

öğrencileri için amfi dersi olarak düzenlenen Farmakoloji ve Radyoloji derslerinin, 

eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan değerlendirmelerde, Erasmus, Farabi gibi 

öğrenci değişim hareketlerine engel olması nedeni ile staj yürütücülerinin de görüşü 

alınarak her staj döneminde staj programlarına entegrasyonu uygun bulunmuş ve bu 

düzenleme geliştirilmekte olan klinik entegrasyon programının da hız kazanmasına 

yol açmıştır (Ek 5.12.).  

 Öğrenci temsilcilerinin düzenli olarak eğitim komisyonu toplantılarına 

katılımları ile gerek öğrencilerden gelen itiraz ve istekler öğrenci temsilcileri 

aracılığı ile doğrudan iletilmiş olmakta, gerekse karar alma sürecini bizzat izleyen 

öğrenciler sayesinde tüm öğrencilerin çıkan kararların gerekçeleri ile ilgili 

bilgilenmeleri sağlanmaktadır (Ek 4.17.). Bu düzenli geri bildirimler dışında 

öğrencilerin Birim Öğrenci İşlerine yaptıkları her türlü yazılı başvuru da bu 

bağlamda değerlendirilmekte, ayrıca öğrencilerin istekleri doğrultusunda ya da 

idarenin gerekli gördüğü durumlarda, idare öğrencileri toplayarak eğitim programı 

ile ilgili gelişmelerin tartışılmasını sağlamaktadır.  

 Öğrenci, Öğretim Üyesi, Mezunlar, İşverenler ile Eğitim ile ilgili kurul ve 

komisyonlardan gelen geri bildirimler ile program değerlendirme süreci “Paydaş 

Kökenli İyileştirme Süreci” olarak tarif edilmektedir. Aile Hekimliği Anabilim 

Dalının müracaatı, Öğrenci geribildirimleri, Mezunlar ve İşverenler Kurulu ile 

yapılan toplantılar sonucu Dönem 6’da Aile hekimliği stajının seçmeli staj 

durumundan zorunlu staja çevrilmesi bu sürece örnektir (Ek 5.13.). 

 Program değerlendirme sisteminde yapılan değişiklikler gerektiğinde üst 

yönetimden gelen öneriler doğrultusunda yapılmaktadır. Bu sürecin işleyişi 

“Yönetim Kökenli İyileştirme Süreci” olarak tarif edilmektedir. Örneğin 03.09.2015 
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tarihli Senato toplantısında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında tıp fakültesinde bağıl 

değerlendirme katma sınırı, ham başarı notu alt sınırı ve yarıyıl sonu sınav limiti 

düzenlenmiştir (Ek 5.14.).  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2016-2017 yılı eğitim program 

değerlendirme etkinlikleri sonucu:  

1. Yapılan düzenlemeler sonucunda güncellenmesi gereken Tıp Fakültesi 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi de Entegre Eğitim Modeline uygun bir 

biçimde ve Kredili Eğitim Sistemine tabi öğrencileri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmış, 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Senatosunda görüşülerek, Tıp 

Fakültesi tarafından sunulduğu hali ile değişiklik önerisi olmadan kabul 

edilmiştir (Ek 2.17-18.).   

2. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi üzerindeki iyileştirme ve geliştirme 

çalışmaları ilgili yönetim, komisyon ve kurulların çalışmaları ile devam 

etmiş ve 2017 yılında revizyonu yapılmıştır (Ek 2.19.). 

3. Mezun bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlayan Program Yeterlikleri (PY) 

güncellenerek, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile 

uyumu için gerekli düzenlemeler yapılmış ve UÜTF Bilgi Paketi sayfasında 

yayınlanmıştır. 

http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24. 

4. Program Yeterliklerinin güncellenmesi ile ilgili öğretim üyelerine 

bilgilendirme yapılmış ve ders/staj yürütücülerinden Öğrenim Kazanımları 

(ÖK) ile PY matrislerinin güncellenmesi istenmiştir (Ek 5.15-17.). 

5. Programda 60 AKTS’lik bir eğitim-öğretim yılına göre her bir ders için 

önerilen AKTS miktarı belirlenerek web sitesinde ilan edilmiştir.  

6. TEAD tarafından projelendirilen ve öğrenciye kendi kendine öğrenme 

imkânı da sunabilen USİM (Uludağ Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları 

ve Simülasyon Merkezi) açılışı ile birlikte öğrenciye öğrenme-öğretme 

sürecinde aktif katılım imkânı sağlayacak İnteraktif Eğitim Dersi saatleri 

programa eklenmiş, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Dönem 1 

öğrencilerine pilot uygulaması yapılmıştır. Burada ilk hasta deneyimi, temel 

klinik beceriler, stetoskop kullanımı, acil senaryo, siber anatomi, anatomi 

interaktif yazılımlar, mikroskopi, nörolojiye merhaba, tıpta münazara, 

sorularla tıp, tıp ve müzik, tıp ve sanat, tıp ve internet ve stres ve zaman 
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yönetimi gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Dönem 5 ve 6 

öğrencilerinden eğitici olarak da destek alınarak Akran Eğitimi de test 

edilmiş ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren eğitim programına 

dâhil edilmesi uygun bulunmuştur (Ek 2.23.). Bu bağlamda Dönem 1 ve 2 

öğrencileri için İnteraktif Eğitim Ders Saatlerinde kullanılacak dersliklerin 

sayısının artırılarak amaca yönelik düzenlenmesi kararı alınmıştır (Ek 5.18.). 

7. Fakültemiz eğitim sisteminde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 

Probleme Dayalı Öğrenime yönelik olarak eğitici eğitimlerinin 

tamamlanmasını takiben ilk uygulamalar Standart 2 de verildiği şekilde 

İnteraktif Eğitim Ders saatlerine dâhil edilmiştir. Dönem 2’de “İnteraktif 

Eğitim Saatleri” dâhilinde 4 ders saati, “Mikroorganizmalar ve 

Oluşturdukları Hastalıklar Kurulunda” 8 ders saati Dönem 3’te ise her 

kurulda en az bir modül şeklinde probleme dayalı öğrenim modülü eklenerek 

yayımlanan ders programında bu şekilde yer verilmiştir.  

8. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında İngilizce hazırlık sınıfı kaldırılma kararı 

ile Dönem 1 öğrenci sayısının artması ile TEAD tarafından önerilen derslik 

kapasitesinin artırılması veya yeni 500 kişilik bir derslik yapılması 

gerekliliğine yönelik öneriye Dekanlıktan Şube yapılması yanıtı gelmiş ve 

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından iki şube için 

program bütünlüğü ve akışı korunarak, yatay ve dikey çakışmalar olmaması 

dikkate alınarak program yeniden düzenlenmiştir (Ek 5.19.). 

9. Dönem 1 öğrencilerinin erken klinik deneyim etkinliklerinden biri olan bir 

günlük Aile Hekimliği Polikliniklerinde Gözlem etkinliği yapılandırılarak 

yaz döneminde yapılacak 5 günlük Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gözlem Stajı 

olarak güncellenmiş ve Dönem 2 “Tıp ve İnsan Bilimleri 2” dersi içinde 

kredilendirilmesi sağlanmıştır (Ek 5.20-21., Ek 2.31.). 

10. Öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimleri dikkate alınarak Dönem 1’in son 

kurulu olan “Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemi” Kurulundaki  “Kan” 

bölümüne ait tüm ders yükü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 

Dönem 2’ye aktarılmış ve Dönem 2’de “Hematoloji ve İmmünoloji” Kurulu 

oluşturulmuştur.  

11. 2016-2017 Eğitim Öğretim Programında haftalık programda sabit bir gün ve 

saatte yer almayan “Tıpta İnsan Bilimleri 1” dersi öğretim üyesi ve öğrenci 
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geribildirimleri ile 2017-2018 eğitim programında yeniden düzenlenmiştir. 

Tıpta İnsan Bilimleri 2 ve 3 dersleri de aynı şekilde düzenlenmiştir.  

12. “Tıp ve İnsan Bilimleri 2” Dersi içeriği Uludağ Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri, Felsefe, Antropoloji, Sosyoloji, Arkeoloji ve Güzel Sanatlar gibi 

fakülte ve bölümlerinin desteği alınarak öğrenim hedefleri ile uyumlu olarak 

zenginleştirilmiştir.  

13. Aşama 1’de her bir dönem için ayrı düzenlenen seçmeli dersler; 2017-2018 

Eğitim Öğretim Yılından itibaren havuz oluşturulması, uygulama şekli ve 

önkoşulların düzenlenmesi de dâhil olmak üzere, gelen geribildirimler ve 

değerlendirmelere göre Seçmeli Dersler Koordinatörleri ve Program 

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından yapılandırılmıştır. Geliştirme 

çalışmaları devam etmektedir. 

14. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında Klinik Öncesi Eğitim 

Dönemine adım atan öğrencilere Beyaz Önlük Töreni ile başlayan 1 haftalık 

Uyum eğitimi, eğitim programında yerini almıştır (Ek 2.1.). 2017-2018 

Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte Klinik Eğitim Dönemi Programına geçen 

öğrencilere de 1 günlük oryantasyon eğitimi planlanmış ve programa 

eklenmiştir (Ek 5.22.).  

15. Klinik Eğitim Dönemi Programı, entegrasyon sağlanması açısından yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Dönem 5 eğitim programında yer alan küçük 

stajlar dörtlü paketler haline getirilerek ortak eğitim programı 

oluşturulmuştur (Ek 5.23.). 

16. Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Stajları Dönem 5’ten Dönem 

4’e alınmıştır. İlgili stajlar Dönem 6’da İç Hastalıkları stajına eklenmiştir 

(Ek 5.23.).  

17. Dönem 4 Eğitim Öğretim Programında yer alan Nöroloji ve Psikiyatri 

stajları, Dönem 5 Sinir Bilimleri ve Psikiyatri stajına dâhil edilmiştir (Ek 

5.23.). 

18. Adli Tıp stajı, Dönem 5’te yeni yapılandırılan “Toplum Sağlığı ve Kritik 

Hastaya Yaklaşım” stajına entegre edilmiştir (Ek 5.23.). 

19. Klinik Öncesi Eğitim ve Klinik Eğitim Dönemlerinde Temel ve Klinik 

Bilimlerin entegrasyonuna önem verilmiştir. Bu bağlamda Klinik Öncesi 

Eğitim Öğretim Dönemi klinisyenlerin destek verdiği panellerle 
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zenginleştirilmiş, Klinik Eğitim Öğretim Dönemi ise Temel Bilimlerden 

destek almaya başlamıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte 

Dönem 5 Duyu, Baş-Boyun ve Estetik stajında “Baş-Boyun Anatomisi” ve 

“Elin Cerrahi Anatomisi” dersleri Anatomi Anabilim Dalı tarafından 

verilecektir (Ek 5.23.).  

20. Klinik Eğitim Döneminde Seçmeli Stajların oranı artırılarak tüm eğitim-

öğretim dönemi için seçmeli derslerin oranı artırılmıştır.  

21. Fakültemiz Tıp Eğitiminin UÇEP ile uyumlu olarak geliştirilmesi ve 

entegrasyon çalışmaları ile ilgili olarak Tıp Eğitimi Anabilim Dalının önemli 

gördüğü konularda bilgilendirme ve önerileri devam etmektedir (Ek 5.19.). 

 

• Öğrenci performansı (sınav notları, geçme ve kalma oranları, haftalık 

ortalama bağımsız çalışma süresi, başarı ve okulu bırakma oranları vb.) eğitim 

programı ve hedeflerle ilişkili olarak değerlendiriliyor mu? 

 Program değerlendirme sürecinde kullanılan performans göstergeleri; sınav 

notları, geçme-kalma oranları, başarı ve okulu bırakma oranları olarak belirlenmiştir. 

Bu veriler Standart 3’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 Her ders/stajın amaç ve hedefleri bellidir ve her yıl gözden geçirilerek Bilgi 

Paketi sayfasında yayınlanır. Öğrenci performansı ve bilgi düzeyini değerlendiren 

sınavlarla her ders için hedefe ne kadar ulaşıldığı saptanmaktadır. Programımızın 

farklı aşamalarında kullanılan ölçme değerlendirme araç ve gereçleri Standart 3’te 

detaylı olarak açıklanmakta ve verilen örneklerle tarif edilmektedir.  

 

• Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınıyor ve 

değerlendiriliyor mu? 

 Klinik öncesi, klinik eğitim ve aile hekimliği dönemlerinde öğrenci geri 

bildirimleri sistematik olarak alınmakta ve değerlendirilmektedir. 2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılında tam entegrasyona geçiş ile birlikte yapılan toplantılarda öğretim 

üyelerinden de sistematik geri bildirim alınma süreci başlamış ve geri bildirimler 

kayıt altına alınmıştır. Ayrıca nicel veri sağlaması açısından TEAD tarafından 

hazırlanan “Akademisyen Memnuniyet Anketi” de 2017-2018 döneminden itibaren 

uygulanacaktır (Ek 5.24.). 
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GS.5.1.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programı değerlendirme modellerinden yararlanarak, fakülteye 

özgü kapsamlı bir eğitim programı değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.  

GS.5.1.2. 

Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktılarına yer verilmeli, mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler 

değerlendirilmelidir. 

 

• Fakültenin eğitim programı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için evrensel 

eğitim programı değerlendirme modelleri izleniyor mu? 

• Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları yer alıyor mu? 

• Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu? 

 

• Fakültenin eğitim programı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için 

evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri izleniyor mu? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı 2001-2002 Bologna uyum 

süreci ile program değerlendirme çalışmalarına hız vermiştir. Akreditasyon süreci ile 

birlikteyse değişik program değerlendirme ve geliştirme yaklaşımlarından ögeler 

katılarak kendine özgü bir eğitim program değerlendirme sistemine ulaşmıştır. Bu 

yaklaşım 2014 yılında “Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” olarak 

kurulan ve 2017 UÜTF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ile birlikte “Program 

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” adını alan kurul tarafından da benimsenmiştir 

(Ek 2.19.). 

 

• Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları yer alıyor mu? 

 Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları, UÜTF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yerini almıştır. Eğitim 

programının değerlendirme ve geliştirme süreci eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısının başkanlık ettiği Eğitim Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme Kurulu ve 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliği ile öğrenci, öğretim üyesi, mezun, işveren ve 

diğer ilgililerden alınan geribildirimler ve yapılan değerlendirmeler ile tıp 

fakültesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulu tarafından düzenlenmektedir. 

 Eğitim programının bağlamı her yıl yinelenen SWOT (güçlü yanlar, zayıf 

yanlar, fırsatlar, tehditler) analizi sonuçları olarak UÜ 2016 Faaliyet Raporunda 

187 
 



 
 

verilmektedir. Girdilerin değerlendirilmesinde, öğrencilerimizin fakültemizde 

okumaya hak kazandığı giriş, tavan ve taban puanları ile beyaz önlük töreninin 

hemen ardından uygulanan “İlk Hedefler ve İdealler Anketi” ile elde edilen veriler 

de kullanılmaktadır (Ek 5.25-26.). Süreç ve çıktı ise öğrenci ve öğretim üyesi 

değerlendirmeleri ile öğrencinin öğrenim kazanımlarına ulaşımlarını irdeleyen 

değerlendirme yöntemleri ile gerçekleştirilir. Program, her bir ders ve staj için 

TEAD tarafından hazırlanan Ders ve Staj Değerlendirme Anketleri ile ve genel 

olarak Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile de değerlendirilmektedir (Ek 5.4., Ek 

5.7., Ek 5.8., Ek 5.27.). Öğrenci Memnuniyet Anketi doğrudan internet üzerinden 

yapılmaktadır (https://docs.google.com/forms/d/1ftwWkwR-

8nOjl8Vs06SBrSFb74IM4jB_wdwtKqaPdOM/edit?ts=599f2c72). 

 Yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgiler ilgili ders/staj yürütücüsü ve 

öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır (Ek 5.9., Ek 5.10., Ek 5.28.). 

 Kullanılan bir diğer yöntem de “Tıpta Uzmanlık Sınavı” başarı düzeylerinin 

izlenmesidir. Gerek TUS uzmanlık programı ülke sıralaması gerekse sınavda 

fakültemizi tercih etme oranları bu alanda veri kaynaklarımız arasında yer 

almaktadır. 

 

• Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu? 

 Mezunların kariyerleri düzenli olarak değerlendirilmekte, ancak mezun 

görüşleri yılda bir kez gerçekleştirilen Mezunlar Danışma Kurulu toplantıları dışında 

düzenli olarak alınamamaktadır (Ek 5.29.). TEAD tarafından hazırlanan Mezun 

Görüşleri Anketi (Ek 5.30.), düzenli olarak uygulanamasa da Tıp Fakültesi web 

sayfasında “Mezunlar için” sekmesindeki “Mezunlarımız” başlığı altında, fakültenin 

kurulduğu günden bugüne kadar mezun olan bütün öğrencilerimizin isimleri, 

çalıştıkları yer, yaşadıkları il ve iletişim bilgileri yer almaktadır 

(http://tip.uludag.edu.tr/mezunlarimiz.html). Ülke çapında bir ilk olma niteliği 

taşıyan bu çalışma TEAD kurucu öğretim üyelerinden Prof. Dr. N. Şimşek Cankur 

tarafından geliştirilmiştir ve sürekli güncellenmektedir. Bu verilere göre Temmuz 

2017 itibari ile 1976-2017 yılları arasında verilen 7167 mezunumuzun 6721’ine 

(%93,78) ulaşılmıştır. Mezunlarımızın 3616’sı uzman (%53,80), 2372’si pratisyen 

hekim (%35,29) iken, halen bir üniversite hastanesinde veya eğitim araştırma 

hastanesinde uzmanlık öğrencisi olan mezunlarımızın sayısı 733 tür (%10,91).    
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5.2. Program değerlendirme sonuçlarının paylaşımı ve kullanımı 

TS.5.2.1.  
 

Tıp fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte yönetimi, 

akademik görevliler, öğrenciler ile paylaşmalı ve programın iyileştirilmesi yönünde 

kullanmalıdır.  

 

• Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, 

öğrenciler ile paylaşılıyor mu?  

• Program değerlendirme sonuçları, programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

yönünde kullanılıyor mu?  

 

• Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, 

öğrenciler ile paylaşılıyor mu? 

 Program değerlendirme sonuçları, fakülte yönetimi, akademik görevliler ve 

öğrenciler ile paylaşılmaktadır. Dönem koordinatörleri tarafından ders ve staj 

yürütücülerinden gelen verilerle hazırlanan Yılsonu Eğitimi Değerlendirme 

Raporlarının Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından 

değerlendirilip bir araya getirilmesi ile oluşan Yıllık Program Değerlendirme 

Raporu, Eğitim Komisyonunda tartışılarak programda yapılması gereken 

düzenlemeler belirlenmekte, alınan kararlar uygulama için Yönetim Kurulu ve 

Fakülte Kurulu’na sunulmaktadır (Ek 5.31.). Bu kurullarda uygun bulunan 

önerilerin uygulamaya konması Dekan ve eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı 

tarafından yapılmaktadır. Her yıl en az bir kez yapılan akademik genel kurulda 

mezuniyet öncesi eğitimde öğrenci geri bildirimleri, öğrenci başarıları, öğrenci 

topluluklarının faaliyetleri, eğitim programındaki yenilikler, akademik kadrolar ve 

akademik sorunlar Dekan tarafından sunulmaktadır (Ek 5.32., Ek 5.33.). Bu 

toplantılarda açılan tartışmalar ile idare ve öğretim üyeleri arasında eğitim ve 

akademik sorunlarla ilgili görüş alışverişi yapılması da sağlanmaktadır. 

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından duyurular, derslerle ilgili 

yapılan anket sonuçları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı köşesi sayesinde 

bilgilendirmeler yapılmaktadır.   

  Her staj dönemi sonunda öğrencilerin de bulunduğu staj değerlendirme 

toplantılarında staj sonunda uygulanan öğrenci geribildirim sonuçları, öğrenciler ve 

öğretim üyeleri ile değerlendirilmektedir. Öğrenci katılımlı olarak düzenlenen ders 

ve staj değerlendirme toplantılarında da dersi veren öğretim üyeleri ile öğrencilerin 

aynı platformda değerlendirme yapması sağlanmaktadır.  
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 Eğitim Komisyonu toplantılarına aktif olarak katılan öğrenci temsilcileri yolu 

ile program değerlendirme sonuçlarının öğrenciler ile aktif paylaşımı 

amaçlanmaktadır. Öğrenci temsilcilerinin düzenledikleri öğrenci toplantıları da 

öğrencilere geribildirim yolları olarak kullanılmaktadır. 

 

• Program değerlendirme sonuçları, programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

yönünde kullanılıyor mu? 

 Standart 5 T.S.S.1’de belirtildiği şekilde kullanılmaktadır. 

 

GS.5.2.1.  
 
Tıp fakülteleri program değerlendirme sürecini ve sonuçlarının geçerlilik ve 

güvenirlik kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir. 

 
 Program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlilik ve güvenirlik kanıtları 

toplanıyor ve gösteriliyor mu?  

 

• Program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlilik ve güvenirlik 

kanıtları toplanıyor ve gösteriliyor mu? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2016-2017 yılından itibaren köklü bir 

değişim süreci başlamış olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının her alanda ve 

anlamda ölçme-değerlendirmesinin gözden geçirilmesi planlanmıştır. Bu alanda Tıp 

Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Stratejik Plan oluşumu ve uygulamaya konan 

program değerlendirme stratejisinin sonuçlarının değerlendirilerek süreçlerin 

sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması da bu plana dâhil 

edilmiştir. 

 

GS.5.2.2.  
 
Tıp fakülteleri dış değerlendirme yöntem ve süreçlerini kullanmalıdır. 

 
• Eğitim Programını değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçleri 

kullanılmakta mı? 

 

• Eğitim Programını değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçleri 

kullanılmakta mı? 

Fakültemizin eğitim programının uluslararası dış değerlendirilmesi 

yapılmamaktadır. Ulusal anlamda dış değerlendirilme amacı ile 2010 yılında 

başvurduğumuz UTEAK tarafından 01.01.2018 tarihine kadar akredite edilen 

eğitimimizin reakreditasyonu için UTEAK’a başvuru yapılmıştır. 
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6. ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO) 

6.1. Akademik Kadro Politikası 

TS.6.1.1. 
Tıp Fakültelerinin eğitim programlarının gereksinimleri göz önüne alan, eğitim, 
araştırma ve hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten akademik kadro yapısı 
ve kadro gelişimi politikası mutlaka olmalıdır. 

 

• Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile 
ilgili plan ve politikası var mıdır?  

• Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi plan, 
politikalarında eğitim, araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmiş midir?  

• Tıp fakültesinin öz görev, amaç ve işlevlerine göre, mevcut akademik 
kadronun özellikleri (sayı, bilim ve anabilim dallarına dağılımı, unvan, 
kıdem, çalışma statüsü) ile eğitim araştırma ve hizmet yükünü karşılamak 
için uygun mudur?  

 

• Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili 
plan ve politikası var mıdır?  
 Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin akademik kadro yapılanması ve 
gelişimi ile ilgili plan ve politikası mevcuttur. 
 Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesi akademik kadrosu, 2547 sayılı kanuna 
tabi olan ve bu kanun uyarınca işe alınan akademik personel, öğretim üyeleri 
(Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) ve öğretim yardımcılarından (Uzman, 
Araştırma görevlisi) oluşmaktadır. 
 Mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak kaydıyla Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin yürütmekte olduğu eğitim-öğretim, araştırma ve hizmetleri; tıp-tıp 
dışı, temel-klinik bilimciler, tam zamanlı öğretim elemanlarına yönelik standartları, 
kadro gelişimine yönelik plan ve politikası bulunmaktadır. 
 Fakültemizde öğretim elemanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme 
kriterleri, yürürlükteki Yükseköğretim mevzuatını oluşturan kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ve Üniversitemiz Rektörlük ve Senatosu’nun belirlediği “U.Ü. 
Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” çerçevesinde yapılmaktadır 
(http://uakbis1.uludag.edu.tr/kriterler_2016.pdf, Ek 6.1.). 
 Uludağ Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı’nda eğitim ve öğretim ile 
ilgili yapılan durum analizinde, bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısının fazlalığı ve öğretim elemanı sayılarının birimler arasında dengesiz 
dağılımı zayıf yönlerimiz olarak belirtilmiş; iyileştirilmesi ile ilgili stratejik planlar 
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yapılmıştır 
(http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/strateji/raporlar/Stratejik_Plan/2017_2021/uluda
g%20univ%20stratejik%20plan%20web%2027.12.2016.pdf) (Ek 1.3., Ek 6.2.). 
 Tıp Fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişim planı, üniversite 
stratejik planına göre fakülte bazında değerlendirme yapılarak oluşturulmaktadır. Bu 
planlar yıllık olarak Rektörlük planına paralel yürütülmektedir. Tıp Fakültesi’nin 
akademik kadro planlaması, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları (UÜ-SK) 
Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları içinde Personel Kalifikasyon ve Eğitimi 
sürecindeki (SEK-PKE) kadro planlaması ile ilgili bölümde Kadro planlama 
talimatına göre yapılmaktadır. Kadro planlaması süreci, bu süreç ile ilgili talimat, 
form ve SUAM görev unvanı ve görev yeri değişikliği yapmaya yetkili amirlerin 
listesi, Ek 6.3.’de verilmiştir. Kadro planlanması, personel talebi, işe alma, atama, 
yetkilendirme ve eğitim ile ilgili dokümanlar EK 6.4.’de belirtilmiştir.  
 Üniversite ve fakültenin olanakları ile Yükseköğretim Kurulu’nun bu 
taleplere cevap verebildiği ölçüde yeni akademik personel sağlanmakta, mevcut 
öğretim elemanlarının durumlarının iyileştirilmesi ve kadro unvan haklarının 
zamanında karşılanmasına çalışılmaktadır.  
 

• Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi plan, politikalarında 
eğitim, araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmiş midir?  
 Fakültemizin akademik kadro yapılanması ve gelişim plan ve politikalarında 
eğitim, araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinin hizmet yükünde son iki yılda görülen değişimler Tablo 
6.1.’de verilmiştir. 
 
Tablo 6.1.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2015-2016 yılları poliklinik, 
klinik ve ameliyat hizmet sayıları 

 
2015 2016 

  

AYAKTAN 
HASTA 

YATAN 
HASTA 
SAYISI 

TOPLAM 
AMELİYAT 
SAYILARI 

AYAKTAN 
HASTA 
SAYISI 

YATAN 
HASTA 
SAYISI 

TOPLAM 
AMELİYAT 
SAYILARI 

ACİL   110.049 
 

 
 
  

135.619   

  
  
  
  

ÇOCUK ACİL 22.853 
 

29.235   

ANES. VE REA. 16.992 252 18.379 313 

HASTANE 
GENEL 987.847 43.784 1.159.128 47.457 

TOPLAM  1.137.741 44.036 30.481 1.206.742 47.770 29.841 
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 Üniversite ve Tıp Fakültesi’nin stratejik planlarında ve yıllık faaliyet 
raporlarında ilgili birimlerden gelen istatistiki bilgiler yazılı olarak sunulmakta olup, 
kadro gelişimi açısından planlanan hedefler ve gerçekleşme durumları, bu raporlarda 
belirtilmektedir. Üniversite ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi başına düşen öğrenci, 
bilimsel çalışma ve iş yükleri tablolar halinde “2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu 
(Üniversite ve Tıp Fakültesi için ayrı ayrı)” olarak ekte sunulmuştur (Ek 6.5, Ek 
6.6.). Artan hizmet yükümüz ile karşılaştırdığımızda: Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin, “Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek”, “Araştırma Geliştirme 
Faaliyetlerinin Nicelik ve Nitelik Açısından Artırma” başlıklı stratejik planında 
hedeflenen performans göstergelerine ulaşıldığı, Tablo 6.2 ve Tablo 6.3’de  
görülmektedir (Ek 6.6.). 
 
 
Tablo 6.2. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirme performans sonuçları (Ek 
6.6.’dan kopyalanmıştır) 
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Tablo 6.3. Araştırma geliştirme faaliyetlerinin nicelik ve nitelik açısından artırma 
performans sonuçları (Ek 6.2.’den alınmıştır) 

 
 
 

• Tıp fakültesinin öz görev, amaç ve işlevlerine göre, mevcut akademik kadronun 
özellikleri (sayı, bilim ve anabilim dallarına dağılımı, unvan, kıdem, çalışma 
statüsü) ile eğitim araştırma ve hizmet yükünü karşılamak için uygun mudur? 
 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kadrolarını oluştururken; 
Fakülte’nin eğitim yükü, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, açılması 
planlanan yeni programlar, sürekli eğitim programları, araştırma ve sağlık hizmet 
yükleri, yönetsel ve idari kadro gereksinimleri, ayrıca mevcut öğretim elemanı 
sayıları, yaş (Ek 6.7.) ve kıdem durumları (Ek 6.8.), ile mevcut kadroların dolu-boş 
durumunu (Ek 6.9.) dikkate alarak ideal kadro sayısını belirler. Fakültemizde kısmi 
statü de çalışan öğretim üyesi bulunmamaktadır. 
 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili 
izlenecek çalışmalarda, öncelikle akademik kadronun araştırma ve hizmet yükleri 
incelenmekte; ilgili birimlerden nitelik ve nicelik itibariyle personel talepleri 
alınmakta ve yasal kadro talepleri yapılmaktadır (Ek 6.4.). 
 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait 
akademik kadro talepleri/atanan personel listesi ve son 5 yılda atanan öğretim 
üyelerinin isimleri Ek 6.10., Temmuz 2017 tarihi itibarı ile fakültemizde boş olan 
kadrolar Ek 6.11.’de sunulmuştur.  
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 Üniversitemiz kadro olanakları ve Yükseköğretim Kurulunun taleplerimize 
verebildiği cevap ölçüsünde kadro taleplerini gerçekleştirmektedir. 
 

GS.6.1.1. Tıp fakülteleri, kadro gelişimine yönelik gerçekçi bir stratejik planlama yapmalıdır. 

 
• Üniversite ve tıp fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı var 

mıdır? Gerçekleşme durumu nedir? 

 

• Üniversite ve Tıp fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı var 

mıdır? Gerçekleşme durumu nedir? 

 Uludağ Üniversitesi 2016 yılı idare faaliyet raporunda görüldüğü gibi 2016 

yılsonu itibarıyla %0.07’lik bir artışla; 2421 akademik, 24 yabancı uyruklu 

akademik, %-3’lük azalış ile 2175 idari, 125 sözleşmeli idari (657/4-b), 4 işçi ve 17 

geçici personel (4/c) olmak üzere toplam 4766 personel bulunmaktadır (Tablo 6.4., 

Ek 6.5.). 

 

Tablo 6.4. Uludağ Üniversitesi 2014-2016 dönemi insan kaynakları dağılımı 
Personel Sınıfı 2014  2015  2016  

Akademik Personel 2427 2403 2421 

Yabancı Uyruklu Akademik Personel 21 23 24 

İdari Personel 2301 2256 2175 

Sözleşmeli İdari Personel (4/b) 34 131 125 

İşçi 13 7 4 

Geçici Personel (4/c) - 17 17 

TOPLAM 4796 4837 4766 

 

 Uludağ Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı (Ek 1.3.), Uludağ Üniversitesi 

2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu (Ek 6.5.) ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 

Mali Yılı Faaliyet Raporlarında (Ek 6.6.), eğitim ve öğretim ile ilgili yapılan durum 

analizlerinde, yeterli sayı ve nitelikte akademik ve idari kadronun varlığı güçlü 

yönlerimiz; bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 

fazlalığı ve öğretim elemanı sayılarının birimler arasında dengesiz dağılımı zayıf 

yönlerimiz olarak belirtilmektedir. Zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi ile ilgili 

stratejik planlar yapılmış olmakla birlikte;  

• Ağırlıklı inisiyatifin YÖK’te olması sonucunda Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın üniversitelerin görüşünü almadan uygulamaya koyduğu ani 

kararlar ve yapılan düzenlemeler, 
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• Üniversitenin gelişimine paralel yeterli akademik, idari ve yardımcı personel 

kadrolarının tahsis edilememesi, 

• Emekli olan, ayrılan ya da değişik hukuki nedenler ile görevden 

uzaklaştırılan / çıkartılan personelin yerinin mevzuat kısıtları nedeniyle 

doldurulamaması, 

• İyi yetişmiş personelin değişik nedenler ile kurum değiştirmesi   

gibi tehditler, diğer üniversiteler gibi üniversitemiz ve fakültemiz için de önemli bir 

sorun oluşturmaya devam etmektedir. 

 

6.2. Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri 

TS.6.2.1. 
Tıp fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde mutlaka 

akademik liyakati göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır.  

 

• Öğretim elemanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri, 

fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine uygun olarak, eğitim, araştırma, 

diğer akademik ve mesleksel etkinliklerini içerecek şekilde belirlenmiş 

midir?  

• Seçim, atama ve akademik yükseltmeler belirlenen kriterlere uygun şekilde 

gerçekleştirilmekte midir? Nasıl?  

 

• Öğretim elemanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri, 

fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine uygun olarak, eğitim, araştırma, diğer 

akademik ve mesleksel etkinliklerini içerecek şekilde belirlenmiş midir?  

 Uludağ Üniversitesinde ve Fakültemizde öğretim elemanlarının seçim, atama 

ve akademik yükseltme kriterleri, Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine uygun 

olarak, eğitim, araştırma, diğer akademik ve mesleksel etkinliklerini içerecek 

şekilde, vizyon ve misyonuna uygun, gereksinimlerini en hızlı şekilde 

karşılayabilecek, yürürlükteki yükseköğretim mevzuatını oluşturan kanun, tüzük ve 

yönetmelikler ile paralellik gösterecek şekilde geliştirilmektedir. Öğretim üyelerinin 

seçim, atama ve yükseltilmeleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hükümlerle 

birlikte belirli kriterler esas alınarak gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler 

sonucunda ve gelişme hedefleri doğrultusunda yapılarak akademik birimlerin kadro 

gereksinimleri karşılanmaktadır. 
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 Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atama Kriterleri, 

Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda 

alınan 1 no’lu karar ile belirlenmiştir (Ek 6.1.). Akademik etkinliklerin 

değerlendirilmesinde Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen 2016 

doçentlik sınavı başvuru şartlarında belirlenen özellikler esas alınmaktadır 

(http://uakbis1.uludag.edu.tr/kriterler_2016.pdf). 

 

• Seçim, atama ve akademik yükseltmeler belirlenen kriterlere uygun şekilde 

gerçekleştirilmekte midir? Nasıl?  

  Akademik personelin atanma sürecinde, anabilim/bilim dalı Dekanlığa kadro 

talebinde bulunmaktadır. Adayın şartlarının kriterlere uygunluğu incelenmekte ve 

kriterlere uygunsa; önce Dekanlık talebi onaylamakta, daha sonra Rektörlüğe 

bildirilmektedir. Rektörlük, talepler doğrultusunda YÖK’ten kadro istemektedir. 

YÖK kadro tahsis eder ise ilana gidilmekte ve ilan edilen kadroya adaylar 

başvurmaktadırlar. Adayın dosyası Fakülte Atama Kriterleri Komisyonunda 

değerlendirilmekte ve uygunsa onaylanmaktadır. Daha sonra adayın başvurusu 

Rektörlük Atama Kriterleri Komisyonunca onaylanmakta ve atama 

gerçekleşmektedir. 

 Adaylar başvurularını, Uludağ Üniversitesi çalışanları ise Uludağ 

Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi (UAKBİS) üzerinden, Uludağ Üniversitesi 

dışından ise dosya düzenlemek suretiyle gerçekleştirmektedirler. Başvuru dosyaları 

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde 

belirlenen puanlama sistemine uygun puana sahip olmalı ve burada belirtilen genel 

şartları sağlamalıdır. İlave olarak profesörlük kadrosuna başvuran adayların Bilimsel 

Araştırma Projelerinden en az 6 puan (Genel şartlar 8 ve 9. maddeler) alma 

zorunluluğu vardır.  

 Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin ürettikleri tüm akademik 

çıktıları kayıt altına almak üzere oluşturulmuş sanal bir Akademik Bilgi Platformu 

olan UAKBİS ile ilgili bilgiye http://uakbis.uludag.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Bu 

dokümanlar içinde programın kullanımı hakkında detaylı açıklamalar yer almakta, 

atama kriterleri ve atama-yükseltme prosedürleri için veri girişi konusunda izlenecek 

yollar gösterilmektedir (Ek 6.12.). 
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 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait 

akademik kadro talepleri / atanan personel listesi ve son 5 yılda atanan öğretim 

üyelerinin isimleri Ek 6.10., Temmuz 2017 tarihi itibarı ile fakültemizde boş olan 

kadrolar Ek 6.11.’de sunulmuştur. 

 

GS.6.2.1. 
Tıp Fakültesinin üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri olmalıdır.  

 

• Tıp Fakültesinin, üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri var 

mıdır?  

 

• Tıp Fakültesinin, üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri var mıdır?  

 Üniversite atama ve yükseltme kriterleri yanında Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesinin, hâlihazırda üniversitenin genel seçim atama ve yükseltme 

kriterlerinden farklı ek bir kriteri mevcut değildir. Ancak mevcut sistem içinde, tıp 

fakültesi öğretim elemanlarının atama ve yükseltilmeleri sırasında belirtilen 

kriterlerde puan ve akademik yayınların indeksleri daha yüksek tutulmuştur. Ayrıca 

tıp fakültesi öğretim üyelerinin de başvuruda bulunduğu Sağlık Bilimleri alanında 

adayların Bilimsel Araştırma Projelerinden en az 6 puan almaları zorunlu bir kriter 

olarak kabul edilmiştir.  

 Uludağ Üniversitesi Stratejik Planında “Araştırma geliştirme faaliyetlerinin 

nicelik ve nitelik açısından artırılarak sonuçları ilgili sektörlerde uygulamaya 

aktarma” amacına yönelik “Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri 

Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR-GE Bilincini Arttırmak” hedefi; atama 

kriterlerine konulan bu ek kriterler ile bir performans göstergesi olarak takip 

edilmektedir (Ek 1.3.). Bu konuda takip edilen ve stratejik planda vurgulanan 

performans göstergeleri aşağıda sunulmuştur. 
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 Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

Değerlendirmeye ilişkin esaslar bölümünde, “yeni açılan veya öğretim üyesi 

temininde güçlük çekilen bölüm, anabilim dalı ve programlarda eğitimin devamını 

sağlamak için, Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde Uludağ 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Kriterleri belirtilen atama 

puanıyla, süre, yayın ve yabancı dil şartı aranmadan atama yapılabilmesi 

konusunda karar alabilir” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde özel ihtiyaçlarda 

eğitimin aksamaması amacıyla eklenmiştir. 

  Seçim atama ve akademik yükseltme kriterleri, Yükseköğretim mevzuatında 

yapılan değişiklikler, Üniversitelerarası Kurulun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı 

tüzük ve yönetmelik değişiklikleri çerçevesinde periyodik olarak güncellenmektedir. 

2013 yılı atama kriterleri değiştirilirken Üniversiteler Arası Kurulun yürürlükte olan 

kriterleri esas alınarak 2016 yılında kabul edilen kriterler belirlenmiştir. Kriterlerin 

değiştirildiği dönemde atanması ya da yükseltilmesi gelen adayların 

mağduriyetlerini engellemek amacıyla da yürürlük başlığı altında kriterlerin hangi 

tarihten itibaren geçerli olacağı belirtilmiştir. 

  Ayrıca geçmiş yıllarda atama kriterlerinde bulunan ancak son atama 

kriterlerinde bulunmayan: “Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen eğitim ve kursların da 

belli aşamalarda kriter olarak etkili olması” konusunda önümüzdeki süreçte yeni 

çalışmalar yapılması düşünülmektedir. 

 

6.3. Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları 

TS.6.3.1. 
Tıp Fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalışma alanları ve 

akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır. 

 
• Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış mı?  

 

• Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış mı? 

 Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesinde, akademik kadronun görev ve 

sorumlulukları, 2547 Sayılı YÖK Kanununun öğretim elemanlarını tanımlaması 

kapsamında, her akademik unvana göre yürürlükte olan ilgili maddelerde 

tanımlanmış şekliyle uygulanmaktadır (Ek 6.13.). Ayrıca akademik kadronun 

fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre görev ve sorumlulukları araştırma 
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görevlileri, uzman ve öğretim üyesi bazında ayrı ayrı belirlenmiştir 

(http://sakurdok.uludag.edu.tr/gorev.htm) (Ek 6.14-17.). Bu dokümanlar içinde 

eğitim görevlerinden de bahsedilmektedir. 

  Fakültemizde akademik kadronun görev ve sorumlulukları bellidir ve bu 

tanımlar, paydaşların görüşleri doğrultusunda sürekli olarak gözden geçirilerek 

gerekli iyileştirmeler ile yenilenmektedir (Ek 6.18.). 

 Fakültemiz eğitim-öğretim ve sınav yönergesinin yenilenmesi çalışmaları 

sırasında bazı organların görev tanımları yeniden düzenlenmiş ve yeni kurulların 

(Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, 

Öğrenci Danışmanlığı Kurulu) yapılanması, görev ve sorumlulukları Yönerge içinde 

tanımlanmıştır. Ayrıca Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi ile danışmanların görev, 

yetki ve sorumlulukları ile öğrencilerin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır 

(http://tip.uludag.edu.tr/dosya/ogrenci-danismanligi-yonergesi.pdf), (Ek 4.22.). 

 

GS.6.3.1. 
Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir.  

GS.6.3.2. 
Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını izlemeli, 

değerlendirilmeli ve ödüllendirmelidir.   

GS.6.3.3. 

Tıp fakülteleri, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası olarak 

öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yürütülmesindeki görev 

ve sorumluluklarını açıkça belirlemiş olmalı, izlemeli, değerlendirmeli ve 

ödüllendirmelidir.  

 

• Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirme durumları bir sistem içinde izleniyor mu?  

• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarının eğitsel performanslarını 

değerlendirme sistemi ve özellikleri nelerdir?  

• Tıp fakültesi, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası olarak 

öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemiş, bu konuda eğitim 

vermiş, sorumluluklarını izlemekte, değerlendirmekte ve ödüllendirmekte 

midir?  
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• Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirme durumları bir sistem içinde izleniyor mu?  

 Akademik kadronun görev ve sorumluluklarının denetimi, 2547 sayılı 

kanunun 36. maddesinde belirtildiği gibi, Rektör, Dekan ve AD/BD başkanları 

tarafından yapılmaktadır. Ayrıca akademik kadronun hastane hizmetleri açısından 

görev ve sorumluluklarını yerine getirme durumları, yetkinlikler esas alınarak 

yapılandırılmış bir sistem içinde yıllık periyodlar halinde izlenmektedir. Bununla 

ilgili bilgilere UÜSK kalite dokümanlarından Personel Kalifikasyonu ve Eğitim 

(PKE) sürecindeki Periyodik Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü PR-PKE-05 (Ek 

6.19.), Yetkinlik Değerlendirme ve Yetkilendirme Formu FR-PKE-33 ve 

Performans Değerlendirme Formu FR-PKE-42 (Ek 6.20.) ile ulaşılabilmektedir. 

 Tıp fakültesi akademik kadrolarının bilimsel, eğitsel ve sağlık aktiviteleri 

web ortamında bulunan performans takip sayfası aracılığı ile takip edilmektedir (Ek 

6.21.,http://performans.uludag.edu.tr/). Öğretim üyelerimiz, yönetim tarafından 

yapılan duyurular doğrultusunda bu sayfaya yıllık aktivite verilerini girmekte ve 

Performans Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ile bu aktiviteler sayesinde 

kendilerine yansıtılan ek ödemeleri almaktadırlar (Ek 6.22.). Performans Kurulu 

değerlendirmelerinde, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik temel 

alınmaktadır (Ek 6.23., Ek 6.24.). 

 Akademik kadronun tıp eğitiminde ders yükleri, gün ve saatleri 

düzenlenmekte ve kendilerine bildirilmektedir. Ders yüküne göre ek ders ödemeleri 

“Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” 

doğrultusunda akademik kadro tarafından doldurulan ders çizelgeleri esas alınarak 

yapılmaktadır (Ek 6.25., Ek 6.26.). 

 Öğretim üyelerinin tıp eğitiminde katılmaları gereken teorik ve pratik 

dersler, sınav gözetmenlikleri gibi çalışmaları takip edilmekte ve dekanlık tarafından 

yazılı olarak ilgili konularda daha duyarlı olmaları istenmektedir (Ek 6.27.). Burada 

yaşanan aksaklıklar ile ilgili kendilerinden bilgi talep edilmekte; yapılamayan 

dersler içinde yeni ders gün ve saatleri Birim Öğrenci İşleri ile beraber belirlenerek 

ders telafileri yapılmaktadır (Ek 6.28., Ek 6.29.).Telafi gün ve saatleri öğrencilere 

yazılı olarak ya da öğrenci temsilcileri aracılığı ile duyurulmaktadır. 
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 Öğretim üyelerinin hastane hizmetlerindeki çalışmalarında aksaklıklar/hasta 

şikâyetleri olduğunda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği tarafından 

konu değerlendirilmekte; gerekli görüldüğünde Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 

açılan idari soruşturmalar ile konu incelenmektedir (Ek 6.30.).  

• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarının eğitsel performanslarını 

değerlendirme sistemi ve özellikleri nelerdir?  

 Tıp fakültesi akademik kadrolarının eğitsel performanslarına, web ortamında 

bulunan performans takip sayfasından (Ek 6.21.) ve tıp fakültesi öğrencilerinin geri 

bildirimlerinden (Ek 6.31.a, Ek 6.31.b.) ulaşılmaktadır. Dönem 1 öğrencilerimize 

kurul sonrası uygulanan anketler ile ders içerikleri yanı sıra dersi anlatan öğretim 

üyeleri de değerlendirilmekte; elde edilen geri bildirimler ilgili hocalar ile 

paylaşılmaktadır. Öğrencilerin olumlu yönde geri bildirim verdikleri öğretim üyeleri 

için bir ödüllendirme mekanizması olmamakla birlikte tıp fakültesi mezuniyet 

törenlerinde pek çok öğretim üyemiz, uzman ve araştırma görevlilerimiz “EN’LER 

ÖDÜL TÖRENİ”nde takdir edilmekte ve öğrencilerimiz tarafından 

ödüllendirilmektedir (Ek 6.32.). Öğrenci geri bildirimlerinde ya da bireysel/toplu 

halde eğitim komisyonuna yazılı olarak yapılan olumsuz geri bildirimler eğitim 

komisyonunda değerlendirilmekte sorunların çözülmesine çalışılmaktadır (Ek 

6.33.). 

 Akademik kadroların eğitsel performansının değerlendirilmesinde ve 

ödüllendirilmesinde YÖK teşvik pirimi de önemli bir katkı sağlamakta; bu primi 

almayı hak eden öğretim üyeleri ve kongre / sempozyum vb. bilimsel aktivitelerde 

ödül alan öğretim üyeleri, tüm kuruma web ortamında duyurulmakta ve diğer 

öğretim üyelerinin de teşvik edilmesi sağlanmaktadır (Ek 6.34-36.), 

(http://www.uludag.edu.tr/akademiktesvik/default/duyuru/3342).   

 Ayrıca eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlarda aktif görev alan öğretim 

üyelerine ek performans verilerek bu aktivitelerde görev almaları teşvik edilmeye 

çalışılmaktadır. 

 
• Tıp fakültesi, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası olarak 

öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yürütülmesindeki 

görev ve sorumluluklarını belirlemiş, bu konuda eğitim vermiş, sorumluluklarını 

izlemekte, değerlendirmekte ve ödüllendirmekte midir?  
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 Tıp fakültesi araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası olarak 

öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yürütülmesindeki görev 

ve sorumlulukları belirlenmiştir (http://sakurdok.uludag.edu.tr/gorev.htm). Bu 

dokümanlar içinde araştırma görevlilerinden de bahsedilmektedir (Ek 6.17.). 

Fakültemizde göreve başlayan tüm akademik personel ve araştırma görevlilerine 

yönelik kuruma oryantasyon eğitim programları uygulanmakta (FR-PKE-21-01); 

program sonrasında değerlendirilen personel ve değerlendirilen bilgiler (FR-PKE-

18) ile kayıt altına alınmaktadır. İlgili belgeler Ek 6.37.’de sunulmuştur. 

 Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde 

yardımcı öğretim elemanı olarak aktif görev almaları, klinik öncesi anabilim dalları 

için uygulamalı ve kuramsal dersler ile laboratuvar ve benzeri çalışmalara, beceri 

laboratuvarı uygulamalarına, klinik anabilim dallarında ise staj gruplarının anabilim 

dallarındaki eğitim süreçlerine düzenli ve sürekli katılımları ile sağlanmaktadır. Bu 

katılımlar sorumlu öğretim üyesinin denetim ve kontrolünde olması nedeniyle ilgili 

öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Araştırma görevlileri, yazılı ve 

belli standartları oluşturulmuş bir ödül sistemi olmamakla birlikte tıp fakültesi 

mezuniyet törenlerinde öğrenciler tarafından verilen “EN’LER ÖDÜL 

TÖRENİ”nde ödüllendirilmektedirler (Ek 6. 38). 

 Öğretim üyelerinin gözetiminde uygulamalar ve sınavlarda görev alacak 

araştırma görevlileri resmi yazılar ile bilgilendirilmekte, görevlerinde eksiklik 

saptananlara, tutulan resmi tutanak ile gerekli idari uyarılar yapılmaktadır (Ek 6. 

39.). 

 Eğitim amacıyla yapılan seminer, makale saati, uygulamalar ve yönetim 

tarafından düzenlenen kurs, konferans, panel vb. eğitsel aktiviteler ile nöbet 

çalışmaları ilgili anabilim dallarında araştırma görevlilerine duyurulmakta ve bu 

programlara katılımları takip edilmektedir (Ek 6.40.).  

 Anabilim dallarında eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin, kongre, 

sempozyum gibi bilimsel aktivitelerde ve bilimsel projelerde yer almaları da 

desteklenmektedir (Ek 6.41.). Bu konuda yapılan değerlendirmelere yönelik 

performans tabloları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 6.5. Personel yolluk giderleri (Ek 6.6.’dan alınmıştır) 

 
 

Tablo 6.6.Yurtiçi bilimsel etkinlik sayısı (Ek 6.6.’dan alınmıştır) 

 
. 
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Tablo 6.7.Yurtdışı bilimsel etkinlik sayısı (Ek 6.6.’dan alınmıştır) 

 
 Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla öğretim elemanlarının 

yurtiçi ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılımları her yıl desteklenmeye devam 

edilmektedir. 

 

6.4. Eğitici gelişim programları 

TS.6.4.1. 
Tıp fakültelerinin, akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programları mutlaka olmalıdır. 

 
• Tıp fakültesinin, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye 

yönelik eğitici gelişimi programları var mıdır?  

 

• Tıp fakültesinin, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye 

yönelik eğitici gelişimi programları var mıdır? 

 Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesi’nin stratejik planlarında ve Faaliyet 

raporlarında belirtildiği gibi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini arttırmak 

temel hedeflerden biridir. Bu konuda Tıp Fakültesinde, öğretim elemanlarının 

eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik eğitici gelişimi programları 

düzenlenmektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Personel Eğitim Prosedürü 

detaylı olarak tarif edilmiş ve yayınlanmıştır 

 (http://sakurdok.uludag.edu.tr/dosya/PR-PKE-01.pdf), (Ek 6.42.a.).  

 Mezuniyet sonrası tıp eğitimi ile ilgili olarak yapılan konferanslar, kurslar, 

her anabilim/bilim dalının kendi bünyesinde yaptığı ve ilan ettiği seminerler, düzenli 

olarak yapılmaktadır (Ek 6.42.b.). 

206 
 

http://sakurdok.uludag.edu.tr/dosya/PR-PKE-01.pdf


 
 

 Eğitimle ilgili düzenlenen kurslar ve hedef kitleleri aşağıda belirtilmiştir: 

• Eğiticilerin Eğitimi Kursu: Mevcut öğretim üyeleri ile öğretim üyeliğine 

aday uzman hekimler. 

• Ölçme Değerlendirme Kursu: Mevcut öğretim üyeleri ile öğretim üyeliğine 

aday uzman hekimler. 

• Probleme Dayalı Öğrenme Kursu: Mevcut öğretim üyeleri ile öğretim 

üyeliğine aday uzman hekimler. 

• Mezuniyet sonrası diğer eğitim kursları  

• Hastane Enfeksiyonları Kursu: Araştırma görevlileri 

• Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Kursu: Araştırma Görevlileri 

• Paranteral – Enteral Beslenme Kursu: Araştırma Görevlileri 

• Klinik –Laboratuvar İlişkileri Kursu: Araştırma Görevlileri 

• Neonatal Resüsitasyon Kursu: Araştırma Görevlileri 

• Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu: Araştırma Görevlileri, Uzman 

Hekimler 

• Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım Kursu: Araştırma Görevlileri 

• Temel Biyoistatistiksel Kavramlar Kursu 

• Klinik Araştırmalar Kursu 

• ÇİLYAD (Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu. (Ek 6.43.a.) 

 

 Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan bütün öğretim elemanlarının özellikle 

“Eğiticilerin Eğitimi Kursu”, “Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği Kursu”, 

“Ölçme ve Değerlendirme Kursu” gibi kursları mutlaka bir kez almaları 

sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen kursların web tabanlı gerçekleştirilmesi 

konusunda çalışmalar son noktaya gelmiş; bir kısmının web tabanlı eğitimine 

başlanmıştır (Ek 6.43.b.). 
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 Ayrıca düzenlenen mezuniyet sonrası konferanslara katılım zorunlu 

tutulmamakta ancak bölümlere gönderilen resmi yazı ve her öğretim elemanına 

düzenli mailler ile bilgilendirme yapılarak katılımları teşvik edilmektedir. Eğitim 

seminerlerine katılım anabilim/bilim dalı tarafından denetlenmektedir. Bu amaçla 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince alınması gereken tüm 

eğitimler de belli bir program dâhilinde uygulanmaya devam etmektedir (Ek 6.44.). 

 Eğitici gelişimi ve mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamında 2000 yılından 

beri sürdürülmekte olan “Eğiticilerin Eğitimi Kursu” ve “Ölçme Değerlendirme 

Eğitimi Kursu” gibi etkinliklere öğretim üyelerinin katılımları sağlanmaktadır. 

Halen uygulamaları devam eden “Eğiticilerin Eğitimi Kursu” Ocak 2014 ve Mart 

2014 tarihlerinde tekrarlanmış, 21 öğretim üyesi katılmış ve sertifikalarını almıştır. 

“Ölçme-Değerlendirme Eğitimi”, Aralık 2013 ve Eylül 2014’de tekrarlanmış, 71 

öğretim üyesi katılarak sertifikalandırılmıştır (Ek 6.45.). 

 Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Eğitim Becerileri Kursu Değerlendirme Formu ile 

değerlendirilmektedir. Bu konuda eğitimlerin planlanabilmesi ve farkındalığın 

artırılabilmesi amacıyla Dekanlık tarafından ilgili çalışmalara devam edilmekte ve 

2018 yılı sonuna kadar ilgili eğitimlerin güncellenen yeni eğitim sistemimiz ile 

entegre bir şekilde yeniden yapılması planlanmaktadır (Ek 6.46.). 
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 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Doç. Dr. Züleyha ALPER ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Prof. Dr. Yeşim UNCU tarafından düzenlenen Probleme Dayalı Öğrenme 

(PDÖ) Eğitici Eğitimi-I, 26 Aralık 2016 tarihinde İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezinde (USİM) gerçekleştirilmiştir. Fakültemizden 18 öğretim 

üyesinin katıldığı ve Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Arzu UZUNER ve Doç. Dr. Mehmet AKMAN’ın katkıları ile verilen 

eğitimde probleme dayalı öğrenmede yedi adım yaklaşımı, olgu/senaryo türleri ve 

senaryo yazma, uygulamada ilk 5 adım ve PDÖ oturum süreci, grubun dinamiği, 

süreçte eğitim yönlendiricisinin rolleri ve yeterlilikleri konuları gözden geçirilerek 

örnek uygulamalar yapılmıştır. Eğitimin ikinci aşaması ise yine aynı ekip tarafından 

26 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş; PDÖ Eğitici Eğitimi-I’de alınan eğitimler 

doğrultusunda senaryolar hazırlanmıştır (Ek 6.47.) PDÖ eğitimlerinin periyodik 

olarak tekrarlanması ve daha çok sayıda öğretim üyesinin bu eğitimi alması 

planlanmaktadır. 

 

GS.6.4.1. 
Tıp Fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programlarını, belirli bir plan ve program dâhilinde aşamalı, sürekli 

ve kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir.  

GS.6.4.2. 
Atama ve yükseltmelerde eğitici gelişimi programlarına katılım göz önüne 

alınmalıdır. 

GS.6.4.3. 
Eğitici gelişimi programlarına katılım özendirilmeli, finansal ve idari destek 

sağlanmalıdır.  

GS.6.4.4. Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmelidir.  

GS.6.4.5. 
Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için belirli eğitim programlarına 

(sertifika, diploma vb.) katılım şartını bir kriter olarak kullanmalıdırlar. 

 

• Eğitici gelişim programları belirli bir plan ve program dâhilinde sürekli ve 

kurumsal bir çerçevede yürütülmekte midir?  

• Atama ve yükseltmelerde eğitici gelişimi kurslarına katılım değerlendiriliyor 

mu?  

• Tıp fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programlarına katılımı finansal ve idari açıdan özendiriyor 
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ve destekliyor mu?  

• Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmekte midir? 

• Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, 

diploma vb.) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu?  

 

• Eğitici gelişim programları belirli bir plan ve program dâhilinde sürekli ve 

kurumsal bir çerçevede yürütülmekte midir?  

 Eğitici gelişim programlarının 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 

kademeli bir şekilde geçilen entegre eğitim sisteminin desteklenmesi ve günümüz 

koşullarına daha uygun bir hale getirilebilmesi konusunda çalışmalarımız devam 

etmektedir. Bu konuda eğitimlerin planlanabilmesi ve bu eğitimler ile ilgili 

farkındalığın yaratılabilmesi amacıyla Dekanlık tarafından eğitimleri eksik olan 

öğretim elemanlarını belirleme çalışmalarına başlanmıştır (Ek 6.46.). Bu çalışmaya 

paralel olarak öğretim üyelerine yönelik Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Kursu da 

2017 yılında uygulamaya başlanmış ve devam ettirilmesi düşünülmektedir (Resim 

6.1., Ek 6.47). Bu eğitici gelişim programlarının yenilenmesi ve güncellenmesi 

konularında 19.02.2014 tarihinde kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı önemli bir 

destek sağlamaktadır. İlgili anabilim dalının eğitici kadrosunun güçlendirilmesi, bu 

programların uygulanabilirliğini önemli ölçüde güçlendireceğinden ilgili kadronun 

arttırılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

 
Resim 6. 1. Probleme dayalı öğretim eğitimi 

 

 

 

 

 

210 
 



 
 

• Atama ve yükseltmelerde eğitici gelişimi kurslarına katılım değerlendiriliyor 

mu?  

 Üniversitemiz atama yükseltme kriterlerinde eğitici gelişimi kurslarına 

katılım bugün için değerlendirilmemektedir. Üniversitemizde akreditasyon 

çalışmalarına stratejik planda da belirtildiği gibi önem verilmekte, pek çok fakülte 

ve anabilim dalları, yürütülen eğitim sisteminin akreditasyon çalışmaları için teşvik 

edilmektedir. Bu çalışmalarda görev alan ya da bu eğitimleri alan öğretim üyesi 

sayısının artırılmasında atama yükseltme kriterlerine konulacak ek puanların tüm 

öğretim üyeleri açısından olumlu bir gelişme olarak düşünüleceği kanaatindeyiz. 

 

• Tıp fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programlarına katılımı finansal ve idari açıdan özendiriyor ve 

destekliyor mu?  

 Araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini 

geliştirmeye yönelik faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme, yurtiçi ve 

yurtdışı kurs, kongre, çalıştay, toplantı, seminer ve konferanslara katılımları 

sırasında idare tarafından izinli sayılmaları, maddi olarak da 6245 no’lu Harcırah 

Kanununa göre uygun yardımı almaları şeklinde desteklenmektedir (Ek 6.41.). 

 Bunun yanı sıra Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 

Komisyonunca Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi Kapsamında 2012 

yılından itibaren öğretim üyelerine yurt dışı kongre, yayın vb. gibi bilimsel destek 

olanakları sağlanmaktadır (Ek 6.48-50.). Bu destek aşağıdaki gibi planlanmıştır:  

1. SCI, SCI-E ve diğer indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanacak 

yayınları için İngilizce dil hizmeti ve basım ücreti desteği, 

2. Yılda bir kez uluslararası veya ulusal kongre desteği (öğretim üyelerinin 

sözlü, öğretim elemanlarının poster bildirisi yapması koşuluyla), 

3. Bu indekslerde yayınlanan her bir yayın için, ayrıca kabul edilen her bir 

ulusal ve uluslararası projeleri için, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara 

bildirili katılım desteği, yaptıkları çalışmaları için her türlü demirbaş ve sarf 

malzemesi isteği, eğitim için demirbaş, kitap, kırtasiye, dergi aboneliği ve sarf 

malzemesi desteği, 

4. Patent ve tescil gibi telif amaçlı belgeler için gerekli masraflar desteği. 

 Kurumumuzda Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 5 kişiye 
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kongre katılım desteği, 1 kişiye yayın desteği, 4 kişiye makale basım desteği 

verilmiştir (Ek 6.51.).  

 

• Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmekte midir? 

 Dekanlığımız tarafından yürütülmekte olan Entegre Eğitim Modeline Geçiş 

ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon çalışmaları kapsamında uygulanan bir anket ile 

hem ihtiyacın belirlenmesi hem de eğiticilerin geçmiş dönemlerde aldıkları bu 

eğitimleri hatırlayıp hatırlamadıkları değerlendirilmiştir. Fakültemiz Birim Öğrenci 

İşleri tarafından kayıt altına alınan eğitici gelişim programlarına katılım sayısı ve 

ilgili anket sonuçları karşılaştırıldığında öğretim üyelerimizin aldıkları eğitimlerinin 

yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiği gözlenmiştir. Sonuç olarak yenilenen eğitim 

modelimize uygun olarak eğitici gelişim programlarının da yenilenmesinin doğru 

olacağı düşüncesi ile ilgili çalışmaları başlatmış bulunmaktayız (Ek 6.46.). 

 Fakültemizde eğitici gelişim programlarında kullanılan geri bildirim formları 

hem eğiticileri hem de eğitilenleri değerlendirmeye uygun bir şekilde planlanmıştır. 

  

• Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, 

diploma vb.) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu? 

 Probleme Dayalı Öğrenme eğitimlerinde eğitici olmak için ilgili öğrenimi 

almış olması bir kriter olarak kurumumuzda kullanılmaktadır. Bu eğitici 

programlarının eğitim çalışmalarında görev alan öğretim üye ve elemanları için 

gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

 

6.5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi 

TS.6.5.1. 
Tıp fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel gelişimlerini 

mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir. 

 
• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarına yönelik sürekli mesleksel gelişim 

programları var mıdır?  

 

• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarına yönelik sürekli mesleksel gelişim 

programları var mıdır?  

 Tıp fakültemizde akademik kadroların mesleksel gelişimlerine yönelik 

nitelik ve niceliği amaca uygun olan sürekli mesleksel gelişim programları 

tasarlanmakta ve bu programlara öğretim elemanlarının katılımı desteklenmektedir. 
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Eğitim amacıyla yapılan seminer, makale saati ve yönetim tarafından düzenlenen 

kurs, konferans, panel vb. eğitsel aktiviteler ile ilgili duyurular Anabilim dalları ile 

paylaşılmaktadır (Ek 6.52.). 

 Anabilim dallarında eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin, kongre, 

sempozyum gibi bilimsel aktivitelerde ve bilimsel projelerde yer almaları da 

desteklenmektedir (Ek 6.41.). 

 Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla öğretim elemanlarının 

yurtiçi ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılımları her yıl desteklenmeye devam 

edilmektedir.  

 Bunun yanı sıra Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Projesi Komisyonunca 

Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi Kapsamında 2012 yılından itibaren 

öğretim üyelerine yurt dışı kongre, yayın vb. gibi bilimsel destek olanakları 

sağlanmaktadır (Ek 6.48-50.). Bu desteklerden 10 öğretim elemanı yararlanmıştır 

(Ek 6.51.). 

 Fakültemizde düzenlenecek bilimsel aktiviteler (kongre, panel, çalıştay vb.) 

için gereken toplantı salonu talepleri için Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi 

kullanılmaktadır. Son 2-3 yılda tıp fakültesi öğrenci toplulukları ve Anabilim/bilim 

dalları tarafından düzenlenen bilimsel aktiviteler, Ek 6.53.’de sunulmuştur. 

 

GS.6.5.1. 
Tıp Fakülteleri akademik kadrolarının sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine 

katılmaları için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. 

 
• Tıp fakültesi, akademik kadrolarını, sürekli mesleksel gelişim programlarına 

katılım konusunda özendiriyor, idari ve ekonomik destek sağlıyor mu?  

 

• Tıp fakültesi, akademik kadrolarını, sürekli mesleksel gelişim programlarına 

katılım konusunda özendiriyor, idari ve ekonomik destek sağlıyor mu? 

 Tıp Fakültesinde akademik kadronun eğitsel niteliklerini geliştirmeye 

yönelik kurs, konferans ve seminerlerin bir kısmı, mesleksel niteliklerini 

geliştirmeye yönelik de kullanılmakta olup, bunlarla ilgili ayrıntılar 6.4’te 

açıklanmıştır. Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine 

katılmaları için idari ve ekonomik destek, kurumsal bir çerçevede sürdürülmektedir. 

 Fakültemizde İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi açılmış ve 

simülasyon eğitimi alması için bazı öğretim üyeleri desteklenmiştir (Ek 6.54.). Bu 
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öğretim üyeleri, gerek klinik öncesi gerekse klinik sonrası tıp fakültesi 

öğrencilerinin eğitiminde simülasyona dayalı eğitim uygulamaları yapmaya 

başlamışlardır.  

 Fakültemiz öğretim üyelerinin, üniversitemizin diğer birimleri veya diğer 

üniversitelerden davet edilen konuşmacıların fakültemizde sundukları konferanslar 

ve öğretim üyelerinin anabilim dalları bünyesinde seminer, makale saati, olgu 

sunumları, klinikopatolojik toplantılar ve her anabilim dalının çalışma alanına 

yönelik birden çok anabilim dalı ile konsey halinde yaptıkları çalışmalarla öğretim 

elemanlarının bilimsel niteliklerinin iyileştirilmesine yönelik programlar 

uygulanmaktadır. Ayrıca araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarına, mesleksel 

bilgi ve becerilerini artırmaları için yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri, yurtiçi ve 

yurtdışı kurs, kongre, çalıştay, toplantı, seminer ve konferanslara katılımları 

sırasında idare tarafından izinli sayılmaları, maddi olarak da 6245 no’lu Harcırah 

Kanununa göre uygun yardımı almaları şeklinde destek sağlanmaktadır.  

 Kongre ve sempozyumlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda ödül alan 

çalışmalar ve yürütücüleri internet yoluyla tüm akademik kadroya gönderilen 

maillerle duyurularak ödüllendirilmektedir. Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel 

gelişim etkinliklerine katılmaları için idari ve ekonomik destek, Uludağ Üniversitesi 

2017-2021 Stratejik Planı, Uludağ Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunda görüldüğü 

gibi kurumsal bir çerçevede sürdürülmektedir (Ek 1.3., Ek 6.5., Ek 6.6.). 
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7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR  
7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar  

TS.7.1.1.  
 
Tıp fakültelerinde, eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı alt yapısı ve 

olanakları ile temel akademik birimler bulunmalıdır.  

 

• Tıp fakültesinde temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp 

bilimleri bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısı, Ulusal Çekirdek 

Müfredat’ı (ÇEP) da gözetecek şekilde uyguladığı eğitim programını 

sürdürebilecek düzeyde yapılandırılmış mıdır? 

• Tıp fakültesinin öğrenme ortamı alt yapısı ve olanakları (derslikler, eğitim 

araç gereçleri, laboratuvar, manken-maket parkı, kadavra sayıları, 

kütüphane ve diğer öğrenme kaynakları, güvenlik önlemleri, dinlenme, spor 

alanları vb.) nelerdir? 

• Tıp fakültesinin öğrencilerin kullanımına açık olan bilgi ve iletişim 

teknolojisi (bilgisayar ve internet, elektronik kaynaklar) altyapı ve 

olanakları nasıldır?  

 

• Tıp fakültesinde temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri 

bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısı, Ulusal Çekirdek Müfredat’ı 

(ÇEP) da gözetecek şekilde uyguladığı eğitim programını sürdürebilecek düzeyde 

yapılandırılmış mıdır? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2547 Sayılı Yasanın 21. maddesi ile 

yasaya bağlı olarak çıkartılan Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 

uyarınca kurulmuş olan Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp 

Bilimleri bölümlerine bağlı 44 anabilim dalı bulunup, alt yapı olanakları, 

uyguladıkları teorik ve uygulamalı eğitim programları ve hizmet verdikleri 

hasta/hastalık profilleri gözetildiğinde Ulusal Çekirdek Müfredat ile uyumlu bir 

yapıya sahip oldukları görülmektedir. 

 Fakültemiz öğretim üyeleri ve elemanlarının dağılımı ve son beş yıldaki 

değişimi Ek 6.8.’de sunulmuştur. Bu verilere göre, Fakültemizde 251 öğretim 

üyesine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) karşılık 2060 öğrencimiz (1050 kız, 

1010 erkek) bulunmakta olup öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 8’dir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2016-2017 eğitim yılında başlanan 

entegre eğitim sistemine kademeli bir geçiş planlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp 
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Fakültesinde uygulanan eğitim modeli Standart 2’de ayrıntıları ile belirtilmiştir.  

 Akademik kadronun eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlardaki örgütlenmesi 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde 

belirtilmiştir (http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-egitim-ogretim-yonergesi.pdf). 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ile ilgili komisyon ve kurulları, 

uygulanan eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile 

uyumunu sağlamak üzere anabilim dalı UÇEP temsilcileri ile her eğitim-öğretim 

yılında en az bir kez toplantı düzenleyerek eğitim programını değerlendirmektedir. 

Ayrıca, Uludağ̆ Çerçeve Eğitim Programı’nın (ULUÇEP) geliştirilmesi amacı ile 

anabilim dalı UÇEP temsilcileriyle toplantılar düzenlenerek yeni öneriler 

geliştirilmekte ve sonuçları eğitim programının yenilenmesinde kullanılmaktadır. 

Yapılan bu çalışmalar ile UÇEP konusunda tüm öğretim elemanlarımızın 

farkındalıkları arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki düzeltici faaliyetlerimiz 

devam etmektedir (Ek 1.14., Ek 1.17-18., Ek 1.20-22., Ek 1.23-24., Ek 1.27-28., 

Ek 1.50-51.).  

 

• Tıp fakültesinin öğrenme ortamı alt yapısı ve olanakları (derslikler, eğitim 

araç-gereçleri, laboratuvarlar, manken-maket parkı, kadavra sayıları, kütüphane 

ve diğer öğrenme kaynakları, güvenlik önlemleri, dinlenme, spor alanları vb.) 

nelerdir?  

• Tıp fakültesinin öğrencilerin kullanımına açık olan bilgi ve iletişim teknolojisi 

(bilgisayar ve internet, elektronik kaynaklar) altyapı ve olanakları nelerdir? 

 Tıp Fakültesi Aşama 1’deki tüm teorik dersler, her biri 260 öğrenci 

kapasiteli 3 büyük dersliğin bulunduğu Tıp Fakültesi Eğitim Birimlerinde 

yapılmaktadır. Her üç derslikte “akıllı tahta”lar bulunmaktadır. Tıp Fakültesi Eğitim 

Birimleri binasının ilk katında, dersliklerin dışında, tahta ilan panoları ve öğrencilere 

hızlı duyuruların yapıldığı bir plazma ekran da yer almaktadır. Binanın ikinci 

katında ise bir okuma salonu bulunmaktadır. Binanın dışındaki ağaçlık alanda 

öğrencilerin oturabileceği banklar ve gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir büfe 

yer almaktadır. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri Binası içerisinde 80’er öğrenci 

kapasiteli 4 derslik bulunmakta olup seçmeli dersler ve sınavlarda 

yararlanılmaktadır. Tüm derslikler bilgisayar, barkovizyon cihazı ve tepegöz gibi 
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cihazlarla donatılmıştır ve her derslikte internet bağlantısı ve ses düzeni mevcuttur 

(Resim 1 ve 2). Ayrıca, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 

Okulu ile ortak olarak kullanılacak olan yeni dersliklerin inşası büyük oranda 

tamamlanmıştır. 2017-2018 eğitim döneminde tamamlanması planlanan 315 kişilik 

bir amfi, 80 kişilik dört salonun da hizmete girmesi ile derslik kapasitesinin %150 

oranında artacağı öngörülmektedir.  

  

  

Resim 1. Tıp Fakültesi Aşama 1 teorik derslerinin görüldüğü amfiler 

 

 
Resim 2. Temel Tıp Bilimleri Binası içinde yer alan derslikler 
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Hastane içinde bir çok anabilim /bilim dalımızda  seçmeli ve staj  derslerinin, 

seminerlerin yapılmasına olanak sağlayan 30-60 öğrenci kapasiteli dersliklerimiz 

bulunmaktadır (Resim 3, Ek 7.1.). 

 

Resim 3. Staj derslerinde kullanılan derslikler 

 Dönem 1-2 ve 3’te uygulamaların yapıldığı laboratuvarlar, Temel Tıp 

Bilimleri Binası içinde yapılandırılmıştır. Bu binada anatomi, tıbbi biyoloji, 

bilgisayar, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji 

uygulama laboratuvarları yer almaktadır (Resim 4).  

  

  

Resim 4. Uygulama salonları 
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 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında açılan İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezi (USİM) bünyesinde öğrenme kaynakları merkezi, klinik beceri 

laboratuvarları, eğitim salonları, simülasyon birimi, poliklinikler ve serbest çalışma 

alanları bulunmaktadır. Bu birimlerde mevcut eğitim olanakları şu şekilde 

özetlenebilir: 

 Öğrenme Kaynakları Merkezi 

 Bu merkezde bilgisayarlar, çeşitli eğitim CD’leri, anatomi maketleri, 

mikroskop slide’ları, posterler, röntgen filmleri, deney materyali gibi bir çok araç, 

gereç ve imkan bulunmaktadır (Resim 5).   

1. Mikroskop: Zoom özelliğine sahip 10 tane laboratuvar mikroskopu ve 1 tane 

bilgisayar üzerinden projektör, TV vb. cihazlara görüntü aktarabilen (toplam 

11 öğrencinin preparatlar üzerinde çalışma yapabileceği) 11 tane laboratuvar 

mikroskopu bulunmaktadır.   

2. Siber Anatomi: İnteraktif 3-D Sanal İnsan Anatomisi İstasyonu, 4 
istasyondan oluşmakta ve her istasyonda 2-4 öğrenci aynı anda çalışma 
imkânı bulabilmektedir. Sistemde bulunan anatomi modelleri şunlardır: 
• The Skeleton 

• Joints 

• Ligaments 

• Muscular System/Tissue 

• Nervous System/Tissue 

• The Brain 

• Endocrine System 

• Cardiovascular System 

• Lymphatic System 

• Respiratory System 

• Digestive System 

• Urinary System 

• Reproductive Systems (Kadın/Erkek) 

• Anatomical Landmarks 

• Muscle Origins and insertions 
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3. Siber Fizyoloji: İnteraktif Sanal İnsan Fizyolojisi İstasyonu; 5 istasyondan 

oluşmakta ve her istasyonda 2-4 öğrenciye çalışma imkanı sunulmaktadır. 

 Sistemde bulunan fizyoloji modülleri şunlardır: 

• Cardiovascular system 

• Respiratory system 

• Renal system 

• Circulatory system 

• Coupled to vascular system 

• Coupled to peripheral organs 

4. Bilgisayar odası: Toplam 20 Laptop öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. 

Bu bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabileceği çeşitli öğrenme kaynakları ve 

lisanslı programlar bulunmaktadır. 

5. Sanal hasta (Bodyinteract): Sanal hasta uygulamalarında kullanılmaktadır.   

6. İki adet çok amaçlı çalışma salonu. Yansıtıcı ve tabletlerle donatılmış olup 

küçük grup çalışmaları için kullanılmaktadır.  

 

 Klinik beceri laboratuvarı 

 Klinik beceri laboratuvarında (KBL), yeterliliğe dayalı ve iyi hekimlik 

uygulamaları temelinde eğitimler verilmektedir. 

 Klinik beceri laboratuvarımızda farklı uygulamaların yapıldığı 5 ayrı oda 

bulunmakta ve toplam kapasitesi 60 öğrenciden oluşmaktadır. 

 Merkezimizde KBL uygulamalarında kullanılan maket ve mankenler: 

• Çocuk damar yolu açma Maketi (IV Arm) 

• Endotrakeal Tüp Maketi (Airsim Junior Pediatric Airway Model) 

• Anal İrigasyon Maketi (Faces removal anda enema Training Model) 

• Santral Kateterizasyon Maketi  

• Trakeostomi Bakımı Uygulama Mankeni (Patient Education 

Tracheostomy Care Set)  

• Bebek Simülatörü  

• Minör Deri Girişimi Eğitim Kiti (Minor Skin Procedures) 

• Jinekoloji Eğitim Modeli (Gynaecology Training Model) 

• Enjeksiyon Kolu 

• Üretral Kateter – Kadın (female Catheterisation Model)  
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• Üretral Kateter – Erkek (male Catheterisation Model)  

• Üretral Kateter - Yenidoğan (Infant Male and Female) 

• Rektal Muayene Modeli (Rectal Examination Model) 

• Oskültasyon (Dinleme) Maketi 

 

 Eğitim Salonu I, II, III 

 Genelde toplantılar, sunumlar ve dersler için kullanılan 3 ayrı salon 

bulunmaktadır. Salonlarımızın kapasitesi:  

• Eğitim Salonu I: 40 Kişi 

• Eğitim Salonu II: 30 Kişi 

• Eğitim Salonu III: 30 Kişi 

 Eğitim Salonu I’de ayrıca 3D görüntü sağlayan bir projektör sayesinde 3D 

gözlük kullanımı ile Siber Anatomi sınıf sisteminde sunulmaktadır. 

 

 Simülasyon Birimi 

1. Acil Servis 

 Acil serviste bulunan travma simülatörü havayolu açma, entübasyon, 

nazogastrik sonda, kanama, hasta taşıma vb. senaryolarda uygulamalar için 

kullanılmaktadır.  

 Bu alanın kapasitesi uygulanan senaryoya bağlı olarak 10-15 öğrencidir. 

2. Hasta bakım 

 Klinik müdahalelere ve ilaç uygulamalarına gerçeğe uygun, gerçek zamanlı 

ve otomatik olarak fizyolojik cevaplar verebilen bir tane bebek ve bir tane çocuk 

simülatör bulunmaktadır. 

 Hasta bakım odasının kapasitesi ise senaryoya bağlı olmak üzere 10-15 

öğrenciden oluşmaktadır.  

3. Ultrasonografi 

 Bir kadın ve bir erkek manken mevcuttur. Bölünebilen 2D eko görüntüsü ve 

3D augmented reality görüntü veren sistem sayesinde farklı prob kullanımı, 

sistemde bulunan ve sürekli güncellenen patolojilerle ortalama 5-6 öğrenciye aynı 

anda eğitim verilebilmektedir. 

4. Doğumhane 

 İleri düzey teknoloji ile çalışan kadın doğum simülatörü ile kadın hastalıkları 
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ve doğum üzerine hazırlanan senaryolar uygulanabilmektedir.   

• Kadın doğum simülatörü ile yapılabilen Doğum Manevraları: 

o Leopold’s Manevrası 

o McRoberts Manevrası 

o Suprapubic Basınç Uygulama 

o İnternal Rotasyonlar 

o Omuz Distosisi esnasındaki Posterior Kol Manevrası 

o Zavanelli Manevrası 

o Trandelenburg Pozisyonlaması 

o Sol Lateral Tiltleme 

o Vertex ve Ters Doğum 

 Kadın doğum odasında aynı anda senaryoya uygun olmak şartı ile 10-15 

öğrenciye kadın doğum ve hastalıkları eğitimleri verilmektedir. 

5. Toplantı odası 

 Toplu eğitimlerin yapılabildiği, sunum yapmak için gerekli görsel ve işitsel 

donanımlara sahip, ihtiyaç doğrultusunda çok amaçlı kullanılabilen salonlardır. 

Ortalama 12-20 kişilik toplantılar düzenlenebilmektedir.  

 

 Poliklinikler 

 Altı tane poliklinik bulunan bu alanda her poliklinik tam donanımlı ve 

kamera sisteminin olduğu alanlardır. Bu sayede simüle hasta görüşmeleri eş zamanlı 

izlenebilmekte ya da kayda alınabilmektedir. 

 

 

 Serbest çalışma alanı 

 Öğrencilerin serbest ders çalışmak için kullandığı bu alanda toplam 50 

öğrenciye 8:00-17:00 saatleri arasında çalışma imkanı sunulmuştur. 

 

 3 Boyutlu Yazıcı 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte, seçmeli dersler ve interaktif 

eğitim ders saatlerinde kullanılmak olarak üzere Merkez bünyesine dahil edilmiştir. 

  

  USİM’de kullanılan materyal ve maketler Ek 7.2.a/b’de görülebilir. 
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Resim 5. USİM eğitim olanakları 

 

 USİM dışındaki öğrenci uygulama laboratuvarlarının alt yapı olanakları 

Tablo 7.1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7.1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi USİM dışındaki Öğrenci Uygulama 

Laboratuvarlarının alt yapı olanakları. 

ANABİLİM 
DALI 

UYGULAMA LABORATUVARI ALT YAPI 
OLANAKLARI 

ANATOMİ 

Her biri 150 öğrenci kapasiteli 2 adet uygulama laboratuvarı 
mevcuttur. Bu laboratuvarlarda 20 adet kadavra masası ile 
eğitim amaçlı kullanılan insan kemikleri ve plastik modeller 
bulunmaktadır. Anatomi uygulamalarında kullanılan 
kemiklerin ve modellerin listesi sunulmuştur (Ek 7.2.c/d). 
Anatomi Anabilim Dalı’nın mevcut 16 kadavrası ve 1 fetüsü 
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bulunmaktadır. Model ve kadavra eğitimleri bir arada, küçük 
gruplara disseksiyona dayalı olarak verilmektedir.  

BİYOİSTATİSTİK 

Öğrenci Laboratuvarımızda 33 adet bilgisayar bulunmaktadır. 
Dersler projeksiyon cihazı eşliğinde öğrencilerin eş zamanlı 
katılımıyla yürütülmektedir. Öğrenciler ders saatleri dışında da 
laboratuvardan faydalanabilmektedir. 

FİZYOLOJİ 

70 öğrenci kapasiteli 2 uygulama laboratuvarı mevcuttur. 
Biopac öğrenci eğitim seti, EKG monitörleri, pH metre, etüv, 
distile su cihazı, elektronik tartılar, faz kontrast mikroskop, 
bilgisayarlı kan basıncı ölçme seti ve kimograf gibi eğitimde 
kullanılan araç gereç ve imkanlar bulunmaktadır. 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

70 öğrenci kapasiteli öğrenci uygulama laboratuvarı mevcuttur. 
100 adet ışık ve bir adet projeksiyon mikroskobu 
bulunmaktadır. 

TIBBİ 
BİYOKİMYA 

60 öğrenci kapasiteli 1 uygulama laboratuvarı mevcuttur. 
Uygulama salonunda 2 ışık mikroskobu, cam malzemeler ve 
spektrofotometre bulunmaktadır. 

TIBBİ BİYOLOJİ 
50 öğrenci kapasiteli 1 uygulama laboratuvarı eğitimde hizmet 
vermektedir. Uygulama salonunda 50 adet mikroskop 
bulunmaktadır. 

TIBBİ 
MİKROBİYOLOJİ 

Her biri 60 öğrenci kapasiteli 2 uygulama laboratuvarı 
mevcuttur. Her bir uygulama salonunda 15 olmak üzere toplam 
30 mikroskop, cam malzemeler ve bakteriyolojik boya setleri 
bulunmaktadır. 

 

 Öğrencilerimizin basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilecekleri Üniversite 

kampüsünde yer alan Merkez Kütüphanenin oturma kapasitesi 750’dir. Kütüphane, 

Pazartesi-Cuma 08:00-24:00, Cumartesi-Pazar 10:00-24:00 olmak üzere haftada 

108 saat hizmet vermektedir. Toplam basılı kitap sayısı 158.438’dir ve bu 

kitapların 18.451’i tıp kitabı olup Diniz Kütüphanesinde bulunmaktadır. Merkez 

Kütüphanede literatür tarama amacıyla kullanılan 8 bilgisayar bulunmaktadır. 

Ayrıca kampüs içerisindeki bilişim ağı ile 84 online veri tabanından toplam 

yaklaşık 18.430 elektronik dergi ve birçok kitaba ulaşılabilmektedir 

(http://www.uludag.edu.tr/kutuphane/default/database, Ek 7.3.). Uludağ 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Koleksiyonu, Tablo 7.2’de verilmiştir. 
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Tablo 7.2: Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Koleksiyonu 2017 

(https://tarama.uludag.edu.tr/libra.aspx?IS=KOLEKT) 

 

 Tıp Fakültesi bünyesinde de 260 oturma kapasiteli 780 m2 ayrı bir kütüphane 

(Diniz Okuma Salonu) bulunmakta olup (Resim 6), buradaki basılı tıp kitabı sayısı 

2931’dir. Abone olunan basılı tıp dergisi sayısı yerine web tabanlı e-dergi takibi 

yapılmaktadır (Ek 7.4.). Bu kütüphanede öğrenci ders kitaplarının yanı sıra 

uzmanlık alanlarına yönelik kitaplar bulunmaktadır. Kitaplar her yıl anabilim 

dallarının talepleri doğrultusunda güncellenmektedir. Diniz Kütüphanesi, 7 gün 24 

saat açık olup her an öğrencilerin kullanımına hazırdır. 

  
Resim 6. Diniz Okuma Salonu 

 

 Merkez Kütüphanede literatür tarama amacıyla kullanılan 8 bilgisayar, Tıp 

Fakültesi Hastanesi Kütüphanesi Diniz Salonunda öğrencilerimizin kullanımına açık 

internet bağlantılı 5 bilgisayar bulunmaktadır. Biyoistatistik Anabilim Dalındaki 

bilgisayar laboratuvarında 33 adet, USİM bünyesinde de 20 adet bilgisayar 

bulunmaktadır. 

 Fakültemiz Üniversite Kampüsü içinde yer aldığı için üniversite 
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olanaklarının tümünden Tıp Fakültesi öğrencileri de yararlanmakta; EDUROAM 

internet ağını ücretsiz olarak kullanabilmektedir. 

 
 

 Yemekhane: Fakültemiz öğrencileri (Dönem 6 öğrencileri dışında) kampus 

içinde bulunan hastaneye 5 dakika yürüyüş mesafesindeki “Merkez Yemekhane”yi 

kullanmaktadır. Dönem 6 öğrencilerimiz ücretsiz, nöbet tutmakta olan Dönem 4 ve 

5 öğrencileri ise hastane yemekhanesinden ücretli olarak yararlanabilmektedir. 

 

 Kantin: Aşama 1’deki öğrenciler Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri Binası’nın 

hemen yanındaki büfeden yaralanmaktadır (Resim 7). Klinik alanlardaki öğrenciler 

ise hastane içerisinde bulunan 3 kafeteryadan, yoğun bakımlar ve ameliyathane 

girişindeki kantinlerden, klinik katlarında dolaşan gezici kantin hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. Ayrıca USİM ve Diniz okuma salonlarına konulan otomatlar, 

öğrencilerimizin ders çalışma alanlarında da kafetarya hizmetlerine ulaşmalarını 

kolaylaştırmaktadır. 
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Resim 7. Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri Binası yanındaki büfe çevresi 

 

 Spor Alanları: Fakülte bünyesinde özel spor salonları bulunmamaktadır. 

Ancak tıp fakültesi öğrencileri, Üniversite içerisinde bulunan 1 adet çim futbol 

sahası, 2 adet kapalı spor salonunda sportif faaliyetlerde (basketbol, voleybol, masa 

tenisi vb.) bulunabilmektedir. Bunun dışında 3 açık ve 2 kapalı tenis kortu 

bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, üniversite içerisinde bulunan halı sahada futbol 

oynayabilmektedirler. 

 Tıp öğrencileri üniversite içerisindeki Fitness Center’dan da 

faydalanmaktadır. 

  
  

 Dinlenme odaları: Her kliniğin ve bilim dalının içinde tüm personelin 

kullandığı, öğrencilerin de özellikle nöbetlerde kullandıkları dinlenme odaları 

bulunmaktadır. Bunlar dışında öğrenciler için ayrı dinlenme odaları 

bulunmamaktadır. 

 

 Ders çalışma alanları: Eğitim Birimleri binasının üst katında öğrencilerin 

kendi kaynakları ile ders çalışabilecekleri bir okuma/çalışma alanı bulunmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerimiz çalışmak için hastane içerisinde bulunan hastane kütüphanesi 

bünyesindeki 260 kişi kapasiteli Diniz Okuma Salonunda ders çalışabilmekte, aynı 

zamanda burada bulunan bilimsel yayınlardan ve 5 bilgisayardan 

faydalanabilmektedir. Anabilim/bilim dallarımız içinde bulunan bölüm 

toplantı/kitaplık odaları öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Tıp Fakültesi 

öğrencileri, kampüs içerisindeki Merkez Kütüphanede, Temel Bilimler Binasındaki 

dersliklerde ve USİM’deki okuma salonunda da ders çalışma olanaklarına sahiptir 

(Resim 8).  
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Resim 8. Öğrencilerimizin kullandığı çalışma alanlarına örnek 

 

 Güvenlik: Üniversitemiz ve tıp fakültemizde çalışma ve dinlenme amacıyla 

kullanılan tüm iç ve dış mekanlar güvenlik kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat 

gözlenmekte, özel güvenlik görevlileri tarafından da gerek kapalı gerekse açık 

alanlar vardiya usulü takip edilmektedir.  

 

 

 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü artan öğrenci sayılarının eğitim olanaklarını 

desteklemek amacıyla yeni projeler üretmektedir. Bu amaçla yapılan Merkezi 

Derslik ve Laboratuvar inşaatı ihalesinin sonuçlanmasından sonra Tıp Fakültesi de 

bu alanda 2 bilgisayar laboratuvarı, farklı birimlerin ortak kullanabileceği 2 

mikroskobi ve 2 deney laboratuvarlarına; 2 tane de 250 kişilik ek amfi ile eğitim 

alanlarını genişletme şansı bulacaktır. Ayrıca Temel Tıp Bilimleri içinde bulunan 

dersliklerin öğrenci merkezli eğitim modellerine yönelik iyileştirme ve geliştirme 
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süreci başlatılmıştır (Resim 9). 

  
Resim 9. Temel Tıp Bilimleri Kat Derslikleri revize planları 

 

GS.7.1.1.  
 

Tıp fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi uygulamalarının 

gerçekleştirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili olanakları yaratmalı ve 

geliştirmelidirler.  

GS.7.1.2.  
 

Tıp fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve değerlendirme 

olanakları sunmalıdırlar.  

GS.7.1.3.  
 

Tıp fakülteleri eğitimle ilgili düzenleme uygulamalarının bilimsel altyapı ve 

desteğini sağlamak üzere bünyelerinde işlevsel Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalları/birimleri oluşturmalıdır.  

 

• Tıp fakültesinin programında yer alan topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirildiği yeterli kapasitede ve çeşitlilikte öğrenme 

ortamları var mıdır?  

• Tıp fakültesinin öğrencilerine sağladığı simüle/standardize hasta ile eğitim 

ve değerlendirme olanakları nelerdir?  

• Tıp fakültesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı / biriminin varlığı, durumu, 

eğitim örgütlenmesindeki yeri, kadro ve işlevleri nelerdir?  

 

• Tıp fakültesinin programında yer alan topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirildiği yeterli kapasitede ve çeşitlilikte öğrenme 

ortamları var mıdır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi amacıyla 

değişik uygulamalar yapılmakta, bu amaçla USİM toplantı salonları, çok amaçlı 

derslikler öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. 

 Toplumun kendisi de uygun bir plan ve programla eğitim ortamı olarak 
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kullanılmakta, hem eğitim programımızda (Kronik hasta ev ziyaretleri, Sosyal 

Sorumluluk Projesi Dersi vb.) hem de öğrenci topluluklarının etkinliklerinde bu 

uygulamalara (Çadır projesi vb.) yer ve önem verilmektedir. Bu konuda Standart 2 

ve 4’te ayrıntılı bilgi ve örnekler sunulmuştur. 

 

• Tıp fakültesinin öğrencilerine sağladığı simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları nelerdir? 

 Fakültemizde “Standart/Simüle Hasta Eğitimi” programa alınarak öncelikle 

eğiticilerin eğitimi olmak üzere gerekli planlamalar yapılmıştır (Ek 7.5.). Bu 

uygulamada kullanılacak olan USİM olanakları Standart 7.1’de ayrıntıları ile 

verilmiştir. 

 

• Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı/biriminin varlığı, durumu, eğitim 

örgütlenmesindeki yeri, kadro ve işlevleri nelerdir? 

 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 2014 yılında resmi olarak kurulmuştur. TEAD 

Başkanlığına 1998 yılından beri Eğitim Komisyonu üyeliği ile Tıp Fakültemizdeki 

eğitim programına uzun yıllardır katkı veren, Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı, 

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 

Genel Sekreterliği görevleri ile idarecilik tecrübeleri bulunan Prof. Dr. Şimşek 

Cankur atanmış, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi 

Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam eden ve 2010 yılından beri Dönem 

Koordinatör yardımcılığı görevi ile eğitim programımızda aktif görev alan Doç. Dr. 

Züleyha Alper, öğretim üyesi olarak görevlendirilmiştir. Prof. Dr. Şimşek 

Cankur’un 2017 yılı başında emekli olması nedeniyle Anabilim Dalı Başkanlığı’nı 

Entegre Eğitim Baş Koordinatörümüz Doç. Dr. Züleyha Alper üstlenmiştir. Tıp 

eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla Cuma günleri, bağlı 

bulundukları anabilim dalı görevleri uhdelerinde olmak üzere 5 öğretim üyesi 

TEAD’da görevlendirilmiştir (Ek 7.6.). TEAD’ı güçlendirmek amacıyla akademik 

ve destek personel için ek kadro taleplerimiz bulunmaktadır. 

 Kurulan bu Anabilim Dalının başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:  

1. Tıp Fakültesinin eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlarında danışmanlık 

yapmak, 
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2. Eğitici eğitimine yönelik kurs, seminer vb. etkinlikleri yürütmek, 

3. Tüm eğitim programlarında süreci geliştirmek, değerlendirmek; sonucu 

değerlendirerek geleceğe yönelik yeni planlamalar yapmak, 

4. Fakültemizin eğitim veren anabilim dalları arasında bütünleşmeyi sağlamak, 

bütünsel ve uyumlu yaklaşımı gerçekleştirmek, 

5. Öğrencilere beceri kazandırılması konusunda alt yapı olanakları sağlamak, 

yeni bilişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek, 

6. İyi hekimlik uygulamaları ve klinik beceri laboratuvarının planlama, 

organizasyonu ve işleyişini sağlamak, 

7. Tıp eğitimi konusunda araştırmalar yapmak, 

8. Mevcut durumu değerlendirmek üzere gereksinimleri belirleyici araştırmalar 

yapmak ve eğitim programlarının güncel gereksinimlere ve ülke gerçeklerine 

uygun olarak planlamasını sağlamak, 

9. Probleme Dayalı Öğrenim uygulamaları ve senaryo hazırlama konusunda 

eğitimler vermek, öğretim üyelerine destek sağlamak ve geçiş sürecinde 

organizasyona yardımcı olmak, 

10. Tıp eğitimi ile ilgili literatür izlemek ve akademik çalışmalar yaparak 

eğitimin planlanmasına katkıda bulunmak, 

11. İletişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlemek. 

7.2. Klinik eğitim ortamı ve fırsatları  
 

TS.7.2.1.  
 
Tıp fakülteleri öğrencilerine yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim ortamları ve 

fırsatını mutlaka sunmalıdır.  

 
• Klinik eğitim için yararlanılan altyapı, kaynak ve olanaklar nelerdir ve nasıl 

kullanılmaktadır?  

 

• Klinik eğitim için yararlanılan altyapı, kaynak ve olanaklar nelerdir ve nasıl 

kullanılmaktadır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(SUAM) Hastanesi, başta Bursa merkez olmak üzere ilçeler, Çanakkale, Balıkesir, 

Bandırma, Kütahya ve Yalova illeri de dâhil olmak üzere tüm Güney Marmara’ya 

hizmet veren bölgenin en kapsamlı ve donanımlı sağlık merkezi konumundadır. 

Hizmet verdiği bu geniş popülasyon göz önüne alındığında toplumda en sık 
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karşılaşılan hastalıklarla birlikte, daha nadir görülen hastalık gruplarıyla da 

karşılaşılabilmektedir. 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, üniversite kampüsü içerisindeki 

U.Ü. Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afet Hastanesi, Çocuk Onkoloji Hastanesi 

ile şehir merkezindeki Atatürk Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 

(AHRM, Kükürtlü) oluşmaktadır. Hastanemize ait bilgiler Ek 7.7.’de verilmiştir. 

Hastanemizin yatak kapasitesi 950 olup 800 yatak kullanılmaktadır. Bunun yanı 

sıra, afet halinde Afet Hastanesindeki yatak sayılarının da eklendiği arttırılmış 

hastane yatak sayısı kapasitesi Ek 7.8.’de verilmiştir.  

  

  

  
  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çocuk Yoğun Bakım Servisi dâhil 

olmak üzere yoğun bakım yataklarının sayısı ve seviyesi Tablo 7.3.’de verilmiştir. 

 

Tablo 7.3. Yoğun Bakım Yatakları 
YOĞUN BAKIM YATAKLARI 

Erişkin Mevcut Tescilli Çocuk Mevcut Tescilli Yenidoğan Mevcut Tescilli 
1.seviye 5 5 1.seviye 0 0 1.seviye 0 0 
2.seviye 9 9 2.seviye 4 0 2.seviye 5 0 
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3.seviye 43 7 3.seviye 14 14 3.seviye 16 16 
Tescil 
edilememe 
gerekçesi 

2. seviye için 
tescil başvurusu 
yapılacak 

Tescil 
edilememe 
gerekçesi 

 Tescil 
edilememe 
gerekçesi 

 

 

 Acil Servis yapılanmasında, Erişkin Acil Servisi’nde 4’ü triaj alanı olmak 

üzere 13 oda ve 37 sedye; Çocuk Acil Servisi’nde 1’i triaj alanı olmak üzere 2 oda 

ve 4 sedye yer almaktadır (Tablo 7.4.). Acil Servisin (Çocuk Acil servisi ile birlikte) 

bir yıllık muayene sayısı 164.854’dür (2016 yılı verilerine göre).  

 

 

Tablo 7.4. Acil Servis alt yapısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hastanemizde 29 ameliyathane aktif olarak çalışmaktadır. Diyaliz ünitesinde 

ise 25 (+1 cihaz yedek diyaliz cihazı) bulunmakta ve 1 sertifikalı uzman, 2 sertifikalı 

pratisyen hekim, 15 sertifikalı hekim dışı sağlık personeli çalışmaktadır. 

 Hastanemizin birimlere göre yatak sayısı ve dağılımları ile 2017 yılı ilk 6 

ayında sunduğu sağlık hizmetleri Tablo 7.5.’de sunulmuştur.  

 

 

 

Tablo 7.5. Birimlere Göre Yatak, Poliklinik, Yatan Hasta, Ameliyat ve 

Doğum/Sezaryen Sayıları ve Dağılımları. 
U.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017 6 AYLIK İSTATİSTİK 

 
MEVCUT 
YATAK 
SAYISI 

POLİKLİNİ
K SAYISI 

YATAN 
HASTA 
SAYISI 

(KABUL) 

TOPLAM 
AMELİYAT 
SAYILARI 

NORMAL 
DOĞUM SEZERYAN 

ACİL   64.363         
ÇOCUK ACİL   13.373         
ADLİ TIP   176         
ALGOLOJİ   1.716         
ANEST. VE REANİMASYON 19 8.751 113       

 ODA SAYISI SEDYE SAYISI 
ERİŞKİN ACİL 13 37 
TRİAJ ALANI 4 4 
GÖZLEM ODASI 4 16 
SÜTUR ODASI 1 2 
ALÇI ODASI 1 2 
MÜDAHALE ODASI 2 8 
TRAVMA  1 5 
ÇOCUK ACİL 2 4 
TRİAJ ALANI 1  
MUAYENE ODASI 1 4 
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POST-OP YB. (ANES. VE REA.)     28       
AİLE HEKİMLİĞİ   3.500         
ÇOCUK ALLERJİ   10.819         
ÇOCUK AŞI VE SAĞ. ÇOC. POL   584         
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ   9.136         
ÇOCUK ENFEKSİYON 10 4.464 185       
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ   6.252         
ÇOCUK HEMATOLOJİ 20 6.839 99       
ÇOCUK İMMÜNOLOJİ   3.768         
ÇOCUK KARDİYOLOJİ   6.392         
ÇOCUK NÖROLOJİ   9.924         
ÇOCUK METABOLİZMA   3.823         
ÇOCUK NEFROLOJİ   10.060         
ÇOCUK ONKOLOJİ 20 3.948 347       
ÇOCUK ROMATOLOJİ POL.   2.704         
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 34 5.508 825       
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 
(YENİ) 7. KAT 18   672       
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.Y.B. 10   60       
ÇOCUK YENİDOĞAN YB 16 2.552 105       
ÇOCUK HEM. KÖK HÜCDE 10   51       
ÇOCUK CERRAHİ 15 3.406 932 1.003     
ÇOCUK ÜROLOJİ POL. (Ç.C)   2.317         
ÇOCUK CER.YOĞUN BAKIM 6   153 149     
DÂHİLİYE POL.   15.676         
DERMATOLOJİ 14 25.530 334       
DERMATOKOZMETOLOJİ 
POL.   988         
DİYALİZ ÜNİTESİ 6   62       
DİYET POL   1.427         
ENDOKRİN 21 23.316 438       
ENFEKSİYON 14 9.379 135       
F.T.R. 18 11.337 171       
GASTROENTEROLOJİ 19 23.432 142       
GENEL CERRAHİ 28 8.874 547 1.572     
GENEL CERRAHİ YENİ 26   465       
GENEL CERRAHİ Y.B. 7   100       
GENEL CERR. KARACİĞER 
NAKİL ÜNİTESİ 2   446       
MEME CERRAHİ   5.438         
GÖĞÜS CERRAHİ 12 4.233 795 481     
GÖĞÜS CERRAHİ YB. 2   4       
GÖĞÜS HASTALIKLARI 23 15.510 1.145       
GÖĞÜS ALLERJİK HAST.   7.213         
GÖZ 16 35.649 2.609 1.928     
HEMATOLOJİ 24 16.913 53       
KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜN. (KÖK 
HÜCRE) 8   124       
KADIN HAST. DOĞUM 27 20.187 1.465 1.437 110 224 
KADIN HAST. TÜP BEBEK   6.270 253       
DOĞUMHANE (BEBEK 
ÖLÜMÜ)             
KALP DAMAR CERRAHİ 24 5.329 739 509     
KALP DAMAR CERRAHİ YB 5   22       
KARDİYOLOJİ 29 18.517 589       
KARDİYO. HEMODİNAMİ 14   923       
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM 13   245       
KULAK BURUN BOĞAZ 18 13.347 994 1.005     
NEFROLOJİ 20 12.886 249       
NEFROLOJİ (YENİ) 14   128       
NÖROLOJİ 27 20.276 769       
NÖROLOJİ YB 4   4       
NÖROŞİRÜRJİ  23 8.466 731 972     
ÇOCUK NÖROŞİRÜRJİ 8   181       
NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM 8   18       
NÜKLEER TIP   22         
ÖZEL KAT 20   398       
PLASTİK CERRAHİ 17 9.655 1.052 3.491     
YANIK 6   78       
PSİKİYATRİ 25 13.654 217       
ÇOCUK PSİKİYATRİ 12 7.130 97       
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ONKOLOJİ 39 21.180         
ORGAN NAKİL-ÇOC. NEFRO 
POL.   1         
ORGAN NAKİL-GASTRO POL.   761         
ORGAN NAKİL-NEFRO POL.   4.585         
ORTOPEDİ 27 18.423 543 1.642     
RADYASYON ONKOLOJİSİ   12.346         
ROMATOLOJİ 12 22.538 189       
 RADYOLOJİ (GİRİŞİMSEL)   429   2     
SPOR HEKİMLİĞİ   2.925         
TIBBİ GENETİK   944         
ÜROLOJİ 28 16.403 1.093 1.638     
KÜKÜRTLÜ(ARUAM)   6.396         
TOPLAM  838 631.960 22.117 15.829 110 224 

 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

olarak adlandırılan hastanemizde, Çekirdek Eğitim Programı  “Hastalık-Durum-

Semptom Listesinde” belirtilen hasta popülasyonuna hizmet verilmesinin yanı sıra, 

karaciğer transplantasyonu, renal transplantasyon, kemik iliği transplantasyonu 

uygulamaları da gerçekleştirilmekte ve bu grup hastalarla ilgili bilgi, beceri ve 

tecrübeler öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca merkezimizde yer alan yanık 

ünitesi, reanimasyon yoğun bakım, koroner yoğun bakım ünitelerinde takip ve 

tedavileri devam eden hastalarla ilgili klinik tecrübe, takip ve tedavi prensipleri 

öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Hastalarla birebir çalışma ve uygulamalı 

eğitim fırsatları açısından hastaların takip ve tedavileri için gerekli sürenin yanı sıra, 

eğitim içinde gereken süre, hastaların yatış süreleri içinde göz önüne alınmaktadır. 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi SUAM’a Temmuz 2017 tarihine kadar 

müracaat eden poliklinik hastalarının ICD-10 kodlarına göre ön tanı dağılımları Ek 

7.9.’da sunulmuş olup, hasta çeşitliliğini göstermek açısından önem taşımaktadır.  

 UÜ-SUAM binasının hemen yanında yapımı tamamlanan Çocuk Onkoloji ve 

Hematoloji Hastanesi, 2015 yılında hizmete girmiştir. Kadın doğum ve çocuk 

hastanelerinin yapılması planlanmış olup proje, ihale aşamasındadır. Toplam 

161.000 m2 kapalı alana sahip olarak planlanan projede; acil servis, 12 

ameliyathane, robotik ve hibrid cerrahi ameliyathane odası, merkezi endoskopik 

girişim odaları, invaziv girişim alanları, tüp bebek merkezi,  doğumhane, obstetri ve 

jinekoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi ve diğer pediatrik cerrahiyle 

ilgilenen bilim dallarına ait klinik ve poliklinikler, 45 çocuk yoğun bakım yatağı, 50 

yenidoğan yoğun bakım yatağı, 4’ü 100 kişilik, diğer dördü ise 65 kişilik 8 adet 

derslik ve öğrenci okuma ve çalışma salonları yer almaktadır. 

 Fakültemizde klinik eğitim, hasta sayısı ve çeşitliliği yeterli olmakla birlikte; 
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği sayesinde bu çeşitlilik artırılmaktadır. Ayrıca 

Bursa ilinde sağlık alanında eğitim veren diğer merkezlerdeki uzmanlık öğrencileri 

ve uzmanlar kurumumuza rotasyon ile gelerek kurumumuz olanaklarından 

yararlanabilmektedir (Rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri ile ilgili bilgi Standart 

8’de sunulmuştur).  

 Klinik öğrenme ortamı alt yapısı ve olanaklarının sayısı ile donanımına ait 

diğer bilgiler Standart 7.1’de ayrıntıları ile verilmiştir. 

 

TS.7.2.2.  
 
Tıp fakülteleri klinik eğitim ortamlarında stajyer ve intörnlerinin görev ve 

sorumluluklarını mutlaka tanımlamış olmalıdır. 

 
• Klinik eğitim ortamında stajyer ve intörnlerin görev ve sorumlulukları 

tanımlanmış mıdır? 

 

• Klinik eğitim ortamında stajyer ve intörnlerin görev ve sorumlulukları 

tanımlanmış mıdır? 

 Stajyer ve intörn hekimlerin klinik eğitim ortamındaki görev ve 

sorumlulukları, 2007 yılından beri yürürlükte olan “UÜ-SUAM-OEK-05-001 

GÖREV TANIMLARI – İNTÖRN, STAJYER TIP ÖĞRENCİSİ” başlıklı talimatla 

tanımlanmış olup Uludağ Üniversitesi SUAM web sayfasında Kalite Yönetim 

Sistemi dökümanları içerisinde bulunmaktadır (Ek 7.10.). 

 

GS.7.2.1.    
 

Tıp fakülteleri öğrencilerine mümkün olan en erken dönemden itibaren ayaktan 

bakım birimleri, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında klinik deneyim 

edinme ve öğrenme fırsatı sunmalıdır.  

 

• Tıp eğitiminin erken dönemlerinden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci 

ve ikinci basamak sağlık kurumlarında deneyim edinme ve öğrenme fırsatı 

sunulmakta mıdır?  

 

• Tıp eğitiminin erken dönemlerinden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci 

ve ikinci basamak sağlık kurumlarında deneyim edinme ve öğrenme fırsatı 

sunulmakta mıdır?  

 Klinik öncesi hasta ile karşılaşma kapsamında yapılacak etkinlikler 

belirlenmiştir ve takip edilmektedir (Ek 7.11.). 

 Standart 7.1’de belirtildiği gibi ilk kez Dönem 3 öğrencilerinin yer aldığı 
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“kronik hasta ev ziyareti programı”, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında 

başlatılmıştır. Bu programda gönüllü öğretim üyeleri nezaretinde “kronik hastalıklı 

olgulara ev ziyaretleri yapma ve anamnez alma” uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, 2010-2011 yılından beri, Dönem 1 

öğrencileri aile hekimlerinin çalışmalarına, Dönem 1 ve 3 öğrencileri ise gözlemci 

olarak acil nöbetlerine katılmaktadırlar (Ek 7.12.a-d). 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında, fakültemiz Dönem 1 öğrencileri ile yeni 

bir uygulamaya geçilmiştir. Dönem 1 öğrencilerinin daha önce yapılan TIPAHEK I 

kodlu “Aile Hekimliğinde Gözlem I” ve TIPAHEK II kodlu “Aile Hekimliğinde 

Gözlem II” etkinlikleri yerine Dönem II’de verilecek “Tıp ve İnsan Bilimleri 2”nin 

içinde değerlendirilmek üzere birinci basamak sağlık kurumlarında Aile Sağlığı 

Merkezlerinde 5 iş günü zorunlu yaz eğitimi yapmalarına karar verilmiştir (Ek 

5.21.). Staj ile ilgili bilgilendirme formu, staj sözleşmesi ve başvuru formu, 

değerlendirme formları ve devam takip çizelgeleri hazırlanmış olup uygulanmaya 

başlanmıştır (Ek 2.31.). Bu çalışmamız ile ilgili Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve 

Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalanması için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalının öncülüğünde başlatılan bu çalışmanın, 

ülkemizde bulunan diğer tıp fakültelerinde de uygulanabilmesi geleceğe yönelik 

önemli çalışmalarımız arasında yer almaktadır. 

 Aile Hekimliği Döneminde intörnler 1 ay Halk Sağlığı Anabilim Dalında, 1 

ay ise Aile Hekimliği Anabilim Dalında staj yapmakta, aile hekimliği stajları 

sırasında çeşitli aile sağlığı merkezlerine giderek birinci basamak sağlık hizmetini 

sahada öğrenmektedirler. 

 

 

 

 

7.3. Araştırma eğitimi fırsatları  

TS.7.3.1. 
Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları eleştirel okuyup 

anlayabilecekleri ve yorumlayarak mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri 

düzeyde eğitim fırsatlarını mutlaka sunmalıdırlar. 

 • Fakültenin öğrencilerinin de içinde yer almasının sağlandığı bir araştırma 

237 
 



 
 

eğitimi ve araştırma alt yapısı var mı? 

 

• Fakültenin öğrencilerinin de içinde yer almasının sağlandığı bir araştırma 

eğitimi ve araştırma alt yapısı var mı? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine belirli düzeyde temel ve 

uygulamalı araştırmaları eleştirel okuma ve araştırma yapma hedefine yönelik 

öğrenme fırsatları sunmak ve bilimsel yöntem ve ilkeler konusunda 

bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla: “Tıpta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği”, 

“Bilim Felsefesi”, “Sunum Hazırlama Yöntemleri”, “Nobel Tıp Ödülleri”, 

“Advanced Research Techniques in Medical Sciences” gibi seçmeli derslerin yanı 

sıra, anabilim dallarının makale saatlerine katılımları da sağlanmaktadır (Ek 7.13.).  

  Öğrenciler klinik öncesi eğitim döneminde danışman öğretim üyelerinin 

gözetiminde kendi seçtikleri bir konuda araştırma gerçekleştirmekte ve bu 

araştırmalarının sonunda sunum yapmaktadırlar. Bu süreçte öğrenci, öğretim 

üyesiyle birlikte araştırma planlama, literatür tarama ve değerlendirme, araştırma 

sonuçlarını bir rapor haline getirerek sunabilme konularında deneyim 

kazanmaktadır. Standart 2 ve 4’de ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

  Klinik eğitim dönemlerinde ise gerekli literatürü gözden geçirerek 

hazırladıkları seminerleri sunmaktadırlar. Bu sayede, öğrencilere bilimsel literatürü 

izleme, araştırmaları okuyup anlama, yorum yapma, derleme ve uygun şekilde 

sunma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu seminerlerin konusu 

öğrenci ve danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenmekte, bir öğretim üyesinin 

gözetiminde, en az 2 ay gibi bir sürede hazırlanmakta ve bu süreçte öğrenci öğretim 

üyesiyle literatür tarama, anlama, son gelişmeleri izleme vb. konularda tartışma 

fırsatı bulmaktadır (Ek 7.14.). Bu konu Standart 2 ve 4’te ayrıntıları ile 

sunulmuştur. 

 Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Diniz Okuma Salonunda birçok 

mesleki dergiye erişim imkânı sağlanmakta; öğrencilerimizin eğitim ve araştırma 

yapmalarını destekleyecek alt yapı olanakları kendilerine sunulmaktadır (Ek 7.3-4.).  

 Öğrencilerin öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan araştırmalara 

katılmaları özendirilmektedir. Öğrencilerin bilimsel araştırma mantığını 

kazanmaları, araştırmalara ve literatüre eleştirel yaklaşımlarının sağlanması için çok 

önemli bir eğitimdir. Standart 2’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuran öğrenciler ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen bilimsel proje ve araştırmalara 

öğrencilerin katılımı sağlanmakta, bu çalışmaların sonuçlarının toplantı ve 

kongrelerde öğrenciler tarafından sunulması için idari ve ekonomik destek 

verilmektedir (Ek 7.15-16.). Hatta projelere uzun süreli katılan bazı öğrencilerin, 

projeden yapılan bilimsel yayınlarda yardımcı yazar olarak yer aldıkları da 

görülmektedir (Ek 7.17.). 

 

GS.7.3.1. 

Tıp fakülteleri, eğitimin herhangi bir aşamasında tüm öğrencilerin bireysel ya da bir 

ekip içinde katılabileceği araştırma planlama ve uygulama fırsatları sağlamalı, 

öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma süreçleri ile sonuçlarının 

paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımlarını özendirmeli, idari ve ekonomik 

olarak desteklemeli ve ödüllendirmelidirler.  

 

• Tıp Fakültesi, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma süreçler 

ve sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımını özendiriyor, 

idari ve ekonomik olarak destekliyor mu?  

 

• Tıp Fakültesi, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma 

süreçler ve sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımını 

özendiriyor, idari ve ekonomik olarak destekliyor mu?  

 Tıp Fakültesi öğrencileri gerek Uludağ Bilimsel Araştırma Topluluğu 

(UBİAT) tarafından 2017 yılında 18.’si düzenlenen öğrenci kongreleri kapsamında, 

gerekse diğer öğrenci kongrelerinde araştırmalarını sözlü veya poster olarak 

sunmaktadır (Ek 7.15.). Topluluk bünyesinde zaman zaman sunumlar ve bilimsel 

makale tartışmaları yapılmaktadır. Bu sunumlarda ödüle layık görülen çok sayıda 

öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun dışında Uludağ Üniversitesi tarafından 

düzenlenen kongrelere öğrencilerin katılımları için burs olanakları sağlanmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin düzenlediği bilimsel faaliyetler için de 

maddi kaynak bulunması ve üniversite olanaklarının tahsis edilmesi konusunda 

gereken özen gösterilmektedir. İlgili konu Standart 4’te ayrıntıları ile verilmiştir. 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen bilimsel proje ve 

araştırmalara öğrencilerin katılımı sağlanmakta; aşağıda da görüldüğü gibi, projelere 

uzun süreli katılan bazı öğrencilerin, projeden yapılan bilimsel yayınlarda yardımcı 

yazar olarak yer aldıkları da görülmektedir. 
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7.4. Mali kaynaklar  

TS.7.4.1. Tıp fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka yapmalıdır. 

 
• Tıp fakültesinin eğitim amaç ve hedeflerine yönelik mali planlanması var 

mıdır?  

 

• Tıp fakültesinin eğitim amaç ve hedeflerine yönelik mali planlanması var 

mıdır? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin başlıca 2 ana mali kaynağı 

bulunmaktadır: “Uludağ Üniversitesi Özel Bütçesi” ve “Döner Sermaye Gelirleri”.  

 Uludağ Üniversitesi Özel Bütçesi’nden gelen fasıllar, Maliye Bakanlığı 

tarafından bir yıl önceden Üniversitelerden gelen öneriler dikkate alınarak 

düzenlenmekte ve yılbaşında Üniversitelere tahsis edilmektedir. Bu kaynağın 

dağıtımı Rektörlük yetkisinde olup, fakültelere dağıtım yoluyla kullandırılmaktadır. 

Fakültelere yapılan tahsisatta bu toplam paradan hangi kalemlere ne kadar ayrılacağı 

belirlenmektedir. Bunlar, yolluk, hizmet alımı (bina onarımı, telefon, araba tamir, 

pul), tüketim malzemesi (kırtasiye, elektrik-su, temizlik malzemesi, laboratuvar ve 

atölye tüketim malzemesi, yakıt), demirbaş alımı, yapı tesis ve büyük onarım gibi 

fasıllardır. Bütçenin bölümler arası ve dekanlık merkez birimleri arasındaki 

dağılımı, dekanlık tarafından yapılmakta ve Yönetim Kurulu Kararı ile 

uygulanmaktadır. Isınma, elektrik, su, bakım-onarım, telefon vb. genel giderler, 

doğrudan Uludağ Üniversitesi Bütçesi’nden karşılanmaktadır. Üniversite 

bütçesinden ve döner sermaye gelirlerinden Fakültelere eğitim için ayrılan 

ödenekler ise ihtiyaçlara göre kullanılmaktadır. Fakültenin harcamalarının en büyük 
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kaynağı, yukarıda fasıllara göre ayrıntılı olarak açıklanan, Uludağ Üniversitesi 

bütçesidir. Bu fasıllara göre üniversite bütçesinin yaklaşık % 13.5’i Tıp Fakültesine 

ayrılmaktadır. Uludağ Üniversitesi bütçesi Tıp Fakültesine ve diğer U.Ü. Sağlık 

Kuruluşlarına yapılan ve yapılması planlanan harcamalar Ek 1.3. ve Ek 6.2.’de 

verilmiştir.  

 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, artan öğrenci sayılarının eğitim olanaklarını 

desteklemek amacıyla yeni projeler üretmektedir. Bu amaçla yapılan Merkezi 

Derslik ve Laboratuvar inşaatı ihalesinin sonuçlanmasından sonra Tıp Fakültesi de 

bu alanda 2 bilgisayar laboratuvarı, farklı birimlerin ortak kullanabileceği 2 

mikroskobi ve 2 deney laboratuvarlarına; 2 tane de 250 kişilik ek amfi ile eğitim 

alanlarını genişletme şansı bulacaktır. Ayrıca Temel Tıp Bilimleri içinde bulunan 

dersliklerin alt yapıları ile ilgili yapılan revizyonun da 2018 eğitim dönemine 

yetişmesi planlanmaktadır. 

 Diğer mali kaynak ise Tıp Fakültesi döner sermaye gelirleridir. Bu mali 

kaynaklarla öğrenci dersliklerinin ve ortak kullanım alanlarının yenilenmesi gibi 

kazanımlar sağlanmaktadır. Tıp Fakültesine Döner Sermayeden “Uygulamalı Eğitim 

Ödeneği” adı altında 2016 yılından bu yana ek ödenek aktarılmakta olup bu amaçla 

2017 yılında 3.900.000 TL öğrencilerimizin eğitimi için kullanılmak üzere 

fakültemize aktarılmıştır. 

 

7.5. Ulusal ve uluslararası işbirliği  

TS.7.5.1. 
Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası değişim 

olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve 

ekonomik olarak mutlaka desteklemelidir. 

 

• Ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici işbirliği ve ortak projelere ilişkin süreçler 

tanımlanmış mı?  

• Ulusal ve uluslararası ilişkiler ile değişim program ve olanakları paydaşlara 

duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılım destekleniyor mu?  

• Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyum nasıl sağlanmış?  

• Erasmus vb. uluslararası programlara ilişkin uygulama deneyimleri nelerdir? 

 
• Ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici işbirliği ve ortak projelere ilişkin süreçler 

tanımlanmış mı?  

 Uludağ Üniversitesi ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı işbirliği 
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ve ortak projelere ilişkin süreçleri tanımlamıştır. Üniversite Rektörlüğüne bağlı 

“Uluslararası İlişkiler Ofisi” ile bu çalışmalar sürdürülmektedir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rektörlükle uyumlu olarak Farabi 

Değişim Programı kapsamında diğer ulusal eğitim kurumlarıyla, Erasmus Değişim 

Programı kapsamında da Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumları ile işbirliği 

yapmaktadır.  

 Farabi programı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile diğer fakülteler 

arasında en az bir, en fazla iki yarıyıl süre ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 

yapılabilmektedir. Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler, 1 akademik yıl 

içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim 

kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta-6 ay 

aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Yurtiçinde eğitim veren 

yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları 

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 

program olan Mevlana Değişim Programı, 2013 yılından itibaren üniversitemizde 

faaliyete başlamış, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yurtdışından bir öğrenci 

Mevlana değişim programı kapsamında fakültemize eğitime gelmiştir. 
 

• Ulusal ve uluslararası ilişkiler ile değişim program ve olanakları paydaşlara 

duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılım destekleniyor mu?  

 Ulusal ve uluslararası ilişkiler ve değişim programları ile ilgili olanaklar 

üniversitemiz web sayfasında (http://intoffice.uludag.edu.tr/) paydaşlara 

duyurulmakta ve gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Uludağ Üniversitesi 

Rektörlüğüne bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisi, paydaşlara değişim programları ile 

ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Tıp Fakültesinde ilgili 

değişim programları için öğretim üyeleri koordinatör olarak görev almaktadır.  

 

 

• Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyum nasıl sağlanmış?  

 Üniversitenin 2012 yılında başlattığı Bologna Eşgüdüm süreci ve bu konuda 

yapılan çalışmalar ile Üniversitemizin tüm fakültelerinde olduğu gibi fakültemiz de 

2016 yılına kadar AKTS (ECTS) etiketi almaya hak kazanmıştır. YÖK tarafından 

AKTS etiketi için başvuruların durdurulması nedeniyle bu konuda 2017 yılı içinde 
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ek bir başvuru girişimi yapılmamıştır. Bununla birlikte Bologna süreci ile ilgili 

çalışmalar ve güncellemeler devam ettirilmektedir. 

 AKTS kredileri ile fakültemiz, Avrupa’nın çeşitli tıp fakültelerine öğrenci 

gönderebilmekte ve bu ülkelerden öğrenci kabul edebilmektedir. Bu süreç ile ilgili 

herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. 
 
• Erasmus vb. uluslararası programlara ilişkin uygulama deneyimleri nelerdir? 

 Erasmus programının organizasyonu, Uludağ Üniversitesi Sistem 

Prosedürleri içinde yer alan Erasmus Öğrenci ve Personel Değişimi Prosedürü’ne 

(RİT-PR-11) uygun olarak devam ettirilmektedir (Ek 7.18.). 2014-2017 yılları 

arasında öğrenci değişim programları kapsamında gelen ve giden öğrencilerin 

sayıları Tablo 7.6.’da sunulmuştur. 

 

Tablo 7.6. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Değişim Programları 

Katılımları 

ERASMUS DEĞİŞİM 
PROGRAMI GELEN GİDEN 
2014-2015 5 21 
2015-2016 7 20 
2016-2017 --- 22 

   FARABİ 
  2014-2015 12 2 

2015-2016 5 --- 
2016-2017 4 --- 

   TURKMSIC 
  2014-2015 34 --- 

2015-2016 22 --- 
2016-2017 --- --- 

     

 2014-2017 yılları arasında ilgili değişim programlarından tıp fakültesi 

öğretim üyelerinden yararlanmak isteyen olmamıştır. 

 Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında başka eğitim 

merkezlerinde görevlendirilmiş olan öğrencilerimizin ve fakültemizde eğitim gören 

diğer eğitim merkezlerinden gelen öğrencilerin listesi ve katıldıkları programlar ekte 
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sunulmuştur (Ek 7.19.). 

GS.7.5.1. 
Tıp fakülteleri ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve 

politikalar oluşturmalıdır.  

 

• Ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve 

politikalar oluşturulmuş mu? 

• Farabi vb. ulusal uygulama deneyimleri nelerdir? 

 

• Ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve politikalar 

oluşturulmuş mu? 

 Farabi Değişim Programının temel ortaklarından biri olan Uludağ 

Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yürütülen 

değişim programına 2009 yılında üye olmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim 

Yılından bu yana diğer yükseköğretim kurumlarından yaklaşık 1000 öğrenci, Farabi 

Değişim Programı aracılığıyla üniversitemize gelmiştir. Çok sayıda üniversite ile 

imzalanan protokoller aracılığıyla öğrenci değişim programı devam ettirilmektedir 

(http://uludag.edu.tr/farabi/default/konu/1415, (http://uludag.edu.tr/farabi).  

 

• Farabi vb. ulusal uygulama deneyimleri nelerdir? 

 2014-2017 yılları arasında değişim programlarına katılan öğrencilerimiz 

Tablo 7.6.’da sunulmuştur. 
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8. YÖNETİM VE YÜRÜTME 

8.1. Tıp fakültesi yönetim yapısı 

TS.8.1.1 
Tıp fakültesi yönetim yapısı, örgütleme şeması ve üniversite ile ilişkileri mutlaka 

tanımlanmış olmalıdır. 

 
• Tıp fakültesinin yönetim yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları ile örgütlenme 

şeması ve üniversite ile ilişkileri tanımlanmış mıdır?  

 

• Tıp fakültesinin yönetim yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları ile örgütlenme 

şeması ve üniversite ile ilişkileri tanımlanmış mıdır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan ve iki dekan yardımcısı ile Fakülte 

Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Temel, Dâhili, Cerrahi Tıp Bilimleri olmak 

üzere 3 bölüm başkanlığından oluşan bir yönetim yapısına sahiptir. Bu bölüm 

başkanlıklarının altında da Anabilim ve Bilim Dalı başkanlıkları yer almaktadır.   

 İdari ve akademik faaliyetlerle ilgili büro işleri, Fakülte sekreteri tarafından 

koordine edilmektedir. 

 Eğitimin planlanması ve yürütülmesinde Dekanlık çalışmalarına destek 

amacıyla, Eğitim Komisyonu, Özdeğerlendirme Kurulu, Program Değerlendirme ve 

Geliştirme Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu gibi çeşitli kurullar; Ders 

Koordinatörü ve yardımcıları, Ders Yürütücüleri, Bilim Dalı Ders Temsilcileri, Staj 

Yürütücüleri; ERASMUS ve FARABİ koordinatörlükleri; Burs Komisyonu aktif 

olarak çalışmaktadır. Bu kurulların kimlerden oluştuğu, görev tanımları, çalışma ilke 

ve koşulları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesinde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır (http://tip.uludag.edu.tr/dosya/tip-

egitim-ogretim-yonergesi.pdf).  

 Dekanlık ile anabilim/bilim dalları arasındaki ilişkiler anabilim/bilim dalları 

başkanlarıyla yapılan toplantılar ve anabilim/bilim dalı ziyaretleri ile aktif olarak 

sürdürülmektedir. Yılda belirli aralıklarla yapılan Akademik Kurullarda fakülte ile 

ilgili sorunlar, yapılanlar ve yapılması planlanan faaliyetler tartışılmaktadır. 

Bunların dışında, anabilim/bilim dallarına yazılar gönderilmekte, elektronik postalar 

yoluyla bildirimler yapılmakta ve bunların sonrasında ilgili yerlerden geri 

bildirimler dekanlığa iletilmektedir.  

 Uludağ Üniversitesi Organizasyon şeması tanımlanmış olup, Tıp 

Fakültemizin idari ve akademik örgütlenme şemaları da, ilgili yasa ve mevzuatlar 
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çerçevesinde oluşturulmuştur (Ek 8.1.). Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu’nda açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kanun ve 

Uludağ Üniversitesi kapsamında yapılan görev tanımları çerçevesinde Tıp Fakültesi 

yönetim yapısı içinde yer alan Dekan ve Dekan yardımcıları ile Fakülte Kurulu ve 

Fakülte Yönetim Kurulunun, bölüm, anabilim, bilim dalı başkanlarının görev 

paylaşımları belirtilmiş, akademik ve idari birimlerin yönetim altında yerleşimi 

tanımlanmış, yetki, görev ve sorumlulukları açıklanmıştır (Ek 8.2.). 

 Tıp Fakültesi yönetim yapısı içinde yer alan organizasyon şemamız aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

 

 
Şema 1.1. Tıp Fakültesi Organizasyonu 

 

 Fakültemiz idari yapılanmasında yer alan Fakülte Kurulu ve Fakülte 

Yönetim Kurulu, 18.02.1982 tarihinde yayınlanan “Üniversitelerde Akademik 

Teşkilat Yönetmeliği”nde tanımlanan idari yapılanma ve görevlerini sürdürmektedir. 

Bu kurullarda alınan kararlar, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında onaylayacak 

makama göre Üniversite Yönetim Kuruluna veya Senatoya yönlendirilerek ya da 

Fakülte içinde uygulamaya konularak işleyiş sağlanmaktadır. 

 

 

Rektör 

Dekan 
 

Üniversite Yönetim 
Kurulu 

 

Üniversite 
Senatosu 

 

Dekan Yardımcısı 
 

Dekan Yardımcısı 
 

Fakülte  Yönetim Kurulu 
 

Fakülte Kurulu 
 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölüm Başkanı 

 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölüm Başkanı 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölüm Başkanı 

 

Anabilim Dalı Başkanları 
 

Anabilim Dalı Başkanları 
 

Anabilim Dalı Başkanları 
 

Bilim Dalı Başkanları 
 

Bilim Dalı Başkanları 
 

Bilim Dalı Başkanları 
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 Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri 

http://tip.uludag.edu.tr/fakulte-kurulu.htm ve http://tip.uludag.edu.tr/yonetim-

kurulu.htm web adreslerinde; Eğitim Komisyonu üyeleri ve görev paylaşımları da 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim-komisyonu.htm web adreslerinde yer almaktadır. 

 
Fakülte Kurulu 

Başkan 

Prof. Dr. Ekrem KAYA 

Üyeler 

Prof. Dr. Kasım ÖZLÜK 

Prof. Dr. Ali AYDINLAR 

Prof. Dr. Ahmet Sami BAYRAM 

Prof. Dr. Tanju Başarır ÖZKAN 

Prof. Dr. Hakan KILIÇASLAN 

Prof. Dr. Melahat DİRİCAN 

Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA 

Doç. Dr. Halil SAĞLAM 

Yrd. Doç. Dr. Bilge ÇETİNKAYA DEMİR 

Raportör  

Suat APAYDIN 

 

Fakülte Yönetim Kurulu 

Başkan 

Prof. Dr. Ekrem KAYA 

Üyeler 

Prof. Dr. Nilgün KÖKSAL 

Prof. Dr. Bahattin HAKYEMEZ 

Prof. Dr. Jale İRDESEL 

Doç. Dr. Şaduman Balaban ADIM 

Doç. Dr. Fikret KASAPOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK 

Raportör  

Suat APAYDIN 
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 Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) ile Tıp 

Fakültesi Dekanlığı arasındaki yapılanma ve görev dağılımı net bir şekilde 

belirtilmiştir (Ek 8.3., https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/61938).  

 

8.2. Eğitim yönetimi örgütlenmesi 

TS.8.2.1. 
Tıp fakülteleri eğitim modellerine göre yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesine 

mutlaka sahip olmalıdır. 

 

• Eğitimden sorumlu kurullar nelerdir, kimlerden oluşmaktadır, görev 

tanımları yapılmış mıdır?  

• Eğitim kurulları çalışmalarını nasıl yürütüyor (karar alma, uygulama, 

raporlama düzenekleri), eşgüdüm nasıl sağlanıyor?   

 

 

• Eğitimden sorumlu kurullar nelerdir, kimlerden oluşmaktadır, görev tanımları 

yapılmış mıdır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim modelinde, öğrencilerin de etkin bir 

şekilde temsil edildiği yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesi mevcuttur (Şema 

1.2.).  
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Şema 1.2. Eğitim Yönetimi Örgütlenmesi 

 

 Eğitim modelinde yer alan çeşitli komisyon, kurul ve görevlendirmeler 

aşağıda listelenmiştir: 

1. Fakülte Kurulu 

2. Fakülte Yönetim Kurulu 

3. Eğitim Komisyonu 

4. Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu 

5. Ölçme Değerlendirme Kurulu  

6. Öğrenci Danışmanlığı Kurulu 

7. Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu  

8. Eğitim Baş Koordinatörü 

9. Dönem Koordinatörü ve Yardımcıları 

249 
 



 
 

10. Ders, Ders Kurulu Yürütücüleri ve Yardımcıları  

11. Staj Yürütücüleri ve Yardımcıları  

12. Seçmeli Dersler Koordinatörü ve Yardımcısı 

13. Soru Bankası Koordinatörü 

14. Anabilim Dalı Başkanları 

15. Salon Başkanları ve Gözetmenler  

16. Mezunlar Danışmanlığı Kurulu 

17. İşverenler Danışma Kurulu 

18. Burs Komisyonu 

 

 Bu kurul / komisyonların kimlerden oluştuğu, görev tanımları, çalışma ilke 

ve koşulları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesinde tanımlanmıştır (Ek 2.18.). 

 Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon (UTEAK) 

Kurulu tarafından akredite olmak amacıyla belirlenmiş standartlar doğrultusunda 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Özdeğerlendirme Raporunu ve ek belgelerini 

hazırlamak amacıyla ilk olarak 2010 yılında oluşturulmuş bir kuruldur. UTEAK-

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 01.01.2018 tarihine kadar 

akredite edilen kurumumuzda arada geçen yıllarda yaşanan yönetim değişiklikleri 

ile ilgili kurulda da değişikliklere neden olmuş ve bu Ara Değerlendirme Raporunun 

hazırlanma sürecinde değişen yönetim ve öğretim üyeleri sürecin hazırlanmasında 

görev almıştır. Yeniden akreditasyon için 11.01.2017 tarihinde başvuran 

kurumumuzda 30 Aralık 2016 tarihinde özdeğerlendirme kurulu ilk toplantısını 

yaparak çalışmalarına başlamıştır. Kurumsal hafızayı korumak amacıyla geçmiş 

dönemde eğitim ve akreditasyon çalışmalarında yer alan öğretim üyelerimizden 

değişik standartlarda Danışman öğretim üyeleri olarak görev almaları rica edilmiştir.  

 Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunda ve eğitim örgütlenmesinde yer alan 

diğer kurul ve komisyonlarda görevlendirilen öğretim elemanları, öğrenciler ve idari 

personel, resmi yazı ile görevlendirilmişlerdir (Ek 8.4.). 
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• Eğitim kurulları çalışmalarını nasıl yürütüyor (karar alma, uygulama, 

raporlama düzenekleri), eşgüdüm nasıl sağlanıyor?   

 Yukarıdaki şemada da gösterildiği gibi UÜ Tıp Fakültesi eğitim yapılanması 

tüm kurullarının ve komisyonlarının birbirleri ile etkileşimde olduğu organize bir 

yapı içerisindedir. 

 Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığındaki Eğitim Komisyonu ve 

Eğitim Başkoordinatörü, Dekanlık, TEAD, ÖDK ve PDGK arasında yapıcı bir ilişki 

kurulmasını sağlar ve eğitimin geliştirilmesi için tüm bileşenler arasında düzenleyici 

bir rol oynar ve Eğitim Komisyonundan çıkan kararlar Fakülte Yönetim Kurulunun 

onayına sunularak hayata geçirilir. 

 Öğrenciler, dersleri, uygulamaları, stajları ile ilgili herhangi bir öneri veya 

sorunu Birim Öğrenci İşlerine verecekleri bir dilekçe ile bildirebilmekte, ayrıca 

doğrudan dekanlık, ders/staj yürütücüsü veya öğretim üyesi ile görüşerek de öneri ve 

sorunlarını eğitim komisyonuna iletebilmektedirler. Öğrenci Sınıf Temsilcileri de 

Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunun doğal üyesi olarak her hafta yapılan Eğitim 

Komisyonu toplantılarına aktif olarak katılmakta ve eğitimle ilgili konulardaki 

kararlarda fikirlerini ve öğrencilerin dilek-istek ve şikâyetlerini paylaşmaktadırlar 

(Ek 4.17.). Fakültemiz sınıf temsilcileri sadece Eğitim Komisyonundaki kararlara 

katılmakla kalmayıp, ölçme-değerlendirme açısından da sınav takvimi taslağı 

hazırlıkları ile ÖDK çalışmalarına katılmaktadırlar. Birim Öğrenci İşleri üzerinden 

iletilen öneri ve sorunlar ilgili kurul/kurullar (Öğrenci Danışmanlığı Kurulu, ÖDK 

ve PDGK) tarafından değerlendirildikten sonra, eğitim komisyonunda karara 

bağlanmaktadır (Ek 8.6.). 

 Öğretim üyelerimizin eğitimle ilgili her türlü öneri/eleştiri ve geliştirmeleri 

ders yürütücüleri/dönem koordinatörleri üzerinden eğitim komisyonuna gelmekte, 

ilgili kurul/kurullar tarafından değerlendirilmekte ve eğitim komisyonu tarafından 

son değerlendirme yapılmaktadır. Eğitimin üst düzeyde değerlendirildiği akademik 

kurullardan ve UTEAK’tan gelen yönetim ve denetim kökenli iyileştirmeye yönelik 

öneri ve kararlar Dekanlık üzerinden eğitim komisyonuna getirilmekte, ilgili 

kurulların çalışması ile eğitime yön verilmektedir (Ek 5.14., Ek 8.7.). 

 Mezunlar Danışma Kurulu ve İşverenler Danışma Kurulu ile yapılan yıllık 

toplantılar sonucu ortaya çıkan öneriler yine Program Değerlendirme ve Geliştirme 

Kurulu üzerinden Eğitim Komisyonuna gelmektedir (Ek 1.27-28.). 
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 Eğitim modelimizde yer alan kurul ve komisyonların kimlerden oluştuğu, 

görev tanımları, çalışma ilke ve koşulları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav yönergesinde “Görev ve Sorumluluklar” başlıkları altında ayrıntılı 

olarak tanımlanmıştır (http://tip.uludag.edu.tr/sites/default/files/egitim-

programlari/yonerge.pdf). 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönergesi 

“Görev ve Sorumluluklar” bölümünde görüldüğü gibi; Öğretim üyeleri ve 

yürütücülerden dönem koordinatörlerine gelen geri bildirimlerden oluşturulan “Yıl 

Sonu Eğitimi Değerlendirme Raporları” ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalının 

eğitimle ilgili önerileri ve eğitim-öğretim programlarında yer alan ders ve stajlar için 

oluşturduğu geribildirim raporları Program Değerlendirme ve Geliştirme 

Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Bu bildirimler doğrultusunda PDGK 

tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretim programlarına ait geri 

bildirim ve öneriler, Eğitim Komisyonuna sunulmaktadır. Eğitim komisyonunda 

görüşülerek son hali verilen program, değerlendirildikten sonra dekanlığa iletilerek 

uygulamaya geçirilmektedir (Ek 8.8.). Ölçme Değerlendirme Kurulu, eğitim-

öğretim yılı içerisindeki sınav takvimlerini hazırlayarak Eğitim Komisyonuna 

doğrudan sunarken; eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan sınavların iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi ve uygulamalarındaki sorunların çözümü için önerilerini 

raporlandırarak, hem Eğitim Komisyonuna hem de eğitim programının 

hazırlanmasında önemli rolü olan Program Değerlendirme ve Geliştirme 

Kuruluna sunmaktadır (Ek 8.9.).  

Eğitim örgütlenmesinde görev alan kurul ve komisyonlarımız yönergedeki 

görev ve sorumlulukları doğrultusunda bağımsız çalışmakla birlikte, aldıkları 

kararlar ve önerileri yönergede belirtilen ilgili diğer kurul ve komisyonlar ile 

paylaşmakta, toplantıları dekanlık tarafından yönetilen bu kurul/komisyonlarda 

alınan kararlar Eğitim Komisyonundan geçirilerek, Fakülte Yönetim Kurulunun 

onayına sunulduktan sonra ilgili iç paydaşlarla paylaşılmaktadır (Ek 8.10.). 

Dönem Koordinatörlüğü yapılanmasında bulunan iki adet dönem koordinatör 

yardımcılarından bir tanesi PDGK diğeri ise ÖDK bünyesinde yer almakta, böylece 

eğitim yönetimi yapılanmasında ilgili kurullar arasında sürekli bir ilişki sağlanmakta 

ve eğitim komisyonunun daimi üyesi olan dönem koordinatörleri de ana kurul ve 

komisyonların çalışmalarının tümünü izleyebilmektedirler. Eğitim örgütlenmesinde 
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yer alan komisyon ve kurulların her biri, Şema 1.2.’de görüldüğü gibi dekanlık 

başkanlığında bağımsız olarak çalışmakta, aldığı kararları ilgililer ile 

paylaşmaktadır. Öğrenci temsiliyeti eğitim çalışmalarında önemli bir yer tutmakta 

ve dönem temsilcileri ilgili kurul/komisyonlara aktif olarak katılmaktadır. Yapılan 

toplantılara ait tutanaklar ilgili komisyon, kurul dosyalarında saklanmaktadır. 

 

8.3. Eğitim örgütlenmesi destek yapısı 

TS.8.3.1 
Tıp fakültelerinde eğitimle ilgili karar ve süreçler belgelenmeli ve düzenli bir kayıt 

ve dökümantasyon sistemi bulunmalıdır.  

 
• Eğitimle ilgili karar ve süreçlerin kayıt altına alındığı düzenli bir 

dokümantasyon sistemi var mı?  

 

 

• Eğitimle ilgili karar ve süreçlerin kayıt altına alındığı düzenli bir 

dokümantasyon sistemi var mı?  

 Tıp Fakültesi Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları, Arşiv 

Yönetmeliğine uygun olarak kayıt edilmekte ve saklanmaktadır. Tıp Fakültesi 

eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin 

eğitim örgütlenmesinde yer alan kurul ve komisyonlarda alınan kararlar ve süreçler 

sistematik bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar, Birim Öğrenci İşlerinde 

ya da ilgili kurul birimlerinde arşivlenmekte, kurumsal hafızanın devamlılığı 

sağlanmaktadır (Ek 8.11.). Tüm belgeler ilgi durumlarına göre akademik/idari 

personel ya da öğrenciler ile paylaşılmaktadır (Ek 8.12.). 

 

TS.8.3.2 
Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreter desteği 

sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır.  

 

• Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini destekleyen 

teknik ve sekreterlik işlerine ilişkin görev ve sorumlulukları tanımlanan bir 

yapı/yapılar (ders araçları, öğrenme kaynakları birimi, öğrenci işleri vb.) 

var mıdır? 

• Öğrenci işleri bürosu öğrencilerin gereksinimlerine / sorularına yanıt 

verecek şekilde yapılandırılmış mıdır? 
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• Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini destekleyen 

teknik ve sekreterlik işlerine ilişkin görev ve sorumlulukları tanımlanan bir 

yapı/yapılar (ders araçları, öğrenme kaynakları birimi, öğrenci işleri vb.) var 

mıdır? 

• Öğrenci işleri bürosu öğrencilerin gereksinimlerine / sorularına yanıt verecek 

şekilde yapılandırılmış mıdır? 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimin yönetilmesine yönelik olarak 

örgütlenme tamamlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim yönetimi 

örgütlenmesinde teknik ve sekretaryal destek veren birimlerde çalışanlar ve 

sorumlulukları, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kurumları Organizasyon El Kitabında 

tanımlanmış ve web sayfamızda Kurum çalışanları ile paylaşılmıştır (Ek 8.13.). 

Birim Öğrenci İşleri, 2016 yılında Rektörlük bünyesinde bütün fakültelerin yer 

aldığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Otomasyon Biriminde toplanmış ve 

Tıp fakültesinin 6 dönemi için birer personel bu birimde çalışmaya başlamıştır. 

Fakülte içinde ise halen 4 personel çalışmaya devam etmektedir Ayrıntılar Standart 

4’te sunulmuştur (Ek 4.42.). Öğrenciler kayıt, ders seçimi, yaz stajı, Erasmus-Farabi 

vb. değişim programı başvuruları, transkript çıkarılması vb. her türlü isteklerinde 

öğrenci işleri personeline ulaşmakta, dilekçe, e-posta, telefon yolu ile de sorularına 

cevap alabilmektedirler. Merkezi otomasyon birimi ve Birim öğrenci işlerinde 

çalışan personelin iş dağılımları, rektörlük tarafından bir yazı ile ilgili birimlere 

bildirilmiştir (Ek 8.14.). 

 Eğitim yönetimi örgütlenmesinde görev alan personel listeleri Ek 8.15’de 

sunulmuştur. 

 

Teknik işler ile ilgili desteklerimiz;  

Amfi Kontrol Odası Birimi: İki yardımcı personel,  

Dekanlık Bilgi İşlem Birimi: Bir bilgi işlem uzmanı,  

Teknik Hizmetler Birimi: Bu birimde öğrenci laboratuvarlarından sorumlu 

olarak bir teknisyen,  

İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi: Laboratuvarda maketlerin bakımı ve 

sağlanması, laboratuvar ortamının beceri eğitimine hazırlanması açısından 2 görevli 

personelden oluşmaktadır. 
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  Sınav Görevlendirme Sistemi: Klinik öncesi eğitim döneminde sınavlarda 

görev alacak salon başkanları ve gözetmenleri belirlemek için “Sınav 

Görevlendirme Sistemi” yazılım programı kullanılmakta, salon başkanlarının, 

öğretim üyeleri arasından, gözetmenlerin uzmanlar ve araştırma görevlileri 

arasından olacak şekilde sınavlarda belirli bir sıra dâhilinde görevlendirilmesi 

yapılmaktadır. Öğretim elemanları hangi sınavda görevli olduklarını Tıp Fakültesi 

web sayfasındaki “Sınav Görevlendirme Sistemi” sekmesinden 

(http://sinavgorevlendirme.uludag.edu.tr/) kendi şifreleri ile girerek öğrenebilmekte 

ya da Birim Öğrenci İşleri tarafından bu programdan elde edilen çıktıların 

kendilerine resmi yazı olarak bildirilmesi şeklinde görevlerini takip 

edebilmektedirler. Entegre Eğitim Modeline geçiş döneminin ilk üç dönemde 

tamamlanmasından sonra mevcut programda yeni düzenlemelerin yapılması 

planlanmaktadır. Bu sistemde dekanlık bilgi işlem sistemine de destek veren bir 

bilgi işlem uzmanı görev almaktadır. 

 Birim Öğrenci İşleri, öğrencilerin gereksinimlerine / sorularına yanıt verecek 

şekilde yapılandırılmış ve çalışmaktadır. 

 

GS.8.3.1. 

Tıp fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik 

konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim bulunmalıdır.  

 

• Tıp fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik 

konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim var mıdır?  

 

• Tıp fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik 

konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim var mıdır?  

 Tıp fakültemizde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev 

ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik 

konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim bulunmamakla birlikte, TEAD 

ilgili konularda destek vermeye çalışmaktadır. Ayrıca veri girişi ve analizi gibi 

konularda destek olmak üzere yardımcı personel ile ilgili taleplerimiz 

bulunmaktadır. 
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8.4. Yönetim kadrosu 

TS.8.4.1. 
Tıp fakültelerinin dekanları mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, 

yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. 

 
• Tıp fakültesinin dekanı tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, yeterli 

eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir?  

 

• Tıp fakültesinin dekanı tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, yeterli 

eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir?  

 Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Selim GÜREL, Gastroenteroloji Uzmanı olup, 

akademik alanda yetkin, yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahiptir. Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim GÜREL’in özgeçmişi Ek 8.16.’da sunulmuştur. 

UÜTF dekanımız 28.11.2017 tarihinde değişmiş olup yeni dekanımız Prof. 

Dr. Ekrem Kaya olmuştur. 
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KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı  : Selim GÜREL 

Doğum Tarihi : 03.10.1962 

Medeni Durumu : Evli 

Adres (ev)    : Kükürtlü Mahallesi, Çilek Sokak, Çilek Apartmanı           

   No:14/3 Osmangazi / BURSA 

Tel (iş)  : 0.224.2950016 

Fax (iş)  : 0.224.2950019 

E-mail              : gurels@uludag.edu.tr 

 

Tıp ve Uzmanlık Eğitimi 

Mezun olduğu Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İlk görev yeri: SSK İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü (İstanbul Hastanesi) Tabip 

(1986) 

Uzmanlık eğitimi: -Fatih Sultan Mehmet Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanlığı) 

(1993) 

                   -İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  

         (İç Hastalıkları, Gastroenterohepatoloji) (1996) 

Uzmanlık tezi: 

Tez konusu (İç Hastalıkları, 1993): “Tip II DM’lu hastalarda Beta-NAG ve 

mikroalbüminüri düzeyleri” 

Tez konusu (İç Hastalıkları-Gastroenterohepatoloji, 1996): “Kendi 

toplumumuzda H. pylori eradikasyonu sonrasında reinfeksiyon sıklığının 

belirlenmesi” 

Tez konusu (Doktora-Patoloji, 2010): “Kronik viral hepatitlerde histopatolojik 

bulgularla laboratuvar göstergeleri arasındaki ilişki”  

Uzmanlık sonrası çalıştığı kurumlar: -İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Gastroenterohepatoloji-Yüksek Lisans 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Gastroenteroloji 

 Dekanımız kurumumuzda yerleşmiş olan kalite ve akreditasyon kavramı ile 

ilgili pek çok çalışmalarda (ISO 9000KYS ve JCI Akreditasyon Standart: 2006) 

görev almış, tıp fakültesi öğrencilerinin klinik öncesi ve klinik sonrası eğitimlerinde 

de aktif görev alan bir öğretim üyesidir. 
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GS.8.4.1. 
Tıp fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. 

GS.8.4.2. 
Tıp fakültelerinin yönetici kadroları eğitim-öğretim, yönetim ve liderlik alanlarında 

donanımlı olmalıdır.  

 

• Tıp fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir? 

• Tıp Fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu eğitim, yönetim ve liderlik 

alanlarında eğitimli midir?  

 

• Tıp fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir? 

• Tıp fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu eğitim, yönetim ve liderlik 

alanlarında eğitimli midir? 

 Tıp fakültemiz yönetim kadrosunda görev alan Dekan Yardımcıları ve 

Eğitim koordinatörlerinin eğitim, yönetim ve liderlik alanlarındaki deneyimlerini 

gösteren kısa özgeçmişleri Ek 8.17.’de sunulmuştur. 

Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Halil SAĞLAM (Eğitimden Sorumlu) 

Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Nevzat Kahveci 

Prof. Dr. Bahattin HAKYEMEZ (13.12.2017) 

Özdeğerlendirme Koordinatörü: Doç. Dr. Melda SINIRTAŞ 

Özdeğerlendirme Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. İlker M. KAFA 

Entegre Eğitim Baş Koordinatörü: Doç. Dr. Züleyha ALPER 

 

Tıp Fakültemiz Eğitim Komisyonunda görev yapan Dönem Koordinatörü 

Öğretim Üyelerimiz 

Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL 

Dönem II Koordinatörü: Prof. Dr. İlknur ARI 

Dönem III Koordinatörü: Doç. Dr. Melda SINIRTAŞ 

Dönem IV Koordinatörü: Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL 

Dönem V Koordinatörü: Prof. Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN 

Dönem VI Koordinatörü: Prof. Dr. Şule AKKÖSE AYDIN 
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“Program Değerlendirme ve Geliştirme” ve “Ölçme Değerlendirme” 

Kurullarında görev yapan öğretim üyelerimiz 

Doç. Dr. Züleyha ALPER 

Yrd. Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK 

Doç. Dr. Güven ÖZKAYA 

Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA 

Yrd. Doç. Dr. Sezer ERER KAFA 

Doç. Dr. Fahrettin UYSAL 

Doç. Dr. Esra KAZAK 

Yrd. Doç. Dr. Onur KAYGISIZ 

Prof. Dr. Yeşim UNCU 

Doç. Dr. Türkay KIRDAK 

Doç. Dr. Şüheda ÖZÇAKIR 

Doç. Dr. Saygın EKER 

 

8.5. Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği 

TS.8.5.1. 

Tıp fakülteleri, uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerin 

yöneticileri ile öğretim elemanları, karşılıklı görev ve sorumluluk sınırlarını tanımalı 

ve mutlaka uyumlu bir işbirliği sürdürülmelidir.  

 

• Dekanlık, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin sürdürüldüğü diğer 

birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının işbirliği ortamı nasıl 

düzenlenmektedir?  

 

• Dekanlık, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin sürdürüldüğü diğer 

birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının işbirliği ortamı nasıl 

düzenlenmektedir?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası 

eğitim uygulama alanları, Uludağ Üniversite bünyesinde yer alan Sağlık Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (SUAM), Afet Hastanesi, Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 

Hastanesi ve Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve Dermatokozmetoloji Birimidir

 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) 

 Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM), 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin ana uygulama hastanesi olarak hizmet 

vermektedir. Bu hastanede görev alan ve anabilim dalları bazında görev yapan tüm 
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bölüm, anabilim, bilim dalı başkanlarının, öğretim üyelerinin ve uzman hekimlerin 

eğitimle ilgili yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanununda ve SUAM Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları içersindeki görev 

tanımları başlığı altında açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kanuna ek olarak 

SUAM bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin görev tanımları 

ayrıntılı olarak Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları arasında görev tanımları 

başlığı altında net bir şekilde açıklanmıştır (http://sakur.uludag.edu.tr/).  

 
 Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve Dermatokozmetoloji Birimi 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerinin yarısı zorunlu ve 

seçmeli stajlarını U.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

diğer yarısı ise U.Ü. Rektörlüğüne bağlı Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve 

Dermatokozmetoloji Birimi bünyesinde sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde 

yapmaktadır.  

 FTR stajının amacı ve hedefleri; çeşitli kas-iskelet sistemi hastalıklarının 

rehabilitasyon ve tedavisi konularında öğrenciye bilgi aktarmak ve uygulamalar 

yoluyla deneyim kazandırmaktır. 

 Aşağıda içeriği belirtilen staj programı çerçevesinde öğrenciler Anabilim 

Dalının ortak bilimsel toplantı ve aktivitelerine katılmaktadırlar. Seminerler, öğretim 

üyesi moderatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanarak sunulmakta, staj grubu 

ve sorumlu öğretim üyesi ile de tartışılarak anlatılmaktadır. Eğitim, öğrencilerin 

aktif katılımı ile problem çözmeye dayalı olacak biçimde gerçekleştirilmektedir. Staj 

sonunda hem UÜ-FTR’de hem de Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve 

Dermatokozmetoloji Birimi olmak üzere dönüşümlü olarak önceden belirlenen 2’şer 

öğretim üyesi (jüri) tarafından değerlendirilirler. Atatürk Hidroterapi, 

Rehabilitasyon ve Dermatokozmetoloji Birimi ve UÜT-FTR’de Dönem 5 zorunlu ve 

seçmeli staj öğrencileri öğretim üyelerine bölünerek;  

1. Her gün sabah 08:30-12:00 arası tüm klinik ve poliklinik uygulamalarına 

katılırlar.  

2. Staj esnasında her iki bölümde de öğrencilere staj programı çerçevesinde 

Lokomotor sistem hastalıklarına yaklaşım, Fizik tedavi ajanları, Artritli 

hastaya yaklaşım, Fibromiyalji - Myofasial Ağrı Sendromu, Tuzak 

Nöropatileri, Lokomotor sistem hastalıklarında egzersiz/tedavi, Lomber 

disk hernisi/ spinal stenoz/lomber spondiloz konularında bilgiler 
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verilerek, Lokomotor sistem muayenesi altında boyun-kol, bel-bacak, 

omuz, kalça, diz, ayak ve el bileği ve dirsek muayeneleri ile tanısal testler 

ve goniometrik ölçümler uygulamalı olarak ilgili öğretim üyesi ve görevli 

asistan tarafından anlatılır. 

3. Atatürk Hidroterapi, Rehabilitasyon ve Dermatokozmetoloji Birimi ve 

UÜTF-FTR Seminer salonlarında interaktif olarak FTR’de klinik 

değerlendirme, Hemipleji rehabilitasyonu, Omurilik yaralanması 

rehabilitasyonu, Osteoporoz, Osteoartrit, Romatoid Artrit, Bel-bacak 

ağrıları, Ankilozan Spondilit, Boyun-kol ağrıları ilgili öğretim üyesi ve 

öğrenciler tarafından kuramsal dersler adı altında anlatılmaktadır.  

 Staj esnasında öğrencilere hastalıklar, farmakolojik ve non-farmakolojik 

yaklaşımlar, fizik tedavi ajanlar, kaplıca tedavisi ve ilaç-ağrı yönetimi konularında 

da bilgi verilmektedir. 

 

 Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi/Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı’nın Kırsal Hekimlik Stajı 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi içeresinde eğitimin sürdürüldüğü 

alanlardan birisi de Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezidir. Bu 

merkezde staj yapan öğrenciler, faaliyet alanları kapsamında hem eğitim hem de 

sağlık hizmeti üretmek amaçlı görev yaparlar. Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve 

Uygulama Merkezinin faaliyetlerine 2017 yılında son verilmiştir. 2017 yılının 

Temmuz ayından başlayarak, Halk Sağlığı Anabilim Dalının Kırsal Hekimlik stajı 

sırasında son sınıf öğrencileri Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Tıp Fakültesi 

Dekanlığı arasında imzalanan bir protokole göre Osmangazi ve Mudanya Sağlıklı 

Yaşam Merkezlerinde birinci basamak ile ilgili uygulamalara gözlemci olarak 

katılmaktadır (Ek 8.18.). 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi üniversite dışında tıp eğitiminin 

sürdürüldüğü kurum ve kuruluşlar arasında da etkin bir iletişim halindedir. Bu 

amaçla üniversite dışında eğitimin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşlar aşağıda 

belirtilmiştir: 

(1) Adli Tıp Kurumu 

(2) ERASMUS ve FARABİ 

(3) Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri 
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(4) Seçmeli staj / Yaz stajı yapılan kurumlar 

 Kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde yürütülen eğitimler hakkında Standart 2 

ve Standart 7’de ayrıntılı bilgi verilmiştir. Dekanlık, bu kapsamda eğitimin 

sürdürüldüğü tüm bu kurum/kuruluşların yöneticileri ile sürekli iletişim halinde 

bulunarak uyumlu bir yapılanmanın sağlanması için görev yapmaktadır. 

 Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile 

Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Dekanlığı arasındaki yapılanma ve 

görev dağılımı net bir şekilde belirtilmiştir (Ek 8.3.). Bu kapsamda oluşturulan 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; Rektör, Tıp Fakültesi 

öğretim üyesi olan Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Dekanın 

görevlendirdiği bir Dekan Yardımcısı, UÜ-SUAM Müdürü ve Müdür Yardımcıları 

ile Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlarından oluşur. Rektör ve Rektör 

yardımcılarının katılmadığı durumlarda SUAM Yönetim Kurulu toplantılarına 

Dekan başkanlık etmektedir. Bu kurulun görevi; eğitim-öğretim, araştırma, 

uygulama ve kamuya yönelik sağlık hizmetlerinin verilmesinde çağdaş bilim ve 

teknolojiyi uygulayacak bir yapılanmanın gerçekleşmesi ve yürütülmesini 

sağlamaktır. 

 Dekan, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-

SUAM) Yönetim Kurulu üyesi olup UÜ-SUAM Müdürlüğü (Başhekimlik) ile 

düzenli olarak haftada bir gün “Yönetim Toplantısı” yapmakta, Dekan, Dekan 

Yardımcıları, Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Hastane Baş Müdürü ve Fakülte 

Sekreterinin katıldığı bu toplantılarda bir ekip anlayışı içinde hastane işleyişindeki 

ve klinik eğitimindeki sorunlar görüşülmekte, çözüm yolları aranmakta, planlamalar 

yapılmakta ve stratejik kararlar alınmaktadır. Gerektiği durumlarda bu toplantılara 

Rektör de davet edilmektedir. Tıp Fakültesi Yönetimi, Rektörlük ve hastane 

yönetimi ile uyumlu bir şekilde çalışmakta, yönetimde ekip çalışması kültürü 

yerleşmiş bulunmaktadır. 

 Rektörlük, Tıp Fakültesi ve Hastanede yönetiminde kurul ve komisyonlarda 

yer alan Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri aşağıda belirtilmiştir: 
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İDARİ GÖREV UNVANI AD – SOYAD SAYI 
REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERAY ALPER 1 
REKTÖR DANIŞMANI PROF. DR. MEHMET KARADAĞ 1 
ÜNİVERSİTE YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ PROF. DR. ERAY ALPER 

4   PROF. DR. EKREM KAYA 
  PROF. DR. BERRİN TUNCA 
  PROF. DR. LALE ALTAN İNCEOĞLU 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SENATO PROF. DR. ERAY ALPER 

6 

  PROF. DR. EKREM KAYA 
  PROF. DR. NİLGÜN KÖKSAL 
  PROF. DR. BERRİN TUNCA 
  PROF. DR. GÜLŞAH ÇEÇENER 
  PROF. DR. UFUK ŞEKİR 

DEKAN 
PROF. DR. SELİM GÜREL 
PROF. DR. EKREM KAYA (28.11.2017) 1 

DEKAN YARDIMCISI 

PROF DR NEVZAT KAHVECİ 
PROF. DR. BAHATTİN HAKYEMEZ  
(13.12.2017) 2 

  DOÇ. DR. HALİL SAĞLAM 
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ PROF.DR.EKREM KAYA 

10 

  PROF.DR.KASIM ÖZLÜK 
  PROF.DR.ALİ AYDINLAR 
  PROF. DR. AHMET SAMİ BAYRAM 
  PROF.DR.TANJU BAŞARIR ÖZKAN 
  PROF.DR.HAKAN KILIÇARSLAN 
  PROF.DR.MELAHAT DİRİCAN 
  DOÇ.DR.HALİL SAĞLAM 
  DOÇ.DR.MUSTAFA İLKER KAFA 

  
YRD.DOÇ.DR. BİLGE ÇETİNKAYA 
DEMİR 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ PROF.DR.EKREM KAYA 

7 

  PROF.DR.NİLGÜN KÖKSAL 
  PROF.DR.BAHATTİN HAKYEMEZ 
  PROF.DR.F. JALE İRDESEL 
  DOÇ.DR.ŞADUMAN BALABAN ADIM 
  DOÇ.DR.REMZİ İŞÇİMEN 
  YRD.DOÇ.DR.ENGİN SAĞDİLEK 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF. DR. GÜLŞAH ÇEÇENER 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ PROF. DR. BERRİN TUNCA 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 
MÜDÜRÜ PROF. DR. UFUK ŞEKİR 1 

SUAM MERKEZ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ 1 
SUAM MERKEZ MÜDÜR 
YARDIMCISI PROF. DR. AHMET SAMİ BAYRAM 5 
  DOÇ. DR. ŞADUMAN BALABAN ADIM 
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  DOÇ. DR. MUSTAFA SERTAÇ YILMA 
  PROF. DR. BÜLENT ÖZDEMİR 
  PROF. DR. MUSTAFA YILMAZ 
 PROF DR ŞAHİN ASLAN  

EĞİTİM KOMİSYONU ÜYESİ 
ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN 
ALINDI 10 

DÖNEM KOORDİNATÖR 
YARDIMCISI 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN 
ALINDI 12 

BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. KASIM ÖZLÜK 
3   PROF. DR. AHMET SAMİ BAYRAM 

  PROF. DR. ALİ AYDINLAR 
ANABİLİM DALI BAŞKANI   44 
BİLİM DALI BAŞKANI   29 
DERS YÜRÜTÜCÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN 

ALINDI 73 
STAJ YÜRÜTÜCÜSÜ 
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. GÖKHAN GÖKTALAY 1 
FARABİ KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. GÖKHAN GÖKTALAY 1 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
EĞİTİMİ KOMİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN 
ALINDI 15 

ETİK KURUL ÜYESİ 
PROF. DR. MUSTAFA 
HACIMUSTAFAOĞLU 

9 

  PROF. DR. ELİF BAŞAĞAN MOĞOL 
  PROF. DR. MEHMET CANSEV 
  DOÇ. DR. ALPARSLAN TÜRKKAN 
  DOÇ. DR. HİLAL ÖZKAN 
  DOÇ. DR. AYŞE PINAR VURAL 

  
YRD. DOÇ. DR. EMİNE TUNA 
GÜLTEN 

  YRD. DOÇ. DR. SEZER KAFA 
  YRD. DOÇ. DR. ENGİN SAĞDİLEK 
HAYVAN DENEYLERİ YEREL 
ETİK KURULU ÜYESİ PROF. DR. KASIM ÖZLÜK 

3   PROF. DR. LEVENT BÜYÜKUYSAL 
  PROF. DR. ERDOĞAN ŞENDEMİR 
SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT KAHVECİ 1 

ATAMA KRİTER KOMİSYONU PROF. DR. SELÇUK AKIN 
3   PROF. DR. HALİS AKALIN 

  PROF. DR. NİLGÜN KÖKSAL 
PERFORMANS KURULU ÜYESİ PROF. DR. EKREM KAYA 

6 

  PROF. DR. BAHATTİN HAKYEMEZ 
  DOÇ. DR. HALİL SAĞLAM 
  DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ 
  PROF. DR. AHMET SAMİ BAYRAM 
  PROF. DR. BÜLENT ÖZDEMİR 
PROJE YÖNETİM MERKEZİ 
ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. ENGİN SAĞDİLEK 1 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROF. DR. MEHMET BAYKARA 1 

 
TOPLAM 253 
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  Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 253’ü Rektör Yardımcısı, Rektör 

Danışmanı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Senato Üyesi, Dekan, Dekan 

Yardımcısı, Fakülte Kurulu Üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Müdürü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 

Okul Müdürü, UÜ-SUAM Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Eğitim Komisyonu Üyesi, 

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi, Program Değerlendirme ve Geliştirme 

Kurulu Üyesi, Öğrenci Danışmanlığı Kurulu Üyesi, İşverenler Danışma Kurulu 

Üyesi, Mezunlar Danışma Kurulu Üyesi, Burs Komisyonu Üyesi, Dönem 

Koordinatörü, Dönem Koordinatör Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı 

Başkanı, Bilim Dalı Başkanı, Ders Yürütücüsü, Staj Yürütücüsü, Erasmus 

Koordinatörü, Farabi Koordinatörü, Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Komitesi 

Üyesi, Eğiticilerin Eğitimi Komitesi Üyesi, Etik Kurul Üyesi, Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurul Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı, Atama Komisyonu Üyesi, 

Performans Kurulu Üyesi, Proje Yönetim Merkezi Üyesi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

Başkanı olmak üzere farklı görevlerde birbirleriyle iletişim halinde ve uyumlu 

şekilde çalışmaktadırlar. Yine her anabilim dalında belirli aralarla yapılan “Anabilim 

Dalı Akademik Kurulu” toplantılarında, periyodik olarak yapılan birkaç anabilim 

dalından öğretim üyelerinin birlikte katıldıkları konsey toplantılarında (ör; Nörolojik 

Bilimler Konseyi, Nöropatoloji Toplantısı, Nöroradyoloji Toplantısı, Göğüs 

Hastalıkları-Göğüs Cerrahisi-Radyoloji-Patoloji Konseyi, Göğüs Hastalıkları-

Hematoloji-Enfeksiyon Hastalıkları Konseyi) ve çok sayıda anabilim dalından 

öğretim üyesinin katıldığı entegre derslerde öğretim üyeleri bir araya gelmekte ve 

uyumlu bir şekilde çalışmaktadırlar. 

 

GS.8.5.1. 

Tıp fakülteleri işlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek 

örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir 

etkileşim içinde olmalıdır.   

 
• Tıp fakültesinin eğitimde işbirliği yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası 

kurumlar, kuruluşlar ve toplumla ilişki ve işbirliği nasıldır?  

 

• Tıp fakültesinin eğitimde işbirliği yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası 

kurumlar, kuruluşlar ve toplumla ilişki ve işbirliği nasıldır?  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim, araştırma ve hizmet işlevleri ile 

ilgili olarak çeşitli vesileler ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek 
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örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla etkileşim 

içerisinde bulunmaktadır. Aşağıda bazı örnekleri sunulmuştur.  

 

 1. Bursa Tabip Odası ile uzun yıllardır çok sayıda ortak çalışmalar 

yapılmaktadır. Örneğin;  

 a. Bursa Tabip Odası eğitim kolu çalışmalarında Fakültemiz öğretim üyeleri 

faaliyet göstermektedir  

 

TARİH KONU KONUŞMACI 
KATILIMCI 

SAYISI 

25.05.2016 ÇARŞAMBA  
KRONİK VİRAL HEPATİT C'DE YENİ 

ATİ-VİRAL TEDAVİLER 
PROF. DR. REŞİT MISTIK 27 

05.10.2016 ÇARŞAMBA 
KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE 

TIBBİ VE CERRAHİ YENİLİKLER 

DOÇ.DR. ERSİN ÖZTÜRK                                                     

PROF. DR. ÖZKAN KANAT 
27 

19.10.2016 ÇARŞAMBA LENFODENOPATİYE YAKLAŞIM PROF. DR. BİROL BAYTAN 42 

02.11.2016 ÇARŞAMBA 
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANEMİLERE 

YAKLAŞIM 
PROF. DR. ADALET MERAL GÜNEŞ 57 

16.11.2016  ÇARŞAMBA 
OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR? NE 

DEĞİLDİR? 
DOÇ.DR. ERSİN ÖZTÜRK   38 

07.12.2016 ÇARŞAMBA 
0-6 YAŞ ÇOCUKLARDA GELİŞİM 

TESTLERİ (DGTT, AGTE) 
E.TÜLAY ÖZER 35 

21.12.2016 ÇARŞAMBA 
POSTPARTUM DEPRESYON                                                  

GERİATRİK DEPRESYON 

PROF. DR. ASLI SARANDÖL         

DOÇ. DR. E.YUSUF SİVRİOĞLU 
56 

04.01.2017 ÇARŞAMBA EGZEMADA TANI VE TEDAVİ PROF. DR. EMEL BÜLBÜL BAŞKAN 35 

01.02.2017 ÇARŞAMBA ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM 
PROF. DR. MUSTAFA KEMAL 

HACIMUSTAFAOĞLU 
41 

15.02.2017 ÇARŞAMBA GENİTAL HPV PROF. DR. HAYRİYE SARICAOĞLU 18 

15.03.2017 ÇARŞAMBA 
HİPERTANSİYONUN GÜNCEL 

TEDAVİSİ 

PROF. DR. SÜMEYYE GÜLLÜLÜ                                               

PROF.DR. MUSTAFA GÜLLÜLÜ 
62 

22.03.2017 ÇARŞAMBA 
ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET 

TEDAVİSİ 
PROF. DR. CANAN ERSOY 52 

05.04.2017 ÇARŞAMBA   
ÇOCUKLARDA GÜNCEL DİYABET 

TEDAVİSİ 
PROF. DR. ÖMER FARUK TARIM 38 

10.05.2017 ÇARŞAMBA ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI PROF. DR. EMİN HALİS AKALIN 
 

17.05.2017 ÇARŞAMBA 
ROMATOLOJİK HASTAYA 

YAKLAŞIM 
DR. SEVTAP ŞİMŞEK 

 

24.05.2017 ÇARŞAMBA MEME KANSERİ 

PROF.DR. ÖZKAN KANAT                                              

DOÇ. DR. SİBEL KAHRAMAN 

ÇETİNTAŞ 
 

  

 b. Bursa Tabip Odası, Mezuniyet törenlerinde ve 14 Mart Tıp Bayramı 

etkinliklerinde aktif olarak yer almaktadır  

 c. Bursa Tabip Odası, Tıp Fakültesi öğrencilerine burs sağlamak amacı ile 

değişik etkinlikler düzenlemektedir (Ek 8.19.). 
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 2. Erasmus- Farabi işbirlikleri   

 Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programlarına katılım devam 

etmektedir. Erasmus programı kapsamında geçtiğimiz yıllarda programa dâhil olan 

yurtdışındaki Tıp Fakülteleri ile yeni anlaşmalar yapılmış ve bu sayı 9 ülkeden 14 

Tıp Fakültesi olacak şekilde yükselmiştir. Öğrencilerimiz ikili anlaşmalar gereği bu 

fakültelerden ders/staj alabilmektedir. Fakültemizde 2014-2015 döneminde 7, 2015-

2016 döneminde 4 öğrenci Erasmus programından yararlanarak eğitime gelmiştir. 

2016-2017 döneminde gelmeyi planlayan öğrenciler ülkemizde oluşan olağan üstü 

şartlar nedeniyle programa katılamamışlardır. Erasmus programı ile fakültemizden 

yurtdışına giden öğrenci sayılarımız 2014-2015 yıllarında 16, 2015-2016 yıllarında 

16, 2016-2017 yıllarında 21 olmuştur. Aynı şekilde Farabi programı çerçevesinde 

yurt içi öğrenci değişimimiz devam etmektedir. Farabi programı kapsamında 

ülkemizdeki Tıp Fakültelerinden 2014-2015 yıllarında 11, 2015-2016 yıllarında 6, 

2016-2017 yıllarında 4 öğrenci fakültemize gelerek eğitime katılmışlardır.   

 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Erasmus Öğrenci Değişim Programı İle 

Gelen/Giden Öğrenci Sayıları 

2014/2015  2015/2016 2016/2017 

Giden Öğrenci:16 

Gelen Öğrenci:7 

Giden Öğrenci: 16 

Gelen Öğrenci: 4 

Giden Öğrenci:21 

Gelen Öğrenci: 0 

 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Öğrenci Değişim Programı Gelen/Giden 

Öğrenci Sayıları 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Giden Öğrenci: 2 

Gelen Öğrenci: 11 

Giden Öğrenci: 0 

Gelen Öğrenci: 6 

Giden Öğrenci: 0 

Gelen Öğrenci: 4 

 

 3. Toplumsal Duyarlık Projeleri ve Özel Çalışma Modülleri kapsamında 

şehrimizin değişik kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri yapılmaktadır.  

 - ONKODAY aktiviteleri (Ek 8.20.) 

 - “Çadır Projesi” vb. öğrenci aktiviteleri (Standart 4’te ayrıntılarından 

bahsedilmiştir) 

 4. Bursa ve çevre illerdeki liselerden fakültemize tanıtım gezileri 

düzenlenmektedir (Ek 8. 21.) 
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 5. UÜ-SUAM Toplum Eğitim Programları (Ek 8. 22.) 

 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü çalışmalarına destek 

 7. Acıbadem ile ortak simülasyon çalıştayı  

   

 Fakültemizde kalite kültürü yerleşmiş olup ulusal ve uluslararası çeşitli 

akreditasyon kuruluşları tarafından tıp eğitimi, hastane ve birçok anabilim dalı 

akredite edilmiş durumdadır (Ek 8.23). 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde rotasyon ya da eğitim amacıyla değişik 

eğitim kurumlarından uzmanlık eğitimi gören asistanlar ve öğretim görevlileri, 

çeşitli anabilim dallarımızda rotasyon eğitimi almaktadırlar (Ek 8.24.). Tıp Fakültesi 

Acil Tıp Anabilim Dalından ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından 

öğretim üyelerimiz, talep üzerine Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde kendi alanlarında uzmanlık öğrencilerine eğitim vermektedirler. 

 Tıp Fakülteleri işlevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, 

meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü organizasyonlarda başkan, 

başkan yardımcısı, sekreter ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almış veya halen 

görev almakta olan çok sayıda öğretim üyemiz mevcuttur (Ek 8.25.). 

 Tıp Fakültesinde birçok anabilim dalı, Bursa’da ve Uludağ’da kış aylarında 

artık geleneksel hale gelmiş bölgesel ve ulusal kongre ve sempozyumlar 

düzenlemektedirler. Anabilim Dallarımız tarafından düzenlenen kongre ve 

sempozyumlar Ek 8.25.’te sunulmuştur. 

 Mezunlar ve Danışmanlar Kurulu, Uzmanlık Dernekleri gibi dış paydaşlar ile 

etkileşim süreçleri devam etmektedir. Standart 1’de süreçler ile ilgili bilgi 

verilmiştir.  
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9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM 
 9.1. Sürekli yenilenme ve gelişim 

TS.9.1.1. 

Tıp fakülteleri eğitim ve eğitimle bağlantılı araştırma ve hizmet işlevleriyle ilgili iç 

ve dış verileri mutlaka düzenli olarak toplamalı, değerlendirmeli, sürekli bir 

yenilenme sistemi kurmalı ve gelişime yönelik olarak çalıştırmalıdır.  

 
• Eğitimle ilgili sürekli yenilenme sisteminin yapısı ve çalışma şekli nasıldır, 

sonuçları nelerdir?  
 

 

• Tıp fakültelerinde eğitim programı ve bileşenleri olan eğitim amaçları, eğitim-

öğretim yaklaşımları, değerlendirme başlıklarında sürekli iyileştirme 

sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, bu alanlarla ilgili ölçme, 

değerlendirme ve iyileştirmelere ilişkin kanıtların da böyle bir kalite güvence 

sistemine dayandırılması gerekmektedir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, nitelikli ve evrensel standartlarda lisans 

ve lisansüstü tıp eğitimi vermeyi, öncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak 

üzere, tüm insanlığın sağlık sorunlarına yönelik araştırmalar yapmayı ve topluma 

sağlık hizmeti sunma yükümlülüğünü evrensel ölçütlerde yürütmeyi kendisinin bir 

öz görevi olarak kabul etmiştir. Tanımladığı öz görevlerinde, “sürekli yenilenme ve 

gelişim”, paydaşların ortak katılımı ile oluşturulan “Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kurumsal Vizyonu”nun en önemli unsurunu ve ayrılmaz parçasını 

oluşturmaktadır. Yönetim değişikliğinin olması ile birlikte Tıp Fakültesi’nin eğitim, 

araştırma ve hizmet öğelerinin amaç ve hedefleri gözden geçirilmiş ve gelişmelere 

uyum sağlayacak yeni amaç ve hedefler belirlenmiştir ve Standart 1’de ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmaktadır. 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, kurumsal misyon ve tanımladığı 

vizyonun bir gereği olarak öncelikle kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirilerek 

entegre eğitim sistemine geçilmiştir. Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi değiştirilmiş ve tıp fakültesinin “özerkliği” üzerinde durulmuş, klinik 

öncesi ve klinik eğitimi dönemleri için Aşama 1-2 ve 3 kavramları yönergeye 

eklenmiştir.  

 Yapılacak çalışmalarda UTEAK’ın kurumumuza sunduğu son değerlendirme 

ve öneri raporunda “UÜTF Sürekli İyileştirme Döngüsü”ne yönelik herhangi bir 

olumsuz kanaat ya da iyileştirme önerisi belirtilmemiştir. Kurgulanan döngünün 
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ilgili standardı karşılamaya devam ettiği düşünülmektedir. Döngünün sürekliliğinin 

sağlanması ve gereklerinin yerine getirilmesine yönelik girişimler Üniversite ve 

Fakülte düzeyinde özendirilmekte ve desteklenmektedir. Döngünün işleyişindeki 

iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının ise, gerek 

özdeğerlendirme gerekse dış değerlendirme süreçleri ile güvence altına alınacağı 

düşünülmektedir. 

 Süreç içerisinde sürekli yenilenme ve gelişime yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar aşağıda (1) Üniversitenin bütününü 

kapsayan ve tıp fakültesinin de dâhil olduğu çalışmalar/uygulamalar ve (2) Tıp 

Fakültesi özelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulamalar olarak 

gruplandırılmıştır: 

  (1) Üniversitenin bütününü kapsayan ve tıp fakültesinin de dâhil olduğu 

çalışmalar/uygulamalar  

1. Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler başta olmak üzere tüm akademik ve idari 

kadroya, mezunlara ve dış paydaşlara Uludağ Üniversitesine yönelik algı, 

memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmeye devam edilmiş, anket 

sonuçları Üniversitenin yetkili kurul ve kuruluşlarında değerlendirilerek 

eylem planları oluşturulmuştur.  

2. Stratejik Plan: Üniversitemiz farklılaşma stratejisi olarak bilimin ekonomik 

değere ve toplumsal faydaya dönüştüğü, Ar-Ge çalışmaları yapan, proje 

üreten ve özel sektörle işbirlikleri kuran “3. Nesil Üniversite” vizyonunu 

benimsemiştir. 

 Uludağ Üniversitesi 2017-2021 Stratejik planı hazırlanma sürecinde 

Yönlendirme Kurulunda, Ana faaliyet alanı 2 (Araştırma proje, yayın ve ürün), Ana 

faaliyet alanı 3 (Girişimcilik ve ULUTEK), Destekleyici faaliyet alanı 4 (Sağlık 

Araştırma ve Uygulama)’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Selim GÜREL ve idari ve akademik görevlerde yer alan toplam 8 Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi görev almıştır 

(http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/strateji/raporlar/Stratejik_Plan/2017_2021/uluda

g%20univ%20stratejik%20plan%20web%2027.12.2016.pdf).  

 Stratejik plan çalışmalarında yapılan SWOT analizi ile Uludağ Üniversitesi 

ve üniversitemize bağlı fakültelerin geleceğe yönelik hedefleri belirlenmiş; özellikle 

eğitim alanında: Lisans öğrenci sayısı azaltılırken kalitenin artırılması, eğitim 
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programlarında yeniliklerin yapılması; kurum kültürünün gelişmesine yönelik: 

öğrenci ve çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanları ve hizmet kalitesini 

artırmak; Sağlık Araştırma ve Uygulama alanında ise Tıp Fakültemiz öğrencilerinin 

uygulama alanı olan hastanemizin alt yapı, donanım vb. eksikliklerinin 

tamamlanmasına yönelik hedefler belirlenmiştir.  

 Beş yıllık stratejik planda hedef kartlarında ulaşılması istenen hedefler, 

izleme sıklıkları ve değerlendirmeler planlanmış; ilgili hedeflere yönelik 

maliyetlendirme de 2017-2021 Stratejik Planında vurgulanmıştır. 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitimi,  bilimsel araştırmalarda 

projeler üreterek Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda çalışmalarına devam 

etmektedir. 

 (2) Tıp Fakültesi özelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulamalar 

Ziyaret Sonu Değerlendirme ve Öneri Raporu dışındaki gelişim ve değişimlerin 

açıklanması başlığı altında TS 9.1.1. standardına yönelik olarak “UÜTF Sürekli 

İyileştirme Döngüsü” kapsamında fakültemiz özelinde gerçekleştirilen çalışmalar 

aşağıda özetlenmiştir. 

1. Yönetim kökenli iyileştirme girdisi kapsamında ÖDR aşamasında planlanan 

ve eğitimin sürekli iyileştirme döngüsünün etkin bir şekilde işleyişini 

güvence altına almada önemli katkısı olacağı düşünülen TIP EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI işleyişine aktif bir şekilde devam etmektedir.  

2. Eğitimle ilgili iyileştirmeler şu şekildedir:   

 a) Ülkemizde tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılan “Entegre Eğitim 

Sistemi”ne, 2016-2017 Eğitim Dönemimde fakültemizin Dönem 1 öğrencileri ile 

başlanmıştır. Kredili sistemde eğitime başlayan öğrencilerin eğitimi, başladıkları 

sistem ile devam ettirilmektedir.  

 b) Fakültemizde “Entegre Eğitim Sistemi”ne geçilirken yeni programın 

UÇEP’e uygunluğu, derslerin UÇEP dikkate alınarak belirlenmesiyle sağlanmıştır. 

UÇEP’e uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulan çalışma grubuna anabilim 

dalları temsilcileri ile çalışmalara devam edilmiştir. “Entegre Eğitim Sistemi”ne 

geçiş aşamasında ders anlatan tüm anabilim/bilim dalları ile görüşülerek, Ulusal 

Çekirdek Eğitim müfredatının yeniden öğretim üyelerimiz tarafından gözden 

geçirilmesi ve yeniliklerin programlara eklenmesine başlanmıştır. 

 c) Ocak 2017 tarihinde tıp eğitimindeki değişikliklerin de paylaşıldığı bir 
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akademik kurul toplantısı yapılarak öğretim üye ve elemanlarının yeni eğitim 

sistemi ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte eğitim 

programının güncellenmesi ve geliştirilmesi sırasında, fakültemiz tarafından 

oluşturulan “Mezunlar Danışma Kurulu” ve “İşverenler Danışma Kurulu”ndan 

alınan geribildirimler doğrultusunda “Zaman kullanımı”, “Yetişkin eğitimi” gibi 

bazı ders konuları Dönem I “Tıp Eğitimine Başlarken Uyum Haftası” ders 

programımıza eklenmiştir. 

 d) Sürekli yenilenme ve gelişimin öğrencilerin varlığı ve katılımının olması 

durumunda gerçekleşeceği düşüncesi ile öğrenci temsiliyetinin en yüksek düzeyde 

sağlanmasına çalışılmıştır. Bütün 6 yılı bir öğrencinin temsil edemeyeceği 

düşüncesiyle her döneme ait bir temsilci ilgili kurul ve komitelerde yer almış, 

böylelikle öğrencilerin temsiliyet hakları en üst düzeye taşınmaya çalışılmıştır. 

Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde “Öğrenci Sınıf Temsilciliği” 

için ilk defa propaganda saati ve seçim pusulası hazırlanmış, bu sayede demokratik 

ve şeffaf bir seçim süreci sağlanmıştır. Öğrenci temsilcileri aktif olarak Eğitim 

Komisyonu çalışmalarına katılmakta, görüşlerini ve sorunlarını ifade edebilmekte ve 

eğitim programının iyileştirilmesi çalışmalarına katılabilmektedirler. Öğrencilerin 

eğitim programı hakkındaki görüşlerinin alınması ve problemlerinin aktarılabilmesi 

amacıyla öğrenci topluluklarının düzenlediği tüm öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve 

idarenin katılımı ile yapılan toplantılar desteklenmeye devam edilmektedir.  

 e) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında değişen eğitim sistemimizle birlikte 

ölçme ve değerlendirme yöntem ve ölçütleri Dönem 1’den itibaren yönerge 

doğrultusunda yenilenmiştir. Ayrıntıları Standart 3’de açıklanmıştır.  

 f) Fakültemizde tüm öğrenciler (Dönem 1-6) için yapılandırılmış akademik, 

sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri bulunmaktadır. Bu süreç de gözden 

geçirilmiş ve sistemde yapılan değişiklikler ile öğrencilerin danışman öğretim 

üyeleri ile daha uzun zaman geçireceği, görüşme formlarının standardize olduğu bir 

sistem uygulanmaya başlamıştır.  

 g) Mezunlarımız ile olan ilişkilerimizin daha da güçlendiği bir süreçten 
geçilmektedir. Tıp Fakültesi web sayfasında yer alan ve Türkiye çapında bir ilk 
olma niteliği taşıyan “Mezunlar için” sekmesindeki “Mezunlarımız” başlığı altında, 
fakültenin kurulduğu günden bugüne kadar mezun olan bütün öğrencilerimizin 
isimleri, çalıştıkları yer, yaşadıkları il ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, Prof. Dr. N. 
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Şimşek Cankur tarafından sürekli güncellenmekte olan bir bilgi ve iletişim ağımız 
mevcuttur.  
 h) Fakültemiz öğrencileri, topluluk etkinlikleri, kongreler, kültürel, sosyal, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerde yer almalarının yanında eğitim aldıkları mesleğin 
getirilerinden biri olan sosyal sorumluluk konusunda da oldukça duyarlıdırlar. Uzun 
süredir yürütülen Çadır Projesi, ONKO-DAY aktiviteleri, Sağlık Bilimleri Enstitü 
çalışmalarına destek benzeri toplumu bilinçlendirmek amaçlı özel günlerdeki 
aktivasyonlarda öğrenci toplulukları ve öğrencilerimiz yer almaktadırlar. 
Gelecekteki tıp eğitiminde ve biliminde teknolojinin büyük oranda ön plana 
geçeceği öngörüsüne sahip olan bir Üniversite olarak alanında bir ilk olarak 
Acıbadem Üniversitesi ile birlikte “Tıp Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu ’17 – 
Medikal Simülasyona Multidisipliner Yaklaşım“ sempozyumu yapılmış ve bu 
sempozyum oldukça büyük ses getirmiştir.  
 ı) Öğrencilerimiz, eğitimlerinin her alanında desteklenmeye çalışılmış, 
fakültemiz Dönem 3 öğrencilerinden Nevriye Gül ADA, Methiye BOZKURT, 
Büşra KOÇAK, Ayşe Şebnem SEVELLİ ve Arife ÖZKÜÇÜK, Aralık 2015 
tarihinde British Medical Journal (BMJ) bünyesindeki Student BMJ (The 
International Medical Journal for Students)’de öğrencilikleri boyunca devam etmek 
ve uluslararası yayınları İngilizce değerlendirmek üzere hakem heyetine kabul 
edilmeleri fakültemizi onurlandırmıştır.  
 i) Fakültemizde, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ÖSYS Eğitim Bursu 
koşullarına göre kayıt olan ve ilk 1500 sıralamasına giren öğrencilere eğitimi bursu, 
ücretsiz öğle ve akşam yemeği ve Bursa dışında ikamet eden öğrenciler için 
konaklama imkânı sağlanmaktadır. Aynı zamanda Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Bursu da artarak devam etmektedir.  
 j) Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
“Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırması Usul ve 
Esasları” doğrultusunda öğrencilerimizin kısmi zamanlı çalıştırılmasına imkân 
sağlanmaktadır.  
  k) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında, fakültemiz Dönem 1 öğrencileri ile 

yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Dönem 1 öğrencilerinin daha önce yapılan 

TIPAHEK I kodlu Aile Hekimliğinde Gözlem I ve TIPAHEK II kodlu Aile 

Hekimliğinde Gözlem II etkinlikleri yerine Dönem 2’de verilecek TIP201 kodlu Tıp 

ve İnsan Bilimleri 2 dersinin içinde değerlendirilmek üzere Birinci Basamak Sağlık 

Kurumlarında Aile Sağlığı Merkezlerinde 5 iş günü zorunlu yaz eğitimi yapmalarına 
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karar verilmiştir. Staj ile ilgili bilgilendirme formu, staj sözleşmesi ve başvuru 

formu, değerlendirme formları ve devam takip çizelgeleri hazırlanmış olup; 

uygulanmaya başlanmıştır. Standart 7’de ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Aile 

Hekimliği Döneminde intörnler 1 ay Halk Sağlığı Anabilim Dalında 1 ay ise Aile 

Hekimliği Anabilim Dalında staj yapmakta, aile hekimliği stajları sırasında çeşitli 

aile sağlığı merkezlerine giderek birinci basamak sağlık hizmetini sahada 

öğrenmektedirler. Aynı zamanda Dönem 6 öğrencilerine seçmeli staj seçeneği 

tanımlanmıştır.  

 l) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde eğitimin sürdürüldüğü 

alanlardan birisi de Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir. Bu 

merkezde staj yapan öğrenciler, faaliyet alanları kapsamında hem eğitim hem de 

sağlık hizmeti üretmek amaçlı görev yaparlar. Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve 

Uygulama Merkezi’nin faaliyetlerine 2017 yılında son verilmiştir. 2017 yılının 

Temmuz ayından başlayarak, Halk Sağlığı Anabilim Dalının Kırsal Hekimlik stajı 

sırasında son sınıf öğrencileri Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Tıp Fakültesi 

Dekanlığı arasında imzalanan bir protokole göre Osmangazi ve Mudanya Sağlıklı 

Yaşam Merkezlerinde birinci basamak ile ilgili uygulamalara gözlemci olarak 

katılmaktadır.  

 m)Yabancı Dil Hazırlık sınıfları kaldırılmakla birlikte Dönem 1’den itibaren 

her hafta 4 saat Mesleki İngilizce derslerinin verilmesine başlanmıştır. Tıp 

eğitiminde literatür takibi gibi konularda öğrencilerin bilmeleri gereken İngilizce 

dersleri ilk iki yıl zorunlu ve ilk üç yıl seçmeli ders programına konulan dersler ile 

sağlanmaya devam edilmektedir. 

 n) “Entegre Eğitim Sistemi”nin önemli faydalarından biri olan disiplinler 

arası ders anlatımı, düzenlenen multidisipliner paneller ile sağlanmaya başlanmıştır.  

 o) ÖDR aşamasında kaba inşaatı yapılmakta olan ve özellikle uygulamalı 

eğitime yönelik önemli iyileştirmelerde rol oynayacağı düşünülen “İYİ HEKİMLİK 

UYGULAMALARI MERKEZİ” tamamlanmış olup Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

koordinasyonunda eğitime katkı sunmaya başlamıştır. İlk aşamada simülasyon için 

gerekli olan teknolojik modeller alınmıştır. İkinci aşamada araştırma görevlisi 

eğitimleri için gerekli olan üst düzey simülasyon cihazları (endoskopi vb.) için 

gerekli girişimler başlamıştır. 

 Simülasyon merkezindeki eğitimler aktif olarak yapılmaya başlanmıştır. 
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Dönem 1’de 15’er kişilik 14 grup öğleden önce, 14 grup öğleden sonra olmak üzere 

ayrı sınıflarda interaktif eğitim ders saatleri adı altında katılımı zorunlu dersler 

yapılmaktadır. Ayrıca öğretim üyeleri ve öğrenci toplulukları merkezde çalıştaylar 

düzenleyebilmekte, imkânlardan yararlanabilmektedir. Bireysel başvurular için 

merkez her daim öğrenciye açık şekilde çalışmaktadır.  

3. Fiziksel Altyapı Çalışmaları: Öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen 

geribildirimler ve talepler doğrultusunda fiziksel koşulları ve ders ortamlarını 

iyileştirmeye yönelik olarak; 

  a) Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi içerisinde yer alan öğrencilerin ders 

dışı saatlerini etkin değerlendirebileceği okuma-çalışma salonu ile ilgili olarak 

kullanım süresi 24 saate çıkarılmıştır. Aynı zamanda masa sayısı artırılmış, su ve 

kahve otomatı eklenmiştir.  

  b) Özellikle Merkezi Derslikler ve Laboratuvarlar inşaatının tamamlanmasını 

takiben Tıp Fakültesi bu alanda 2 bilgisayar laboratuvarı, farklı birimlerin ortak 

kullanabileceği 2 mikroskobi ve 2 deney laboratuvarlarına; 2 tane de 250 kişilik ek 

amfi ile eğitim alanlarını genişletme şansı bulacaktır. Ayrıca Temel Tıp Bilimleri 

içinde bulunan dersliklerin alt yapıları ile ilgili yapılan revizyonunun da 2018 eğitim 

dönemine yetişmesi planlanmaktadır. 

  c) Artan öğrenci sayılarının eğitimlerinde yaşanan sorunları azaltmak 

amacıyla birinci sınıflarda şube sistemine geçilmiştir. Ayrıca amfilere yakın olan 

bölgede yeni dersliklerin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Temel tıp bilimleri 

binasında bulunan dersliklerinde alt yapılarını düzeltmek amacıyla yeniden 

projelendirilmeleri yapılmış olup, 2017-2018 eğitim dönemine yetiştirilmesi için 

çaba sarf edilmektedir. 

  d) İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi, fiziki açıdan donanımlı bir şekilde 

kullanıma sunulmuştur.  

  e) Öğrenci İşleri, 2016 yılında Rektörlük bünyesinde bütün fakültelerin yer 

aldığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Otomasyon Birimi’nde toplanmış ve 

Tıp fakültesinin 6 dönemi için birer personel bu birimde çalışmaya başlamıştır. 

Fakülte içinde ise halen 4 personel çalışmaya devam etmektedir. Öğrenciler kayıt, 

ders seçimi, yaz stajı, Erasmus-Farabi vb. değişim programı başvuruları, transkript 

çıkarılması vb. her türlü isteklerinde öğrenci işleri personeline ulaşmakta, dilekçe, e-

posta, telefon yolu ile de sorularına cevap alabilmektedirler. 
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GS.9.1.1. Tıp fakülteleri sundukları hizmeti, eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmalıdırlar.  

 
• Tıp fakültesi sunduğu hizmeti eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmakta 

mıdır? 

 

• Tıp fakültesi sunduğu hizmeti eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmakta 

mıdır? 

Tıp fakültesi yöneticileri ve öğretim elemanları kurumlarının temel işlevinin eğitim 

olduğunu unutmamalıdır. Tıp fakültelerinin tüm işlevleri içinde vazgeçilmez olanın 

eğitim olduğu vurgulanmalı ve gösterilebilmelidir.  

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sunduğu hizmeti belli oranda eğitim odaklı 

bir çerçevede yapılandırmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencileri 4. dönemden itibaren 

hasta hizmetinin sunulduğu klinik stajlarına başlamaktadırlar. Bu stajlar sırasında 

teorik dersler yanı sıra hizmet ve eğitim birlikteliği açısından öğretim üyesi ile 

vizitlere katılım ve hasta başı uygulama, girişim yapılan bölümlerde bu girişimleri 

izleme gibi uygulamalara katılmakta, stajların çoğunda hasta hazırlayıp sunmakta, 

stajlarında nöbet tutmaktadırlar.  

  Beşinci dönemde stajlar sırasında yine teorik dersler yanı sıra hizmet ve 

eğitim birlikteliği açısından stajların çoğunda öğretim üyesi ile vizitlere katılım ve 

hasta başı uygulama, cerrahi bölümlerde ameliyatları izleme, öğretim üyeleri veya 

asistanlarla birlikte poliklinik yapma, bazı stajlarda hasta izleme ve vizitlerde hasta 

sunma, konseylere katılma, nöbet tutma uygulamalarına katılmaktadırlar. Revize 

edilmiş olan program Standart 2’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

  Altıncı dönemde öğrenciler “İç Hastalıkları”, “Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları”, “Kırsal Hekimlik: Aile Hekimliği – Halk Sağlığı”, “Kadın Hastalıkları 

ve Doğum”, “Acil Şirurji–Acil ve İlk Yardım”, “Psikiyatri” ve iki adet seçmeli 

stajlarını tamamlamaktadır. Bu stajlar sırasında hizmet ve eğitim birlikteliği 

açısından stajların çoğunda öğretim üyesi ile vizitlere katılım ve hasta başı 

uygulama, cerrahi bölümlerde ameliyatları izleme, bazı girişimleri izleme ve 

katılma, öğretim üyeleri veya asistanlarla birlikte poliklinik yapma, bazı stajlarda 

hasta izleme ve vizitlerde hasta sunma, konseylere katılma, nöbet tutma, kırsal 

hekimlik uygulamalarına katılma, aile ziyaretleri yapma, Aile Raporu hazırlama gibi 

uygulamalara katılmaktadırlar. 

 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde başlayan Dönem 6 

öğrencilerine “Kronik Hasta Ev Ziyaretleri” uygulaması devam etmektedir. 2010-
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2011 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Dönem 1lerin aile hekimliği yanında 

refakat ve Dönem 2 ve 3lerin acil nöbetlerine katılma uygulamalarına pilot çalışma 

olarak başlanmıştır. 

 Fakültemiz hastane hizmetlerinde eğitim odaklı yapılanmaya verdiği önemi 

devam ettirmektedir. Uluslararası bir akreditasyon kurumu olan Joint Commission 

International (JCI) tarafından akreditasyon koşulları arasına son eklenen “Tıbbi 

Mesleki Eğitim” standardı nedeniyle fakültemizde “Tıbbi Mesleki Eğitim 

Standardı Takımı” bulunmaktadır. Eğitimden sorumlu olan bu takım, hastanedeki 

tıp eğitimi ile ilişkili standartları değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu 

sürecin de eğitime odaklı hizmet yapılanmasına katkıları olacağı inancındayız. 

 

 Öğretim Üyeleri ile ilgili iyileştirmeler 

  a) Uludağ Üniversitesi Sürekli iyileştirme Döngüsünün önemli bir unsuru 

olan insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik olarak; süreç içerisinde akademik kadro 

içerisinde 20 öğretim üyesine Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimleri 1. aşaması Ocak 

2017’de ikinci aşaması Mayıs 2017’de verilmiştir. Entegre eğitim sistemi içerisinde 

probleme dayalı öğrenme oturumları yerleştirilmiş, eğitim alan öğretim üyelerinin 

bu eğitimleri vermeleri planlanmıştır. PDÖ senaryo zeminli sınavların uygulanmaya 

başlanmasıyla multidisipliner yaklaşımın ve entegrasyonun klinik anlamda erken 

dönemlerden itibaren gerçekleşeceği düşüncesindeyiz. 

  b) Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

bu dönem içerisinde yenilenmiş, öğretim üyelerini eğitim ve araştırma konusunda 

kendilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Profesörlük kadrosuna başvuran 

adayların Bilimsel Araştırma Projelerinden en az 6 puan (Genel şartlar 8 ve 9. 

maddeler) alması zorunludur. Bu sayede daha fazla araştırmanın yapılması 

desteklenmektedir. Uludağ Üniversitesi Stratejik Planında “Araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin nicelik ve nitelik açısından artırarak sonuçları ilgili sektörlerde 

uygulamaya aktarma” amacına yönelik “Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı 

Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR-GE Bilincini Arttırmak” 

hedefi; atama kriterlerine konulan bu ek kriterler ile bir performans göstergesi olarak 

takip edilmektedir.  

  c) Akademik kadroların eğitsel performansının değerlendirilmesinde ve 

ödüllendirilmesinde YÖK teşvik pirimi de önemli bir katkı sağlamakta; bu primi 
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almayı hak eden öğretim üyeleri ve kongre/sempozyum vb. bilimsel aktivitelerde 

ödül alan öğretim üyeleri tüm kurum ile web ortamında duyurularak kurumsal taktir 

yanı sıra diğer öğretim üyelerinin de teşvik edilmesi sağlanmaktadır. 

(http://www.uludag.edu.tr/akademiktesvik/default/duyuru/3342). Ayrıca Eğitim 

Komisyonu ve UTEAK Kurullarında görev alan öğretim üyelerine ek performans 

verilerek bu aktivitelerde görev almaları teşvik edilmeye çalışılmaktadır.  

  d) Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan bütün öğretim elemanlarının özellikle 

“Eğiticilerin Eğitimi Kursu”, “Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği Kursu”, 

“Ölçme ve Değerlendirme Kursu” gibi kursları mutlaka bir kez almaları 

sağlanmaktadır. Yukarda belirtilen kursların web tabanlı gerçekleştirilmesi 

konusunda çalışmalar son noktaya gelmiş; bir kısmının web tabanlı eğitimine 

başlanmıştır.  
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Ek 2.49. Acil Beceri Yetkinlikler Örnek. 
Ek 2.50. KHD Beceri Yetkinlik Örnek 
 
Standart 3 – Öğrencilerin Değerlendirilmesi 
Ek 3.1. Derslerde Uygulanan Farklı Sınav Örnekleri 
Ek 3.2. Entegre Ders Kurulları Dönem Sonu Sınavı 
Ek 3.3. Histoloji Uygulama Sınav Sistemi 
Ek 3.4.a. Yapılandırılmış Uygulama Sınav Örnekleri 
Ek 3.4.b. Yapılandırılmış Ödev Örneği 
Ek 3.5. Klinik Beceri Laboratuvarı Değerlendirme 
Ek 3.6. Plastik Cerrahi Sözlü Sınav Tutanağı 
Ek 3.7. Genel Cerrahi Stajı Sınavı 
Ek 3.8. Nöroloji Stajı Sınavı 
Ek 3.9. Performans Karnesi 
Ek 3.10. Dönem 5 Seminer Bilgilendirme Formu 
Ek 3.11. Seminer Örneği 
Ek 3.12. Seminer Değerlendirme Formu 
Ek 3.13. Dönem VI Staj Karneleri 
Ek 3.14. Kırsal Hekimlik El Kitabı 
Ek 3.15. Kırsal Hekimlik Eğitim Programı 
Ek 3.16. Sınav Öncesi Ölçme Değerlendirme Kurulu Görüşleri 
Ek 3.17. UDEG Programı Şablonu 
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Ek 3.18. Sınav Değerlendirmesi 
Ek 3.19. Entegreye Geçiş Kurul Sonu Öğrenci Toplantısı 
Ek 3.20. ‘İlk Hasta Deneyimi’ Rehberi 
Ek 3.21. ‘İlk Hasta Deneyimi’ Değerlendirme 
Ek 3.22. Staj Programı  
Ek 3.23. TIP5088 Seçmeli “Tıp Eğitimi” Stajı 
Ek 3.24. TIP6045 Seçmeli “Aile Hekimliği” Stajı 
Ek 3.25. Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi 
Ek 3.26. Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi 
Ek 3.27. Öğrenci Aile Hekimliği Dönemi Staj Değerlendirme Anketi 
Ek 3.28. TEAD Program Değerlendirme Anketi (Akademisyen) 
Ek 3.29. TEAD Mezun Anketi 
Ek 3.30. Anket Sonuçları 
 
Standart 4 – Öğrenciler 
Ek 4.1. UÜ Tıp Fakültesi 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemleri İçin 

Kontenjan Önerileri 
Ek 4.2. Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları 
Ek 4.3. UÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kontenjan Önerileri 
Ek 4.4. UÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş İle İlgili Eğitim Komisyonu Kararları 
Ek 4.5. UÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş - Öğrenci Sayıları 
Ek 4.6. Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Belgeler 
Ek 4.7. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Üniversite Başvuruları 
Ek 4.8. 667 Karar Sayılı KHK Kapsamında Öğrencilerin Yerleştirilmesi 
Ek 4.9. UÜ Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge 
Ek 4.10. Yurtdışından Öğrenci Kabulü – Kontenjan Önerileri, Sınav Duyurusu, Fakülteye Kabul 

Edilen Öğrencilere Ait Belgeler 
Ek 4.11 Fakültenin Öğrenci Seçimi ve Sayısı Konusunda Ulusal Politika Oluşturması 
Ek 4.12. Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 
Ek 4.13. Öğrenci Konseyi Temsilcisi Seçimi 
Ek 4.14. Fakülte Temsilcisi Seçimi 
Ek 4.15. Öğrenci Sınıf Temsilcilikleri 
Ek 4.16. Öğrenci Sınıf Temsilciliği - Seçim Pusulaları 
Ek 4.17. Eğitim Komisyonuna Öğrencilerin Katılımı 
Ek 4.18. TEPDAD Temsilci Görevlendirme 
Ek 4.19. TEPDAD Temsilcisi Toplantı Katılımları - Yolluk, Yevmiye, Konaklama 
Ek 4.20. Öğrenci Temsilciliğinin Tanıtılması 
Ek 4.21. Program Değerlendirme ve Ölçme Değerlendirme Kurullarında Fakülte Temsilcisinin 

Görev Alması 
Ek 4.22. UÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 
Ek 4.23. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Danışman Öğrenci Listesi 
Ek 4.24. Öğrenci Danışmanlığı İle İlgili Belgeler 
Ek 4.25. UÜ Mezunlar Danışma Kurulu Yönergesi 
Ek 4.26. UÜ Öğrenci Toplulukları Kuruluş, İşleyiş ve Etkinlik Esasları Yönergesi 
Ek 4.27. Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri 
Ek 4.28. UÜ 2017 Spor Oyunları Kitapçığı 
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Ek 4.29. Selin Yavuz - Japonya Hydrocephalus 2017 Kongresine Yolluklu Gündelikli 
Gönderilmesi 

Ek 4.30. UÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Bursu Yönergesi 
Ek 4.31. Öğretim Üyeleri Burs Duyuruları 
Ek 4.32. Farklı Kurumlardan Burs Alan Öğrencilerin Bilgileri 
Ek 4.33. 2016, 2017 ÖSYS Bakınız Koşulları - Eğitim Bursu Koşulları 
Ek 4.34. İslam Kalkınma Bankası Burslusu, Afganistan Hükümet Burslusu ve Türkiye Burslusu 

Öğrenciler 
Ek 4.35. Öğrenci Yemek Bursu Duyurusu 
Ek 4.36. Öğrenci Yemek Bursundan Faydalanan Öğrenciler 
Ek 4.37. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları 
Ek 4.38. Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilere Yönelik Duyurular 
Ek 4.39. Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler 
Ek 4.40. Öğrenci Bilgi Danışma Hattı 
Ek 4.41. Öğrenci Duyuruları 
Ek 4.42. Birim Öğrenci İşleri ve Merkezi Otomasyon Birimi Çalışanları 
 
Standart 5 – Program Değerlendirme 
Ek.5.1. ULUÇEP-2015 Çalışma Kurulu 
Ek.5.2. Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi-27.11.2014 
Ek.5.3. TIP3010 Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı 
Ek.5.4. TEAD Kurul Değerlendirme Anketi-2016-2017 
Ek.5.5. EDK-III Değerlendirme 
Ek.5.6. EDK-III Kurul Sonu Değerlendirme Toplantı Sonuç Bilgilendirmesi 
Ek.5.7. Klinik Eğitim Dönemi Staj Değerlendirme Anketi 
Ek.5.8. Aile Hekimliği Dönemi Staj Değerlendirme Anketi 
Ek.5.9.a. İAE-2016-2017 Değerlendirme 
Ek.5.9.b. TIP5047 Nöroşirurji-I 
Ek.5.10. TIP5001 Dermatoloji-I-01.02.2017 Staj Değerlendirme Sonuçları 
Ek.5.11. TEAD Staj Değerlendirme Anketi-Klinik Eğitim Dönemi 
Ek.5.12. Farmakoloji ve Radyoloji Stajlarının Dönem IV Entegrasyonu 
Ek.5.13. Aile Hekimliği Stajının Zorunlu Olması 
Ek.5.14. Bağıl Değerlendirme Senato Karar Örneği 2015 
Ek.5.15. Uludağ Üniversitesi Mail - Seçmeli Ders Kontenjanları ve Bologna 
Ek.5.16. Seçmeli Ders Bilgilerinin Güncellenmesi Bilgilendirme Yazısı 
Ek.5.17. Seçmeli Ders Bilgilerinin Güncellenmesi 
Ek.5.18. Dersliklerin Yeniden Düzenlenmesi 
Ek.5.19.a. TEAD Önerileri 
Ek.5.19.b. TEAD Amfi İsteğine Dekanlık Yanıtı 
Ek.5.20. Eğitim Komisyonu Karar Örneği-I 
Ek.5.21. Eğitim Komisyon Karar Örneği-II 
Ek.5.22. Klinik Eğitime Geçiş Oryantasyon Eğitimi 
Ek.5.23. Ölçme Değerlendirme ve Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Toplantı-

29.05.2017 
Ek.5.24. TEAD Program Değerlendirme Anketi (Akademisyen) 
Ek.5.25. TEAD Tıp Eğitiminde İlk Hedefler-İdealler Anketi 
Ek.5.26. İlk Hedefler ve İdealler-2016-2017 
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Ek.5.27. TEAD Öğrenci Memnuniyet Anketi 
Ek.5.28. 2016 Dönem VI Memnuniyet 
Ek.5.29. UÜTF Mezunlar Danışma Kurulu 2016 Davet 
Ek.5.30. TEAD Mezun Görüşleri Anketi 
Ek.5.31.a. 2016-17 Dönem 2 Raporu 
Ek.5.31.b. 2016-17 Dönem 4 Raporu 
Ek.5.31.c. 2016-17 Dönem 5 Raporu 
Ek.5.32. Akademik Kurul 
Ek.5.33. Akademik Kurul Bilgilendirme 
 
Standart 6 – Öğretim Elemanları (Akademik Kadro) 
Ek 6.1. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atama Kriterleri 
Ek 6.2. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Bilgileri 
Ek 6.3.a. UÜ-SEK-PKE-01 Rev07 (Kadro Planlama) 
Ek 6.3.b. TA-PKE-02 (Kadro Planlama) 
Ek 6.3.c. FR-PKE-28 (Görev Ünvanı-Görev Yeri Değişikliği) 
Ek 6.3.d. FR-PKE-32-01 (SUAM Yıllık İdari Personel İhtiyacı Analiz Formu) 
Ek 6.3.e. FR-PKE-32-02 (SUAM Yıllık Akademik Personel İhtiyacı Analiz Formu) 
Ek 6.3.f. FR-PKE-27 SUAM Yetkili Amirler Listesi 
Ek 6.4.a. 2017 Kadro Plan Çalışmaları 
Ek 6.4.b. 2017 Kadro Plan Çalışmaları-2 
Ek 6.5. Uludağ Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu 
Ek 6.6. Tıp Fakültesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu 
Ek 6.7. Akademik Personel – Yaş Dağılımı 
Ek 6.8. Akademik Kadronun Derecelerine Göre Dağılımının Son 5 Yıldaki Durumu 
Ek 6.9. Dolu Kadro - Boş Kadro – Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri 
Ek 6.10.a. Son 3 Yılda Talep Edilen ve Atanan Öğretim Elemanları 
Ek 6.10.b. Son 5 Yılda Atanan Öğretim Üyelerinin İsimleri 
Ek 6.11. Boş Kadrolar 
Ek 6.12. UAKBİS Kullanma Kılavuzu 
Ek 6.13. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
Ek 6.14. UÜ-SUAM-OEK-04-011 Öğretim Üyesi 
Ek 6.15. UÜ-SUAM-OEK-04-012 Uzman Hekim 
Ek 6.16. OEK-04-013-207 Mikrobiyoloji AD. 
Ek 6.17. Oek-04-013-301 Genel Cerrahi AD. 
Ek 6.18. Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Yazışma Örneği 
Ek 6.19. PR-PKE-05 Performans Değerlendirme Prosedürü 
Ek 6.20.a. FR-PKE-33 Yetkinlik Değerlendirme ve Yetkilendirme Formu 
Ek 6.20.b. FR-PKE-42 Performans Değerlendirme Formu Uzman Hekimler İçin 
Ek 6.21. Performans Otomasyonu Ekranı 
Ek 6.22. Akademik Faaliyet Veri Girişi Yazısı 
Ek 6.23. Yükseköğretim Kanunu Madde 58 
Ek 6.24. YÖK Döner Sermaye İle İlgili Yönetmelik 
Ek 6.25. Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 
Ek 6.26. Ders Çizelgeleri 
Ek 6.27. Sınav Görevlendirmeleri 
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Ek 6.28. Sınav Görevlendirme Sorunu 
Ek 6.29. Yapılamayan Dersler İçin Yazışma Örneği 
Ek 6.30. Şikâyet Dilekçesi Örneği 
Ek 6.31.a. EDK-I Değerlendirme  
Ek 6.31.b. EDK-I Değerlendirme (Geri Bildirimler) 
Ek 6.32. Ödül Töreni Öğretim Üyeleri 
Ek 6.33. Ders Arası Süreleri Öğrenci Dilekçeleri 
Ek 6.34. Akademik Teşvik Ödeneği 
Ek 6.35. Akademik Teşvik Ödeneği Alan Öğretim Üyeleri 
Ek 6.36. Kutlama Enfeksiyon 
Ek 6.36. Ödül Yazısı 
Ek 6.37.a. Kuruma Oryantasyon - Katılımcıların Duyurusu 
Ek 6.37.b. Kuruma Oryantasyon - Eğitimcilerin Görevlendirilmesi 
Ek 6.37.c. Kuruma Oryantasyon - Duyuru Yazı Eki Eğitim Programı 
Ek 6.37.d. Kuruma Oryantasyon - Duyuru Yazı Eki Katılımcı Listesi 
Ek 6.37.e. Göreve Oryantasyon Eğitimi Yazı Örneği 
Ek 6.37.f. Göreve ve Birime Oryantasyon Eğitimi Formu - Araştırma Görevlisi 
Ek 6.38. Ödül Töreni Araştırma Görevlisi-Uzman 
Ek 6.39. Sınav Görevlendirme Sorunlu Olanlar 
Ek 6.40. Asistan Eğitim Programı 
Ek 6.41. Harcırah Kanunu 
Ek 6.42.a. PR-PKE-01 Personel Eğitim Prosedürü 
Ek 6.42.b. 2016-2017 Asistan Eğitim Programı 
Ek 6.43.a. Neonatal Resüsitasyon Kursu Programı 
Ek 6.43.a. Neonatal Resüsitasyon Kursu - Duyuru Yazısı 
Ek 6.43.b. Uzmanlık Eğitim Programı 
Ek 6.44. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Verem Eğitimleri 
Ek 6.45. Eğiticilerin Eğitimi – Duyurular  
Ek 6.46. Eğiticilerin Eğitimi Anketi 
Ek 6.47. PDÖ Eğitimi Alanlar 
Ek 6.48. UÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi 
Ek 6.49 Yayın Desteği 
Ek 6.50. Makale Basım Ücreti Desteği 
Ek 6.51. UTEAK Çalışmaları İçin Bilgi İsteği 
Ek 6.52. Deney Hayvanları Kursu Duyuruları 
Ek 6.53. Mete Cengiz Kültür Merkezi Etkinlikler 
Ek 6.54. Acıbadem Simülasyon Eğitimi 
 
Standart 7 – Eğitsel Kaynak Ve Olanaklar 
Ek 7.1. Hastane Derslik Kapasiteleri 
Ek 7.2.a. MBL Maketleri ve Özellikleri 
Ek 7.2.b. MBL Maket Foto 
Ek 7.2.c. Uygulama Salonunda Kullanılan Kemikler 
Ek 7.2.d. Anatomi AS Model Envanteri 
Ek 7.3. Online Veri Tabanı Hizmetleri 
Ek 7.4. Veri Tabanı Dışında Abone Olunan E- Dergiler 

285 
 



 
 

Ek 7.5. Standart Hasta Eğitim  
Ek 7.6. Tıp Eğitimi Anabilim Dalında Görevlendirme 
Ek 7.7. 2017 Hastane-Üniversite Değerlendirme Formu 
Ek 7.8. Afet Durumunda Kapasite Artırımı 
Ek 7.9. ICD 10 Çalışması 
Ek 7.10. Stajyer, İntörn Görev Tanımı 
Ek 7.11. Klinik Öncesi Hasta İle Karşılaşma Kapsamında Yapılacak Etkinlikler 
Ek 7.12.a. TIP ACİL 1-2 Acil Nöbeti (Gece)-I-II Raporu 
Ek 7.12.b. TIP ACİL 3 Acil Nöbeti (Hafta sonu) Raporu 
Ek 7.12.c. TIP AHEK 1 Aile Hekimliği Polikliniklerinde Gözlem-I 
Ek 7.12.d. TIP AHEK 2 Poliklinikte Gözlem-II 
Ek 7.13. Mikrobiyoloji Seminer Programı 
Ek 7.14. Öğrenci Seminerleri 
Ek 7.15. Öğrenci Katılım Belgeleri 
Ek 7.16. Eğitim Komisyonu Toplantı 
Ek 7.17.a. Yayın Örneği 1 
Ek 7.17.b. Yayın Örneği 2 
Ek 7.18.a. RIT-PR-11_Revizyon 
Ek 7.18.b. RIT-OEK-04-GNS-12_Revizyon 
Ek 7.18.c. RIT-OEK-04-GNS-13_Revizyon 
Ek 7.18.d. RIT-OEK-04-GNS-14_Revizyon 
Ek 7.18.e. RIT-OEK-04-GNS-16_Revizyon 
Ek 7.19. Erasmus vb. Gönderilen Öğrenci İsimleri 
 
Standart 8 – Yönetim ve Yürütme 
Ek 8.1. Uludağ Üniversitesi Organizasyon Şeması 
Ek 8.2.a. UÜ-SUAM-OEK-04-003 Dekan 
Ek 8.2.b. UÜ-SUAM-OEK-04-006 Dekan Yardımcıları 
Ek 8.2.c. UÜ-SUAM-OEK-04-008 Bölüm Başkanı 
Ek 8.2.d. UÜ-SUAM-OEK-04-009 Anabilim Dalı Başkanı 
Ek 8.2.e. UÜ-SUAM-OEK-04-010 Bilim Dalı Başkanı 
Ek 8.3. UÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi 
Ek 8.4. UTEAK Görevlendirme 
Ek 8.5. Toplantı Tutanağı Örneği 
Ek 8.6. “Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu” için alınan Eğitim Komisyonu Kararı 
Ek 8.7. Seçmeli Derslerin AKTS’lerinin değiştirilmesine dair Eğitim Komisyonu Kararı 
Ek 8.8. Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Önerisi 
Ek 8.9. Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Önerisi 
Ek 8.10. Fakülte Yönetim Kurulu Tutanağı (20.09.2017 gün ve 37 sayılı) 
Ek 8.11. Eğitim Komisyonu Kararı 
Ek 8.12. Fakülte Yönetim Kurulu kararları, Oryantasyon Eğitimi, Öğrenci Duyuruları 
Ek 8.13. Organizasyon El Kitabı 
Ek 8.14. Birim Öğrenci İşleri Görev Tanımları 
Ek 8.15. İdari Personel Listesi 
Ek 8.16. Prof. Dr. Selim Gürel – Dekan Özgeçmiş 
Ek 8.17.a. Doç. Dr. Halil Sağlam – Dekan Yardımcısı Özgeçmiş 
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Ek 8.17.b. Prof. Dr. Nevzat Kahveci – Dekan Yardımcısı Özgeçmiş 
Ek 8.17.c. Doç. Dr. Melda Sınırtaş Özgeçmiş 
Ek 8.17.d. Doç. Dr. İlker Mustafa Kafa Özgeçmiş 
Ek 8.17.e. Doç. Dr. Züleyha Alper Özgeçmiş 
Ek 8.17.f. Doç. Dr. Arzu Yılmaztepe Oral Özgeçmiş 
Ek 8.17.g. Prof. Dr. İlknur Arı Özgeçmiş 
Ek 8.17.ı. Doç. Dr. Özen Öz Gül Özgeçmiş 
Ek 8.17.i. Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan Özgeçmiş 
Ek 8.17.j. Prof. Dr. Şule Akköse Aydın Özgeçmiş 
Ek 8.18.a. Halk Sağlığı -Toplum Sağlığı Merkezi Staj Programı 
Ek 8.18.b. Çataltepe Kırsal Mahalle Raporu 
Ek 8.19. Tabipler Odası Ortak Aktiviteler 
Ek 8.20. 1-7 Nisan Kanser Haftası 
Ek 8.21.a. Tıp Tanıtım 
Ek 8.21.b. Tanıtım Günleri Fotoğrafları 
Ek 8.22. Toplum Eğitim Programı 
Ek 8.23. Kalite ve Akreditasyon Belgeleri 
Ek 8.24. Dış Kurumdan Rotasyon Talepleri 2016-2017 
Ek 8.25. Akademik Faaliyetler ve Dernek Çalışmaları 
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Anabilim Dalı Kısaltmaları 
 
AT Acil Tıp Anabilim Dalı 
ADT Adli Tıp Anabilim Dalı 
AH Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
ANA Anatomi Anabilim Dalı 
AR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 
BSC Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 
BF Biyofizik Anabilim Dalı 
İST Biyoistatistik Anabilim Dalı 
ÇC Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 
ÇSH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÇERSH Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
DZH Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 
ENF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
FTR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
FİZ Fizyoloji Anabilim Dalı 
GNC Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
GC Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
GHT Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı 
GÖZ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
HS Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
HİST Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
İH İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
  END  Endokrin Bilim Dalı 
  GAST  Gastroenteroloji Bilim Dalı 
  GDAH  Genel Dahiliye Bilim Dalı 
  HEM  Hematoloji Bilim Dalı 
  NEF  Nefroloji Bilim Dalı 
  ROM  Romatoloji Bilim Dalı 
  ONK  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
İMM İmmunoloji Anabilim Dalı 
KHD Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
KDC Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
KARD Kardiyoloji Anabilim Dalı 
KBB Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 
NRL Nöroloji Anabilim Dalı 
NT Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
ORT Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
PT Patoloji Anabilim Dalı 
PRC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 
RO Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
RAD Radyoloji Anabilim Dalı 
RSH Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
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SH Spor Hekimliği Anabilim Dalı 
TBK Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
TB Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
TF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
GEN Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
MİK Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
TE Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
TTE Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
ÜRO Üroloji Anabilim Dalı 
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