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Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin 2001 yılında, Avrupa’da uyumlu bir yüksek öğretim 

alanı yaratılmak üzere başlatılan Bolonya Süreci’ne katılmasının hemen ardından, bu süreçle 

ilgili değişimleri kendi kurumunda gerçekleştirmeyi ilkesel olarak benimsemiş ve bu 

doğrultuda eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir. Kredili Sistem 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliği 08 Haziran 2001 tarihinde Uludağ 

Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 

bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, 2001-2002 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda tüm 

öğrencilerine yönetmeliğe uygun kredili sistem uygulamasını başlatmıştır. Sürece uyum 

çalışmaları sırasında yeniden yapılandırılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet 

Öncesi Eğitim Programı, Ulusal Tıp Eğitimi Standartlarını geniş ölçüde karşılamaktadır.  

 

Eğitim programımızın oluşturulması sırasında amaç-hedef ve program içeriğimizin, 

2001 yılında yapılandırılan “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” ile uyumlu olarak 

düzenlenmiş olması, paydaşlara duyurulması ve her yıl yenilenerek geliştirilmesi 

programımızı güçlü kılmaktadır. Eğitim programımız, hedeflediğimiz donanımlara sahip 

mezunlar vermek üzere, konular arasında yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde 

planlanmıştır ve eğitim sürecinde idare, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişim ve 

görüş alışverişinin sürekli olmasına özen gösterilmektedir. Öğrencilerimizin ÖSYS ile ilk 

4000-4500 öğrenci arasından geliyor olması, idarenin ve öğretim üyelerimizin eğitim 

faaliyetlerindeki katılımcı, sürekli gelişimi destekleyen yaklaşımları, fakültemizin eğitim için 

sahip olduğu fiziki şartlar, eğitim sistemimizin 2004 yılında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu 

üyelerinin denetiminden olumlu raporlar ile geçmiş olması ve öğrencilerimizin klinik 

eğitimlerini sürdürdüğü Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Joint 

Comission International (JCI) tarafından 2007 yılında akredite edilmiş olması programımızın 

başarılı olarak yürütülmesinde etkili olan faktörlerdendir.  

 

Diğer taraftan, öğrencilerimizin eğitimle ilgili süreçlerde daha etkin rol almaları, 

hastayla daha erken dönemde karşılaşmaları amacıyla, ölçme ve değerlendirme konusunda 

daha sağlıklı yapılandırma ve sürekli eğitim, programın güncellenmesinde geri bildirimlerin 

daha geniş paydaş kitlelerinden alınması, daha etkin kullanılması ve sürekliliğinin 

sağlanmasına yönelik, ekteki raporumuzda da ayrıntılı olarak belirttiğimiz iyileştirme 

çalışmalarımız bulunmaktadır.  
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Ekte sunulan Özdeğerlendirme Raporumuz Özdeğerlendirme Komitesi üyelerimizin  

özverili, uyumlu ve işbirliği ile çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır.  
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Ocak 2010 tarihindeki akreditasyon 

başvurusunun UTEAK tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi üzerine, dekanlık 

tarafından özdeğerlendirme raporunun hazırlanması için “Özdeğerlendirme Komitesi” 

kurulmuştur. Komite UTEAK’ın Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda önerilen 

hususlar göz önüne alınarak Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahide Savcı’nın başkanlığında 

yukarıda gösterilen yapılanma ile 6’sı Eğitim Komisyonu Üyesi olan 16 Öğretim Üyesi, 1 

Aile Hekimi Uzmanı, 4 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 6’sı sınıf temsilcisi olmak üzere 23 

öğrenci ve 2 idari personelden oluşturulmuştur. 

İlk toplantısını 05.02. 2010 tarihinde Dekan Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay’ın ve Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Vahide Savcı’nın başkanlığında yapan komite, bu toplantıda süreç ve 

UTEAK tarafından hazırlanan kılavuzlar hakkında bilgilendirilmiş, UTEAK temsilcilerinin 

10. 02.2010 tarihinde yapacakları bilgilendirme ziyaretinden haberdar edilmiştir. 

UTEAK’ın 10.02.2010 tarihindeki bilgilendirme ziyareti öğleden önce tüm Tıp 

Fakültesi Öğretim Üye, Araştırma Görevlileri ve öğrencilere açık konferans şeklinde olmuş, 

öğleden sonraki toplantılar, Özdeğerlendirme Komitesi’nin katıldığı ve rapor hazırlanması ile 

ilgili küçük grup çalışmalarının yapıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır. Bu oturumlarda 

Özdeğerlendirme Raporu’nun alt başlıklarını oluşturan standartlar 3 grup altında toplanarak 

incelenmiştir. 

Fakülte Özdeğerlendirme Komitesi, 16. 02. 2010 tarihinde UTEAK bilgilendirme 

toplantısı hakkında geri bildirimleri paylaşmak ve rapor hazırlanması için yöntem belirlemek 

üzere toplanmış, bu toplantı sonunda; 

 10.02.2010 tarihinde oluşturulan 3 ana grubun içindeki komite üyelerinin bu gruplarda 

görüşülen standartları değerlendirmesine karar verilmiş, her bir standart için alt gruplar 

oluşturulmuş ve bu küçük grupların bağımsız çalışmalarına başlanmıştır.  

 Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahide Savcı ve Koordinatör Prof. Dr. Esma Gür’ün küçük 

grup toplantılarını takip ederek, gruplar arası iletişim ve standardizasyonu sağlaması ve 

Fakülte Özdeğerlendirme Komitesinin 2 haftalık periyotlarla düzenli olarak toplanması 

kararlaştırılmıştır.  

 Toplantılar arasındaki sürelerde, her standart grubu kendi küçük toplantıları ile ilgili 

belge derleme ve rapor hazırlama çalışmalarını sürdürmüştür. 

 Fakülte Özdeğerlendirme Komitesi’nin düzenli toplantılarında her bir standart için 

yapılan çalışmalar, o standartta çalışan komite üyeleri tarafından özetlenmiş, var olan 

belgeler, temin edilecek evrak ve iyileştirme adına gereken düzenlemeler sıralanmış, 
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idare tarafından sağlanacak belgeler ve UTEAK’a danışılması düşünülen konular 

belirlenmiştir. 

 Her bir standart için eksik kalan belgelerin tamamlanması ve iyileştirilmesi gereken 

konular hakkında izlenecek yollar belirlenmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır. 

 Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında alınan karar ve başlatılan süreçler, Dekan ve 

Dekan Yardımcıları tarafından Fakülte Akademik Kurulları’nda, çeşitli gruplarla 

yapılan toplantılarda ve öğrencilerle yapılan geribildirim toplantılarında öğretim üyeleri 

ve öğrencilerle paylaşılmıştır. 

 Hazırlıkları tamamlanan standartlarla ilgili rapor ve belgeler koordinatörde toplanarak 

birleştirilmiştir. 

 UTEAK’ tan ileri danışmanlık istenmesi gereken başlıklar belirlenmiş ve “Program 

Değerlendirme” hakkında özdeğerlendirme raporu hazırlanmasında ileri eğitim ve 

danışmanlık isteğimiz, 14.04.2010 tarihinde UTEAK sekreterliğine iletilmiş, 18.06.2010 

tarihinde Fakültemizi ziyaret eden Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Dekan Yardımcısı, 

Koordinatör ve ilgili standartlarda görevli Özdeğerlendirme Komitesi Üyelerinin 

katıldığı bir toplantıda konuyla ilgili sunumlar yaparak ve sorularımızı yanıtlayarak ileri 

eğitim vermiştir.  

 Her bir standart için belge ve rapor oluşturma süreçleri tamamlandıktan sonra Fakülte 

Özdeğerlendirme Komitesinde okunarak değerlendirilmiş, eklerin uygunluğu gözden 

geçirilmiştir. 

 Rapor hazırlanması sırasında gerekli belgelerin çoğu arşivlerden kolaylıkla temin 

edilmiş, iyileştirilmesi gerekli bulunan konularda başlatılan süreçlerle ilgili resmi 

yazışmalar idarenin konuya gösterdiği önem sayesinde hızla gerçekleştirilmiştir. 

 Komitede yer alan öğretim üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık 

öğrencileri, eğitim sistemimizi farklı açılardan değerlendirme olanağı sağlamış, özellikle 

öğrencilerin katılımları Komite faaliyetlerinin öğrenciler arasında duyurulması, fikir ve 

bilgi alış verişi açısından çok olumlu katkılar kazandırmıştır.  

 Rapor hazırlama sürecinde eğitim programımız girdiler, süreç, bağlam ve çıktıları 

açısından gözden geçirilmiş ve iyileştirilmesi gerekli noktaların altını çizme olanağı 

bulunmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile fakültemiz eğitim programına 

önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya geçirilecek olumlu 

düzenlemeler kazandırılmıştır.  
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1.1. Tıp Fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanması 

 

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

mutlaka tanımlamış olmalıdır. 

 

Fakültenin eğitim araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri 

tanımlanmış mı? 

 

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

amaç ve hedefleri net olarak tanımlanmıştır.  

 

Tıp Fakültesinin eğitimdeki vizyon, misyon, genel amaç ve hedefleri Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında (http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc ) 

yayınlanmıştır (EK 1/1, EK 1/2). Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimindeki amaç ve 

hedefleri, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu olacak şekilde ve hastalık tanı 

ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti sunumundaki hızlı değişiklikler göz önünde 

bulundurularak planlanmıştır. Buna göre; 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 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 ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmaktır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Misyonu 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, çağdaş tıbbi bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma 

ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, çevresine 

önderlik edebilecek yapıda, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever hekimler 

yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir. 

Ayrıca, öncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak üzere, tüm insanlığın sağlık 

sorunlarına yönelik araştırma yapma işlevlerini ve topluma sağlık hizmeti sunma 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(1)%20Ders%20programi-%20baslik%20ve%20icindekiler.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(2)%20Ders%20programi-%20giris.pdf
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yükümlülüğünü evrensel ölçütlerde yürütmeyi, ulusun ve insanlığın sağlığını korumak, 

sürdürmek ve geliştirmek için gerekli olan bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi, sahip olunan 

bilgileri etkin bir biçimde kullanmayı ve yaymayı görev edinmiştir.  

 

Çekirdek eğitim programına göre Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet 

öncesi eğitim programının amacı:   

 

Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden 

gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, birinci basamak sağlık kuruluşlarında 

hekimlik ve yöneticilik yapabilecek nitelikte, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, 

araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslararası 

düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirmektir. 

 

Çekirdek eğitim programına göre Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet 

öncesi eğitim programının hedefleri: 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan bir hekimin aşağıda maddeler 

halinde belirtilmiş olan hedeflere ulaşması beklenir; 

 

A) Bilinmesi, kavranması, irdelenmesi ve uygulanması hedeflenenler: 

 Vücudun ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini kavrama. 

 Homeostazisi düzenleyen hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları bilme, 

tanıma ve tanımlama. 

 Hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, 

otoimmun, neoplastik, dejeneratif, travmatik, vb) ve etki yollarını (patogenez) 

tanımlama. 

 Çeşitli hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev değişikliklerini 

(patoloji ve fizyopatoloji) betimleme. 

 İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenleri tanıma. 

 Toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisi ve bunların sıklığının azaltılmasına 

yönelik yaklaşımları tanımlama. 

 Toplumda yüksek oranda görülen hastalıkların en sık rastlanılan klinik, laboratuar, 

radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. 
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 Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı, etkinliği yüksek 

yöntemleri sıralama ve seçme. 

 Klinik problemleri çözebilmek için tümden gelim yolu ile akıl yürütme. 

 Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanıma ve uygun ilk tedavilerini yapma, gerektiğinde 

yönlendirme. 

 Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını bilme. Hekimlik 

uygulamasının yasal kurallarını bilme ve uygulama. 

 Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilme ve özellikle yaşamın başında ve 

sonunda ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verme. 

 Kişileri hastalık ya da sakatlanma riski ile karşı karşıya bırakabilecek etkenleri 

saptama ve bu risklerle risk altındaki bireyleri önceden ya da hastalığın erken 

evresinde belirleme ve gerekli önlemleri alma. 

 

B) Kazandırılması hedeflenen devinimsel beceriler: 

 Ayrıntılı ve güvenilir anamnez alma. 

 Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapma. 

 Tanı ve tedavide sık kullanılan  tıbbi girişimleri yapma (damara girme, intravenöz 

kateter yerleştirme, torakosentez, lomber ponksiyon, nazogastrik sonda yerleştirme, 

idrar sondası koyma, kesiklerin dikilmesi vb) 

 

C) Kazandırılması hedeflenen mesleki tutum ve davranışlar: 

 Hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavilerinde bilimsel gücünü anlama ve benimseme. 

 İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış 

biçimi olarak benimseme. 

 Hasta hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma. 

 Meslek yaşamları boyunca ilişki kuracakları hasta aileleri, meslektaşları ve diğer 

bireylerle ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileme. 

 Her zaman için hasta çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutma. 

 Toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konu ile ilgili diğer meslek çalışanları, 

resmi ve özel sağlık kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapma 

sorumluluğunu taşıma. 

 Hastalar, hasta aileleri, meslektaşlar ve ilgili diğer kişiler ile yazılı ve sözlü olarak 

etkili iletişim kurma. 
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 Ölümcül bir hastalık durumunda etik yaklaşımda bulunma. 

 Ücret ödeyemeyecek hastaların bakımını sağlama ve alt sosyoekonomik düzeydeki 

topluluklara sağlık hizmetlerinin ulaşması için çaba gösterme. 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum 

gereksinmelerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını öğrenme. 

 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama ve benimseme. 

 

 

1.2.1. Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri 

 

TS:  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. 

Eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri mutlaka tanımlamış 

olmalıdır. 

 

a.  Amaç ve hedefler, tıp eğitimi sürecini ve hekimin yetkinliklerini kapsıyor mu? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim programının amaç ve hedefleri, 1.1’de 

verildiği gibi, 6 yıllık mezuniyet öncesi tıp eğitimi sürecinde bir hekimin sahip olması 

gereken yetkinlikleri kapsamaktadır.  

 

Eğitim programımız 2001 yılından beri “Kredili Eğitim Sistemi” başlığı altında 

tanımlanmış bir sistemle yürütülmektedir. Bu sistem yarıyıl esasına göre planlanmaktadır ve 

bir akademik yıl, iki yarıyıldan oluşmaktadır. Programımızın “klinik öncesi dönem” olarak 

tanımlanan ilk 6 yarıyılında, öğrencileri kliniğe hazırlayacak teorik ve uygulamalı dersleri 

içerecek şekilde planlanmıştır. Bu dersler “bireysel dersler” ya da  sistem ve hastalıkların 

temel ve klinik bilimlerle entegre halde anlatıldığı “ders grupları” biçiminde oluşturulmuştur. 

Programımızın “klinik dönem veya blok eğitim dönemi” olarak tanımlanan  4. ve 5. yıllarında, 

öğrencilerin ilk 6 yarıyılda edindiği bilgileri uygulayabileceği ve klinik becerilerini 

geliştireceği stajlar bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi eğitimin son yılı (6. yıl) ise 
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öğrencilerimizin öğretim üyelerinin denetiminde hekim olarak çalışma fırsatı bulacağı “Aile 

Hekimliği Dönemi” olarak planlanmıştır.  

 

Mezuniyet öncesi eğitimimiz süresince öğrencilere, seçmeli ders ve stajlar ile, özel 

olarak ilgi duydukları mesleki konularda zorunlu derslerinin dışında eğitim alma ve 

kendilerini geliştirme fırsatı da verilmektedir. Bir öğrencinin mezuniyet öncesi eğitimini 

başarıyla tamamlayabilmesi için toplam eğitim kredi yükünün % 20’sini bu seçmeli ders ve 

stajlardan karşılamak zorundadır. Bu derslerin içinde toplam 2 kredilik bir mesleki dersi alan 

dışında seçmek durumundadır.  

Bunlara göre düzenlenmiş 6 yıllık eğitim programının amaç ve hedeflerinin yarıyıllara 

göre açıklamaları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında, 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/02.doc  adresinde yayınlanmaktadır (EK 1/3).  

Ayrıca, zorunlu veya seçmeli tüm ders ve stajların amaç ve hedeflerine de aynı web 

sayfasında yer alan http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php adresinden 

ulaşılmaktadır (EK 1/5,  EK 1/6).  

 

b. Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri 

ulusal ve uluslararası tıp eğitim hedeflerine uygun mu? 

 

Fakültemiz eğitim programının amaçları Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği 

“Tıp Fakültelerinin Mezuniyet Öncesi Eğitimde Amacı” başlığı altında belirtilen noktalar esas 

alınarak belirlenmiştir. Eğitim programımızın hedefleri de Ulusal Çekirdek Eğitim 

programı (ÇEP)’ de işaret edilen hedefler ile birebir örtüşecek şekilde belirlenmiştir. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 yılında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu 

(World Federation for Medical Education;WFME) tarafından ziyaret edilmiş ve 

mezuniyet öncesi eğitim sistemimiz 3 günlük bir çalışma sonucunda değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme raporunda (EK 2) belirtilen zayıf noktalar doğrultusunda fakültemizin amaç 

ve hedefleri,  Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu’nun 

“http://wiki.ifmsa.org/scome/index.php?title=WFME_Global_Standards_for_Quality_Improv

ement#Mission_and_Objectives”adresinde yayınlanan tıp eğitimi hedeflerinin 

tanımlanmasıyla ilgili standartlara (Statements of Mission and Objectives) uygun olarak 

detaylandırılmıştır. 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/02.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(3)%20Egitim-mufredat-aciklama.pdf
http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%202/EK-2%20WFME’nin%20Ekim%202002%20tarihli%20raporu.pdf
http://wiki.ifmsa.org/scome/index.php?title=WFME_Global_Standards_for_Quality_Improvement#Mission_and_Objectives
http://wiki.ifmsa.org/scome/index.php?title=WFME_Global_Standards_for_Quality_Improvement#Mission_and_Objectives
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Eğitim programımız sürekli olarak web sayfamızdan yayınlanmakta ve her yıl 

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

adaylarımıza duyurulmaktadır. 

 

 

1.3.  Program amaç ve hedeflerinin duyurulması 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamış ve tüm 

taraflarla paylaşmış olmalıdır.  

 

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 yayınlanmaktadır.  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı kitapçığı 2004 yılına kadar basılı 

olarak da yayınlanmış, 2004-2005 yılında CD olarak dağıtılmış, elektronik ortamın daha 

yaygın kullanılması nedeni ile 2006-2009 yıllarında  sadece resmi web sayfamızdan, 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc adresinden yayınlanmış, 2010-2011 eğitim-öğretim 

yılında ise web alanı yanı sıra tekrar kitapçık basımına geçilmiştir. Resmi web sayfamız 

herkesin erişimine açıktır, dolayısıyla program amaç ve hedeflerimiz öğretim üyeleri, 

araştırma görevlileri, öğrenciler ve fakültemizi tercih edecek olan öğrenci adayları tarafından 

rahatlıkla paylaşılmaktadır. Bu sitedeki dokümanın basılı hali EK 1’de sunulmuştur. 

 

       

1.4.  Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedefleri mutlaka ilgili tüm paydaşların 

(fakülte kurulu, ilgili tüm eğitim kurulları, öğretim üyeleri, öğrenciler) geniş katılımıyla 

tanımlamış olmalıdır. 

 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
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Amaç ve öğrenim hedeflerinin tanımlanmasında paydaşların katılımı sağlanmış 

mı? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’nın amaçları 

Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği “Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitimde 

amacı” başlığı altında belirtilen noktalar esas alınarak belirlenmiştir. Eğitim programımızın 

hedefleri de Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda işaret edilen hedefler ile birebir örtüşecek 

şekilde tanımlanmıştır. Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun program içeriğinin 

oluşturulması sırasında eğitimle ilgili paydaşların (Dekanlık, Eğitim Komisyonu, Anabilim ve 

Bilim Dalları) görüş ve katılımları sağlanmıştır.  

 

Uludağ Üniversitesi, Türkiye’de Bologna Süreçleri’ne uyum anlaşması imzalayan ilk 

üniversitelerden biridir. Bu sürecin ana temasını oluşturan ve Avrupa’da Yüksek Öğretim 

Alanı’nı uyumlu hale getirmek amacıyla yayınlanan Bologna Deklarasyonu’nda yer alan 6 

maddenin uygulanabilmesine izin veren yapının üniversitemizdeki tüm fakültelerde aynı anda 

oluşturulması kuralı benimsenmiştir. Bununla bağlantılı olarak eğitim sistemimiz “Kredili 

Eğitim Sistemi” olarak tanımladığımız şekle göre yürütülmeye başlanmıştır. Bu sistemde, 

temel olarak Avrupa ile de uyumlu olması açısından akademik yıllarımız yarıyıl esasına göre 

planlanmıştır. Ayrıca eğitim programımız köklü olarak gözden geçirilmiş, zorunlu ve seçmeli 

derslerin yarıyıllara göre belirlenmesi, blok eğitim dönemlerinde yer alacak zorunlu ve 

seçmeli stajların planlanması vb. tüm konularda Rektörlük ile işbirliği halinde, Dekanlık 

bünyesinde, Bölüm Başkanları, Anabilim Dalları’nın görüşlerini de alarak konuyla ilgili 

komisyonlar oluşturulmuş ve komisyonlar, dekanlığın bizzat katılımıyla, bir çok öğretim 

üyesinin fikir belirttiği ve katkıda bulunduğu toplantılar planlamıştır. Komisyonların 

çalışmaları sonucunda, günümüzde halen kullanılan eğitim programımızın temel yapısı 

oluşturulmuş, amaç ve hedefler doğrultusunda içerik ayrıntılı bir hale getirilmiş ve 2002 

yılında tüm sınıflarda aynı anda yürürlüğe konulmuştur.  

  

Bu süreçle ilgili örnek oluşturacak “Bölüm başkanlıklarının görüşlerinin alınmasına 

ilişkin Eğitim Komisyonu kararı” ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın Dekanlığa 

yazdığı “Konuyla ilgili Anabilim Dalı görüşleri alınarak oluşturulan komisyonun bildirildiği” 

yanıtları ektedir (EK 3).  

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%203
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 Daha sonraki yıllarda eğitim programının belirlenen ana amaç ve hedefler 

doğrultusunda geliştirilip güncellenmesini sağlamak amacıyla Dekanlığın anabilim dallarının 

görüşlerini almasının yanı sıra öğrenci istekleri veya diğer paydaşların (örn. Mezunlar 

Danışma Kurulu, İşverenler Danışma Kurulu) görüşleri de değerlendirmeye alınmıştır. Bu 

konu ile ilgili örnekler gelişim standardı (GS: 1.4) ve bir sonraki temel standartta (TS: 1.5) 

ayrıntılı olarak verilmiştir ( EK 4, EK 5, EK 6, EK 7, EK 8).  

 

GS:  Tıp Fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında mesleki örgütleri 

(TTB, uzmanlık dernekleri vb) toplum ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşlerini 

almalıdır. 

 

Amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında mesleki örgütleri, toplum sağlık 

bakanlığının katkı ve görüşleri alınmış mı? 

  

Eğitim programının sonraki yıllarda güncellenmesi ve geliştirilmesi sırasında, 

fakültemiz tarafından oluşturulan “Mezunlar Danışma Kurulu” ve “İşverenler Danışma 

Kurulu” ile düzenli toplantılar yapılmış ve kurul üyelerinin program hakkındaki katkı ve 

görüşleri değerlendirilmiştir (EK 4). 

 

 

1.5.  Eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik 

 

TS:  Tıp Fakülteleri yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim 

programlarını belirlenen temel amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek ve 

uygulamak konusunda özerkliğe sahip olmalıdır. 

 

Tıp Fakültesi yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak konusunda özerkliğe sahip midir? 

 

Tıp Fakültesi, kurulduğundan beri kendi eğitim programını oluşturma ve uygulama 

konusunda özerktir. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Uludağ Üniversitesi’ndeki tüm 

fakültelerde uygulanmaya başlanan “kredili eğitim sistemi”, fakültelerin programlarını hangi 

formata göre hazırlayacaklarını belirlemiştir. Her fakülte kendi program içerik ve 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%204
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%205
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%206
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%207
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%208
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%204
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yapılandırmalarını yürürlükte olan Kredili Sistem Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği’ne 

göre gerçekleştirmiştir. Tıp Fakültesi de tamamen özerk biçimde kendi ders programını 

belirlediği amaç ve hedeflerine göre bu doğrultuda oluşturmuştur.  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni eğitim programı her yıl güncellenmektedir. Bu 

amaçla, her yıl dekanlık aracılığı ile anabilim dallarından istenen program ile ilgili değişiklik 

ve/veya iyileştirme önerileri, eğitim komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Uygun 

düzenlemeler ile oluşturulan program üniversite senatosuna önerilmektedir. Senato, gerek 

içerik, gerek akademik takvim açısından kendi programını hazırlama konusunda tıp 

fakültesinin kararlarına dikkat etmektedir (EK 5). Bu konuda Dekanlığın anabilim dallarından 

görüş sorduğu, anabilim dallarının ders programı ile ilgili değişiklik taleplerini içeren yanıtları 

ve bunların değerlendirilerek karara bağlandığı eğitim komisyonu kararlarından farklı yıllara 

ait örnekler ektedir (EK 6). 

  

Ders programı oluşturulup uygulanırken öğrencilerin sürekli katılımına da izin 

verilmektedir. Yıl içinde program içeriği ve/veya yürüyüşüyle ilgili öğrenci istekleri 

incelenerek programın iyileştirilmesi için değerlendirmeye alınmaktadır. Ekteki 15. 06. 2004 

tarihli Eğitim Komisyonunun 3 No.lu kararı ve 22. 10. 2003 tarihli Eğitim Komisyonunun 

4 No.lu Kararı buna örnek olarak gösterilebilir (EK 7).  

 

Ayrıca bu yıl başlatılan bir uygulamayla, ders yürütücülerinin derslerin içerik ve 

uygulanış açısından gözden geçirilmesi sürecinde yaptıkları toplantılarda, öğrencilerin de 

davet edilerek görüşlerini bildirme olanağı sağlanmaktadır (EK 8).  

 

 

 

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%205
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%206
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%207
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%208
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2.1.  Eğitim programı modeli ve öğretim yöntemlerinin tanımlanması 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programı modeli (Eğitici/Öğrenci merkezli, 

Disiplin/Sistem/Yaşam Döngüsü Temelli, Topluma Dayalı/Yönelik Eğitim) ve öğretim 

yöntemlerini (Probleme dayalı öğrenim, sunum, laboratuar çalışması, alan çalışması, 

mesleksel beceriler, grup çalışması, özel çalışma modülü, göreve-taska-dayalı öğrenim, 

hasta başı eğitim) mutlaka tanımlamalıdır.  

 

Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modeller kullanılıyor? 

Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne oranda kullanılıyor? 

 

Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin 2001 yılındaki Bolonya Süreci’ne katılmasının 

hemen ardından, bu süreçle ilgili değişimleri kendi kurumunda gerçekleştirmeyi ilkesel olarak 

benimsemiş ve bu doğrultuda eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan 

biridir. Kredili Sistem Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliği 08 Haziran 2001 

tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Tıp Fakültesi, Uludağ 

Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, 2001-2002 Eğitim ve Öğretim 

Yılı’nda tüm öğrencilerine yönetmeliğe uygun kredili sistem uygulamasını başlatmıştır. Bu 

tarihten itibaren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim programı, 1. standart 

açıklamalarında da belirtildiği gibi, klasik ve entegre eğitim unsurlarının birlikte yer aldığı 

“kredili eğitim sistemi” doğrultusunda yürütülmektedir.  

 Bu sistemin temel özellikleri; 

 Bir akademik yılın 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşması, 

 Derslerin haftalık programda yer alma saatine göre kredilendirilmesi, 

 Zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerin de programda yer alması ve öğrencilerin 

mezun olmak için toplam kredi yükünün bir kısmını (yönetmeliğimize göre en az     

% 20’sini) bu dersleri alarak tamamlama zorunluluğu olması, 

 Bağıl değerlendirme sistemiyle hesaplanan bağıl notların kullanılması, 

 Sınıf geçme değil, ders geçme uygulamasının olması, alt ve üst yarıyıllardan ders 

alınabilmesi (koşullar elverdiğinde) şeklinde sıralanabilir. 

Uludağ Üniversitesi’nde uygulanmakta olan “kredili eğitim sistemi” ile ilgili olarak 

ayrıntılı bilgiye üniversitenin web sayfasındaki yönetmelikler bölümünden veya fakültemizin 

resmi web sayfasında “http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc” adresinden ulaşılabilir.  

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
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Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi “kredili eğitim sistemi” programın 

içeriğini değil, uygulanış biçimini belirlemektedir. Dolayısıyla bu sistemin tarif ettiği öğelere 

dikkat ederek her fakülte kendi eğitim programını yapılandırmaktadır. Tıp Fakültesi de 

tamamen özerk biçimde kendi ders programını bu doğrultuda oluşturmuştur.  

 

Eğitim programında öğrenci merkezli ve topluma dayalı eğitim uygulamalarına 

yer verilmiş mi? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim modeli, ilk altı yarıyıllık “klinik öncesi 

dönem”de, esas olarak, eğitici merkezli, sistem temelli eğitim şeklindedir. Bu dönemde 

kuramsal dersler, tüm sınıfın katılımıyla öğretim üyesi merkezli olarak; uygulamalı dersler, 

öğrenci ve öğretim elemanlarının birlikteliği ile sürdürülmektedir. Ayrıca mesleki beceri 

laboratuar çalışmaları da klinik öncesi dönemde yer almaktadır.  

 

Programda yer alan “blok eğitim dönemi”nde ise topluma yönelik eğitim ağırlık 

kazanmaktadır. Bu dönemde klinik uygulamaların ve hasta başı eğitimlerin esas alındığı, 

öğrencilerin beceri ve tutum kazanmalarına yönelik yöntemler uygulanmaktadır. Klinik 

dönemi içeren 4. ve 5. sınıflarda, öğretim üyesi merkezli uygulanan günlük seminer 

programları en fazla iki saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Geri kalan zamanda ise öğretim 

üyesi gözetiminde hasta başı (poliklinik ve klinik) öğretim uygulanmaktadır. Bazı anabilim 

dallarında öğrenci nöbet programları da yer almaktadır. Bu çalışmalar sırasında öğrenci, 

kendisine verilen hastaları hazırlamakta ve staj süresince öğretim üyesine sunmaktadır. Blok 

eğitim dönemi boyunca öğrencilerin her bir stajda öğretim üyeleri ile birebir uygulama 

yapması sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

4. ve 5. sınıf stajları sırasında her öğrencinin toplam ikişer kez seminer hazırlaması, 

sunması ve başarılı bulunması zorunludur. Her öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği birer adet 

semineri hazırlaması ve ilgili öğretim üyesinin belirlediği zamanda, sözlü ve ayrıca yazılı 

olarak sunması istenmektedir. Her bir seminer karşılığında öğrenciye 1 kredi verilmekte 

(Avrupa Kredi Transfer Sisteminde 1 kredi yükünün toplam 25-30 saatlik bir çalışmanın 

karşılığı olması göz önüne alınarak), mezuniyet için toplam olarak alınması gereken 220 

kredinin iki kredilik bölümü seminerlere ayrılmaktadır. Başarısız seminerler tekrar 

ettirilmektedir.  
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Altıncı sınıf Aile Hekimliği döneminde öğretim üyesi merkezli seminer programları 

yoktur. Bazı anabilim dalları tarafından öğrencilerin seminer hazırlama ve sunmaları 

zorunluluğu getirilmiştir. Öğrenci, öğreniminin tümünü öğretim üyesi nezaretinde hasta başı 

eğitimi şeklinde tamamlamaktadır. Ayrıca, sorumlu öğretim üyesi nezaretinde yapılan 

poliklinik çalışmaları ve hasta ziyaretleri toplumda görülen hastalıkların irdelenmesini ve 

öğrenilmesini amaçlamaktadır. 

 

Eğitim programının genel yapısı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi web 

sayfasında (http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc) aşağıdaki şekli ile yer almaktadır. Bu 

dokümanın basılı hali EK 1’de verilmiştir.  

 

Eğitim programında toplumda çok görülen veya güncel olan hastalıklara yer 

verilmektedir. Örneğin eğitim programlarımızda yoğun olarak yer verilen hipertansiyon 

konusunda Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş 

olan TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI kapsamında Marmara Bölgesi 

ve Bursa İli de yer almaktadır. Çalışmada içinde bulunduğumuz bölgede hipertansiyon 

prevalansının en yüksek ikinci değere (% 34) sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de yedi 

bölge ve 26 il temelinde yapılan bu çalışmanın sonuçlarına derneğin 

http://www.turkhipertansiyon.org/prevelans_calismasi.php internet adresinden ulaşmak 

mümkündür.  

 

Konuyla ilgili olarak, Anabilim Dallarından bölgemizde kendilerini ilgilendiren, sık 

görülen veya güncel hastalıkların neler olduğu ve bu hastalıkların eğitim programında nasıl 

yer aldığı sorulmuş ve ekte bununla ilgili Anabilim Dallarından alınan bölgemizde sık görülen 

hastalıkların listesi ve bu konuların işlendiği dersler verilmiştir (EK 9). Ayrıca T.C. Sağlık 

Bakanlığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlantı kurularak birinci basamak hastalıklarına ait 

istatistik sonuçları ve Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalının uygulama alanlarından elde 

edilen ilçemize ait bölgesel kayıtlar eğitim programı içeriği açısından değerlendirilmektedir 

(EK 10, EK 11). 

 

 

 

 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
http://www.turkhipertansiyon.org/prevelans_calismasi.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%209
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2010/T.C.%20Saglık%20Bakanligi%202009%20yılı%20hastalik%20istatistik%20formu.PDF
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2011/EK%2011%20Halk%20Sagiligi%20Eg.%20Aras.%20Uyg.%20Merk.%202009%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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2.2.  Tıp Fakülteleri eğitim programının temel özelliklerinin tanımlanması 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programının temel özelliklerini aşamalara/yıllara göre 

mutlaka tanımlamalıdır (İçerik, zorunlu, seçmeli dersler, alternatif uygulamalar). 

 

Eğitim programının içeriği aşamalara/yıllara göre tanımlanmış mı? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanmakta olan eğitim programının içeriği, 

programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler aşamalara/yıllara göre tanımlanmıştır ve 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Fakültenin 

eğitim programının temel yapısı, içeriği ve özellikleri, “TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM 

MÜFREDATI AÇIKLAMASI” nda detayları ile gösterilmektedir (EK1/3; sf14). Eğitim 

programımızın içeriği EK 1’de basılı olarak verilmiştir. 

(http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/02.doc) (http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc) 

 

Eğitim programındaki zorunlu ve seçmeli dersler aşamalara/yıllara göre 

tanımlanmış mı? 

 

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM MÜFREDATI AÇIKLAMASI 

 

Altı yıllık tıp fakültesi eğitim ve öğretiminde, ilk 6 yarıyıl (1.2.3. sınıflar) temel ve 

klinik bilimlere ait “temel”  müfredatın kuramsal ve uygulamalı olarak okutulduğu dönemdir. 

Bu dönemde öğrenciler tam katılımlı sınıf dersleri veya daha küçük gruplarla yaptıkları 

laboratuar uygulamaları ile bu bilgileri alırlar. 4 ve 5. sınıflar blok eğitim programlarının 

uygulandığı dönemdir. Dönem içinde öğrencinin önce zorunlu blok eğitimlerini tamamlaması 

(dönem olarak 4. yıl ve 5. yılın ilk 26 haftasına karşılık gelir ve ardından kendi gereksinim 

veya ilgi alanlarına göre seçeceği seçmeli programları (5. yılın ikinci yarısına karşılık gelir) 

alması istenir. Zorunlu blok eğitim programlarının içinde her gün iki saat olarak düzenlenmiş 

öğretim üyesi seminerleri vardır. Belirtilen dönemlerin sonunda belirlenen kredi yükünü ve 

diğer koşulları yerine getiren öğrenci aile hekimliği dönemine geçer ve toplam 12 aylık bu 

dönemde belirli çalışma birimlerinde mezuniyet öncesi “aile hekimliği dönemi öğrencisi” 

olarak çalışır. 

 

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(3)%20Egitim-mufredat-aciklama.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/02.doc
http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
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KLİNİK ÖNCESİ (TEMEL MÜFREDAT) DÖNEMİ: 

 

1. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrenciye hücre ile ilgili temel bilginin verilmesi 

amaçlanmaktadır. Program ayrıca anatomiye hazırlık olacak temel kavramların, organik 

kimya ile bilgisayar kullanımı derslerinin verilmesi ile zenginleştirilmiştir. Dersler tam 

katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları şeklinde olmaktadır. Programda belirtilen 

zorunlu derslerin yükü haftada 14 kredi saate karşılık gelmektedir. Öğrenci bu dönemde, 

ayrıca, alması gereken kredi yükü dışında kalan ikişer kredilik AİT101 Atatürk İlkeleri ve 

Devrim Tarihi - I , TUD101 Türk Dili - I ve YAD101 İngilizce – I (Muaf olamayanlar) 

derslerini de almak zorundadır. Öğrencilerimizin bu dönemde planlanan beceri laboratuarı 

uygulamalarına katılması zorunludur. Bu uygulamalı dersin karşılığı olarak alacağı kredi 

yükü bir kredidir. Bu yarıyılda öğrencilerin 4 (dört) kredilik seçmeli ders alması 

gerekmektedir.   

 

2. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencinin doku ile ilgili temel bilgilere sahip olması 

amaçlanmaktadır. Bu yarıyıl aynı zamanda biyokimya, temel mikrobiyoloji ile ilgili gerekli 

bilgiler, hekim hasta ilişkisinde ve tüm meslek yaşamı boyunca kullanacağı sosyo-psikolojik 

kavramların verildiği bir dönemdir. Uygulamalı biyoistatistik dersleri de program içinde yer 

almaktadır. Dersler tam katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları şeklinde 

olmaktadır. Programda belirtilen zorunlu derslerin kredi yükü haftada 16 kredi saate karşılık 

gelmektedir. Öğrenci bu dönemde AİT102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi - II, TUD102 

Türk Dili –II ve YAD102 İngilizce – I (Muaf olamayanlar) derslerini ikişer kredi saat ders 

yükü olarak almaktadır. Ancak bu derslerin kredisi zorunlu kredi yükü dışında kalmaktadır.  

Mesleki beceri laboratuarları bu yarıyılda da programda yer almaktadır ve öğrencinin bu 

derse katılımı zorunludur. Bu uygulamalı dersin karşılığı olarak alacağı kredi yükü bir 

kredidir. Bu yarıyılda öğrencilerin toplam 6 (altı) kredilik seçmeli ders almaları 

gerekmektedir. Bu dersler arasında, mezuniyet öncesi almak zorunda olduğu meslek dışı 

seçmeliler (2 kredi) de vardır ve öğrencinin bu derslerden birini (Bilim Felsefesi, Uygarlık 

Tarihi dersleri) bu dönem alması önerilmektedir.  

 

3. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencinin çeşitli vücut bölgelerinin anatomisi ve genel 

embriyoloji ile ilgili bilgilere ulaşması, aynı zamanda sinir sistemi ve kalp-dolaşım sisteminin 

anatomi, histoloji ve fizyolojisini entegre biçimde alması amaçlanmaktadır. Dersler tam 
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katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları şeklindedir. Programda belirtilen zorunlu 

ders yükü 18 kredi saate karşılık gelmektedir. Öğrenci bu dönemde AİT201 Nutuk dersini iki 

kredi saat ders yükü olarak almakta, ancak bu derslerin kredisi zorunlu kredi yükü dışında 

kalmaktadır. Öğrenci bu yarıyılda 5 (beş) kredi karşılığı olarak seçmeli ders almak 

zorundadır.   

 

4. yarıyıl: Bu yarıyılda metabolizma, endokrin ve ürogenital sistem ile ilgili anatomi, 

histoloji, fizyoloji ve biyokimya bilgileri entegre biçimde öğrenciye verilmektedir. Dersler tam 

katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları şeklinde olmaktadır. Programda belirtilen 

zorunlu ders yükü 18 kredi saate karşılık gelmektedir. Yine bu yarıyıl boyunca öğrenci 5 (beş) 

kredi karşılığı olarak mesleki seçmeli dersleri almak zorundadır.  

 

5. yarıyıl: Bu yarıyılda hücre zedelenmesi, iltihap ve neoplaziler gibi temel patolojik 

kavramlar, çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve endokrin 

sistem ile ilgili hastalıkların patolojisi, kliniği ve farmakolojisi görülmektedir. Ayrıca 

koruyucu hekimlik hizmeti ve saha çalışmaları ile ilgili bilgiler de öğretilmektedir. Dersler 

tam katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları şeklinde olmaktadır. Programda 

belirtilen zorunlu ders kredi yükü haftada 20 kredi saate karşılık gelmektedir.  Bu dönemde 

her öğrenci 5 (beş) kredi karşılığı olarak mesleki seçmeli ders almak zorundadır.  

 

6. yarıyıl: Bu yarıyılda gastrointestinal, ürogenital, hematopoetik, sinir ve kas- 

hareket sistemi ile ilgili hastalıkların patolojisi, kliniği ve farmakolojisi entegre biçimde 

görülmeye devam etmektedir. Dersler tam katılımlı sınıf dersleri ve laboratuar uygulamaları 

şeklinde olmaktadır. Programda belirtilen zorunlu ders kredi yükü haftada 22 kredi saate 

karşılık gelmektedir. Ayrıca öğrencilere klinik öncesi özel muayene yöntemlerinin 

uygulatılacağı beceri laboratuarı kursları verilecektir. Bu yarıyılda öğrencilerin 5 (beş) kredi 

karşılığı olarak mesleki seçmeli dersi alması gerekmektedir.  

KLİNİK (BLOK EĞİTİM) DÖNEMİ: 

 

Dördüncü sınıfta ana stajlar (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç 

Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ile Psikiyatri, Nöroloji ve Kardiyoloji stajları 

bulunur. Bunları başaramayan öğrenci bir üst sınıftan staj alamaz. Son stajlardan başarısız 
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olan öğrenci bu stajları 5. sınıf stajları sonunda alabilir. Bu dönemde yöneticiliğe hazırlama 

anlamında 2 kredilik Sağlık Hizmetlerinde Kalite dersi de vardır.   

 

Beşinci sınıf stajları küçük stajlardır ve her biri 10 iş günü olarak programlanmıştır. 

Toplam sayısı 13’tür. Ayrıca bu dönemde toplam 12 haftalık 3 seçmeli staj vardır. Seçmeli 

stajların 4 ve 5. sınıf zorunlu stajlara oranı yaklaşık % 20’dir. Bütün stajları 

tamamlayamayan öğrenci Aile Hekimliği dönemine geçemez. 

 

Stajlarda çalışma saatleri 8.30-15.00 arasıdır. Öğrencilere 15.00-16.30 saatleri arası 

bağımsız çalışma saati olarak (akademik/sosyal) bırakılmaktadır.  

 

4. SINIF: Zorunlu blok eğitim programının uygulandığı dönemdir. Öğrenci toplam 39 

hafta boyunca;  

TIP 4042 İÇ HASTALIKLARI - I  

TIP 4052 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - I  

TIP 4044 GENEL CERRAHİ  

TIP 4045 KADIN  HASTALIKLARI VE DOĞUM - I  

TIP 4046 PSİKİYATRİ - I 

TIP 4047 NÖROLOJİ - I  

TIP 4048 KARDİYOLOJİ’ den oluşan toplam 7 farklı blok eğitim programına 

katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Blok eğitim programları sırasında öğrenci hafta içi 

her gün yapılacak günde iki saati aşmayan seminer programlarına katılmak zorundadır. Bu 

seminer programlarında öğrenciye klinik öncesi dönemde verilen hastalık semptom, tanı ve 

tedavisi ile ilgili bilgileri genişletilmiş olarak vermek, daha önce bahsedilmemiş klinik 

problemlerin tanı ve tedavisi ile ilgili kuramsal bilgiyi sunmak ve ayrıca seçmeli programa 

geçilmeden önce öğrencinin pratisyen hekim olarak alması gereken temel bilginin tümüne 

ulaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Seminer programları dışında her öğrenci sorumlu 

öğretim üyesi ile o günün programının gerektirdiği çalışmalara katılmak zorundadır. Bu 

çalışma programları arasında poliklinik uygulamaları ve yatan hastanın görülmesi mutlaka 

yer alacak ve hasta başında tartışmalı kurslar uygulanacaktır. Zorunlu staj döneminde her 

öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği bir adet semineri hazırlaması ve ilgili öğretim üyesinin 

belirlediği zamanda sözlü ve ayrıca yazılı olarak sunması gerekir. Seminer karşılığında 

öğrenciye 1 kredi verilir.  
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Her staj programının sonunda staj sınavları yapılır. Staj sonunda öğrencinin staj 

başarı notu bir yazılı, bir sözlü sınav ve bir performans notu ile belirlenir.  

 

4. sınıf blok eğitim döneminde 14 hafta süresince, ikişer saat olarak 2 kredilik TIP 

4051 Kodlu Sağlık Hizmetlerinde Kalite zorunlu dersi, kuramsal olarak verilmektedir.  

 

5. SINIF: Toplam 36 haftalık bir zaman dilimini içeren bu dönemin ilk 24 haftalık 

bölümünde öğrencinin zorunlu olarak alacağı blok eğitim programları yer alır. Son 12 

haftalık bölümünde ise seçmeli blok eğitim programları uygulanır. Öğrencinin 26 krediyi (13 

zorunlu staj, 26 hafta) zorunlu stajlardan, 12 krediyi ise kendi ilgi ve gereksinimlerine göre 

tercih edeceği seçmeli stajlardan  (her birisi dörder hafta olan 3 seçmeli staj, toplam 12 

hafta) olmak üzere toplam 38 krediyi tamamlaması gerekmektedir.  

Seçmeli stajlar dörder hafta olarak planlanmışlardır. Öğrenciden toplam 3 adet seçmeli staja 

kaydını yaptırması ve başarması beklenir. Seçmeli blok eğitim programlarında da öğrenci 

seminerler ve sorumlu öğretim üyesi ile geçireceği poliklinik uygulamaları ve hasta 

vizitelerine katılmak ve program sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavı başarmak zorundadır. 

Seçmeli staj döneminde her öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği bir (1) adet semineri 

hazırlaması ve ilgili öğretim üyesinin belirlediği zamanda, sözlü ve ayrıca yazılı olarak 

sunması gerekir. Seminer karşılığında öğrenciye 1 kredi verilir.  

 

5. sınıf blok eğitim döneminde 7 hafta boyunca, ikişer saat olarak 1 kredilik TIP 5048 

Kodlu Adli Tıp zorunlu dersi, kuramsal olarak verilmektedir.  

 

6. SINIF: Programda belirtilen kredi yükünü tamamlayan öğrenci aile hekimliği 

olarak adlandırılan ve toplam 1 (bir) yıl süren döneme geçer. Bu dönemde öğrenci mezuniyeti 

öncesi, öğretim üyesi denetiminde doktor olarak çalışır ve ilgili öğretim üyesinin 

sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygulama fırsatı 

bulur. Çalıştığı her birimde rutin poliklinik uygulamasına aktif olarak katılır. Yataklı 

birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, 

nöbet tutar, tıbbi girişimlerde bulunur. Bu dönemde sınav yoktur. Öğrencilerin çalışmaları 

program çerçevesinde günlük olarak izlenir ve öğrencinin başarılı olup olmadığı birim 

sorumluları tarafından belirlenir. Öğrencinin bu dönemde sorumluluğunda olan programlara 

kesintisiz olarak katılması gerekmektedir. 
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MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisinin aile hekimliği dönemine geçebilmek 

için almak zorunda olduğu kredi yükü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen kredi yükünü ve gereksinimleri karşılayan öğrenci Aile Hekimliği 

dönemine başlar ve toplam 12 aylık süreyi programda belirlenen birimlerde, sorumlu öğretim 

üyesi denetiminde aktif olarak çalışarak geçirir. Birimlerdeki çalışmaları başarılı bulunursa 

12 ayın sonunda mezun olma hakkını kazanır. 

 

A) KLİNİK ÖNCESİ  DÖNEM                                   138  kredi 

 1) Zorunlu mesleki dersler (5i dersleri hariç)                 108 kredi 

 2) Seçmeli mesleki dersler                                              30 kredi 

B) KLİNİK BLOK EĞİTİM DÖNEMİ                                          80 kredi 

 4. Sınıf zorunlu blok eğitim dönemi   (39 hafta) 41 kredi 

      4. sınıf blok eğitim dönemi stajları                                 39 kredi 

     Sağlık Hizmetlerinde Kalite  dersi                                    2 kredi                                                                     

        5.Sınıf blok eğitim dönemi                  (36 hafta)             39 kredi 

     5.Sınıf zorunlu blok eğitim dönemi (26 hafta)                 26 kredi 

     5. Sınıf Seçmeli blok eğitim dönemi (12 hafta)               12 kredi  

     ADLİ TIP zorunlu dersi    1 kredi  

C) TIP SEMİNERLERİ                                                   2 kredi 

Toplam zorunlu ders kredisi (5i dersleri hariç) 178    Kredi 

Toplam seçmeli ders kredisi + Seminer               44   Kredi 
 

TOPLAM  (5i dersleri hariç)                          220     KREDİ 
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1. YARIYIL DERS ŞEMASI 

DERS 

KODU 
DERS ADI     K     U KREDİ 

TIP1001 ANATOMİYE GİRİŞ 28 0 2 

TIP1003 ORGANİK KİMYA 21 14 2 

TIP1051 TIBBİ BİYOLOJİ   25 7 2 

TIP1007 HÜCRE BİLİMİ VE BİYOFİZİK 42 0 3 

TIP1009 BİLGİSAYAR 14 28 2 

TIP1011 HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ 14 0 1 

TIP1013 TIBBİ TERMİNOLOJİ 14 0 1 

TIP1049 MESLEKİ BECERİ LABORATUARI - I 0 28 1 

 TOPLAM  (ZORUNLU)    14 

 SEÇMELİ DERSLER   4 

 TOPLAM (ZORUNLU+SEÇMELİ)   18 

TUD101 TÜRK DİLİ - I 28 0 2 

AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ - I 28 0 2 

YAD101 İNGİLİZCE I 28 0 2 

 
TOPLAM (ZORUNLU+SEÇMELİ+ 5/i 

DERSLERİ) 
  24 

 

 

2. YARIYIL DERS ŞEMASI 

DERS 

KODU 
DERS ADI     K     U  KREDİ 

TIP1002 TEMEL MİKROBİYOLOJİ 21 14 2 

TIP1004 BİYOKİMYA 63 14 5 

TIP1006 DOKU BİYOLOJİSİ 35 14 3 

TIP1008 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 14 0 1 

TIP1010 BİYOİSTATİSTİK 28 28 3 

TIP1012 TOPOGRAFİK VÜCUT BÖLGELERİ - I 0 28 1 

TIP1052 MESLEKİ BECERİ LABORATUARI - II 0 28 1 

 TOPLAM (ZORUNLU)   16 

 
SEÇMELİ DERSLER ( MESLEKİ VE 

MESLEK DIŞI SEÇMELİ DERSLER) 
  6 

 TOPLAM (ZORUNLU+SEÇMELİ)   22 

TUD102 TÜRK DİLİ – II 28 0 2 

AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II  28 0 2 

YAD101 İNGİLİZCE I 28 0 2 

 TOPLAM (ZORUNLU+SEÇMELİ+ 5/i   28 
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DERSLERİ) 

 

 

3. YARIYIL DERS ŞEMASI 

DERS 

KODU 
DERS ADI     K     U KREDİ 

TIP2013 TOPOGRAFİK VÜCUT BÖLGELERİ - II 0 28 1 

TIP2003 GENEL EMBRİYOLOJİ 14 0 1 

TIP2015 NÖROANATOMİ 42 28 4 

TIP2017 NÖROFİZYOLOJİ 35 14 3 

TIP2007 KALP-DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 56 28 5 

TIP2009 HEMATOPOETİK SİSTEM 28 28 3 

TIP2019  RADYOLOJİYE GİRİŞ 14 0 1 

 TOPLAM (ZORUNLU)   18 

 SEÇMELİ DERSLER    5 

 TOPLAM (ZORUNLU+SEÇMELİ)   23 

AIT201 NUTUK 28 0 2 

 
TOPLAM (ZORUNLU + 

SEÇMELİ+NUTUK) 
  25 

 

 

4. YARIYIL DERS ŞEMASI 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI    K      U  KREDİ 

TIP2002 METABOLİZMA 56 28 5 

TIP2004 ENDOKRİN SİSTEM 28 0 2 

TIP2006 ÜROGENİTAL SİSTEM 42 28 4 

TIP2008 GENEL FARMAKOLOJİK PRENSİPLER 14 0 1 

TIP2010 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ 35 14 3 

TIP2014 KLİNİK BİYOKİMYA 21 14 2 

TIP2018 AİLE HEKİMLİĞİ 14 0 1 

 TOPLAM (ZORUNLU)    18 

 SEÇMELİ DERSLER   5 

 TOPLAM (ZORUNLU + SEÇMELİ)   23 

 

 

5. YARIYIL DERS ŞEMASI 
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6. YARIYIL DERS ŞEMASI 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI     K     U  KREDİ 

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 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)    22 

 SEÇMELİ DERSLER   5 

 TOPLAM (ZORUNLU + SEÇMELİ)   27 

 

 

 

 

 

 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI  K  U KREDİ 

TIP3001 HÜCRE ZEDELENMESİ, İLTİHAP VE NEOPLAZİLER 28 0 2 

TIP3003 
MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUKLARI 

HASTALIKLAR 
56 0 4 

TIP3005 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI 56 0 4 

TIP3007 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 28 0 2 

TIP3009 ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 28 0 2 

TIP3011 HALK SAĞLIĞI 56 0 4 

TIP3013 MİKROBİYOLOJİ-PATOLOJİ LABORATUVARI 0 28 1 

TIP3017 ÖZEL EMBRİYOLOJİ 14 0 1 

 TOPLAM (ZORUNLU)    20 

 SEÇMELİ DERSLER   5 

 TOPLAM (ZORUNLU + SEÇMELİ)   25 
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4. SINIF BLOK EĞİTİM DÖNEMİ STAJLARI 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI Süre  KREDİ 

TIP4042 İÇ HASTALIKLARI - I 10 Hf 10 

TIP4052 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - I  10 Hf 10 

TIP4045 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - I 5 Hf 5 

TIP4045 GENEL CERRAHİ 5 Hf 5 

TIP4046 PSİKİYATRİ - I 3 Hf 3 

TIP4047 NÖROLOJİ - I 3 Hf 3 

TIP4048 KARDİYOLOJİ - I 3 Hf 3 

TIP4051 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE 
28 

Sa 
2 

 

 

5. SINIF BLOK EĞİTİM DÖNEMİ ZORUNLU STAJLARI  

(26 HAFTA – İKİŞER HAFTALIK 13 STAJ) 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI  KREDİ 

TIP5001 DERMATOLOJİ - I 2 

TIP5002 ENFEKSİYON HASTALIKLARI - I 2 

TIP5003 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON - I 2 

TIP5004 GÖĞÜS HASTALIKLARI - I 2 

TIP5005 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - I 2 

TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI - I 2 

TIP5007 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ - I 2 

TIP5008 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ – I 2 

TIP5009 ÜROLOJİ - I 2 

TIP5045 RADYOLOJİ - I 2 

TIP5046 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - I  2 

TIP5047 NÖROŞİRÜRJİ - I 2 

TIP5074 ÇOCUK CERRAHİSİ - I 2 
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5. SINIF BLOK EĞİTİM DÖNEMİ SEÇMELİ STAJLARI  

(26 HAFTA – İKİŞER HAFTALIK 13 STAJ) 

DERS 

KODU 
DERS ADI  KREDİ 

TIP5054 KALP DAMAR CERRAHİSİ 4 

TIP5055 GÖĞÜS CERRAHİSİ 4 

TIP5056 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON - I 4 

TIP5057 NÜKLEER TIP 4 

TIP5058 RADYASYON ONKOLOJİSİ 4 

TIP5059 SPOR HEKİMLİĞİ 4 

TIP5061 DERMATOLOJİ - II 4 

TIP5062 ENFEKSİYON HASTALIKLARI - II 4 

TIP5063 GÖĞÜS HASTALIKLARI - II 4 

TIP5064 RADYOLOJİ - II 4 

TIP5065 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - II 4 

TIP5066 GÖZ HASTALIKLARI - II 4 

TIP5067 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ - II 4 

TIP5068 ÜROLOJİ - II 4 

TIP5069 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CER. – II 4 

TIP5070 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - II 4 

TIP5071 NÖROLOJİ - II 4 

TIP5072 NÖROŞİRÜRJİ - II 4 

TIP5073 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4 

TIP5075 ÇOCUK CERRAHİSİ - II 4 

 

6. SINIF (AİLE HEKİMLİĞİ DÖNEMİ) PROGRAM ŞEMASI 

DERS 

KODU 
DERS ADI 

TIP6001 İÇ HASTALIKLARI – II (2 ay-10 iş günü Kardiyoloji) 

TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI – II (2 ay) 

TIP6003 KIRSAL HEKİMLİK (2 ay) 

TIP6004 
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM – II (2 ay-5 iş günü Adli 

Tıp) 

TIP6005 
ACİL ŞİRÜRJİ – İLK VE ACİL YARDIM -I  

(2 ay-6 haftası acil tıp, 2 haftası genel cerrahi) 

TIP6006 PSİKİYATRİ – II (1 ay) 

TIP6045 AİLE HEKİMLİĞİ STAJI (1 ay) 
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GS:  Tıp Fakültelerinin eğitim programlarının her aşamasında seçmeli programlar 

(ders, uygulama, staj, tıp dışı uygulamalar, özel çalışma modülleri) ve bağımsız çalışma 

saatleri belli bir oranda yer almalıdır.  

 

Eğitim programında seçmeli programlar her aşamada yer almış mı? 

 

Fakültemiz eğitim programında her aşamada seçmeli derslere yer verilmektedir. İlk 6 

yarıyılda her öğrencinin alması gereken seçmeli ders yükü programda belirtilmektedir. Ayrıca 

eğitim programımızda yer alan “Seçmeli Ders Rehberi”nde, her yarıyılda alınabilecek 

seçmeli derslerin amaç ve hedefleri, içeriği, değerlendirme şekli, nerede yapılacağı 

açıklanmaktadır (EK 1/6). Öğrenciler, bu bilgiler ışığında, internet ortamından bu derslere 

kayıt yaptırabilmektedirler. Her yıl Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda tüm fakültelerde 

seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli minimum kontenjan belirlenmektedir (Bu sayı 

genellikle 10-15 kişidir). Ön kayıt döneminin sonunda yeterli kontenjanın sağlanamadığı 

dersler belirlenmekte ve öğrencilere ilgi duydukları ve açılma koşullarını sağlamış başka bir 

derse kayıt yaptırmaları şansı verilmektedir.  

İlk 6 yarıyılda öğrenciye sunulan seçmeli dersler mesleki ve meslek dışı 

olabilmektedir. Öğrencinin minimum 2 kredi yükü seçmeli dersini meslek dışı olarak sunulan 

derslerden alması zorunludur. Bu dersler, geniş katılımlı ve öğretim üyesi merkezli sınıf 

dersleri, küçük gruplarla yapılan interaktif dersler, uygulamalar şeklinde olabilmektedir.  

 

Aşağıda her yarıyıl için açılması gereken seçmeli ders yükü belirtilmiştir: 

1. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin 4 (dört) kredilik seçmeli ders alması 

gerekmektedir (Toplam kredi: 24).  

2. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin toplam 6 (altı) kredilik seçmeli ders almaları 

gerekmektedir. Bu dersler arasında, mezuniyet öncesi almak zorunda olduğu meslek dışı 

seçmeliler (2 kredi) de vardır ve öğrencinin bu derslerden birini (Bilim Felsefesi, Uygarlık 

Tarihi dersleri) bu dönem alması önerilmektedir (Toplam kredi: 28).  

3. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrenci 5 (beş) kredi karşılığı olarak seçmeli dersi almak 

zorundadır (Toplam kredi: 25).   

4. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrenci 5 (beş) kredi karşılığı olarak mesleki seçmeli dersleri 

almak zorundadır (Toplam kredi: 23).   

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
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5. yarıyıl: Bu yarıyılda her öğrenci 5 (beş) kredi karşılığı olarak mesleki seçmeli ders 

almak zorundadır (Toplam kredi: 25).   

6. yarıyıl: öğrencilerin 5 (beş) kredi karşılığı olarak mesleki seçmeli dersi alması 

gerekmektedir (Toplam kredi: 27).   

 

“Blok Eğitim Dönemi” olarak adlandırılan 4. ve 5. sınıfın sonundaki 12 haftalık bir 

bölüm, öğrencinin kendi ilgi ve gereksinimlerine göre tercih edeceği seçmeli stajlardan (her 

birisi dört hafta olan 3 seçmeli staj) oluşmaktadır. Bu stajlar toplam 12 kredi olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Öğrencinin 5. sınıf zorunlu stajlarını bitirdikten sonra, kendisine programda sunulan 

çok sayıda seçmeli stajlardan toplam 3 adet seçmeli staja kaydını yaptırması ve başarması 

beklenmektedir. Seçmeli blok eğitim programlarında da, öğrenci seminerler ve sorumlu 

öğretim üyesi ile geçireceği poliklinik uygulamaları ve hasta vizitelerine katılmak ve program 

sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavı başarmak zorundadır. Seçmeli staj döneminde her 

öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği bir (1) adet semineri hazırlaması ve ilgili öğretim 

üyesinin belirlediği zamanda, sözlü ve ayrıca yazılı olarak sunması gerekir. Seminer 

karşılığında öğrenciye 1 kredi verilmektedir.  

 

Altıncı sınıf Aile Hekimliği döneminde de her tıp fakültesinin programında olduğu 

gibi bir aylık seçmeli staj periyodu bulunmaktadır. 

 

Eğitim programında bağımsız çalışma saatleri her aşamada yer almış mı? 

 

Eğitim programımızda her aşamada bağımsız çalışma saatlerinin yer almasına özen 

gösterilmiştir. Serbest çalışma saatleri ekteki dosyalarda yer alan programlar içinde her yarıyıl 

programının ilk sayfasında dipnot şeklinde açıklanmaktadır; her yarıyıl için günlük sekiz saat 

ve haftalık beş gün olmak üzere 14 haftalık bir dönemin 560 saat üzerinden hesaplanması 

gerektiği göz önüne alındığında: 

 

1. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 375 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 185 saat (haftalık 13,2 saat) bağımsız 

çalışma süresi ayrılmış olmaktadır. 
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2. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 455 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 105 saat (haftalık 7,5 saat) bağımsız çalışma 

süresi ayrılmış olmaktadır.  

3. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 413 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 147 saat (haftalık 10,5 saat) bağımsız 

çalışma süresi ayrılmış olmaktadır.  

4. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 364 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 196 saat (haftalık 14 saat) bağımsız çalışma 

süresi ayrılmış olmaktadır. 

5. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 364 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 196 saat (haftalık 14 saat) bağımsız çalışma 

süresi ayrılmış olmaktadır.  

6. yarıyıl: Bu yarıyılda öğrencilerin kuramsal ve uygulama toplam ders yükü 392 

saattir. Öğrencilerin yararlanabilecekleri toplam 168 saat (haftalık 12 saat) bağımsız çalışma 

süresi ayrılmış olmaktadır.  

 

Ayrıca ilk 6 yarıyıla ait ara sınav ve yarıyıl sonu sınav dönemleri eğitimin tamamen 

kesildiği dönemler olarak programlanmıştır. Öğrenciler bu dönemleri, bilgilerini gözden 

geçirme, yenileme ve serbest çalışma ile değerlendirmektedir. 

 

4 ve 5. sınıf blok eğitim döneminde günlük stajlar sırasında çalışma saatleri 8.30-

15.00 arasındadır. Her gün 1.5 saat olmak üzere haftalık 7.5 saat bağımsız çalışma saati 

vardır (akademik ve sosyal).  

 

Öğrenciler 6. sınıf Aile Hekimliği döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında tam gün 

hasta değerlendirme, bakım ve tedavi ekibinde yer almaktadır. 

 

 

2.3.  Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını 

içerecek şekilde kurgulamalıdır. 
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Tıp Fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve tıp fakültesinin bulunduğu bölgenin özellikleri ve öncelikli sağlık 

sorunları gözetilmiş midir? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, Amaç ve Hedeflerimizle ilgili 

metinlerde de belirtildiği gibi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile belirlenen tüm kavramları 

zorunlu ders ve staj eğitim programları içerisinde karşılayacak tarzda planlanmıştır. Bu 

planlama seçmeli ders ve stajlarla pekiştirilmektedir (EK 1).  

 

Ülkemizde ve bölgemizde çok görülen hastalıklar (örneğin; hipertansiyon, diyabetes 

mellitus, anemi, bruselloz, doğumsal kalp hastalıkları, hemoglobinopatiler, çocuk ve erişkinde 

solunum yolu enfeksiyonları, tüberküloz, sıtma, vb.) eğitim programımızın değişik 

aşamalarında yer almaktadır (EK 9). 

 

Bu amaçla T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 

bulunan il bütününü kapsayan yıllık ve yaş gruplarına göre düzenlenen birinci basamak 

hastalıkları istatistik sonuçları ile Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalının uygulama 

alanlarından elde edilen ilçemize ait bölgesel kayıtlar eğitim programıyla uygunluk açısından 

değerlendirilmektedir (EK 10, EK 11) 

 

GS:  Tıp Fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü 

basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçekleştirmelidir (Topluma 

dayalı eğitim). 

Tıp Fakülteleri eğitim programı içinde toplumun yerel öncelikli sağlık 

sorunlarının yer alması sağlanmalıdır. 

 

Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki eğitim 

etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir? 

 

Eğitim programımızın toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içerecek şekilde 

geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir: 

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%209
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2010/T.C.%20Saglık%20Bakanligi%202009%20yılı%20hastalik%20istatistik%20formu.PDF
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2011/EK%2011%20Halk%20Sagiligi%20Eg.%20Aras.%20Uyg.%20Merk.%202009%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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2009-2010 eğitim-öğretim döneminden itibaren 3. sınıf öğrencilerinin zorunlu olarak 

yer aldığı “hasta ev ziyareti programı” başlatılmıştır. Bu programda gönüllü öğretim üyeleri 

nezaretinde “kronik hastalıklı olgulara ev ziyaretleri yapma ve anamnez alma” uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, tıp öğrencilerinin klinik uygulama 

dönemine geçmeden önce, kronik hastalığı olan bireylerin günlük yaşamlarında 

hastalıklarının neden olduğu biyolojik, psikolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlarla 

tanışmaları ve uyum çabalarını görmeleri, böylece klinikte karşılaştığı hastanın, hayatında 

hangi sorunlarla boğuştuğu konusunda fikir sahibi olmalarının sağlanmasıdır. Pilot uygulama 

olarak başlatılan konuyla ilgili dekanlık yazısı ve öğrenci grupları şeması ektedir (EK 12).  

 

Aile Hekimliği döneminde Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 2 ay kırsal hekimlik 

1. basamak uygulamaları yapılmaktadır (Bkz. EK 1/8 6. sınıf programı).  

 

2008-2009 Eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

tarafından 1 aylık aile hekimliği stajında 1. basamak uygulamaları yapılmıştır. Sağlık 

Bakanlığının yerel idarelerin yönetiminde olan sağlık birimlerini kapatması nedeniyle Aile 

Hekimliği Anabilim Dalı’nın 1. basamak sağlık merkezlerinin faaliyeti de sonlanmış ve bu 

uygulama bu yıl devam edememiştir (EK 13).   

 

Altıncı sınıf Aile Hekimliği döneminde öğrencilerimiz kadın hastalıkları ve doğum 

stajı içinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Zübeyde Hanım Doğum Evi’nde 2. basamak 

uygulama programlarına devam etmektedir (EK 14).  

 

U.Ü. Sağlık ve Etik Düşünce Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl Bursa’nın sosyo-

ekonomik yönden geri kalmış yörelerinde “Çadır Projesi” adı altında 1. basamak hekimlik 

uygulamaları yapılmaktadır. Topluluğun son 3 yıla ait faaliyet raporu ekte verilmiştir (EK 

15). Bu proje kapsamında her aşamadaki öğrenci gönüllü katılımcı olabilmektedir. Ayrıca 

aynı topluluk tarafından her yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ziyaret edilerek 

buradaki yaşlılarla ve Çocuk Esirgeme Kurumu Bursa Yurdu ziyaret edilerek çocuklarla 

hasta-hekim iletişimini geliştirecek görüşme ve uygulamalar yapılmaktadır. İlimizdeki 

liselerde “bilinçlendirme seminerleri” adı altında “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” 

konusunda sunular yapılmaktadır.  

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2012/EK-12%20Kronik%20hasta%20ev%20ziyareti%20ve%20anamnez%20alma%20projesi%20ile%20ilgili%20Dekanligin%20yazisi%20ve%20uygulamada.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(8)%20Blok%20egitim%20programi
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2013/EK13%202008-2009%20Aile%20Hekimligi%20Donemi%20programi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2014
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
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Bunun dışında ek listede (EK 15) görüldüğü gibi U. Ü. Bilimsel Araştırmalar 

Topluluğu ile U. Ü. İnsancıl Tıp Topluluğu’nun bu alanda yaptığı çalışmalar da gösterilmiştir 

(Tüm Üniversite Öğrencilerine yönelik “Domuz Gribi” semineri, Köylerde suların 

mikrobiyolojik kontrolü, çocuk hastalarla iletişim, çocuk şenlikleri v.b.).   

 

Birinci ve 2. basamak uygulamalarındaki temel amaç, öğrencilerimizin erken dönemde 

hasta ve hasta yakınlarıyla karşılaşmalarını sağlamak, toplumda sık görülen, hekimlik 

hayatında en çok karşılaşabileceği hastalıkları ve uygulamaları görmeleridir. Bu amaçla 2010-

2011 Eğitim öğretim yılı için müfredat planlaması yapılırken, 1. ve 2. yarıyıl öğrencilerinin 

Kampus içindeki 6 Aile Hekimliği polikliniğine devamlarının sağlanması için Sağlık 

Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış, izin alınmıştır (EK 16).  

 

Ayrıca yine 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından başlamak üzere 3-6. yarıyıl 

öğrencilerinin U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisinde refakatçi olarak nöbet programları 

planlanmış, konuyla ilgili Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu kararı alınmıştır (EK 17). 

 

 

2.4.  Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ile kanıta dayalı tıbba yer 

verilmesi 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programları analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek, 

bilimsel yöntemlerini içerecek şekilde planlanmalıdır. 

 

GS:  Tıp Fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer 

vermelidir. 

 

Bilimsel yöntem ve ilkeler hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve ne 

sürelerde yer alıyor? 

Kanıta dayalı tıp uygulamaları hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle ve ne 

sürelerde yer alıyor? 

 

Eğitim programımızda bilimsel yöntem ve ilkeler farklı yıllara programlanmış bulunan 

dersler ve seminerler yolu ile yer almaktadır. Belirtilen dersler Uludağ Üniversitesi Tıp 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2016/EK-16%20Aile%20Hekimligi%20Polikliniklerine%20Ogrenci%20gonderilmesi%20ile%20ilgili%20Saglik%20Mud%20yazismasi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2017/EK-17%20Donem%20II%20ve%20III%20ogrencilerinin%20Acil%20nobeti%20uygulamalari%20hakkinda%20Fakulte%20Yonetim%20Kurulu%20Kar.pdf
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Fakültesi’nin resmi web sayfasında da (http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/11.doc) 

yayınlanmaktadır (EK 1/5,  EK 1/6). Öğrencilerin bilimsel yöntem ve ilkeler konusunda 

bilgilendirilmelerini amaçlayan derslerin bir listesi aşağıda verilmiştir: 

 

1. Yarıyıl:   

 TIP 1057 Yaşam Analizleri, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 TIP 1059 İletişim Becerileri, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 

2. Yarıyıl:  

 TIP 1010 Biyoistatistik, 3 Kredi, Kuramsal ve Uygulamalı ders 

 TIP 1056 Tıp Tarihi, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 FLS 1018 Bilim Felsefesi, 2 Kredi, Kuramsal ders 

 TRH 1022 Uygarlık Tarihi, 2 Kredi, Kuramsal ders 

 

3. Yarıyıl:  

 TIP 2045 Farmakolojide Deneysel Araştırmanın Planlanması, 1 Kredi, Kuramsal ders  

TIPİS 2039 Advanced Research Techniques in Medical Sciences, 1 Kredi, Kuramsal 

ders 

 TIP 2081 Araştırma yöntemleri, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 TIP 2085 Hastalıkların Biyokimyasal Yönden İncelenmesi, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 

5. Yarıyıl:  

TIP 3011 Halk Sağlığı 

TIP 3045 Tıp Laboratuarlarının İçerikleri, Başarı ve Güvenirliklerinin Sağlanmasında 

Geçerli Olan Temel Prensipler, 1 Kredi, Kuramsal ders 

 

6. Yarıyıl:  

TIP 3036 Türkiye’de Sorun Olan Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi, 1 Kredi, 

Kuramsal ders  

TIP 3076 Çocukluk Çağı Nörolojik Hastalıklarının Görüntülü İncelenmesi, 1 Kredi, 

Kuramsal ders  

TIP 3112 Tanıda Çevre Kanı ve Kemik İliğini Nasıl Kullanabilirim 1 Kredi, Kuramsal 

ders  

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/11.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
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Öğrencilerimizin blok eğitim döneminde (4. ve 5. sınıf) her yıl bir adet semineri 

hazırlayıp sunması istenmektedir. Bu uygulamada, her öğrencinin kendi istediği alanda 

danışman öğretim üyesi ile belirlediği bir konuyu güncel literatürler ışığında incelemesi, 

yorumlaması ve seminer şeklinde hazırlayıp sunması gerekmektedir. Böylece öğrencinin 

konuyu kanıtlarıyla inceleme, literatürü yorumlayarak sentez yapma, önemli noktalarıyla 

sunacak hale getirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci seminerlerine ait 

örnek EK 21/4’de görülebilir.   

 

Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz bilimsel düşünme ve araştırma yöntemleri 

konusunda deneyim kazanabilmeleri amacı ile oluşturulan seçmeli araştırma projelerine ve 

kongre-sempozyum vb eğitim etkinliklerine katılabilmektedirler:  

 

Uludağ Üniversitesi 2009-2010 Dönemi Araştırma Projelerinden üç tanesi öğretim 

üyeleri ve öğrencilerin işbirliği ile yürütülmektedir. Proje örnekleri ekte sunulmuştur (EK 

18/1). 

 

Öğrencilerimiz İlimizdeki ya da İlimiz dışındaki bilimsel toplantılara izleyici olarak 

ve/veya sunum yaparak katılmaktadırlar. Öğrencilerimizin bu tarzdaki katılımları ile ilgili Tıp 

Fakültesi Yönetim Kurulu Kararları örnek olarak ekte sunulmuştur (EK 18/2). 

 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu faaliyet programı gereğince her 

yıl bir kez tıp öğrenci kongresi düzenlemektedir. 11. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi 5-7 Mart 

2010 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir (EK 15). 

 

Fakültemiz eğitim programında yukarıda temel standartta da belirtildiği gibi kanıta 

dayalı tıp uygulamaları yıllar içine dağıtılmış olarak yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(4)seminer%20ornegi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2018/EK-18%20(1)%20BilimselArastirma%20Projelerine%20ogrenci%20katilimina%20ait%20ornekler.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2018/EK-18%20(1)%20BilimselArastirma%20Projelerine%20ogrenci%20katilimina%20ait%20ornekler.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2018/EK-18%20(2)%20Ogrencilerin%20Kongre%20katilimlariyla%20ilgili%20Fakulte%20Yonetim%20Kurulu%20karar%20ornekleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
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2.5.  Eğitim programının entegrasyonu 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programlarında dikey ve yatay entegrasyonu mutlaka 

sağlamalıdır. 

 

Dikey ve yatay entegrasyon hangi düzeylerde ve nasıl sağlanmıştır? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı, entegrasyonun hem öğrenmeyi 

kolaylaştırmak hem de hekimlik uygulamalarına uyum sağlamak açısından büyük önem 

taşıdığı bilinciyle hazırlanmış, hem yatay hem dikey entegrasyonun sağlanmasına dikkat 

edilmiştir. 

 

Eğitim programımızın ilk altı yarıyılında yer alan dersler bireysel ve entegre 

unsurların bir bütünü olarak yapılandırılmıştır. Müfredat açıklamasında da görüldüğü gibi 3. 

yarıyıldan itibaren programda yer alan derslerin sistem esaslı entegrasyonu artmakta ve 5. ve 

6. yarıyılda bu sistemleri ilgilendiren hastalıklar, klinik bilimler, patoloji ve farmakolojiyle 

entegre biçimde planlanarak programda yer almaktadır.  

 

Üçüncü ve 4. yarıyıllarda “sistemler” temel tıp bilimlerinin entegrasyonu ile 

yapılandırılmaktadır. Temel tıp bilimlerinde her bir konunun yatay entegrasyonu, ilgili 

konuda dersi bulunan anabilim dalı temsilcilerinin bir araya gelerek ders akışını belirlemeleri 

ve konuların ardışık bir şekilde işlenmesi yoluyla sağlanmaktadır. Örneğin “Ürogenital 

sistem” dersinde bir konunun önce anatomisi, ardından histolojisi ve devamında fizyoloji ve 

biyokimyası açıklanmaktadır. Bu derslerin içerikleri ders yürütücüsü ve konunun 

uzmanlarının görüşleri doğrultusunda planlanmakta ve konuların anlatım sırası belirlenerek 

ders programı oluşturulmaktadır (Bkz EK1/7; 3. ve 4. yarıyıl dersleri). Ürogenital Sistem 

dersi örneğinde olduğu gibi, bir sistem incelenirken teorik bilgiler ilgili anabilim dallarının 

öğretim üyeleri tarafından anlatılmakta, teorik kısmıyla paralel olarak ilgili anabilim 

dallarında uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. Böylece belli bir sistemi ilgilendiren farklı 

disiplinlere ait teorik ve uygulamalı dersler bir ders grubu içinde entegre edilerek 

verilmektedir. 

 

Eğitim programımızda 4. ve 5. sınıflarımız, iki yılın bir bütün olarak değerlendirildiği 

“Blok Eğitim Dönemi, 6. sınıfımız ise YÖK tarafından ana hatlarıyla belirlenmiş staj 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(7)%201-6.%20yy%20ders%20programlari
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programlarından oluşan “Aile Hekimliği Dönemi”dir. Blok Eğitim Dönemi’nde, önce ana 

stajlar (İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Nöroloji, 

Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) sonra da daha kısa süreli yürütülen stajlar 

(Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Reahbilitasyon, Göğüs Hastalıkları, 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedive Travmatoloji, Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji, Radyoloji, Anestezyoloji ve Reanimasyon, Nöroşirürji, Çocuk 

Cerrahisi) yer almaktadır. Bu stajlar, kendi içlerinde staj yürütücülerinin denetlediği bir 

sistematik içinde yürütülmektedir. Staj programında görev alan öğretim üyeleri staj 

yürütücüsü başkanlığında bir araya gelerek staj akışını belirlemekte, böylece stajlar içinde 

yatay entegrasyon sağlanmaktadır. Örneğin, İç Hastalıkları (TIP 4042) staj programı için onar 

haftalık kuramsal ders ve staj uygulamalarının akışı her eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenip 

eğitim komisyonunda değerlendirilmek üzere dekanlığa bildirilmektedir.   

 

Dikey entegrasyon için ilk çalışmalar 1998-1999 eğitim-öğretim yılında eğitim 

programımızda Entegre Eğitim Sistemi’ne (Kurul Sistemi) geçişle başlamıştır. Bu programda, 

her dönemde kuramsal ve uygulamalı konuların hem kurullar içinde entegre olmasına, hem de 

önceki ve sonraki dönem konularıyla bağlantılarının kurulmasına dikkat edilmiştir.  

 

Takip eden yıllarda geliştirilen programda, 2001 yılında Bolonya sürecine uyum 

çalışmaları kapsamında Kredili Eğitim Sistemine geçilmiş; Kurul Sistemindeki entegrasyon 

korunarak müfredatın kredilendirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, bu dönemde eğitim 

programımız Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu olacak şekilde yeniden gözden 

geçirilerek, eğitimin farklı yıllarında farklı düzeylerde verilen konuların bağlantılarının 

sağlanmasına dikkat edilmiştir. Bu amaçla öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında sahip 

olması gereken yetkinlikleri sağlayacak eğitim programları ders yürütücüleri ve staj 

yürütücüleri tarafında planlanarak eğitim komisyonunda tartışılmış ve dikey entegrasyon 

oluşturacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk çalışması 2001 yılında yapılan bugünkü eğitim 

programımız, her yıl öğrenci geri bildirimleri, öğretim üyesi geri bildirimleri, ders ve staj 

yürütücülerinden alınan geri bildirimler doğrultusunda eğitim komisyonunda 

değerlendirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılarak iyileştirilmektedir. 

 

Bu prensiple hazırlanan programda, bir disipline ait konular yıllar ilerledikçe 

geliştirilerek sunulmaktadır. Örnek olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  
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ile ilgili olarak, 1. yarıyılda hücre bilimi, 2. yarıyılda temel mikrobiyoloji, 3. yarıyılda  

sistemler, 4. yarıyılda klinik mikrobiyoloji ve immünoloji, 5. yarıyılda hücre zedelenmesi ve 

iltihap ile mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıkların kliniği, patolojisi ve tedavi 

yöntemleri öğrenilmektedir. Dördüncü sınıf staj döneminde günde 2 saat seminer, sendromik 

yaklaşımlar ve geri kalan zamanda hasta başı uygulamalar yer alır. Daha sonra 5. sınıfta 

enfeksiyon hastalıklarının da olduğu kısa süreli stajlar verilmekte ve bu verildikten sonra Aile 

Hekimliği dönemine geçilmektedir. Aile Hekimliği döneminde aile hekimliği ve halk sağlığı 

çalışmaları ile 3. basamak dışı enfeksiyon hastalıklarını da içeren saha çalışmaları ile öğrenci 

mezun olmaktadır.  

 

Aşağıda Enfeksiyon Hastalıkları’nda dikey entegrasyonu açıklayan örnek verilmiştir: 

1. YARIYIL  

1-     TIP 1007: Hücre Bilimi ve Biyofizik 

2-     TIP 1011: Halk Sağlığına Giriş  

3-     TIP 1049: Mesleki Beceri Laboratuarı –Ateş ölçme 

4-     TIP1051: Tıbbi Biyoloji  

  

2. YARIYIL 

1-     TIP 1002: Temel Mikrobiyoloji 

2-     TIP 1052: Mesleki Beceri laboratuarı-II 

  

3. YARIYIL 

 1-     TIP 2019: Radyolojiye Giriş 

  

 4. YARIYIL 

 1-     TIP 2010: Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji  

  

5. YARIYIL 

1-     TIP 3001: Hücre Zedelenmesi, İltihap ve Neoplazma 

2-     TIP 3003: Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar 

3-     TIP 3011: Halk Sağlığı 

4-     TIP 3013: Mikrobiyoloji ve Patoloji Laboratuarı 

5-     TIP 3128: Mesleki Beceri Laboratuarı  III 
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4. SINIF 

1-     TIP 4042: İç Hastalıkları Stajı (Anamnez ve Fizik Muayene, Ana Semptomlar)  

2-     TIP 4052: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Anamnez, Fizik Muayene, Ana 

Semptomlar) 

3-     TIP 4044: Genel Cerrahi (Peritonit, İntraabdominal abseler, Pankreatit ve 

Muayene Usulleri)  

4-     TIP 4045: Kadın Hastalıkları ve Doğum (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve 

Vajinitler)  

5-     TIP 4048 : Kardiyoloji (Endokarditler) 

  

5. SINIF 

1-     TIP 5001: Dermatoloji (Piyodermiler, Viral Döküntülü Hastalıklar, Cinsel Yolla 

Bulaşan Hastalıklar) 

2-     TIP 5003: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Reaktif-Septik Artritler) 

3-     TIP 5004: Göğüs Hastalıkları (Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve 

Tüberküloz)  

4-     TIP 5005: KBB (Akut ve Kronik Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları)  

5-     TIP 5008: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Bası Yarası, Yara İyileşmesi, 

Yanıklar) 

6-     TIP 5009: Üroloji (Üriner Sistem Enfeksiyonları)  

  

Bunların dışında TIP 1061, TIP 2092, TIP 2094, TIP3049, TIP 3125, TIP 3036, TIP 

3176 gibi seçmeli derslerle yukarıdaki program zenginleştirilmiştir. Bu dersler ile ilgili 

açıklamalar, EK1/6’ da yer almaktadır. 

 

Aile Hekimliği döneminde 2 ay Halk Sağlığı ve bir ay Aile Hekimliği çalışmaları ve 

değişik öğrenci projeleri ile öğrenilenleri uygulama şansları da doğmaktadır. 

 

Aşağıda eğitim programımızdaki sekiz farklı konuda dikey entegrasyonu gösteren 

örnekler sunulmuştur: 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
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HİPERTANSİYON  

1. SINIF 
TIP1049  Mesleki Beceri Lab. Nabız ve kan basıncı ölçümü uygulaması 

 

2. SINIF 
TIP2007 Fizyoloji  Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon  

TIP2007 Fizyoloji   Kan basıncının kısa sürede düzenlenmesi  

TIP2004 Biyokimya  Renin, angiotensin aldosteron sistemi  

 

3. SINIF 
TIP3005 Nefroloji  Kan basıncı regülasyonu ve hipertansiyon patogenezi  

TIP3005 Kardiyoloji  Hipertansiyon  

TIP3005 Farmakoloji  Antihipertansif ilaçlar   

TIP3007 Göğüs Hastalıkları Uyku apne sendromu   

TIP3043 Seçmeli Ders Hipertansiyon ve iskemik kalp damar hastalıkları klinik 

farmakolojisi  

TIP3102 Seçmeli Ders Hipertansiyon  

 

4. SINIF 
TIP4042 İç Hastalıkları Hipertansif hastaya yaklaşım  

TIP4042 İç Hastalıkları Hipertansiyon tedavi prensipleri  

TIP4052 ÇSH   Çocuk ve hipertansiyon  

TIP4048 Kardiyoloji  Hipertansiyon tedavisi   

 

6. sınıf Aile Hekimliği Dönemi 
İç Hastalıkları: Hipertansif hastaya yaklaşım  
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DOĞUM 
 

1. SINIF 
TIP1011 Halk Sağlığı  Üreme  sağlığı    

TIP1001 Anatomi   Genital sisteme giriş   

 

2. SINIF 
 

TIP2003 Histoloji  Ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon   

TIP2003 Histoloji  Amniyon, vitellus, koryon keselerinin gelişimi  

TIP2003 Histoloji  Trilaminar germ diski     

TIP2003 Histoloji  Embriyonik periyod     

TIP2003 Histoloji  Fetal periyod      

TIP2003 Histoloji  Fetal membranlar ve plasenta   

TIP2003 Histoloji  Konjenital malformasyonlar    

TIP2007 Fizyoloji  Koroner ve fetal dolaşım     

 

TIP2013 Anatomi  Pelvis ve plexus sacralis 

TIP2013 Anatomi  Perine ve fossa analis 

 

TIP2006 Anatomi  Kadın genital sistem anatomisi    

TIP2006 Histoloji  Uterus, vajina ve dış genital organ histolojisi  

TIP2006 Biyokimya  Dişi genital sistem hormonları    

TIP2006 Fizyoloji  Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon   

TIP2019 Radyoloji  Ultrasonografi (US)      

 

3. SINIF 
TIP3011 Halk Sağlığı  Ana sağlığı ve aile planlaması    

TIP3011 Halk Sağlığı   Çocuk sağlığı      

TIP3017 Histoloji  Ürogenital sistem embriyolojisi    

 

TIP3016 Tıbbi Genetik Prenatal tanı ve genetik danışmanlık    

TIP3016 Tıbbi Genetik Doğumsal anomalilerde temel kavramlar ve sınıflama 

TIP3016 Tıbbi Genetik Doğumsal anomalili hastaya tanısal yaklaşım  

 

TIP3006 KHD  Menstrüel siklus fizyolojisi      

TIP3006 KHD  Ovulasyon, fekondasyon, implantasyon    

TIP3006 Patoloji  Over ve fallop tüpleri patolojisi     

TIP3006 KHD  Gebelikte meydana gelen değişiklikler   

TIP3006 KHD  Hiperemezis gravidarum     

TIP3006 KHD  Jinekoloji ve obstetride yardımcı muayene yöntemleri 

TIP3006 KHD  Gebelik tanısı, izlem, antenatal bakım    

TIP3006 KHD  Normal doğum mekanizması ve izlenmesi   

TIP3006 Patoloji  Gestasyonel patolojiler    

TIP3006 KHD  Trofoblastik hastalıklar     

TIP3006 Farmakoloji     Kadın seks hormonları ve oral kontraseptifler  

TIP3006 Farmakoloji  Uterus motilitesini etkileyen ilaclar    

TIP3006 Nükleer Tıp  Ürogenital sistemde nükleer tıp uygulamaları   
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4. SINIF 
TIP 4045 Gebelikte Rh Uygunsuzluğu Prenatal Tanı                                             

TIP 4045 Jinekolojik Anamnez Alma Ve Maket Üzerinde Jinekolojik Muayene     

TIP 4045 Obstetri  (Hasta Başı Eğitim)                                                                  

TIP 4045 Doğumhane      

TIP 4045 Operatif Doğum Fetusun Prezantasyon  Ve Pozisyon Anomalleri        

TIP 4045 İnfertillite Konseyi                            

TIP 4045 Perinatoloji Konseyi       

TIP 4045 Sterilite,İnfertilite,Ovulasyon İndüksiyonu                                             

TIP 4045 Çoğul Gebelikler Ektopik Gebelik                                                         

TIP 4045 Gebelikte Son Trimester                                                                        

TIP 4045 Pelvik Relaksasyon                                                                                

TIP 4045 Fetal İyilik Halinin Değerlendirilmesi, Fetal Distres                                  

TIP 4045 Erken Doğum Tehdidi Ve Erken Membran Rüptürü                            

TIP 4045 Gebelikte Trimester Ve Gebeliğin Sonlandırılması                                   

TIP 4045 Gebelikte Trimester Kanamaları Ve Gebeliğin Sonlandılması               

TIP 4045 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar                                                           

TIP 4045 Menopoz Uzamış Gebelikler, Iugr, İntrauterin  Ölüm                        

TIP 4045 Gebelik Ve Teratojenik Ajanlar                                                        

 

 

6. SINIF Aile hekimliği Dönemi 
TIP6003 Halk Sağlığı (ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HEDEFLERİ) 

Aile planlaması kavramını ve yöntemlerini bilmek 

Aile planlaması danışmanlığını bilmek 

Gebe, bebek, çocuk ve 15-49 yaş evli kadınları izlemek 

 

TIP6004  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - II  

Poliklinik hedefleri: 

 Erkek ve kadın infertilitesini tanımlamak ve eşleri yönlendirebilmek 

 Ektopik gebelik olasılığını tanımak 

 Gebelikten korunma yöntemlerini bilmek ve hastayı bilgilendirmek 

 Normal gebelik takibini bilmek ve uygulamak 

 Hiperemesis gravidarumu tanımak ve tedavi edebilmek 

 Gebelikte kanamaları tanımak ve ilk basamak girişimleri yapabilmek ve hastayı 

yönlendirebilmek  

 Riskli gebelikleri tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 

 Fetal sağlığı değerlendirebilmek 

 Gebelik diabeti için taramayı, tanısını koymayı ve tedavisini bilmek 

 Çoğul gebeliği tanıyabilmek  

 Preeklempsiyi tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 İntrauterin gelişme geriliğini tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 Prenatal tanı konusunda hastayı yönlendirebilmek 

 Sık görülen genetik hastalıklar için hastayı yönlendirebilmek 

 Gebelikte ilaçların istenmeyen ve teratojen etkileri açısından hastayı 

yönlendirebilmek 

 Gebelik sonlandırılma yöntemlerini bilmek 
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  Gebeden anamnez alabilmek 

  Pelvik muayene yapabilmek 

  Leopold manevrası yapabilmek 

  Obstetrik ultrasonografi 

 Normal doğum yaptırabilmek(*) 

 

Obstetri – jinekoloji hedefleri: 

 Eklampsiyi tanıyabilmek ve tedavi edebilmek 

 Erken doğum tehdidi ve erken membran rüptürünü tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi 

ve yönlendirmeyi yapabilmek 

 Gebelik + kalp hastalığını tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi ve yönlendirmeyi 

yapabilmek 

 İntrauterin enfeksiyonları tanımak ve ilk tedavisini yapabilmek 

 Prematür yenidoğanı tanıyabilmek 

 Diabetik anne bebeğini tanıyabilmek 

 Doğumda fetal distresi tanımlayabilmek ve ilk basamak girişimleri yapabilmek 

 Doğumda asfiksiyi tanıyabilmek 

 Yenidoğan resüsitasyonu yapabilmek 

 Postpartum hasta takibi yapabilmek 

 Postpartum kanamayı tanımak ve ilk müdahaleyi yapabilmek 

 Doğum travmasını tanımlayabilmek ve ilk müdahaleyi yapabilmek 

 

Jinekoloji kliniği hedefleri: 

 En az 3 gebeden anamnez alır 

 En az 3 gebenin doğum eylemini takip eder 

 Maket üzerinde Leopold manevraları konusunda beceri kazanır 

 En az 3 hastada Leopold manevralarını uygular 

 Maket üzerinde vajinal tuşe konusunda beceri kazanır 

 En az 3 vajinal tuşe yapar 

 Maket üzerinde eklamptik hastaya müdahaleyi öğrenir 

 En az 2 normal doğuma katılır 

 En az 1 sezeryana katılır 

 En az 3 gebede NST yapar 

 En az 2 postpartum kanama kontrolu yapar 

 En az 2 epizyotomi kontrolu yapar 

 En az 2 sezeryan insizyonu bakımı yapar 

 En az 1 yenidoğan muayenesi yapar 

 En az 2 damar yolu açar 

 En az 5 venöz kan örneği alır 

 En az 1 idrar sondası takar 

 Pre- ve postoperatif order vermeyi öğrenir 

 Sık karşılaşılan obstetrik komplikasyonlarla ilgili 2 problem oluşturur 

 Sık karşılaşılan obstetrik komplikasyonlarla ilgili 2 problemi çözer 

 En az 2 epikriz hazırlar 
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ENDOKRİN 

 

1. SINIF 
TIP1004 Biyokimya  Hormonlar ve sinyal ileti sistemleri     

 

2. SINIF 
TIP2004 Fizyoloji  Endokrin sistem fizyolojisinin genel prensipleri   

TIP2004 Fizyoloji  Hormonların etki mekanizmaları 1     

TIP2004 Fizyoloji  Hipofiz hormonları ve hipotalamustan kontrolleri  

TIP2004 Histoloji  Hipotalamohipofizer sistem histolojisi    

TIP2004 Biyokimya  Büyüme hormonu        

TIP2004 Anatomi  Tiroid ve paratiroid bezi anatomisi     

TIP2004 Histoloji  Tiroid ve paratiroid bezi histolojsi    

TIP2004 Fizyoloji  Tiroid hormonları, regülasyonu ve hastalıkları    

TIP2004 Biyokimya  Tiroid hormonları biyokimyası 

TIP2004 Fizyoloji  Kan kalsiyum ve fosfat düzeyinin regülasyonu 

TIP2004 Biyokimya   Ca-P biyokimyası ve bozuklıkları 

TIP2006 Anatomi   Erkek genital sistem anatomisi 

TIP2006 Histoloji   Testis histolojisi 

TIP2004 Anatomi  Suprarenal bez ve timus anatomisi     

TIP2004 Histoloji  Suprarenal bez, Langerhans adacıkları ve pineal bez histolojisi 

TIP2004 Fizyoloji  Hipofiz hormonları ve hipotalamustan kontrolleri   

TIP2004 Fizyoloji  Adrenal korteks hormonları: Mineralokortikoidler  

TIP2004 Fizyoloji Adrenal korteks hormonları: Glikokortikoidler, adrenokortikal 

sekresyon bozuklukları  

TIP2004 Biyokimya  Adrenal korteks hormon biyokimyası   

TIP2002 Anatomi  Pankreas ve Dalak       

TIP2002 Histoloji  Tükürük bezleri ve pankreasın histolojik yapısı   

TIP2002 Fizyoloj  Pankreas ve safra sekresyonu  

TIP2004 Biyokimya  Pankreas hormonlarının biyokimyası 

TIP2004 Biyokimya  Eikozanoidler   

TIP2004 Biyokimya  Renin-Angiotensin-Aldosteron sistem biyokimyası   

TIP2006 Fizyoloji  Erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar   

TIP2006 Biyokimya  Erkek genital sistem hormonları    

TIP2006 Anatomi  Kadın genital sistem anatomisi 

TIP2006 Histoloji   Ovaryum ve tuba uterina histolojisi 

TIP2006  Histoloji   Uterus, vajina ve dış genital organ histolojisi 

TIP2006 Histoloji  Meme bezi ve plasenta histolojisi 

TIP2006 Fizyoloji  Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon   

TIP2006 Biyokimya  Dişi genital sistem hormonları     

 

 

3. SINIF 
TIP3009 Endokrinoloji Endokrinolojiye giriş     

TIP3009 Endokrinoloji Hipopitüitarizm       

TIP3009Patoloji  Hipofiz hastalıkları patolojileri    

TIP3009 Farmakoloji  Hipotalamohipofizer hormonlar ve tedavide kullanımları  

TIP3009 ÇSH   Büyüme ve puberte      

TIP3009 ÇSH   Konjenital adrenal hiperplazi     
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TIP3009 Endokrinoloji Cushing sendromu      

TIP3009 Endokrinoloji Addison hastalığı ve akut sürrenal kriz    

TIP3009 Patoloji  Surrenal hastalıkları patolojileri    

TIP3009 Farmakoloji  Adrenal korteks kaynaklı steroid hormonlar   

TIP3009 Endokrinoloji Tiroid hastalıkları belirtileri     

TIP3009 ÇHS   Pediatride hipotiroidi - Kretenizm    

TIP3009 Patoloji  Tiroid hastalıkları patolojileri    

TIP3009 Farmakoloji  Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar    

TIP3009 ÇHS   Rikets        

TIP3009 Endokrinoloji Metabolik kemik hastalıkları     

TIP3002 Patoloji  Pankreas hastalıklarında patoloji  

TIP3009 Endokrinoloji Diabetes mellitus tanısı ve sınıflandırması   

TIP3009 Endokrinoloji Diabetes mellitus tedavisinde amaçlar    

TIP3009 Endokrinoloji Hipoglisemiler      

TIP3009 Patoloji  Paratiroid hastalıkları ve MEN sendromları   

 

TIP3006 KHD  Menstrüel siklus fizyolojisi      

TIP3006 KHD  Ovulasyon, fekondasyon, implantasyon    

TIP3006 Farmakoloji  Kadın seks hormonları ve oral kontraseptifler   

TIP3006 Farmakoloji  Erkek seks hormonları     

 

   

 

4. SINIF 

TIP4052 ÇHS   Hipofiz Hastalıkları     

TIP4052 ÇHS   Tiroid Hastalıkları      

TIP4052 ÇHS   Sürrenal Hastalıklar     

TIP4052 ÇHS   Çocuklarda Kemik Metabolizma Hastalıkları   

TIP4052 ÇHS   Diabetik Ketoasidoz Ve Tedavisi    

TIP4052 ÇHS   Diyabetik Anne Çocuğu     

TIP4044 Genel Cerrahi Travmaya Endokrin Ve Metabolik Yanıt   

TIP4044 Genel Cerrahi Pankreasın Malign Hastalıkları      

TIP4044 Genel Cerrahi Akut Pankreatit         

TIP4044 Genel Cerrahi Tiroidin Cerrahi  Hastalıkları       

TIP4044 Genel Cerrahi Paratiroid Hastalıkları      

TIP4044 Genel Cerrahi Adrenal Gland Sürrenal Cerrahi Hastalıkları     

TIP4042 İç Hastalıkları Oral Antidiyabetik İlaçlar     

TIP4042 İç Hastalıkları İnsülinlerin Klinik Kullanımı     

TIP4042 İç Hastalıkları Hipofiz Adenomları     

TIP4042 İç Hastalıkları Akut Pankreatitler      

TIP4042 İç Hastalıkları Kronik Pankreatitler     

TIP4042 İç Hastalıkları Diyabetin Mikro Ve Makrovasküler Komplikasyonları  

TIP4042 İç Hastalıkları Tiroid Kanserleri      

TIP4042 İç Hastalıkları Nodüler Guatr      

TIP4042 İç Hastalıkları Tiroiditler ve Otoimmun Tiroid Hastalıkları     

TIP4042 İç Hastalıkları Diyabetik ketoasidoz ve non-ketotik     

    hiperosmolar sendrom  

TIP4042 İç Hastalıkları Hipoparatiroidi Ve Hiperparatiroidi    

TIP4042 İç Hastalıkları Di Ve Uygunsuz Adh Sekresyonu    

TIP4042 İç Hastalıkları Hirsütismus, Virilismus     
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TIP4042 İç Hastalıkları Hipotiroidi Ve Hipertiroidi Tedavisi    

TIP4042 İç Hastalıkları Endokrin Hipertansiyon     

TIP4042 İç Hastalıkları Gebelik Ve Endokrin Hastalıkları    

TIP4045 KHD  Pelvik Ağrı Ve Endometrıozis     

TIP4045 KHD  Pediatrikadelosan Jinekoloji     

TIP4045 KHD  Hirsitusmus, Virilismus,Pcos     

TIP4045 KHD  Menopoz Uzamış Gebelikler, Iugr,İntrauterin  Ölüm  

 

 

 

6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
 

TIP6001 İÇ  HASTALIKLARI - II   

Uygulamalı Beceriler: 

Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama  Adet  

Genel ve soruna yönelik öykü alabilme                   6 

Hasta dosyası hazırlayabilme                                               6  

Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme          10  

Epikriz hazırlayabilme                                                       2 

Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene          6  

Digital rektal muayene                                                      1  

 

Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer Işlemler 

Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme                1  

Glukometre ile kan şekeri ölçümü                                   10 

 

Girişimler 

Damar yolu açabilme                                                    5  

Venöz, kapiller kan örneği alabilme                               10  

İdrar sondası takabilme                                                1 

Kan transfüzyonu yapabilme                                         1  

insülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme                  5  

İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilme 

(boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut sıvıları)            5 

Nazogastrik sonda uygulayabilme                                                         1 

Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme   1 

 

TIP6004  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - II  

Poliklinik hedefleri 

 Hirsutizmusu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 Menorajide palyatif önlemleri alabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 

 Premenstrüel sendromu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 Erken ve gecikmiş puberteyi tanımlayabilmek, bu durumlara eşlik edebilecek 

hormonal sorunlar veya kuşkulu genitalia açısından ilk basamak yönlendirmeyi 

yapabilmek 

 Erkek ve kadın infertilitesini tanımlamak ve eşleri yönlendirebilmek 

 Menopozu tanımak ve hastayı yönlendirmek  

 Postmenopozal kanamada hastayı yönlendirebilmek 

 Gebelik diabeti için taramayı, tanısını koymayı ve tedavisini bilmek 
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GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 
 

1. SINIF 
TIP1001Anatomi  Sindirim sistemine giriş      

TIP1004 Biyokimya  Karbonhidratların sindirimi ve emilimi    

TIP1004 Biyokimya  Glikoneogenez      

TIP1004 Biyokimya  Glikoliz ve glikoneogenezin kontrolü    

TIP1004 Biyokimya  Glikojen metabolizması     

TIP1004 Biyokimya  Glikojen depo hastalıkları     

TIP1004 Biyokimya  Kolesterol katabolizması ve safra asitleri biyosentezi  

TIP1002 Mikrobiyoloj Parazit hast.bulaş ve tanı      

TIP1002 Mikrobiyoloj Protozoonların genel özel.     

TIP1002 Mikrobiyoloj Helmintlerin genel özel.      

 

2. SINIF 
TIP2002 Anatomi  Ağız anatomisi ve tükürük bezleri    

TIP2002 Fizyoloji  Gastrointestinal sistem fonksiyonlarının    

    genel kuralları 

TIP2002 Anatomi  Farinks ve yutma hareketleri     

TIP2002 Histoloji  Tübüler sindirim kanalının genel histolojik yapısı  

TIP2002 Histoloji  Oral kavite ve farinks histolojisi    

TIP2002 Fizyoloji  Ağızda sindirim, mekanik ve kimyasal olaylar   

TIP2002 Anatomi  Özefagus ve mide      

TIP2002 Anatomi  İnce bağırsaklar      

TIP2002 Histoloji  Özefagus ve mide histolojisi      

TIP2002 Fizyoloji  Midenin motor fonksiyonları, mide sekresyonları   

    ve düzenlenmesi 

TIP2002 Fizyoloji  Midede sindirim      

TIP2002 Anatomi  Kalın bağırsaklar      

TIP2002 Anatomi  Karaciğer ve safra yolları     

TIP2002 Histoloji  İnce ve kalın bağırsak histolojisi    

TIP2002 Histoloji  Appendiks ve anal kanal histolojisi    

TIP2002 Anatomi  Pankreas ve dalak      

TIP2002 Fizyoloji  İnce bağırsakların motor ve salgı fonksiyonları   

TIP2002 Anatomi  Sindirim kanalı damarları     

TIP2002 Histoloji  Karaciğerin histolojik yapısı     

TIP2002 Histoloji  Safra kanalları ve safra kesesinin histolojik yapısı  

TIP2002 Anatomi  Portal Sistem ve Enterik Sistem    

TIP2002 Histoloji  Tükrük bezleri ve pankreasın histolojik yapısı   

TIP2002 Fizyoloji  Pankreas ve safra sekresyonu     

TIP2002 Fizyoloji  İnce bağırsaklarda sindirim ve emilim  

TIP2002 Fizyoloji  Kalın bağırsaklar, motor fonksiyonları,  emilim ve defekasyon 

TIP2002 Anatomi  Periton ve Bölümleri     

TIP2002 Biyokimya  VLDL, LDL, HDL metabolizması ve bozuklukları  

TIP2002 Biyokimya  Besinlerin sindirim ve emilim testleri     

TIP2002 Biyokimya  Karbonhidrat metabolizması ve bozuklukları   

TIP2002 Biyokimya  Protein sindirimi ve üre sentezi    

TIP2002 Fizyoloji  Bazal metabolizma ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi  

TIP2002 Biyokimya  Elementler ve metabolizmaları     
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TIP2013Anatomi  Karın ön ve arka duvarları UYGULAMA 

 

3. SINIF 
TIP3017Histoloji  Sindirim sistemi embriyolojisi ve anomalileri   

 

TIP3002 İç Hast.  GİS hast anamnez ve fizik muayene    

TIP3002 Ç.S.H.  Çocukta sindirim sistemi sempt değerlendirilmesi  

TIP3002 Ç.S.H.  Çocukta sindirim sistemi muayenesi    

TIP3002 Patoloji  Özefagus ve mide hastalıkları patolojisi   

TIP3002 İç Hast.  GIS hast laboratuar ve tanı yöntemleri    

TIP3002 G. Cer.  İnguinal ve femoral bölge muayenesi ve herniler   

TIP3002 G. Cer.  Anüs ve rektum muayenesi      

TIP3002 İç Hast.  Özefagus hastalıkları semptomatolojisi    

TIP3002 İç Hast.  Karın ağrısı olan hastaya yaklaşım    

TIP3002 G. Cer.  Akut Karın      

TIP3002 İç Hast.  Bulantı ve kusması olan hastaya yaklaşım   

TIP3002 İç Hast.  Dispepsili hastaya yaklaşım     

TIP3002 İç Hast.  H. Pylori ve Gastrointestinal sistem hastalıkları   

TIP3002 G. Cer.  Cerrahide beslenme     

TIP3002 Patoloji  İnce barsak ve kolon patolojisi    

TIP3002 İç Hast.  Diyare, konstipasyon     

TIP3002 İç Hast.  İrritabl barsak sendromu     

TIP3002 Ç.S.H.  Çocukta beslenme ve temel prensipler    

TIP3002 İç Hast.  Hematemez ve melana     

TIP3002 Farmakoloji  Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar    

TIP3002 Radyoloji  Sindirim borusu radyolojisi     

TIP3002 Radyoloji  Abdominal radyolojik anatomi    

TIP3002 Patoloji  Karaciğer hastalıkları patolojisi    

TIP3002 İç Hast.  İkterli hastaya yaklaşım     

TIP3002 İç Hast.  Asitli hastaya yaklaşım     

TIP3002 Ç.S.H.  Pediatride hepatosplenomeg hastaya yaklaşım   

TIP3002 İç Hast.  Hepatomegalili hastaya yaklaşım    

TIP3002 İç Hast.  Portal hipertansiyon     

TIP3002 Farmakoloji  Emetik ve Antiemetik İlaçlar     

TIP3002 Patoloji  Pankreas hastalıklarında patoloji    

TIP3002 Patoloji  Bilier sistem patolojisi     

TIP3002 Radyoloji  Karaciğer ve dalak radyolojisi    

TIP3002 Nükleer tıp   GİS Hast.da nükleer tıp uygulamaları    

TIP3002 Radyoloji  Bilier sistem ve pankreas radyolojisi    

TIP3002 Farmakoloji  Laksatif ve Purgatif İlaçlar     

 
 

4. SINIF 
TIP 4042  İç Hastalıkları – I 

 Karaciğer Hastalıklarında Temel Yaklaşım İlkeleri  

 Kolestatik Karaciğer Hastalıkları 

 Ülseratif Kolit 

 Crohn Hastalığı 

 Akut Pankreatitler  
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 Kronik Pankreatitler 

 Gastrointestinal Reflü Hastalığı 

 Gis Kanamaları 

 Gastritler   

 Gastrointestinal Sistem Motilite Bozuklukları 

 Karaciğer Sirozu  

 Alkolik Karaciğer Hastalığı 

 Karaciğer Sirozu Komplikasyonları – I  

 Karaciğer Sirozu Komplikasyonları – Ii 

 Metabolik Karaciğer Hastalıkları  

 Malabsorbsiyon  

 Gluten Enteropatisi  

 Gis Kanserleri Tedavisi    

  Kronik Viral Hepatitler  

 Diğer Kronik Hepatit Nedenleri 

 Peptik Ülser  

 Peptik Ülser Tedavisi Ve Komplikasyonları  

 GİS Kanserlerinin Tanısı  

 

5. SINIF 
TIP5074 ÇOCUK CERRAHİSİ  

Nazogastrik sonda takabilme 

 

6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
TIP6001 İÇ HASTALIKLARI 

Seminerler         GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım 

                            Peptik Ülserli Hastaya Yaklaşım 

                            Kronik Hepatitli Hastaya Yaklaşım 

 

Uygulamalı beceriler 

                             Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama 

                             Digital rektal muayene 

                             Laboratuar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler 

 

Girişimler             Damar yolu açabilme 

                             Venöz, kapiller kan örneği alabilme 

                             Nazogastrik sonda uygulayabilme 

 

TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI – II 

 Öykü alma 

 Dosya hazırlama 

 Epikriz hazırlama 

 Tam fizik muayene 

 Hasta izlemi  

 Hasta takdimi  

 Dışkı inceleme  

 Nazogastrik sonda takma  

 Kültür alma (Boğaz, idrar kan, dışkı gibi...)  

 Tedavi order’i düzenleyebilme  
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 ORS tedavisi düzenleyebilme  

 

HEMATOLOJİ 

 

1. SINIF 
TIP 1007 Hücrenin genel özellikleri  

TIP 1007 Homeostasis 

TIP 1051 Hücre memb. moleküler yapısı ve görevleri                 

TIP 1007 Hücre membran yapısı ve fonksiyonları  

TIP 1051 Sitoplazma ve organeller 

TIP 1007 Sitoplazmik organeller 

TIP 1007 Hücre çekirdeği  

TIP 1007 Hücre fonksiyonları 

TIP 1001 Lenfatik Sisteme Giriş  

TIP 1007 Transport ve sentez yapan hücreler 

 

2. SINIF 
TIP 2009 Kanın bileşimi, fizyolojik özellikleri     

TIP 2009 Hematopoez 

TIP 2009 Hemoglobin yapımı ve görevleri      

TIP 2009 Hem sentezi        

TIP 2009 Hemoglobinopatiler       

TIP 2009 Eritrositler, anemi, polisitemi      

TIP 2009 Eritrosit biyokimyası       

TIP 2009 Lökositler, özellikleri ve inflamasyon     

TIP 2009 Lenfoid sistem hücreleri ve timus     

TIP 2009 Lenf nodları, dalak ve tonsillalar      

TIP 2009 Hematolojik parametreler      

TIP 2009 Edinsel bağışıklık mekanizması      

TIP 2009 Kan grupları ve transfüzyon      

TIP 2009 Hemostaz ve kan pıhtılaşması      

TIP 2009 Fibrinolitik sistem ve antikoagülanlar     

 

3. SINIF  
TIP 3004 Kan hast. anemnez ve muaye özellikleri         

TIP 3004 HEMATOPOEZ, STEM HÜCRE BİYOLOJİSİ VE HASTALİKLARİ 
      
TIP 3004 Hematopoetik hüc. Gelişimi (çocukluk çağı)        

TIP 3004 KEMİK İLİĞİ PATOLOJİSİ           
TIP 3004 LENF NODÜLÜ PATOLOJİSİ           
TIP 3004 Lenfadenomegalili hastaya yaklaşım         

TIP 3004 Splenomegalili hastaya yaklaşım         

TIP 3004 Çocukluk çağında lenfadenomegali neden. ve tanısal yak.      

TIP 3004 Çocukluk çağında spleneomegali neden. ve tanısal yak.      

TIP 3004 DALAK PATOLOJİSİ             
TIP 3004 Hodgkin hastalığı            

TIP 3004 Hodgkin-dışı lenfomalar           

TIP 3004 Anemik hastaya yaklaşım          

TIP 3004 Anemili çocuğa yaklaşım ve ayırıcı tanı         



 62 

TIP 3004 Yenidoğan anemileri ve fizyolojik anemi         

TIP 3004 Nütrüsyonel anemiler           

TIP 3004 Erişkinde dem. Eksik. Anemisi          

TIP 3004 Hipokrom mikrositer anemilerin ayırıcı tan.        

TIP 3004 Megaloblastik nonmega makrositik anemiler        

TIP 3004 APLASTİK VE MİYELOFTİZİK ANEMİLER    
      
TIP 3004 H. Anemilerin sınıflaması, ortak lab. Bulguları        

TIP 3004 Akkiz hemolitik anemiler          

TIP 3004 Hemolitik anemilere yaklaşım (çoc. çağı)        

TIP 3004 Hemoglobinopatilere yaklaşım (çoc. çağı)        

TIP 3004 Çocukluk çağında koagulasyon boz. Yaklaşım        

TIP 3004 Kanama diyatezli hastaya yaklaşım, hemostaz tarama testleri 

TIP 3004 Antianemik ilaçlar     

TIP 3004 GRANÜLO. MONOSİT. SAYİSAL VE FONK.         
TIP 3004 Y. DAMARİÇİ PİHTİ VE DİĞER AKKİZ KOAGULOPATİLER  
      
TIP 3004 TROMBOSİTOPENİLERİN AYİRİCİ TANİSİ, AKUT VE KRONİK İTP 
      
TIP 3004 TROMBOSİTOPENİK ÇOCUĞA YAKLAŞİM         
TIP 3004 NONTROMBOSİTOPENİK PURPURALAR    
      
TIP 3004 Monoklonal gammopatiler          

TIP 3004 Çocukluk çağında kemik iliği yetmezliğine yaklaşım       

TIP 3004 Miyelodisplastik sendromlar          

TIP 3004 Kronik miyeloid lösemi ve lökomoid reaksiyon.        

TIP 3004 Miyeloproliferatif bozukluklar          

TIP 3004 HEMATOPOETİK BÜYÜME FAKTÖRLERİ    
      
TIP 3004 KLL ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar         

TIP 3004 Nötropenik çocuğa yaklaşım          

 

4. SINIF 
TIP 4042 Paraneoplastik Sendromlar  

TIP 4042 Onkolojik Aciller – I    

TIP 4042 Kan Kompanentleri ve Endikasyonları 

TIP 4042 Transfüzyon Reaksiyonları 

TIP 4042 Herediter Trombofili  

TIP 4042 Antitrombotik Tedavi İlkeleri 

TIP 4042 Kemik İliği Ve Kök Hücre Transplantasyonu              

TIP 4042 Demir Eksikliği Anemisi  

TIP 4042 Transfüzyon Öncesi Uyumluluk Testleri, Transfüzyon Pratiği 

TIP 4042 Akut Lösemiler 

 

 

5. SINIF 
TIP5002 Periferik yayma değerlendirilmesi  

TIP5002 Olgular ışığında enfeksiyon hastalıklarında  hematolojik parametreler ve akut faz 

reaktanları 
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6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
 

İç Hastalıkları 

Seminerler Kanama Diyatezli Hastaya Yaklaşım 

Anemili Hastaya Yaklaşım  

Lenfadenopatili Hastaya Yaklaşım 

Uygulamalı Beceriler 

Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama 

Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer Işlemler 

Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme  

Girişimler 

Damar yolu açabilme                                                      

Venöz, kapiller kan örneği alabilme                                 

Kan transfüzyonu yapabilme 

              

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Öykü alma 

Dosya hazırlama 

Epikriz hazırlama 

Tam fizik muayene 

Hasta izlemi  

Hasta takdimi 

Kan alma  

Damar yolu açma  

Periferik yayma boyama ve değerlendirme  
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KADIN HASTALIKLARI 
 

1. SINIF 
TIP 1011  Halk Sağlığı   Üreme sağlığı     

TIP 1001 Anatomi   Genital sisteme giriş    

TIP 1001  Anatomi   Genital sisteme giriş    

 

2. SINIF 
TIP2006  Anatomi  Kadın genital sistem anatomisi   

TIP2006 Histoloji  Ovaryum ve tuba uterina histolojisi  

TIP2006  Histoloji  Uterus, vajina ve dış genital organ histolojisi  

TIP2006  Histoloji  Meme bezi ve plesanta histolojisi  

TIP2006  Biyokimya  Dişi genital sistem hormonları  

TIP2006  Fizyoloji  Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon  

 

3. SINIF 
TIP3017  Histoloji  Ürogenital sistem embriyolojisi      

TIP3006  Patoloji  Vulva, vajen, serviks Patolojisi     

TIP3006  KHD   Jinekolojik ve Obstetrik semptomatol. ve muay.   

TIP3003  Patoloji Cinsel yolla bulaşan hastalıklar            

TIP3006  Patoloji  Korpus uteri ve endometrium patolojisi   

TIP3006  Patoloji  Memenin inf. Lezyonları ve fibrokistik değ.  

TIP3006  KHD   Menstrüel siklus fizyolojisi   

TIP3006  KHD   Ovulasyon, fekondasyon, implantasyon   

TIP3006 Patoloji  Over ve fallop tüpleri patolojisi  

TIP3006   Radyoloji  Jinekolojik ve obstetrik radyoloji  

TIP3006        Patoloji  Memenin benign tümörleri     

TIP3006   KHD   Jinekoloji ve obstetride yardımcı mua. Yönt. 

TIP3006      KHD   Trofoblastik hastalıklar   

TIP3006  KHD   Pelvik inflamatuar hastalık   

TIP3006      Farmakoloji  Kadın seks hormonları ve oral kontraseptifler   

TIP3006     Farmakoloji  Uterus motilitesini etkileyen ilaclar   

TIP3006  Radyoloji  Meme radyolojisi   

TIP3006  NükleerTıp  Ürogenital sistemde nükleer tıp uygulamaları   

TIP3006  GenelCerrahi  Memenin cerrahi hastalıkları   

TIP3006  Üroloji  Genitoüriner sist.enfek.semp ve tanı yönt. 

   

4. SINIF 
TIP 4045 Jinekolojik Anamnez Alma Ve Maket Üzerinde Jinekolojik Muayene                                                                 

TIP 4045 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar                                                                       

TIP 4045 Pelvik Relaksasyon                                                                                      

TIP 4045 Vulva Vajen Tümörleri                                                                                                   

TIP 4045 Postmenopozal Kanama, Uterus Neoplazileri Tuba Tümörleri Trofoblastik Hast.                

TIP 4045 Vajinitler Postpartum Kanamalar                                                               

TIP 4045 Menopoz Uzamış Gebelikler, Iugr,İntrauterin  Ölüm                                      

TIP 4045 Pelvik Kitle Ve Over Tümörleri                                                                   

TIP 4045 Jinekoloji (Hasta Başı Eğitim)                                                                       

TIP 4045 Amenore                                                                                                  

TIP 4045 Pelvik Ağrı Ve Endometrıozis Pediatrikadelosan Jinekoloji                                         
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TIP 4045 Virilismus,Pcos                                                                                             

TIP 4045 Servikal Smear Ve Cın Serviks Ca                                                               

 

 

6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
TIP6003 Halk Sağlığı (ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HEDEFLERİ) 

Aile planlaması kavramını ve yöntemlerini bilmek 

Aile planlaması danışmanlığını bilmek 

Gebe, bebek, çocuk ve 15-49 yaş evli kadınları izlemek 

 

TIP6004  Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Poliklinik Hedefleri: 

 Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlayabilmek ve tedavi edebilmek 

 Kadında üriner sistem enfeksiyonlarını tanıyabilmek ve tedavi edebilmek 

 Amenoreyi tanımlayabilmek ve ayırıcı tanısı için ilk  basamak girişimleri yapabilmek 

 Hirsutizmusu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 Menorajide palyatif önlemleri alabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 

 Premenstrüel sendromu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 

 Dismenoreyi tanımak ve tedavi edebilmek  

 Pelvik ağrıda hastayı yönlendirebilmek  

 Endometriozisi tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 

 Erken ve gecikmiş puberteyi tanımlayabilmek, bu durumlara eşlik edebilecek 

hormonal sorunlar veya kuşkulu genitalia açısından ilk basamak yönlendirmeyi 

yapabilmek 

 Yeme bozukluklarını (anorexia nervosa, bulimia nervosa) tanımak ve hastayı 

yönlendirebilmek 

 Erkek ve kadın infertilitesini tanımlamak ve eşleri yönlendirebilmek 

 Menopozu tanımak ve hastayı yönlendirmek  

 Meme kanserinin erken tanısı konusunda hastayı bilgilendirmek 

 Serviks kanserinin erken tanısı konusunda hastayı bilgilendirmek 

 Servikal smear yapabilmek (2 adet)  

 Postmenopozal kanamada hastayı yönlendirebilmek 

 Pelvik kitle ve over kanseri şüphesinde hastayı yönlendirebilmek 

 

Polişklinik Uygulamaları 

 En az 5 jinekolojik hastadan anamnez almak 

 En az 2 pelvik muayene yapmak 

 En az 10 pelvik muayeneye katılmak 

 En az 1 fresh vajinal preparat hazırlar ve incelemek 

 En az 1 servikal smear almak 

 En az 5 jinekolojik ultrasonografiye katılmak 

 En az 2 endometrial biopsiye katılmak 

 En az 2 kolposkopik incelemeye katılmak 

 

Jinekoloji Kliniği Uygulamaları 

 En az 3 hastadan anamnez almak 

 Maket üzerinde bimanuel muayeneyi öğrenmek 

 Maket üzerinde spekulum takmayı öğrenmek 
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 Maket üzerinde smear almayı öğrenmek 

 En az 2 hastayı yatış döneminde takip etmek 

 En az 2 küçük ameliyata katılmak 

 En az 1 büyük ameliyata katılmak 

 En az 2 damar yolu açmak 

 En az 5 venöz kan örneği almak 

 En az 1 idrar sondası takmak 

 Pre- ve postoperatif order vermeyi öğrenmek 

 Sık karşılaşılan jinekolojik sorunlarla ilgili 2 problem oluşturmak 

 Sık karşılaşılan jinekolojik sorunlarla ilgili 2 problemi çözmek 

 En az 2 epikriz hazırlamak 
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KARDİYOLOJİ 

1.SINIF  
TIP1006 Kalp kası ve düz kas                                                                   

TIP1001 Kardiyovasküler sisteme giriş                                                   

 

2. SINIF  
TIP 2007 Kalbin yeri, projeksiyosu ve dış yüzü                                   

TIP 2007 Kalbin sinirleri, damarları ve pericardium                             

TIP 2007 Kalbin iç yüzü ve boşlukları                                                  

TIP 2007 Kalbin histolojisi ve iletim sistemi                                          

TIP 2007 Kalp kasının fizyolojik özellikleri                                            

TIP 2007 Kalbin ritmik uyarılması                                                         

TIP 2007 Kalp döngüsü                                                                        

TIP 2007 Kalp fonksiyonlarının düzenlenmesi,fonokardiyogram           

TIP 2007 EKG                                                                                       

TIP 2007 Büyük damarlar ve diğer mediasten oluşumları;                    

TIP 2007 Lenfatik sistem 

TIP 2007 Damarların histolojisi                                                              

TIP 2007 Dolaşımın fiziksel karakteristikleri,                                         

TIP 2007 arter ve venlerin fonksiyonları 

TIP 2007 Kan akımının dokular tarafından lokal kontrolü                         

TIP 2007 Kalp debisi, venöz dönüş                                                          

TIP 2007 Kan basıncının kısa süreli düzenlenmesi                                  

TIP 2007 Kan basıncının uzun süreli düzenlenmesi,                                

TIP 2007 Hipertansiyon 

TIP 2007 Koroner ve fetal dolaşım                                                            

TIP 2007 Kalp yetmezliği, dolaşım şoku ve tedavisi                                 

 

3. SINIF  
TIP3017 Kalbin embriyolojik gelişimi                                              

TIP3010  JRA ve JAS                                                                     

TIP3005 Kalp hastalıklarında anamnez ve semptomatoloji              

TIP3005 Kardiyolojide fizik bulgular  

TIP3005 Kardiyolojide tanı yöntemleri        

TIP3005 Çocuk dolaşım sistemi muayenesi                                   

TIP3005 Kardiyovasküler sistem inceleme yöntemleri                   

TIP3005 Konjenital kalp hastalıkları                                                

TIP3005 Ödem, hiperemi, hemoraji                                                

TIP3005 Ödem                                                                             

TIP3005 Venöz ve lenfatik hastalıklar                                             

TIP3005 Endokard ve kalp kapak hastalıkları                                 

TIP3005 Mitral kapak hastalıkları                                                    

TIP3005 Aort kapak hastalıkları                                                      

TIP3005 Endokardit                                                                      

TIP3005 Miyokard ve perikard hastalıkları                                      

TIP3005 Perikardit                                                                     

TIP3005 Akut romatizmal ateş  

TIP3005 Klinik EKG’ye giriş                                                             

TIP3005 İskemik kalp hastalıkları                                                    
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TIP3005 Koroner arter hastalıklarının klinik formları  

TIP3005 KVS hastalıklarında nükleer tıp yöntemleri                       

TIP3005 Antianginal ilaçlar  

TIP3005 Trombüs ve emboli                                                           

TIP3005 Şok ve enfarktüs patolojisi                                                

TIP3005 Koroner arter hastalıklarının klinik formları  

TIP3005 Antikoag., fibrinolitik ve antitrombositer il.  

TIP3005 Antiaritmik ilaçlar   

TIP3005 Aritmilere giriş                                                                     

TIP3005 Arteryel hastalıklar                                                               

TIP3005 Tans. arteriyolü reg.eden mekanizmalar  

TIP3005 Hipertansiyon             

TIP3005 Antihipertansif ilaçlar  

TIP3005 Şok                                                                               

TIP3005 Diüretikler                                                            

TIP3005 Konjestif kalp yetmezliği                                                    

TIP3005 Antilipidemik İlaçlar                                                           

TIP3005 Konjestif kalp yetmezliği  

TIP3005 Konjestif kalp yetm.liğinin tdv. kull. ilaçlar     

                                                     

4. SINIF 
TIP4048 Temel Semiyoloji Kursu                                            

TIP4048 Koroner Arter Hastaliği Risk Faktörleri  

TIP4048 Temel Ekg Kursu                                                      

TIP4048 Stabil Angina Pektoris Ve Tedavisi                          

TIP4048 Hipertansyon Tedavisi                                             

TIP4048 Aort Darlığı                                                             

TIP4048 Aort Yetersizliği                                                      

TIP4048 Mitral Darliği                                                           

TIP4048 Mitral Yetersizliği                                                   

TIP4048 Anstabil Angina Pektoris Ve Tedavisi                    

TIP4048 Pulmoner Emboli                                                     

TIP4048 Aritmiler-I                                                               

TIP4048 Akut Kalp Yetersizliği Tedavisi                             

TIP4048 Triküspid-Pulmoner ve Multivalvüler Hastalıklar 

TIP4048 Enfektif Endokardit                                                 

TIP4048 Akut Miyokard Infarktüsü                                          

TIP4048 Akut Miyokard Infarktüsü Tedavisi                             

TIP4048 Aritmiler  

TIP4048 Akut Mi Komplikasyonlari Ve Tedavisi                        

TIP4048 Kardiyojenik Şok                                                       

TIP4048 Kardiyomiyopatiler                                                    

TIP4048 Kalp Yetersizliği Tedavisi                                         

TIP4048 Erişkinlerde Konjenital Kalp Hastaliklari                   

TIP4048 Aort Hastaliklari Ve Diseksiyon                                

TIP4048 Klinik-Poliklinik-Laboratuar(Eko-Efor- Anjiyo) Uygulamalari 

TIP4048 Kardiyoloji Kalp Damar Cerrahisi Konseyi 

 

TIP4052 Dolaşım Sistemi Muayenesi                           

TIP4052 Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları              
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TIP4052 Stenotik Konjenital Kalp Hastalıkları                  

TIP4052 Soldan Sağa Şantlı Konjenital Kalp Hast.          

TIP4052 Pulmoner Hipertansiyon Ve Eisenmenger S.    

TIP4052 İnfektif Endokardit                            

TIP4052 Perikardit Ve Miyokarditler                                 

TIP4052 Çocuklarda Telekardiyografi Değerlendirme       

TIP4052 Kalp Sesleri Demonstrasyonu                            

 

5. SINIF  
TIP5046 Havayolu Araç  ve Gereçleri - Entübasyon  (uygulama dersi)                          

TIP5046 Oksijen Tedavisi ve Oksijen Verme Yolları (uygulama dersi)                           

TIP5046 Erişkin Temel Yaşam Desteği (uygulama dersi)                                               

 

6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
TIP6001 İÇ  HASTALIKLARI – II ve KARDİYOLOJİ STAJI 

Uygulamalı Beceriler: 

 Genel ve soruna yönelik kardiyolojik öykü alabilme 

 Mental durum değerlendirmesi 

 Hasta dosyasının hazırlanması 

 Doğru kayıt tutma ve bildirimler 

 Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme 

 Epikriz hazırlayabilme 

 Kan basıncı ölçümü 

 Kalp damar sistemi muayenesi 

 EKG çekimi (en az 5 adet)  

 yapacaktır. 

Yapılması gerekli asgari girişimler: 

 Damar yolu açabilme ve/veya 

 Venöz / kapiller kan örneği alabilme (toplam en az 50 adet) 

 Uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilme (en az 10 adet) 

Sahip olunması gereken entelektüel beceriler: 

 Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilme 

 Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilme 

 Normal ve patolojik EKG bulgularını ayırt edebilme 

 Akciğer grafisinin değerlendirilebilmesi 

 Uygun laboratuvar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme 

 Ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilme 

 Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme 

 İlaç dışı tedaviyi planlayabilme 

 Akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme 

 Uygulanacak ilaç dozlarını doğru olarak hesaplayabilme 

 Toplumda risk gruplarına uygun sağlık eğitimi yapabilme 

 İntörnler koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgili olarak; Koroner arter hastalığı, 

romatizmal ateş, infektif endokardit gibi kardiyak risk gruplarına uygun sağlık 

eğitimini verebilmelidir.  

İletişim becerileri : 

 Hasta ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi 

verebilmelidir. 
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Gerekli olanaklar veya uygun vaka olduğunda yapılabilecek girişimler: 

 Torasentez, parasentez ve perikardiosentez (uzman gözetiminde) 

 Kan gazı için arteriyel kan örneği alabilme 

 Entübasyon yapabilme 

 Kardiyoversiyon / defibrilasyon 

 Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme. 

Kazanılacak tutum ve davranışlar: 

 Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma 

 Hasta ve hasta yakınları ile ilişkili sağlıklı iletişim kurma 

 Hasta ve yakınları ile empati kurma 

 Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlar ile baş etme 

 

TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI – II 

Öykü alma 

Dosya hazırlama 

Epikriz hazırlama 

Tam fizik muayene 

Hasta izlemi  

Hasta takdimi  

Kan alma  

Damar yolu açma  

EKG çekme ve değerlendirme  

Telegrafi değerlendirme 

 

TIP6005 ACİL ŞİRÜRJİ - İLK  VE ACİL YARDIM - I   

Acil ve acil olmayan hastanın ayırt edilmesinin öğretilmesi. 

Kritik hasta stabilizasyonunun öğretilmesi (havayolu, solunum ve dolaşımın 

stabilizasyonu). 

Dahili acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinin öğretilmesi. 

Temel girişimlerin (idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entubasyon) 

öğretilmesi. 

Uygulamalı beceriler: 

Venöz kan alma  

Arteryel kan gazı örneği alma 

Puls oksimetri uygulama/değerlendirme 

Damar yolu açma 

Dış kanama kontrolu 

Temel yaşam desteği yapma 

Entubasyon yapma (Postmortem) 

Defibrilasyon uygulama 

EKG çekme 

Normal/patolojik EKG’yi ayırt etme 

 

Öğretim üyesi ve görevlilerinin anlattığı seminerler: 

Kardiyopulmoner resüsitasyon    

EKG çalışması      

Akut koroner sendrom     

 

İntern Doktorların hazırlayıp anlattıkları seminerler: 
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Temel yaşam desteği 

Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım 
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KAS HAREKET SİSTEMİ 

 

1.SINIF   
TIP1012 Gövde kemikleri 

TIP1012 Gövde kemik ve eklemleri 

TIP1012 Üst ekstremite kemikleri 

TIP1012 Üst ekstremite kemik ve eklemleri 

TIP1012 Alt ekstremite kemikleri 

TIP1012 Alt ekstremite kemik ve eklemleri 

TIP1012 Kafa kemikleri 

TIP1012 Kafa kemik ve eklemleri 

TIP1012 Baş-boyun kasları 

TIP1012 Gövde kasları 

TIP1012 Üst ekstremite kasları 

TIP1012 Alt ekstremite kasları 

TIP1006 Kemik dokusunun kompozisyonu                                              

TIP1006 İskelet kası histolojisi                                                                   

TIP1006 Sinirden kasa ileti ve çizgili kasta kasılma                                 

TIP1006 İskelet kası fizyolojisi                                                                   

TIP1006 Düz kas fizyolojisi                                                                          

TIP1001 İskelet sistemine giriş 

TIP1001  Eklem anatomisine giriş                                                              

TIP1001  İskelet kası anatomisine giriş                                                     

 

2. SINIF  
TIP2013 Gövde ve boyun arka bölgeleri 

TIP2013 Göğüs bölgesi anatomisi  

TIP2013 Yüz anatomisi I 

TIP2013 Yüz anatomisi II 

TIP2013 Boyun ön ve yan bölgeleri  

TIP2013 Omuz kavşağı oluşumları 

TIP2013 Üst ekstremite ön yüz oluşumları 

TIP2013 Üst ekstremite arka yüz oluşumları 

TIP2013 Karın ön duvarı 

TIP2013 Pelvis 

TIP2013 Perine ve fossa analis 

TIP2013 Alt ekstremite ön yüz oluşumları 

TIP2013 Alt ekstremite arka yüz oluşumları 

 

3. SINIF  
TIP3010 TIP3010 FTR’de klinik değerlendirme                                                                

TIP3010 Ortopedik hastalıklarda muay. ve deformite                                    

TIP3010 Artritli hastaya yaklaşım   

TIP3010 Lokomotor sistemde ağrı                                                                     

TIP3010 Kas İskelet sistemi radyolojisi                                                              

TIP3010 Kas iskelet sistemi ve nükleer tıp                                                                                                                           

TIP3010  İmmobilizasyon patofizyolojisi                                                            

TIP3010  Terapötik egzersizler                                                                             

TIP3010  FTR yöntemlerinin kullanımı                                                                
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TIP3010  Bel ve bacak ağrıları                                                                               

TIP3010  El, önkol, dirsek ve brakial pleksus patolojileri                                 

TIP3010  Vertebra fonks. Anatomi, biyomekank ve deformiteleri                

TIP3010  Eklem hastalıkları                                                                                   

TIP3010  Osteoartrit ve rehabilitasyonu                                                                        

TIP3010  Eklem dej. hast. biyomekanik ve cerrahi tedavi yaklaşımları        

TIP3010  Boyun-kol ağrıları                                                                                  

TIP3010  Lipid türevi otokoidler                                                                          

TIP3010  Romatoid artrit ve rehabilitasyonu                                                    

TIP3010  Seronegatif spondiloartropatiler                                                       

TIP3010  JRA ve JAS                                                                                               

TIP3010  Ailevi Akdeniz Ateşi                                                                              

TIP3010  Kırık Çıkık iyileşmesi ve patolojileri                                                    

TIP3010  Eklem dışı romatizmal hastalıklar                                                      

TIP3010  Nörolojik rehabilitasyon ilkeleri                                                         

TIP3010  Romatizmal hastalıklarda sistemik tutulumu                                    

TIP3010  Kemiğin gelişimsel ve metabolik hastalıkları                                   

TIP3010  Kemikleri yaygın tutan hastalık radyolojisi                                      

TIP3010  Osteoporoz Paneli                                                                               

TIP3010  Ekstremite travmalarında temel ilkeler                                            

TIP3010  Diz bağ ve menisküs yaralanmaları                                                   

TIP3010  Gelişimsel kalça displazi ve ayak deformiteleri                               

TIP3010  Kemiğin enfeksiyonları, avasküler nekroz ve kırık iyileşmesi       

TIP3010  Enflamatuar eklem hast ve kemik enfek.                                        

TIP3010  Kemik ve eklem enfeksiyonları                                                          

TIP3010  Kemik tümör ve tümör benzeri lezyonları                                       

TIP3010  Soliter kemik lezyonları radyolojisi                                                   

TIP3010  Kas-İskelet sistemi tümörleri semiyolojisi                                       

 

4. SINIF 
TIP 4042 Romatizmal Hastalıklarında Farmakolojik                     

TIP 4042 Tedavi Prensipleri Ve NSAID’ler         

TIP 4042 Romatoid Artrit      

TIP 4042 Osteoporoz Tanı Ve Tedavisi                      

 

5. SINIF 
TIP5003 Ftr’de Klinik Değerlendirme                        

TIP5003 Hemipleji Rehabilitasyonu                          

TIP5003 Lokomotor Sistem Hastalıklarına                

TIP5003 Lokomotor Sistem Hastalıklarına                

TIP5003 Osteoporoz                                                  

TIP5003 Fizik Tedavi Ajanları                                    

TIP5003 Osteoartrit                                                    

TIP5003 Artritli Hastaya Yaklaşım                             

TIP5003 Ankilozan Spondilit                                       

TIP5003 Fibromiyalji – Myofasial Ağrı Sendromu                 

TIP5003 Boyun Kol Ağrıları                                            

TIP5003 Tuzak Nöropatileri                                            

TIP5003 Romatoid Artrit                                                 
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TIP5003 Lokomotor Sistem Hastalıklarında Egzersiz   

TIP5003 Bel Bacak Ağrıları             

TIP5003 Lomber Disk Hernisi/Spinal Stenoz                  

TIP5003 Lomber Spondiloz 

        

TIP5007 Ortopedik Muayene ve Deformiteler  

TIP5007 El, Önkol,Dirsek Hastalıkları ve Brakial Pleksus  

TIP5007 Kırık İyileşmesi ve Komplikasyonları                                     

TIP5007 Alt-Üst Ekstremite Kırık ve Çıkıkları                                       

TIP5007 Vertebra Hastalıkları                                                                                                                                                                                                  

TIP5007 Kas-İskelet Sistemi Tümörleri Tanı ve Tedavi                       

TIP5007 Çocuk Kırıkları, Kemik ve Eklem Enfeksiyonları                    

TIP5007 GKD ve Club Foot, Osteokondroz                                         

TIP5007 Eklem Dejeneratif Hastalıkları I                                              

TIP5007 Eklem Dejeneratif Hastalıkları II                                             

TIP5007 Diz Bağ ve Menisküs Yaralanmaları                                     

 

TIP5045 Radyolojik Tanı Yöntemlerinin Klinik Kullanımları             

TIP5045 Radyolojiye Giriş Ve Temel Yöntemler                     

TIP5045 Kas – Iskelet Radyolojisi                                              

 

TIP5059 Spor Hekimliği Ad Tanıtımı, Çalışma Kuralları                  

TIP5059 Diz Muayenesi                                                                       

TIP5059 Bel, Kalça-Kasık Bölgesi Muayenesi                                   

TIP5059 Ayak-Ayak Bileği Muayenesi                                               

TIP5059 Omuz Bölgesi Muayenesi                                                    

TIP5059 Dirsek Muayenesi                                                                  

TIP5059 El-El Bileği Muayenesi                                                           

TIP5059 Spor Öncesi Klinik Değerlendirme                                      

TIP5059 Sporda Diz Yaralanmaları                                                      

TIP5059 İzometrik, İzotonik Ve İzokinetik Egzersizler                     

TIP5059 Egzersiz Reçetesi                                                                    

TIP5059 Sporda Ayak-Ayak Bileği Yaralanmaları                              

TIP5059 Sporcularda Egzersiz Kökenli Bacak Ağrıları                                 

TIP5059 Sağlıklı Yaşam Ve Egzersiz                                                      

TIP5059 Spor Yaralanmalarında Korunma Yöntemleri                    

TIP5059 Sporda Üst Ekstremite Yaralanmaları                                

 

  

6. SINIF Aile Hekimliği Dönemi 
TIP6001 İÇ HASTALIKLARI 

UYGULAMALI BECERİLER 

Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama 

Genel ve soruna yönelik öykü alabilme                     

Hasta dosyası hazırlayabilme    

Epikriz hazırlayabilme                                                        
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Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene 

Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer Işlemler 

Girişimler 

Damar yolu açabilme                                                      

Venöz, kapiller kan örneği alabilme                                 

İdrar sondası takabilme    

  

TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - II   

Öykü alma 

Dosya hazırlama 

Epikriz hazırlama 

Tam fizik muayene 

Hasta izlemi  

Hasta takdimi  

 

TIP6005 ACİL ŞİRÜRJİ - İLK  VE ACİL YARDIM – I 

Epikriz hazırlama  

Adli rapor hazırlama  

Hastayı uygun sevk etme  

Hastanın uygun taşınmasını sağlama 

Radyolojik grafiyi değerlendirme 

 

İntern Doktorların hazırlayıp anlattıkları seminerler:   

Travmalı hastaya yaklaşım 
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2.6.  Öğrencilerin sahip olması gereken yetkinlikler 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim programlarında, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip 

olması gereken yetkinlikler mutlaka tanımlanmalı, eğitim programında yer almalı ve 

değerlendirilmelidir. Bu yetkinlikler şu alanları kapsamalıdır: 

. Temel ve klinik bilgi ve beceriler 

. Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal öğeler ve tıp etiği 

. Genel hekimlik becerileri (analitik, eleştirel düşünme, klinik sorgulama-akıl yürütme, 

problem çözme, bilgiye ulaşma ve kullanma, yaşam boyu öğrenme, iletişim, ekip 

çalışması vb.) 

 

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikler 

tanımlanmış mı? 

Eğitim programında temel ve klinik bilimlere ait hekimin elde etmesi gereken 

bilgi-beceriler tanımlanmış mı, eğitim ve değerlendirmede hangi yöntemler kullanılıyor? 

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

toplumsal ve etik öğelere ait hekimin elde etmesi gereken bilgi-beceriler tanımlanmış mı, 

eğitim ve değerlendirmede hangi yöntemler kullanılıyor? 

Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin elde etmesi gereken 

bilgi-beceriler tanımlanmış mı, eğitim ve değerlendirmede hangi yöntemler kullanılıyor? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarının, mezuniyet aşamasında sahip olmaları 

gereken yetkinlik ve yeterlikler, Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (ÇEP) listelenen 

beceriler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Buna göre mezunlarımızda aranan 

yeterlikler “Tıbbi Uygulamalarda Temel Oluşturacak Bilgiler” ve “Klinik Beceriler” olacak 

şekilde iki ana başlıkta toplanır. Bu başlıklar altındaki konular ÇEP ile uyumlu ders programı 

hazırlıkları sırasında Anabilim Dalları, Ders Yürütücüleri ve Staj yürütücüleri ile yapılan 

toplantılar ve görüş alış verişleri ile belirlenmiş, ders ve staj programlarında listelenmiştir. 

Her yıl ders ve staj yürütücülerinin önerileri doğrultusunda Eğitim Komisyonu tarafından 

gözden geçirilen, mezunlarımızın sahip olması gereken yetkinlikler aşağıda sıralanmaktadır. 

 

I. Tıbbi Uygulamalarda Temel Oluşturacak Bilgiler: 
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Mezunlarımız;  

İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu bilir;  

Vücutta homeostasisin korunması için gereken moleküler, hücresel ve sistemik 

mekanizmaları bilir;  

Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder;  

Bu değişiklikleri tanıma ve izlemede kullanılan laboratuvar yöntemlerini bilir ve uygular; 

Sağlığın bozulmasına neden olan biyolojik, çevresel, psikolojik ve sosyal etkenleri bilir;  

Klinik, epidemiyolojik, biyomedikal, sosyal-davranışsal bilimlerle ilgili yeterli bilgiye sahip 

olur ve bu bilgileri meslek hayatlarında kullanma yetkinliği kazanırlar. 

 

II. Klinik Beceriler: ÇEP çerçevesinde oluşturulan, mezuniyet sırasında yetkinlik gerektiren 

beceriler aşağıda listelenmiştir. Bu yetkinlikler eğitim programımızda dördüncü ve beşinci 

sınıf stajlarının performans karnelerinde ve Aile Hekimliği dönemi staj programı içinde yer 

almaktadır(EK 19/1, EK 19/2). Bu yetkinlikler için gerekli eğitimin sağlandığı ders ve stajlar 

EK20(1)’de oluşturulan matriste ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

 

1. İletişim sağlama ve öykü alma becerileri: 

Erişkinde genel ve soruna yönelik öykü alabilir  

Pediyatrik öykü alabilir 

Jinekolojik hastadan öykü alabilir 

Gebelik öyküsü alabilir. 

Psikiyatrik hastadan öykü alabilir. 

Mental durum değerlendirebilir 

Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurabilir (empati kurabilir, hastaya sosyo-kültürel ve 

inançları doğrultusunda yaklaşır) 

Hasta ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi verebilir. 

Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlar ile baş edebilir. 

Ekip çalışmasına uyum sağlar ve ekip içinde etkin iletişim kurabilir 

 

2. Fizik muayene becerileri: 

Genel ve soruna yönelik sistemik fizik muayeneyi eksiksiz yapabilir 

Deri muayenesi yapabilir 

Baş-boyun ve KBB muayenesi yapabilir 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2019/EK-19%20(1)%20VI.Donem%20Staj%20Karneleri.pdf
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Göz ve göz dibi muayenesi yapabilir 

Solunum sistemi muayenesi yapabilir 

Vücut sıcaklığı ölçülmesi ve izlemini yapabilir 

Kan basıncı ölçümü yapabilir 

Kalp-damar sistemi muayenesi yapabilir 

Karın muayenesi yapabilir 

Nörolojik muayene yapabilir 

Kas-iskelet sistemi muayenesi yapabilir 

Psikiyatrik muayene yapabilir 

Meme ve aksiler bölge muayenesi yapabilir 

Digital rektal muayene yapabilir 

Ürolojik muayene yapabilir 

Jinekolojik muayene yapabilir 

Gebe muayenesi yapabilir 

Çocuk ve yenidoğan muayenesi yapabilir 

 

3. Hasta değerlendirme becerileri: 

Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilir 

Acil ve acil olmayan hastayı ayırt edebilir 

Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilir 

Ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilir  

 

Hasta değerlendirilmesinde uygun teknik ve malzeme kullanabilir 

Uygun laboratuvar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilir 

Normal ve patolojik EKG bulgularını ayırt edebilir 

Radyolojik grafiyi değerlendirebilir 

Glaskow Koma Skorunu değerlendirebilir 

Periferik yayma preparatları değerlendirebilir  

 

Pediyatrik hasta takibi yapabilir 

Çocukta büyüme eğrilerini değerlendirebilir  

Çocukta ateş ölçme ve izlemi (Oral, aksiller, rektal) yapabilir 

Çocukta kan basıncı ölçebilir ve değerlendirebilir  
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Sıvı ve elektrolit tedavisini düzenleyebilir 

Çocukta PPD değerlendirebilir 

Çocukta EKG çekebilir ve değerlendirebilir 

Çocukta Telegrafi değerlendirebilir  

Çocukta asit baz bozukluğunu değerlendirebilir  

Yeni doğanı değerlendirebilir  

Bebekte gelişimsel kalça displazisini tanıyabilir 

Aşı takvimi düzenleyebilir ve takip edebilir 

Sık görülen genetik hastalıklar için hastayı yönlendirebilir 

 

Menopozu tanır ve hastayı yönlendirebilir  

Meme kanserinin erken tanısı konusunda hastayı bilgilendirebilir 

Normal gebe takibini bilir ve uygular. 

Postpartum hasta takibi yapabilir. 

Obstetride sık karşılaşılan sorunları tanır, ilk müdahalelerini yapabilir ve takip edebilir. 

Gebelik sonlandırma yöntemlerini bilir. 

Sık görülen jinekolojik hastalıkları tanır, ilk basamak tedaviyi düzenleyebilir, gerekli ise ilk 

basamak yönlendirmeyi yapabilir 

 

Erişkin, pediyatrik ve psikiyatrik hastayı takdim edebilir 

Psikiyatrik hastaya meşguliyet tedavisi uygulayabilir 

 

4. Tanı ve takip için laboratuar işlemleri: 

Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilir 

Glukometre ile kan şekeri ölçebilir 

EKG çekebilir 

Normal/patolojik EKG’yi ayırt eder 

Tam idrar analizi yapabilir 

Dışkı incelemesi yapabilir 

Servikal smear yapabilir 

Fresh vajinal preparat hazırlar ve inceleyebilir 

Sperm sayımı yapabilir 
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5. Girişim becerileri:  

Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilir 

Entübasyon yapabilir 

Kardiyoversiyon / defibrilasyon yapabilir 

Orofaringeal airway takabilir 

O2 ve nebulasyon tedavisi yapabilir 

Puls oksimetri uygular/değerlendirebilir 

Damar yolu açabilir 

Venöz, kapiller kan örneği alabilir       

Dış kanama kontrolu yapabilir 

Göz yaralanmalarında ilk yardım düzenleyebilir 

Alçı- atel yapabilir 

Yüzeyel stür koyup alabilir 

Yara-yanık bakımı yapabilir 

Hayvan ısırık ve sokmalarında ilk yardım yapabilir 

Mide yıkayabilir 

Lavman yapabilir 

Kulak yıkayabilir 

İdrar sondası takabilir        

Kan transfüzyonu yapabilir        

İnsülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilir    

İlgili enfeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilir 

 (boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut sıvıları)         

Nazogastrik sonda uygulayabilir    

Uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilir 

Torasentez, parasentez ve perikardiosentez (uzman gözetiminde) yapabilir 

Kan gazı için arteriyel kan örneği alabilir 

Normal doğum yaptırabilir 

Yenidoğan resüsitasyonu yapabilir 

Pediyatrik hastaya enjeksiyon yapabilir 

Pediyatrik hastaya nazogastrik sonda takabilir 

Pediyatrik hastaya idrar sondası takabilir  

Pediyatrik hastadan kan alabilir  
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Pediyatrik hastada damar yolu açabilir 

Aşı yapabilir  

Pediyatrik hastadan kültür alabilir (Boğaz, idrar kan, dışkı gibi...)  

Pediyatrik hastada solunum yolunun açık tutulmasını sağlayabilir (airway takılması) 

 

6. Tedavi planlama becerileri: 

Dahili acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini bilir 

Cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi girişimlerini bilir 

Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilir 

Akılcı ilaç tedavisi planlayabilir, uygulayabilir ve izleyebilir 

Uygulanacak ilaç dozlarını doğru olarak hesaplayabilir 

Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilir 

Sık görülen hastalıklarda reçete yazabilir 

Tedavi order’ı düzenleyebilir 

ORS tedavisi düzenleyebilir 

İlaç dışı tedaviyi planlayabilir 

Hastayı uygun şartlarla sevk edebilir 

 

7. Kayıt ve dokümantasyon becerileri: 

Hasta dosyası hazırlayabilir 

Psikiyatrik hasta dosyası hazırlayabilir 

Epikriz hazırlayabilir 

Doğru kayıt tutar ve bildirim yapabilir 

Adli rapor hazırlayabilir 

 

8. Koruyucu hekimlik becerileri: 

A-Genel hedefler 

Halk Sağlığı kavramı ve Halk Sağlığının uğraşı alanlarını bilir 

Çağdaş sağlık hizmetleri kavramını bilir, temel sağlık hizmeti kavramını ve içeriğini bilir 

Birinci basamak hekimliği kavramını bilir 

Ölü gömme izin belgesi verilmesi işlemini bilir  

Birinci basamak laboratuar uygulamalarını yapabilir 
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Toplumu tanıma ve iletişim amacıyla belirlenmiş formata uygun olarak hasta-aile raporu 

hazırlayabilir 

Toplumu tanıma ve iletişim amacıyla belirlenmiş formata uygun olarak mahalle raporu 

hazırlayabilir 

Sağlıkla ilgili bir konuda topluma yönelik sağlık eğitimi verebilir 

 

B-Epidemiyoloji ve İstatistik Hedefleri: 

Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilir 

Epidemiyolojide risk ve risk grubu kavramlarını bilir 

-Yaşlıları etkileyen hastalıkları bilir 

-Okul çocuklarının sağlık sorunlarını bilir 

-Diğer risk gruplarını bilir 

Sağlık düzeyi ölçütlerini bilir 

Araştırma planlayabilir 

Araştırmada veri toplayabilir 

Verileri değerlendirebilir 

Araştırma raporu hazırlayabilir ve sunabilir 

Tıbbi bir makaleyi eleştirel olarak okuyabilir ve yorumlayabilir 

Bir salgının soruşturulmasını bilir 

 

C-Sağlık Yönetimi Hedefleri: 

Sağlık yönetimi kavramını ve ilkelerini bilir 

Sağlık mevzuatını (Birinci basamakta yetecek kadar) bilir 

Sağlık ocağı yönetiminde: 

-Çalışanların özlük hakları (Ücret, izin, rapor vb) 

-Soruşturma 

-Hıfzısıhha Kuruluna katılım 

-Malzeme sağlanması konularını bilir 

 

D-Çevre Sağlığı Hedefleri: 

Çevre sağlığı uygulamalarını bilir 

21. yüzyılda öne çıkan çevre sağlığı sorunlarını bilir 

Gayrı sıhhi ve sıhhi kurum kavramlarını bilir 
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Çevre mevzuatını bilir 

 

E-Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hedefleri: 

Aile planlaması kavramını ve yöntemlerini bilir 

Aile planlaması danışmanlığını bilir 

Gebe, bebek, çocuk ve 15-49 yaş evli kadınları izleyebilir 

Türkiye’de uygulanan aşı takvimini bilir 

 

F-Yaşlı Sağlığı Hedefleri: 

-Yaşlıları evde izleyebilir 

 

G-Okul Sağlığı Hedefleri: 

Okul çocuklarına sağlık eğitimi verebilir 

Okul sağlığı taramalarını yapabilir 

 

9. Adli sorumluluklar : 

Hekimlerin yasal sorumluluklarını bilir 

Adli olgularda kimlik belirlenmesini bilir ve uygulayabilir  

Tanatolojiyi (ölüm bilgisi) bilir 

Ölüm çeşitlerini bilir  

Keşif muayenesi yapmayı bilir ve uygulayabilir  

Adli – tıbbi otopsi yapmayı bilir 

Yaralar hakkında bilgilidir  

Cinsel suçlar hakkında bilgilidir  

Adli muayene yapabilir 

Cezai ehliyeti değerlendirebilir 

 

10. Bilgiye erişme becerileri: 

Hekimlik bilgilerini arttırabilir 

Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilir 

Kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilir 
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Her Anabilim Dalı/Bilim Dalı öğrencinin kazanması gereken bilgi ve becerileri 

belirlemiş ve programlarında göstermiştir. Bu anlamda 6. Sınıf Aile Hekimliği dönemi 

(intörn) doktorların görev ve sorumlulukları da belirlenmiştir. Öğrencilerimizin elde etmeleri 

gereken bilgi ve beceriler, stajlarda doldurulan “Öğrenci Performans Karnelerı”nde 

belirtilmekte ve değerlendirilmektedir (EK 19/1, EK 19/2). Temel ve klinik bilimler ile ilgili 

bilgi ve becerilerin yanı sıra, hekime yakışır tutum ve davranışın kazandırılması için davranış 

bilimleri, sosyal bilimler ve insani bilimlerden yararlanılarak ders programının değişik 

aşamalarında TIP 1008 Davranış Bilimleri, TIP 3012 Tıp Etiği ve TIP 5048 Adli Tıp 

dersleri yapılmaktadır.  

 

 

GS:  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. Tıp Fakülteleri eğitim programları, 

öğrencilerin tıp fakültesinin erken dönemlerinde (ilk iki yıl) hasta ve toplumun sağlık 

sorunlarıyla karşılaşmasını sağlamalıdır. 

 

Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler 

ve genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar eğitim programının tüm 

aşamalarında yer almış mı? 

Eğitim programı öğrencilerin tıp eğitiminin erken dönemlerinde hasta ve 

toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlıyor mu? 

Ders programımızın değişik aşamalarında davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan 

bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler ve genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar 

kuramsal (TIP 1008 Davranış Bilimleri, FLS 1018 Bilim Felsefesi, TRH 1022 Uygarlık 

Tarihi, TIP 1056 Tıp Tarihi, TIP 1059 İletişim Becerileri, TIP 3012 Tıp Etiği ve TIP 

5048 Adli Tıp dersleri) ve uygulamalı (tüm staj programları) olarak yer almaktadır. 

 

Ayrıca 6. sınıfta yer alan TIP 6004 Kadın Hastalıkları ve Doğum-II stajında beş iş 

günlük bir süreçte “Adli Tıp Stajı” uygulanmakta ve bu stajın değerlendirmesi staj karnesi 

yolu ile yapılmaktadır (EK 14/1). 
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Bunlara ek olarak, 2010-2011 öğretim-eğitim yılından itibaren uygulanmak üzere 1. 

Sınıflara Aile hekimleri yanında “gözlemci”, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerine “Acil nöbeti” 

uygulamalarına başlanmıştır (EK 16, EK 17). Bu uygulamalar sırasında öğrenciler tarafından 

hazırlanan raporlar blok eğitim dönemine geçme koşulu olarak değerlendirilmektedir.       

 

 

2.7.  Eğitim programının ulusal çekirdek müfredata uygunluğu 

 

TS:  Tıp fakülteleri eğitim programlarında fakültenin kurumsal hedefleri ve 

önceliklerinin yanı sıra ulusal çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluğu mutlaka 

sağlamalıdır. 

 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2001-2002 Eğitim Döneminde kredili eğitim 

sistemine geçiş sırasında, gerek bireysel ve gerekse çeşitli alanların entegrasyonu ile 

oluşturulan derslerin içerikleri belirlenirken, bölümler, anabilim dalları ve ders 

yürütücülerinin katılımlarıyla eğitim programlarımızın Çekirdek Eğitim Programına tamamen 

uygunluğu sağlanmıştır (EK 3). Ayrıca UTEAK için Özdeğerlendirme Raporunun 

hazırlanması sırasında Çekirdek Eğitim Programına uygunluk anabilim dalları ve ders 

yürütücüleri tarafından tekrar güncellenmiştir (EK 8, 20). 

 

 

2.8.  Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama 

 

TS:  Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma 

koşullarına mutlaka hazırlamalıdır. 

 

 

Tıp fakültesi mezunlarının olası çalışma alanlarının başında 1. basamak sağlık 

hizmetleri gelmektedir. Ülkemizde bu doğrultuda yapılan en geniş kapsamlı çalışma Ulusal 

Çekirdek Eğitim programının hazırlanmasıdır. Bu nedenle, fakültemizde her A.D./Bilim Dalı 

ÇEP içeriği ile ilişkili olarak öğrencinin kazanması gereken bilgi ve becerileri belirlemiş ve 

programlarında göstermiştir (EK 1, 10, 11). Bu anlamda 6. sınıf aile hekimliği dönemi intörn 
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doktorların görev ve sorumlulukları da belirlenmiştir (EK 19). Aile hekimliği döneminde ve 

4. ve 5. sınıf stajlarında “öğrenci karneleri”nde kazanılması gereken bilgi ve beceriler 

belirtilmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

Ayrıca, ders programının değişik aşamalarında öğrencilerimizin zorunlu hizmette 

karşılaşılabilecek koşullara bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından 

hazırlanması amacıyla, etik, davranış bilimleri ve adli tıp dersleri ve uygulamaları da 

yerleştirilmiştir.  

 

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz arasında birinci basamakta hizmet verenler, 

doktora yapanlar, uzmanlık eğitimi görenler bulunduğu gibi akademik ilerleme gösterip 

öğretim üyeliğini tercih edenler de bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin çok yönlü donanımlı 

olarak mezun olduklarının göstergesidir. 

 

 

GS:  Tıp fakülteleri öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme 

motivasyonu kazandırmalıdır. 

 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanmakta olan 6. sınıf aile hekimliği 

dönemi eğitim programı öğrencinin beş yıllık süreçte edinmiş bulunduğu bilgi, beceri ve 

tutum ile ilgili yetkinliklerini gelecek yaşamında kullanabilmesine olanak veren unsurlar 

içermektedir. Örneğin bu döneminde kırsal hekimlik staj programlarında öğrencilerin sağlık 

yönetimi, çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı ve okul sağlığı gibi kavramları 

öğrenerek sağlık sisteminin işleyişini, çevre sağlığı uygulamaları ve denetimini anlamaları 

sağlanmakta ve sağlık mevzuatı ile ilgili gelişme ve değişiklikleri ne şekilde izleyecekleri, 

yorumlayacakları ve uygulayacakları gösterilmektedir. 

 

Öğrencilere sürekli eğitim ve mesleksel gelişim motivasyonu kazandırılması amacıyla 

yapılan faaliyetler ve yürütülen derslere örnek olarak 2.4’de bilimsel düşüncenin 

oluşturulması ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının yer aldığı dersler gösterilebilir.  

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2019
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet sonrası eğitim seminerleri sadece 

öğretim üyeleri ve elemanlarına değil, her sınıftan öğrencinin görebileceği noktalara asılan 

basılı ilanlarla onlara da duyurulmakta ve katılımları desteklenmektedir. Örneğin 12 Mart 

2010 tarihinde fakültemizi ziyaret eden Prof. Dr. George Malacinski’nin “A modern biologist 

ask: What does it to be a human?” başlıklı semineri özellikle öğrencileri ilgilendirdiğinden, o 

gün tüm öğrencilerin seminer sırasındaki dersleri bir başka saate aktarılarak seminere aktif 

katılımları sağlanmıştır. Benzer şekilde klinik dönemdeki öğrencileri daha yakından 

ilgilendiren seminerler söz konusu olduğunda, onların da katılımlarının sağlanması için hem 

kendilerine hem de staj sorumlusu öğretim üyelerine duyuru yapılmaktadır.  

 

Ayrıca Anabilim Dallarının Bursa’da ev sahipliği yaparak düzenledikleri mesleki 

kongre ve sempozyumlara öğrencileri götürmeleri de, mesleki motivasyonları için gösterilen 

çabalara örnektir (EK 18/3). 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2018/EK-18%20(3).pdf
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3. ÖĞRENCİLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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3.1.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması  

 

TS:  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? 

 

Fakültemizde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve ölçütleri her dönem için 

belirlenmiş ve yayınlanmıştır.  

 

Uygulanan kredili sistemde sınav başarısının değerlendirilmesi, ilk üç dönemde, bağıl 

değerlendirme uygulaması sonucu verilen bağıl notlar (harf notları) ile göreceli olarak 

yapılmaktadır. Blok eğitim dönemlerinde küçük grup katılımlı sınavlarda ve ilk üç dönemde  

yer alan küçük grup katılımlı seçmeli ders sınavlarında mutlak başarı ölçütlerine göre verilen 

notlar “sabit not aralığı” kullanılarak harf notuna dönüştürülmektedir.   

 

Ders programlarında (ders rehberi) bulunan tüm derslere ait ders tanımlarında dersin 

ölçme-değerlendirme yöntemi belirtilmektedir. Fakültemiz web sayfasında 

http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php adresinde “zorunlu” ve “seçmeli ders 

rehberleri”nde yayınlanan bu bilgiler, EK 1/5 ,EK 1/6 ve EK 1/8’de basılı olarak verilmiştir. 

 

İlk üç dönemde her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır 

(kuramsal ve/veya uygulama). Sınavlar teorik olarak işlenen derslerde yazılı sınav, 

uygulamalı derslerde uygulama sınavı şeklinde planlanır. Zorunlu derslere ait sınavlar  

genellikle çoktan seçmeli test sınavı şeklinde hazırlanır. Uygulama  sınavları klasik sözlü, 

yapılandırılmış uygulama sınavları, kısa yanıtlı yazılı sınavlar şeklinde yapılmaktadır. 

Seçmeli derslerde sınav formatı (klasik yazılı/sözlü sınav, çoktan seçmeli test sınavı, kısa 

cevaplı yazılı sınav, uygulama vb) ilgili dersin ders yürütücüsü tarafından belirlenir. Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 03.06.2010 tarih ve 2010-07 sayılı Uludağ Üniversitesi 8 

no’lu Senato kararıyla yaz öğretimi kaldırılmıştır (EK 22). Bu doğrultuda Uludağ Üniversitesi 

http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(8)%20Blok%20egitim%20programi
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2022/Butunleme%20sinavi%20uygulamasina%20gecisle%20ilgili%20yazismalar.pdf
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Tıp Fakültesi’nde her yarıyıl sonunda, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde her dersin 

bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavı dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Uludağ 

Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin 30. maddesinde (EK 23)  

belirtildiği şekliyle, bir dersin arasınavına girerek devam  koşulunu yerine getiren ancak 

yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girdiği halde (FF) (FD) alarak başarısız olan öğrenci 

bütünleme sınavına girebilir. 

 

4. ve 5. dönem, blok eğitim döneminde zorunlu ve seçmeli stajların sonunda yazılı ve 

sözlü sınav yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin staj süresince sergilediği performansı yansıtan 

“staj performans notu”  uygulamaya sokulmuştur. Staj performans notu anabilim dallarının 

staj öğrenci kazanımları doğrultusundaki davranışlar ve bunların belirlenecek kriterleri 

(öğrenci performans karnesi) doğrultusunda puanlanmaktadır (EK 21/1). Staj sonunda 

öğrencinin başarı notu yazılı sınav notu, sözlü sınav notu ve staj performans notu  ile 

belirlenir. Ayrıca blok eğitim döneminde öğrenciler “seminer değerlendirme kriterlerine” 

(EK 21/2) göre değerlendirildikleri birer adet seminer hazırlamak (EK 21/3) ve sunmak (EK 

21/4) zorundadırlar. 

 

Altıncı dönem, Aile Hekimliği döneminde yazılı veya sözlü sınav yoktur. Öğrencilerin 

çalışmaları program çerçevesinde günlük olarak izlenmekte ve öğrencinin başarılı olup 

olmadığı, ilgili kürsü kurulları tarafından belirli ölçütlerle değerlendirilerek staj karnelerine 

işlenmektedir. 

 

Fakültemizde uygulanan tüm bu süreçlerle ilgili bilgi, öğrencinin geçme/kalmasını 

nasıl etkiledikleri, öğrencinin hak ve sorumlulukları (sınav soru ve sonuçlarına itiraz vb) ile 

fakültenin sorumluluklarını ve sistemin işleyişini tarif eden bilgiler “U.Ü.Tıp Fak. Eğitim 

Yönergesi” içinde yer almakta, öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilenme 

gereksinimlerine karşılık gelecek ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde  

http://tip.uludag.edu.tr/egitim10/sinav-uygulamalari.doc adresinde bulunmaktadır. Ayrıca her 

eğitim-öğretim dönemi başında oluşturulan ders programları da bu adreste yer almakta ve 

bağıl değerlendirme ile ilgili bilgi içeren bir kılavuz da (105 soruda kredili sistem)  

“http://oidb.uludag.edu.tr” adresinde yayınlanmaktadır (EK 24). Bundan başka dönem 

başında yapılan bilgilendirme toplantıları (EK 25/1) ve duyurular (hem panolarda, hem de 

http://www.uludag.edu.tr/duyurular.php?kon=621 adresinde) ile öğrencilerin ve öğretim 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(1%20)Performans%20karneleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(2)Seminer%20Degerlendirme%20Formu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(3)%205.Sinif%20Ogrenci%20Seminer%20Bilgilendirmesi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(4)seminer%20ornegi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(4)seminer%20ornegi.pdf
http://tip.uludag.edu.tr/egitim10/sinav-uygulamalari.doc
http://oidb.uludag.edu.tr/
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2024/EK%2024%20105soru-Kredili-sistem.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2025/EK-%2025%20(1)Ogrenciler%20icin%20bilgilendirme%20toplantilari%20duyurusu.pdf
http://www.uludag.edu.tr/duyurular.php?kon=621
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üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Panolardan yapılan duyurulara ait örnekler ve 

bunlara ait senato toplantı kararları EK 25/2’de verilmiştir. 

 

 

3.2.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre tanımlanması 

 

TS:  Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre 

kullanımı açıkça tanımlanmalıdır. 

 

Eğitim programının farklı yıllar ve aşamalarında hangi ölçme-değerlendirme 

yöntemleri kullanılmaktadır? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında her bir ders ve stajın öğrenim 

hedefleri ve ölçme-değerlendirme yöntemleri belirlenmiş ve “Zorunlu Ders Rehberi” (EK 

1/5), “Seçmeli Ders Rehberi” (EK1/6), “4. Sınıf Zorunlu Staj Rehberi” (EK1/8), “5. Sınıf 

Zorunlu Staj Rehberi” (EK1/8) ve “5. Sınıf Seçmeli Staj Rehberi” (EK 1/8) başlıkları altında 

yayınlanmıştır (http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php).  

 

Fakültemizde yıllara göre yapılan sınavlar ve bu sınavların ölçmeyi hedeflediği 

yetkinlik alanları aşağıda sunulmuştur. Dönem I, II  ve III’ de, yani klinik öncesi dönemde her 

ders için bir arasınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. 3.1’de belirtildiği gibi yaz 

öğretimi kaldırılmış, bunun yerine 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren her yarıyıl 

sonunda,  her ders için bütünleme sınavı uygulamasına geçilmiştir. Bütünleme sınavı dersin 

yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Sınavlar teorik olarak işlenen derslerde yazılı sınav, 

uygulamalı derslerde uygulama sınavı şeklinde planlanır.  

 

Zorunlu ve seçmeli derslere ait sınavlarda uygulanan çoktan seçmeli test sınavı, klasik 

yazılı sınav, eşleştirme ve doğru-yanlış testleri, mini sınav, kısa cevaplı sınavlar ve sözlü 

sınavlar bilginin ölçüldüğü sınavlardır (EK 21/5 ve EK 21/6). Uygulama sınavlarında 

genellikle kısa yanıtlı ve yapılandırılmış sınavlar ile bilgi ölçülmektedir. EK 21/7 Histoloji 

Anabilim Dalı’nın uygulama sınav talimatını göstermektedir. EK 21/ 8’de yapılandırılmış 

uygulama sınavlarından örnekler sunulmaktadır. Mesleki Beceri Laboratuarı derslerinde 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2025/EK-25%20(2)%20Ogrenciler%20icin%20panolardan%20yapilan%20duyuru%20ornekleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(8)%20Blok%20egitim%20programi
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(8)%20Blok%20egitim%20programi
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(8)%20Blok%20egitim%20programi
http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(5)zorunlu%20derslerde%20uygulanan%20farkli%20sinav%20ornekleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(6)%20Multidisipliner%20sinav%20sorulari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(7)histoloji%20uygulama%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(8)Yapilandirilmis%20uygulama%20sinavi.pdf
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eğitim rehberleri baz alınarak yapılan sınavlarda  bilgi ve beceri ölçülmektedir (EK 21/9). 

Bazı uygulama derslerinde her dersin bitiminde öğrencilerin hem motivasyonlarını arttırmak 

amacıyla, hem de kendi durumları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla yapılan küçük 

sınavlarda da bilgi ölçülmektedir. EK 21/10, Anatomi Anabilim Dalı’nın bu tarz bir 

uygulamaya yönelik aldığı karar örneğini göstermektedir. Benzer şekilde “Mesleki İngilizce” 

dersinde arasınav öncesi ders yürütücüsünün öğrencilere uyguladığı bir mini sınav örneği EK 

21/11’de sunulmuştur.  

 

Dönem IV ve V’ de, yani blok eğitim döneminde; 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 21/12, EK 

21/13, EK 21/14). Öğrencinin staj süresince sergilediği performansı yansıtmak üzere ilgili 

Anabilim Dalı tarafından hazırlanan “öğrenci performans karnelerinde” (EK 21/1) bilgi, 

beceri veya  tutum unsurları stajın içeriğine göre ölçülmektedir. Ayrıca öğrenciler, hem IV., 

hem de V. dönemde bir adet “seminer” hazırlayıp sunmak zorundadırlar. Öğrencilere dönem 

başında bu konuda yönlendirici bilgilendirme yapılmakta (EK 21/3) ve seminerlerini bu 

doğrultuda hazırlayıp sunmaları istenmektedir. EK 21/4’de bir seminer örneği görülmektedir. 

Seminerler “seminer değerlendirme kriterleri” (EK 21/2) doğrultusunda değerlendirilir.  

 

Altıncı  dönem yani 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 19/1).  

 

Dönem I, II  ve III’ de her yarıyıl sonunda, arasınavda 100 tam not üzerinden verilen 

notun % 50’si ve yarıyıl sonu sınavında 100 tam  not üzerinden verilen notun % 50 katkısı ile 

ham başarı notu oluşturulur, oluşturulan bu başarı notu, bağıl değerlendirme uygulanarak harf 

notuna çevrilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde 

sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL)’nin (50) altında not alan öğrencilerle, ham başarı 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(9)%20MBL%20Degerlendirme%20Rehberleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(10)%20uygulamada%20öğrenci%20degerlendirmesi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(11)%20Mini%20sinav%20ornegi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(11)%20Mini%20sinav%20ornegi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(12)%204.sinif%20%20ic.Hast%20sozlu%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(13)%204.%20Sinif%20Genel%20Cerrahi%20staj%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(13)%204.%20Sinif%20Genel%20Cerrahi%20staj%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(14)%205.sinif%20staj%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(1%20)Performans%20karneleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(3)%205.Sinif%20Ogrenci%20Seminer%20Bilgilendirmesi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(4)seminer%20ornegi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(2)Seminer%20Degerlendirme%20Formu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2019/EK-19%20(1)%20VI.Donem%20Staj%20Karneleri.pdf
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notu, ham başarı notu alt limiti (HBAS)’nin (60) altında kalan öğrenciler başarısız kabul edilir 

ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) 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 ve 

Diğer İşaretler Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31. 

maddesinde tarif edilmiştir http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/yon2.pdf (EK 23). 

 

 Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer ve bütünleme sınavında da yarıyıl 

sonu sınav limiti uygulanır. Bütünleme sınavında 100 tam not üzerinden verilen notun          

% 50’si ve ilgili dersin yarıyıldaki arasınavında 100 tam not üzerinden verilen notun % 50 

katkısı ile yeni bir ham başarı notu oluşturulur. Bu notlar o derse ait bir önceki sınavın bağıl 

not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak bağıl nota (harf notu) çevrilir. Tıp 

fakültesi için YSSL 50, HBAS 60 ve Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKS) 20 olarak 

belirlenmiştir (http://tip.uludag.edu.tr/egitim10/sinav-uygulamalari.doc (EK 23). 

 

Dönem IV ve V’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 oluşacaktır:  

 

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, harf notuna dönüştürme çizelgesindeki not aralıklarına 

uygun olarak (sabit not aralığı) harf notuna dönüştürülmektedir. Stajlarda temel kural başarılı 

veya başarısız olmaktır. Bu nedenle koşullu geçer notlar (DD ve DC notları) 

kullanılmamaktadır. Stajlarda 100 üzerinden 60 ve üzerinde not alan öğrenci başarılı olmakta, 

60’ın altında olan tüm notlar FF başarısız olarak ifade edilmektedir. 60 ve üzerindeki notlar 

ise aşağıdaki aralıklara göre harf notuna çevrilmektedir (EK 23: U.Ü.Tıp Fak. Eğitim 

Yönergesi madde 17). 

 

http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/yon2.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023
http://tip.uludag.edu.tr/egitim10/sinav-uygulamalari.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023/EK-23%20(2)%20Tip%20Fak%20Egitim%20yonergesi.pdf


 94 

Harf notu Başarı derecesi Ağırlık katsayısı Ham not aralıkları 

FF        Başarısız 0.00 59 ve altı 

CC        Geçer 2.00 60-68 

CB        Orta 2.50 69-76 

BB        İyi 3.00 77-84 

BA        Pekiyi 3.50 85-92 

AA        Mükemmel 4.00 93-100 

 

Öğrencinin devam ettiği ancak başarısız olduğu her staj için bir bütünleme sınavı 

(yazılı ve sözlü) yapılır. Öğrencinin staja devamı sırasında aldığı performans notu, bütünleme 

sınav notlarıyla birlikte değerlendirilerek yeni staj başarı ham notu hesaplanır. Bütünleme 

sınavında da yukarıda belirtilen katkı oranları kullanılır ve harf notuna dönüştürme sabit not 

aralığı kullanılarak yapılır. 

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2.00 olan ve blok eğitim dönemlerindeki 

tüm staj (seçmeli stajlar dahil) ve öğrenci seminerlerini başarmış olan öğrenci aile hekimliği 

dönemine geçer. Aile Hekimliği dönemindeki stajların başarı ile tamamlanmış sayılması için 

birim sorumlularının öğrencilerin çalışmalarını “yeterli” ve “başarılı” bulmaları 

gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda belirtilen “beceri karneleri” veya “staj karneleri” 

kullanılmaktadır. Öğrenciler (intörnler) stajlarda “staj karnesi” ile değerlendirilmektedir. 

Karneler her bir öğrencinin gerçekleştirmesi gereken aktiviteleri, bulunması gereken staj 

birimlerini, yapması gereken girişimleri veya kazanması gereken beceriyle ilgili çalışmaları, 

(bazen sayısını da) belirten çizelgeler şeklindedir. Öğrencilerin başarılı olup olmadığı, ilgili 

kürsü kurulları tarafından belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek staj karnelerine 

işlenmektedir. Başarısız olan öğrenciler, birim sorumlularının belirttiği sürelerle ve 

çalışmaları yeterli bulununcaya kadar, o birimdeki çalışmaları tekrarlar. 

 

Her eğitim-öğretim yılı başında BDKS,  HBAS ve Bağıl Değerlendirme Sistemi ile 

değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Üniversite Senatosunca belirlenmektedir. Belirlenen 

bağıl değerlendirme parametreleri (BDS parametreleri), öğrencilere ve öğretim üyelerine hem 

panolardaki ilanlar (EK 25) ve toplantılarla hem de 

http://www.uludag.edu.tr/duyurular.php?kon=621  adresinden duyurulmaktadır . 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2025
http://www.uludag.edu.tr/duyurular.php?kon=621
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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/akademikegitimprogramlari.php” adresinde yer almaktadır 

(EK 1, EK 23, EK 24).  

 

 

3.3.  Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı 

 

TS:  Tıp Fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda her aşama/sınavda 

çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerini (nesnel yapılandırılmış klinik sınav, mini 

klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, 

portfolyo, bireysel performans gözlenmesi, ölçekler vb) mutlaka kullanmalıdır. 

   

Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda çoklu değerlendirme gereç ve 

yöntemleri uygulanıyor mu?  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 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 

- Mini sınavlar 

- Sunum yapma 

- Beceri karneleri  

- Performans karnesi 

- Staj karnesi 

http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2024/EK%2024%20105soru-Kredili-sistem.pdf
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Eğitim programımızda eğitim müfredat açıklamasında (EK 1/3) ve ders rehberlerinde 

(EK 1/5, EK 1/6) görüldüğü gibi, ilk 6 yarıyıl boyunca öğrencilerimize temel bilgilerin 

verilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla ilk üç dönemde yapılan arasınav ve yarıyıl sonu 

sınavlarında genel olarak öğrencilerin bilişsel düzeyi ölçülmektedir. Bu tür sınavlar, bu 

standardın 3.2 bölümünde tanımlanmış ve örneklendirilmiştir (EK 21/5, EK 21/6, EK 21/8). 

Bu örneklerden de görüleceği gibi, sınavlarda Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki (Kan, 

A., Doğan N.,Eğitimde ölçme ve  Değerlendirme, syf 82-109, 2009, Atılgan, H.(editör), 4. 

Baskı, Anı yayıncılık, Ankara) tüm düzeylerin ölçülmesini sağlayacak çeşitli tipte sorular yer 

almaktadır (EK 21/5, EK 21/8). EK 21/6’da bulunan multidisipliner soru örnekleri de, 

programımızda 3. yarıyıldan itibaren amaçlanan entegre öğrenmeyi destekleyen ve 

değerlendiren sınavları göstermektedir. Bu dönemdeki bazı uygulamalarda her dersin 

bitiminde yapılan küçük sınavlar (EK 21/10- 8.md) ile öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini 

izlemeleri ve motive olmaları sağlanmaktadır. Yine bu dönemde (1., 2. ve 6. yarıyıllar) 

programda yer alan “Mesleki Beceri Laboratuarı” 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 21/9). 

 

 Blok eğitim döneminde, öğrencinin beceri ve tutum kazanması esasına dayalı olarak, 

onun pratisyen hekim olarak alması gereken temel bilginin 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 4. 

dönem Genel Cerrahi Stajı’nın amaç, hedef ve öğrenci kazanımları doğrultusunda hazırlanan 

soru ve sınav tiplerinin kullanıldığı bir değerlendirme bütünü EK 21/13’ de verilmiştir.  

Ayrıca 3.2’de açıklandığı gibi blok eğitim döneminde hazırlanması ve sunulması zorunlu olan 

seminerler ile öğrencinin bilgi/sentez/yorum/davranış/tutum açılarından değerlendirilmesi 

sağlanmaktadır (EK 21/4).  

 

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 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(3)%20Egitim-mufredat-aciklama.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(5)%20Zorunlu-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201/EK%201(6)%20Secmeli-ders-rehberi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(5)zorunlu%20derslerde%20uygulanan%20farkli%20sinav%20ornekleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(6)%20Multidisipliner%20sinav%20sorulari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(8)Yapilandirilmis%20uygulama%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(5)zorunlu%20derslerde%20uygulanan%20farkli%20sinav%20ornekleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(8)Yapilandirilmis%20uygulama%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(6)%20Multidisipliner%20sinav%20sorulari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(10)%20uygulamada%20öğrenci%20degerlendirmesi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(9)%20MBL%20Degerlendirme%20Rehberleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(13)%204.%20Sinif%20Genel%20Cerrahi%20staj%20sinavi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2021/EK-21%20(4)seminer%20ornegi.pdf
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staj programına uygun öğrenci karneleri kullanılarak öğrencinin staj başarısı 

değerlendirilmektedir (EK 19/1).  

Uludağ Üniversitesi’nin 2001 yılında Bolonya 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 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. Bağıl değerlendirme sistemi ile ilgili bilgiye fakültemiz web sayfasından 

(http://oidb.uludag.edu.tr) ve http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php 

adreslerinden ulaşılabilir (EK 1, EK 23, EK 24). 

 

GS:  Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme ile ilgili gelişmeler izlenmeli ve güncel 

yöntemler kullanılmalıdır. Tıp Fakültelerinde uygun yöntemlerle öğrencilerin bireysel 

gelişimleri izlenerek geri bildirim verilmelidir. 

 

Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda güncel değerlendirme gereç ve 

yöntemleri uygulanıyor mu? 

 

Fakültemiz eğitim programında/ders tanımlarında yer alan amaç ve hedefler 

doğrultusunda 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 

olmaları için, bu konuya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Öğretim üyelerine yönelik 

olarak düzenlenen eğiticilerin eğitimi kursları içerisinde de ölçme değerlendirme yöntemleri 

hakkında bilgi verilmektedir (EK 26/1, EK 26/2). Bu kurslara katılan öğretim üyesi listesi 

EK 26/3’de verilmiştir. Fakültemizde  yılından beri sürdürülmekte olan bu etkinliğe öğretim 

üyelerinin % 99’u katılmıştır.  Ayrıca Dekanlık bünyesinde oluşturulan “Ölçme ve 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2019/EK-19%20(1)%20VI.Donem%20Staj%20Karneleri.pdf
http://oidb.uludag.edu.tr/
http://tip.uludag.edu.tr/akademikegitimprogramlari.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2024/EK%2024%20105soru-Kredili-sistem.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2026/EK-26%20(1)%20Egiticilerin%20Egitimi%20Kurs%20Programi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2026/EK-26%20(2)%20Olcme%20deg%20kursu%20katilim%20belgesi.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2026/EK-26%20(3)%20Egiticilerin%20%20egitimi%20%20katılımcı%20liste.pdf
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Değerlendirme Kurulu” tarafından Ocak 2010 tarihinden itibaren, ölçme ve değerlendirmede 

güncel yöntemler hakkında, öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları/eğitimleri 

düzenlenmektedir (EK 26/4, EK 26/5). 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. IV., V. ve VI. dönemlerde 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.  

 

Fakültemizde özellikle arasınavlardan sonra sınav sorularının öğrencilere ilan edilmesi 

ve bazı uygulamalarda her dersin bitiminde yapılan küçük sınavlar ile öğrencilerin kendi 

öğrenme süreçlerini izlemeleri ve öğrenme/çalışma becerilerinde düzenleme ya da iyileştirme 

yapabilmeleri sağlanmaktadır. 

 

 

3.4.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği 

 

TS:  Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerliği mutlaka 

değerlendirilmelidir 

 

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. Arasınav ve yarıyıl sonu  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. Böylece sınavlar her öğrenim hedefini 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2026/EK-26%20(4)Olcme%20degerlendirme%20grubu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2026/EK-26%20(5)Olcme-degerlendirme%20egitimi%20programi.pdf
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kapsayan sorulara yer verilerek yapılandırılmaktadır. Ekteki tablolarda, sınavlarda sorulan 

sorular ile derslerin amaç ve hedeflerinin eşleştirilmesine örnekler gösterilmektedir (EK 27).  

IV. ve V. dönemde ise bu organizasyonu yapan staj koordinatörleri tarafından yazılı ve 

sözlü sınavlarda sorulacak soruların öğrenim hedefleri doğrultusunda hazırlanmış olmasına 

dikkat edilmektedir. EK 21/13 ve EK 21/14’de Genel Cerrahi ve Nöroşirürji stajlarının 

programda yayınlanan amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan yazılı ve sözlü sınav 

sorularına örnekler görülebilir.   

 

Mesleki Beceri Laboratuarı 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 21/1, EK 21/9). 

 

Arasınav ve yarıyıl sonu sınavları yapıldıktan sonra, en kısa zaman içinde, sorular ve 

cevapları ders yürütücüsü tarafından öğrencilerin görebilecekleri şekilde panolarda ilan 

edilmekte, böylece öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve öğretim üyeleriyle soruları 

tartışma olanağı sağlanmaktadır.  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2009-2010 yılında sınavların yapı ve kapsam 

geçerliğini daha iyi sağlamak amacıyla yapılandırılan “Ölçme ve Değerlendirme Kurulu” 

tarafından, Ocak 2010 tarihinden itibaren sınavların soru analizleri yapılmaktadır (EK 28). 

Çoktan seçmeli sınavların okunmasını takiben soruların analizi yapılarak “sınav 

değerlendirme raporu” hazırlanıp Dekanlık tarafından ders yürütücülerine gönderilmekte, 

ders yürütücüleri bu raporu ilgili öğretim üyeleriyle paylaşmaktadır. 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.  

 

GS:  Tıp Fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği 

değerlendirilmelidir. 

 

Değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği test ediliyor mu? 
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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 yapılabilecektir. 

 

 

3.5.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrenmeyi desteklemesi  

 

TS:  Tıp Fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, mutlaka öğrenmeyi motive edecek ve 

bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde planlanmalıdır. 

 

 

Değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi destekliyor mu? Biçimlendirici 

değerlendirme yöntemlerine yer veriliyor mu? 

 

Eğitim sistemimizde yer alan değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi çeşitli şekillerde 

desteklemektedir. Arasınav ve yarıyıl sonu sınavları yapıldıktan sonra, sınav geri bildirimi 

yapabilmek amacı ile sınav bitimini takiben en kısa zaman içinde, sorular ve cevapların ders 

yürütücüsü tarafından ilan edilmesi ile öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve öğretim 

üyeleriyle soruları 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 (EK 28).  

Eğitim süreci içinde öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve motivasyonlarını arttırmaya 

yönelik olarak mini sınavlar (EK 21/11) ya da uygulama derslerinde dersin bitiminde küçük 

sözlüler de yapılmaktadır (EK 21/10). Bu şekilde sadece öğrencinin değil dersi verenin de 

hangi konularda (eksik/tam anlaşılmayan) geliştirme yapacağını saptaması sağlanmaktadır. 

Özellikle ilk üç dönemdeki değerlendirme sürecinde uygulanan çoktan seçmeli sınavlarda 

multidisipliner entegre ve farklı bilişsel düzeyleri değerlendiren soruların kullanılması (EK 

21/5 ve EK 21/6), 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 (EK 21/1) öğrencilerin 

bireysel gelişimlerini göstermektedir. Ayrıca, 2009-2010 yılında ham başarı notu alt sınırının 
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60’a çıkartılmasının da öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı, öğrenmeyi destekleyici bir 

uygulama olduğu düşünülmektedir. Nitekim bireysel ders ölçeğinde, sınıf not ortalamaları 

dikkate alınarak HBAS’nın 40 olduğu 2008-2009 yılı ile HBAS’nın 60 olduğu 2009-2010 yılı 

karşılaştırıldığında, aşağıdaki tabloda  görüldüğü gibi son yılda not ortalamasına dayanan sınıf 

düzeyleri yükselmiştir. 

  

Tablo 3.1: 2008-2009 ve 2009-2010 yılları zorunlu derslerin sınıf düzeylerinin 

karşılaştırması
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Her şeyden önce, kredili sistemin amacı öğrenmenin iyileştirilmesidir. Öğrenmenin 

iyileştirilmesi ise “öğrenmenin öğretilmesi”, “problem çözme yeterliliklerinin geliştirilmesi” 

gibi özellikler içerir. Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde ders sayısı azaltılmış ve 

değerlendirme süreci yarıyıllara indirgenerek kısaltılmıştır. Sistem öğrenci merkezlidir, 

öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verirken başarıyı ödüllendirmeyi, 

başarısızlığı zorlaştırmayı esas alır. Uyguladığımız bağıl değerlendirme sistemi mutlak değil, 

görecelidir. Bu sistemin amacı öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken, sadece 

bilgi düzeyini değil, başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer 

faktörleri de hesaba katmak, sınav sonuçlarını standardize etmek, her zaman ve her koşulda 

yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektir. Kredili sistemin öğrencilere 

açıklandığı EK 24 (Sayfa 38-39)’deki 61-65. sorularda da görüleceği gibi öğrencinin genel 

akademik not ortalaması onun hem her yarıyılda alabileceği kredi yükünü (kaydolabileceği 

ders sayısını), hem de koşullu geçer (DC ve DD) not aldığı derslerden başarılı ya da başarısız 

sayılmalarını belirlemektedir. Bunun yanı sıra üstün başarı gösteren öğrenciler (GANO’su 
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3.00-4.00) onur ve yüksek onur öğrencileri olarak ilan edilmekte ve belge ile 

ödüllendirilmektedirler.  

 

Sınavların sayısı ve yapısı, multidisipliner entegre sorular gibi eğitim 

programındaki farklı bileşenleri bir araya getirecek, entegre öğrenmeyi destekleyecek 

şekilde planlanıyor mu? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı, entegrasyonun hem öğrenmeyi 

kolaylaştırmak, hem de hekimlik uygulamalarına uyum sağlamak açısından büyük önem 

taşıdığı bilinciyle hazırlanmış ve programda hem yatay hem dikey entegrasyonun 

sağlanmasına dikkat edilmiştir. Eğitim programımızın ilk üç döneminde yer alan dersler 

bireysel ve entegre unsurların bir bütünü olarak yapılandırılmıştır. Dikey entegrasyon için bir 

disipline ait konular yıllar ilerledikçe geliştirilerek sunulmaktadır. Böylece belli bir sistemi 

ilgilendiren farklı disiplinlere ait teorik ve uygulamalı dersler bir ders grubu içinde entegre 

edilerek verilmektedir. Bu konuyla ilgili 2 ayrı örnek (enfeksiyon hastalıkları ve 

hipertansiyon), standart 2.5’de (ÖDR sayfa 46-48) detaylı olarak açıklanmıştır. Tüm 

sınıflardaki bireysel veya entegre derslerde, belirlenmiş amaçlar/hedefler doğrultusunda çoklu 

ve güncel ölçme ve değerlendirme gereç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Farklı disiplinleri 

içeren sorular, multidisipliner entegre sorular eğitim programındaki farklı bileşenleri bir araya 

getirecek, entegre öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlanmaktadır. EK 21/6 entegre olarak 

yürütülen iki dersin farklı disiplinlere ait soruları örnek olarak sunulmuştur.  

 

Öğrenci başarısının takibi yarıyıl sonlarında öğrenci başarı oranları çıkartılarak 

değerlendirilmektedir. Tablo 3.2’de son iki yıllık öğrenci başarı oranlarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Geçme notu (ham başarı notu alt limiti) 60 olarak değiştirilen 2009-2010 Güz 

yarıyılında başarı oranının 0.85’e düştüğü ancak Bahar yarıyılında tekrar 0.91’e yükseldiği 

dikkati çekmektedir. Diğer taraftan, Tablo 3.1’de de gösterildiği gibi 2009-2010 Güz 

yarıyılında başarı oranlarında azalma eğilimi olmasına rağmen sınıf düzeyleri bir önceki yıla 

göre yükselmiştir. Bu da bu uygulamanın öğrenci performansını pozitif yönde etkilediğine bir 

örnektir.  
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Tablo 3.2: Son iki yıllık öğrenci başarı oranları 

 

*Ham başarı notu alt limiti 60’a çıkarılmıştır. 

 

 Ölçme değerlendirme yöntemlerimizin entegre öğrenmeyi desteklemesi amacıyla 

sınavlarımızda, farklı disiplinlere ait bilgilerin kullanılarak yanıtlanabileceği sorulara yer 

verilmektedir. Bunlara ait örnekler EK 21/6 ’da sunulmuştur. Bunun yanı sıra 

programımızdaki dikey entegre yapılanma birbirini takip eden dönemlerde, birbiri ile ilişkili 

derslerin sınıf  başarısını etkilemektedir. Örnek olarak, EK 29’da II. Dönem- TIP 2007 Kalp 

Dolaşım  Solunum Sistemi dersi, III. Dönem- TIP 3005 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 

dersi ve IV. Dönem- TIP 4048 Kardiyoloji stajından alınan notlar öğrenci bazında 

listelenmiştir. Bu verilere ait istatistiki değerlendirme sonuçları (ortalamalar ve korelasyonlar) 

Tablo 3.3’de verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi,  birbiri ile ilişkili bu üç derste alınan 

notlar arasında pozitif anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Bu da bu derslerdeki öğrenci 

başarısının bir alt yıldaki başarı ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 

 

Tablo 3.3: Birbirini takip eden yıllarda alınan üç zorunlu dersin sınıf başarı  

ortalamaları ve korelasyonlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başarılı Öğrenci 

Sayısı (1) 

Toplam Öğrenci 

Sayısı (2) 

Başarı Oranı (1/2) 

2008-2009  güz 693 738 0,94 

2008-2009  bahar 897 956 0,94 

2009-2010  güz * 588 689 0,85 

2009-2010  bahar * 854 938 0,91 
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Ortalama 58.95 61.09 71.02 

Standart Sapma 10.70 12.18 10.65 

KORELASYONLAR  

TIP 2007 1.00 

 

0.742 

P<0.001 

0.499 

P<0.001 

TIP 3005  1.00 0.395 

P<0.001 

TIP 4048   1.00 
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GS:  Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmeli, 

değerlendirilmeli ve gösterilmelidir. 

 

 

Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izleniyor, 

değerlendiriliyor ve gösteriliyor 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 30/1, EK 30/2, EK 30/3, EK 30/4, EK 30/5, EK 30/6, EK 30/7, EK 

30/8).     

 

Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlığının izlenmesinde öğrenci başarı 

oranları da kullanılmaktadır. Akademik kurullarda derslerin yıllara göre karşılaştırmalı başarı 

durumları tüm öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır (Tablo 3.2). Ayrıca değerlendirmenin 

yararı ile ilgili diğer bir çalışma da sınavlardan sonra soru analizlerinin yapılıp ders 

yürütücülerine gönderilmesi ve diğer öğretim üyeleri ile soruların değerlendirilmesidir. 
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4. ÖĞRENCİLER  
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4.1. Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika  

 

TS:  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? 

Orta Öğretim Kurumlarının sayısal ağırlıklı bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler, 

ÖSYM tarafından yapılan Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre, Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ne yerleştirilmektedirler.  

 

Öğrenci kontenjanları,YÖK tarafından, her öğretim yılı için fakültelere sorulmakta ve 

her fakülte tarafından belirlenen kontenjanlar her yıl YÖK’e bildirilmektedir. Doğal olarak bu 

uygulama Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi için de geçeli olmaktadır. Fakültemize, ÖSYS ile 

yerleşen öğrencilere ek olarak, lise birincileri, TÜBİTAK, 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) kontenjanından ve ÖSYS özel kontenjanından  

(ilk üç yıl yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde okuduktan sonra geri kalan eğitimlerini 

Fakültemizde tamamlamak üzere) ve  bazen Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri 

Tıp Fakültesini kazanmasına rağmen, sağlık koşulları nedeniyle orada okuyamayacak olan 

öğrenciler de, ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirilmektedir. Bunlara ek olarak her yarı yıl 

için “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde belirlenen kontenjan ve koşullar doğrultusunda 

öğrenci alınabilmektedir.   

 

Fakültemizde yürütülen eğitim programının özellikleri, insan gücü ve altyapı 

kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında Uludağ Üniversitesi 

Rektörlüğüne ve YÖK’e iletilmek üzere sunulmuş belgeler bulunmaktadır. Buna göre 2010-

2011 Eğitim Öğretim yılı için tüm sayının 240 öğrenciyi aşmaması önerilmiştir (EK 31).    
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GS:  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 satısıyla ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda çalışması ve katkısı olmuş mu? 

Fakültemiz tıp eğitiminde öğrenci seçimi ve sayısı, öğrenci/öğretim üyesi planlaması, 

tıp eğitiminde yeterlik gibi konularda ulusal görüş oluşturmak üzere yapılan faaliyetlerde yer 

almaya özen göstermektedir. UU Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın katılımı ile gerçekleşen 

toplantılara örnekler EK 31/11’de verilmiştir. Dekanımız, Tıp Fakültesi Dekanlar Konseyinin 

düzenlediği toplantılara, Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme 

Sempozyumuna ve Üniversite Hastaneler Birliği Derneği toplantısına katılmışlardır.  

 

4.2.  Öğrenci temsiliyeti  

 

TS:  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? 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, her eğitim-öğretim yılı başlangıcında, YÖK 

tarafından yayınlanmış Yönetmelik çerçevesinde, “Öğrenci Sınıf Temsilcilikleri” ve “Fakülte 

Temsilcisi” seçimi yapılmaktadır.  

 

Öğrenci Sınıf Temsilcileri, Ocak 2010 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Eğitim 

Komisyonuna katılmaktadırlar. Öğrenci temsiliyeti ile ilgili belgeler EK 32’da yer 

almaktadır. 

 

İlk üç sınıfta sınıf temsilcilerinin ve öğrencilerin önerileriyle arasınav ve yıl sonu sınav 

takvimi hazırlanmaktadır. Bu öğrencilerin görev ve sorumluluklarına ilişkin maddeler 

yönergemizde yer almaktadır. 
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GS:  Tıp Fakültelerinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin yer 

alması için temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir.  

 

Öğrenci temsiliyeti tanıtılıyor ve katılım özendiriliyor mu? 

2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci sınıf temsilcileri eğitim 

komisyonu toplantılarına düzenli olarak katılmaya ve karar alma ve öneriler üretme sürecine 

aktif olarak katkıda bulunmaya başlamışlardır. 

Öğrenci Sınıf Temsilcileri ve Fakülte Temsilcisi dışında, her sınıfı temsilen Yönetim 

tarafından belirlenen öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerde yer almaya 

başlamışlardır. Ayrıca son sınıf eğitiminin düzenlenmesi, geri bildirimleri doğrultusunda 

yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi  amacıyla 6. sınıf Aile Hekimliği dönemi öğrenci 

temsilcileri de belirlenmiştir. Bu öğrencilerle periyodik toplantılar yapılmakta ve eğitim-

öğretim sürecine aktif katkıları sağlanmaktadır (EK 32).  

 

 

4.3.  Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri  

 

TS:  Tıp Fakültelerinde öğrenciler için akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı 

hizmetleri mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir. 

 

Öğrencilere akademik ve sosyal anlamda akademik danışmanlık hizmeti 

sağlanıyor mu? 

Fakültemizde tüm öğrenciler (1-6. sınıf öğrencileri) için akademik, sosyal ve kariyer 

danışmanlığı hizmetleri Şubat 2010’dan itibaren başlamıştır. Bu danışmanlık öncelikle 

öğrencinin akademik başarısını desteklemeye ve arttırmaya yönelik olup, aynı zamanda sosyal 

gelişimi için de destek sağlamayı amaçlamaktadır. Her öğretim üyesine klinik öncesi 

dönemde yaklaşık 10, klinik dönemde ise 3-4 öğrenci verilmektedir. Ayrıca her öğretim 

üyesinin 1-2 yabancı uyruklu öğrenciye de danışmanlık yapması sağlanmaktadır. Danışman 

öğretim üyelerinin öğrencileriyle kendi belirledikleri zamanlarda toplantı yapmaları 

öngörülmektedir.   
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Öğrencilere kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanıyor mu? 

Bunun dışında Tıp Fakültesinin bir topluluğu olan UBİAT çalışmaları çerçevesinde, 

her ay bir öğretim üyesi ile öğrencileri buluşturmakta, öğretim üyesinin tecrübesini 

öğrencilere aktarmasını sağlamakta, öğrencilerin gelecekle ilgili sorularını yanıtlamaktadırlar 

(EK 33/1).  

 

GS:  Tıp Fakültelerinde akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri 

öğrenciler ve mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir. 

 

Akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanıyor mu? 

Fakültemizde yukarıda açıklanan akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı 

çalışmalarının yanı sıra, 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin sırasıyla 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine 

danışmanlık yapması da planlanmaktadır. 

 

Ayrıca 2002 yılında kurulmuş bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar 

Derneği’nin amaçlarından biri olan öğrencilere danışmanlık yapmak bugüne kadar 

yapılamamış olmasına rağmen bundan sonra planlı toplantılarla yapılmaya çalışılacaktır. 

Ancak mezun öğrencilerin birbirleriyle tanışmalarının sağlanması amacıyla sosyal etkinlikler 

yapılmış ve dönem toplantıları düzenlenmiştir. 

 

 

4.4.  Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar  

 

TS:  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? 
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Uludağ Üniversitesi genelinde ve Tıp Fakültesi içinde öğrencilere sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif olanaklar sağlanmaktadır. Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı bünyesinde Öğrenci Toplulukları çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemizde 

düzenlenen Spor Oyunları’nda Fakültemizin takımları temsil edilmektedir. Kültürel etkinlik 

olarak da Fakültemizin Tiyatro Topluluğu her yıl bir oyun sahneye koymaktadır. Öğrenci 

topluluklarının faaliyetlerine ait örnek liste ektedir (EK 15) 

 

GS:  Tıp Fakülteleri öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katılmaları 

özendirmeli ve katılımlarının akademik başarı değerlendirmelerine katkısını 

sağlamalıdır. 

Tıp Fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile 

öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimlerinin arttırılmasını sağlamalıdır. 

Tıp Fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iş gibi 

ekonomik destek olanakları sağlamalıdır. 

 

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak sağlanıyor mu? 

Gereksinimi olan öğrencilere burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik destek 

olanakları sağlanıyor mu? 

 

Öğrenci topluluklarından İnsancıl Tıp Topluluğunun “Köy Projesi”, Sağlık ve Etik 

Düşünce Topluluğunun “Çadır Projesi” ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Topluluğunun (UBİAT) “Öğrenci Kongresi” her yıl düzenlenmektedir. Her üç etkinliğe de 

öğrencilerin ve öğretim üyelerinin katılımı duyurulmakta ve özendirilmektedir.  

 

Tıp Fakültesi Burs Komisyonu, her eğitim-öğretim yılı başında, Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu, TEV, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından fakültemize ayrılan 

kontenjan çerçevesinde öğrencilerimizi belirleyip kurumlara önermektedir. Üniversitemiz 

tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımı da sağlanmaktadır.   

 

Gönüllü öğretim üyelerinin maaşlarından istedikleri miktarda aktardıkları paralarla 

oluşturulan burs havuzundan başarı ve gereksinim kriterlerine uygun olan öğrencilere burs 
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verilmektedir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 45 öğrenciye burs verilmektedir. Bu 

öğrencilerin 31’i geçen yıldan başarı ile devam eden öğrenciler olup 14’ü bu yıl belirlenmiş 

kriterlere göre seçilen öğrencilerdir. Ayrıca bir yabancı uyruklu araştırma görevlisine de 

destek bursu verilmektedir. Öğretim üyelerinin maaşlarından gönüllü olarak yaptıkları 

katkıyla oluşturulan bu burs 1999 yılından beri sürdürülmektedir ve karşılıksızdır (EK 34/1; 

EK 34/2).  

 

YÖK’ün 20.10.2009 tarih ve 33918 sayılı ve “Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi 

Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” adlı yazısı ile fakültelerden her 

yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde isteyen ve ihtiyaç sahibi öğrenciler kütüphane, eczane 

vb. öğrencilerin çalışabileceği yerlerde istihdam edilmektedirler (EK 35). Bu düzenleme 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının gözetiminde yapılmaktadır. 2009-

2010 eğitim-öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle bu istihdam gerçekleştirilememiştir. 2010- 

2011 Eğitim-Öğretim yılında 14 öğrenciye yarı zamanlı iş olanağı sağlanacaktır. 

 

Ayrıca isteyen öğrenciler Bursa Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu ve Türk MSIC’a üye 

olabilmektedirler.  

 

 

4.5.  Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim  

 

TS:  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? 

Öğrenci işleri bürosu öğrencilerin gereksinimlerine/sorularına yanıt verecek 

şekilde yapılandırılmış mıdır? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, öğrencilerle, her aşamada “Duyuru Panosu”, 

“Duyuru Ekranı” ve Tıp Fakültesi internet sayfası üzerinden sürekli ve düzenli iletişim 
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sağlanmaktadır. Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Şefi başkanlığında her sınıfın ayrı bir sorumlu 

elemanı yardımcılığında, öğrenci ile ilgili her türlü eğitim işlemleri (kayıt, ders seçimi, ders 

listesi, sınav listeleri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydı, öğrenci belgesi, not 

dökümü ve her türlü kişisel belge hazırlanması) yapılmaktadır (EK 25). Öğrenci İşleri 

Bürosunda çalışanların listesi ekte sunulmuştur (EK 36/1).  

 

Her öğrencinin e-posta adresi ve telefon numarası Öğrenci İşleri Bürosunda kayıtlıdır. 

Öğrenci ile olan iletişimler bu kayıtlar üzerinden yapılmaktadır.  

 

Öğrencilerin Öğrenci İşleri Bürosuna başvuruları bizzat gelerek, dilekçe yazarak, e-

posta yoluyla, telefonla alınmaktadır. En kısa zamanda başvuruları yanıtlandırılmaktadır. 

Öğrencilerin Öğrenci İşleri Bürosundan memnuniyetleri her yıl bir anket uygulanarak 

değerlendirilmesi planlanmıştır (EK 36/2). 

 

GS:  Tıp Fakülteleri tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkin katılımını sağlayacak şekilde örgütlenmelerini (öğrenci konseyi vb) 

sağlamalıdır. 

 

Tüm öğrencilerin eğitim yöntemine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını 

sağlamaya yönelik bir örgütlenme oluşturulmuş mudur? 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi her yıl seçilen öğrenci sınıf temsilcileri arasından bir 

fakülte temsilcisi belirlenmekte ve bu temsilcinin Üniversite Öğrenci Konseyine katılımı 

sağlanmaktadır (EK 32).  

 

Öğrenci sınıf temsilcileri görev ve sorumlulukları doğrultusunda sadece eğitim 

komisyonunda görüş belirtmekle kalmayıp, eğitimle ilgili diğer öğrencilerin her türlü görüş ve 

önerilerini yönetime iletmektedirler.  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin eğitimsel süreçlere daha aktif 

katılımlarının sağlanması amacıyla, gerek öğrenci temsilcilerinin görev, yetki ve 
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sorumlulukları artırılmaya çalışılmakta ve gerekse TURK-MSIC topluluğunun 

güçlendirilmesi aracılığıyla daha etkin bir öğrenci eğitim örgütlenmesi yapılandırılmaya 

çalışılmaktadır.  

 

Öğrencilerin eğitim programının yürütülmesindeki aktif katılım örneklerinden birisi 

2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda yaşanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

kredili sistem uygulamaları gereği yaz öğretimi uygulaması yapılmakta iken, bu uygulamada, 

8 yıllık dönem boyunca, program ve uygulama açısından sorunlar olduğu saptanmış ve yaz 

öğretiminin gereği gibi uygulanmadığı ve öğrenci mağduriyeti yaşandığı belirlenmiştir. Bu 

konu, gerek yönetim kademelerinde ve gerekse eğitim komisyonlarında defalarca 

tartışıldıktan sonra, yaz öğretimi yerine bütünleme uygulamasının getirilmesi ön kararı 

alınmıştır. Karar kesinleşmeden önce konu öğrencilerle paylaşılmıştır. Öğrenciler kendi 

yapılandırdıkları toplam 4 sorudan oluşan anketi kendi aralarında uygulayarak, sonuçlarını 

Dekanlığa bildirmişlerdir. Anket sonuçları öğrencilerin büyük bir çoğunlukla bütünleme 

uygulamasına geçilmesi isteğini desteklediklerini göstermiştir. Bu sonuçların da desteklediği 

bir rapor (EK 37) dekanlık tarafından oluşturularak Rektörlük makamına sunulmuş ve 2010-

2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda yaz okulu uygulamasına son verilmesi kararı alınmıştır (EK 

22).  
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5.1  Program Değerlendirme Sistemi 

 

TS:  Tıp Fakültelerinde nicel ve/veya nitel yöntemlerin kullanıldığı sürekli ve 

sistematik eğitim programı değerlendirme sistemi ve planı mutlaka bulunmalıdır. 

Program değerlendirme sistemi, mutlaka, düzenli olarak toplanan öğretim üyesi ve 

öğrenci geribildirimleri ve eğitim programı hedefleriyle ilişkilendirilmiş öğrenci 

performansı izlemlerini kapsamalıdır.  

 

Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir uygulama 

var mıdır? 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı sürekli ve 

sistematik bir eğitim programını değerlendirme sistemi ve planı vardır. Bu sistem, esas olarak 

öğrenciler, öğretim üyeleri, mezunlar ve diğer ilgililerden alınan geri bildirimler ve yapılan 

değerlendirmeler ile tıp fakültesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda eğitim programının 

gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yapılan çabaların tümünü kapsamaktadır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim programı değerlendirme sistemi 

kapsamında; 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 ve eğitim komisyonu takip eder. 

Bugün uygulanan eğitim modeli 2001-2002 Eğitim-öğretim yılında Üniversite olarak 

Bolonya sürecine uyum amacıyla benimsenmiştir. Sistemin yürürlüğe girmesi sırasında eğitim 

programımız da yeniden yapılandırılmıştır. Programın yapılandırılmasında ulusal çekirdek 

eğitim programı (ÇEP) referans olarak alınmış, bu çerçevede program hazırlıkları Rektörlük, 

Dekanlık, Eğitim Komisyonu, Anabilim Dalları ve Anabilim Dallarının ÇEP ile ilgili 

çalışmaları yürütecek temsilcilerinin karşılıklı işbirliği ve görüş alış verişi ile yapılmıştır. Bu 

süreçle ilgili öğelerin işleyişi bu konudaki yazışmalardan örnekler ile EK 3’ de verilmiştir. 

 

Eğitim modelimiz bugünkü haliyle, esasen farklı disiplinlerin tek tek veya entegre 

olarak yer aldığı ve kredili eğitim sistemi kurallarına göre yürütülen bir program şeklindedir. 

Genel olarak I. Dönemdeki derslerde Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Biyoistatistik, Histoloji 
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ve Embriyoloji gibi disiplinlerin bağımsız dersleri yer alırken, Dönem II den itibaren 

disiplinlerin sistem esaslı entegrasyonu hakim olmaktadır. Eğitim modelimiz eğitim 

programının öz değerlendirmesinin yapıldığı 2. standardın 1. ve 5. kısımlarında detaylarıyla 

anlatılmaktadır. Programın detayları 6 yıllık eğitim planının günlük dökümünün verildiği 1.-

6.yarıyıl ders programları ve staj programlarının verildiği blok eğitim programlarında 

açıklanmaktadır (EK 1).  

 

Eğitim programını değerlendirmede hangi model, yaklaşım ve yöntemler 

(nicel/nitel) kullanılmaktadır? 

Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınıyor ve 

değerlendiriliyor mu? 

 

Program değerlendirme süreci öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idarenin katılımı ile 

gerçekleştirilen dinamik bir süreçtir. Eğitim programımızın değerlendirilmesinde öğrenci (EK 

30/1, EK 30/2, EK 30/3, EK 30/4, EK 30/5, EK 30/6, EK 30/7, EK 30/8), öğretim üyesi 

(EK 30/9) ve mezunlara (EK 4/5) yönelik hazırlanan  yapılandırılmış geri bildirim formları 

gibi nicel yöntemlerin yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi katılımlı planlı geri bildirim 

toplantıları gibi nitel yöntemler de uygulanmaktadır.  

 Her eğitim-öğretim yılı sonunda, 2002 yılından beri yapılmakta olan bir uygulama 

ile tüm anabilim dallarından, staj sorumlusu ve her dersin yürütücüsü olan öğretim 

üyelerinden mevcut program ve derslerle ilgili görüş ve değişiklik önerileri alınmaktadır. Bu 

görüşlerin oluşturulması için 1-6. yarıyıllarda her yarıyıl sonunda dersi alan öğrencilerin de 

davet edildiği yapılandırılmış toplantılar düzenlenmektedir. Gelen öneriler doğrultusunda 

program iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir (EK 6, EK 30/5, EK 30/6).  

 Bu toplantılar dışında, ortak bir anket formu ile her bir ders için ayrı ayrı geri 

bildirim alınmaktadır. Anketlerde öğrencinin başarı durumu hakkında da bilgi sahibi 

olabilmek açısından anketi dolduran öğrencinin not ortalamasını, derse devam durumunu 

belirten birtakım sorular yer almaktadır (EK 30/1). Anketlerin içeriği ile ilgili olarak öğrenci 

ve öğretim üyelerinden alınan geri bildirimler doğrultusunda her yıl iyileştirme çalışmaları 

planlanmaktadır. 

 

4. ve 5. sınıf staj sonlarında otomasyon sistemi üzerinde uygulanan anketler geri 

bildirim aracı olarak kullanılmaktadır (EK 30/2).   
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Altıncı sınıf öğrencilerinin stajlar hakkındaki kişisel görüş ve katkılarını içeren geri 

bildirimleri, açık uçlu soruların da yer aldığı anketlerin yanı sıra (EK 30/7), Eğitim 

Komisyonu, bölümün sorumlu öğretim görevlileri, 6. sınıf öğrenci temsilcileri ve bazen 

hemşirelerin de katıldığı, Dekan yardımcısının yönetiminde yapılan toplantılar (EK 30/11) ile 

de alınmaktadır. Geri bildirim toplantıları her staj dönemi sonunda yapılmakta toplantılarda 

her katılımcının ayrı ayrı görüşleri alınmakta, iyileştirme önerileri tartışılmakta ve bir sonraki 

staj için yeni kararlar alınmaktadır. Bu anket (EK 30/8) ve toplantı sonuçları Eğitim 

Komisyonu ve Teknik Analiz Birimi (Bkz. Standart 8.3) tarafından incelenerek, bölüm 

hakkındaki görüşler, memnuniyet ve yararlanım açısından değerlendirilmektedir.   

 

 Ders ve stajlara ait olan anketlerin sonuç raporları her dersin ve stajın koordinatörüne 

gönderilmektedir. Koordinatörler bu anket sonuçlarını o dersi veren öğretim üyeleri veya stajı 

veren anabilim dalı akademik kurulu ile toplanarak gözden geçirmekte ve yaptıkları 

değerlendirme sonucunu Dekanlık üzerinden Eğitim Komisyonu’na göndermektedirler.  

Eğitim Komisyonu, gelen öneriler doğrultusunda gerekli görülürse o dersin içeriği, işleyişi ile 

ilgili değişiklik yapabilmekte, dersin kaldırılması ya da dersin anlatıldığı yarıyılda değişiklik 

yapılması ile ilgili karar alabilmektedir. Anket sonuçlarına göre yapılan zorunlu ve seçmeli 

derslerin ve 5. sınıf staj programlarının iyileştirilme çalışmalarına örnekler EK 30/5 ve EK 

30/6’da verilmektedir.   

 

Öğrenci geri bildirimleri ders ya da staj sonlarında uygulanan anketlerden başka 

öğrenci temsilcilerinin düzenli olarak eğitim komisyonu toplantılarına katılımları ile 

alınmaktadır. Bu sayede 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 32/3). Bu düzenli geri bildirimler dışında öğrencilerin öğrenci bürosuna 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. Geri bildirimler ile program 

değerlendirme süreci “paydaş kökenli iyileştirme süreci” isimli şekilde tarif edilmektedir (EK 

38). 
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Dekanlık tarafından düzenli aralıklarla yapılan Akademik Kurul (EK 39), Bölüm ve 

Anabilim Dalı toplantıları ile programın sürekli değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu 

toplantılardaki sözlü geri bildirimler eğitim komisyonu tarafından daha sonra 

değerlendirilmektedir. Bu süreçlerin işleyişi de EK 38’de gösterilmektedir.  

Program değerlendirme sisteminde yapılan değişiklikler bazen de idareden gelen 

öneriler doğrultusunda yukarıdan aşağıya doğru yapılmaktadır. Bu sürecin işleyişi “yönetim 

kökenli iyileştirme süreci” isimli şekilde tarif edilmektedir (EK 40). Örneğin 2009-2010 

yılında Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda 

bağıl değerlendirme katma sınırı, ham başarı notu alt sınırı ve yarıyıl sonu sınav limiti 

düzenlenmiştir (EK 41).  

 

Öğrenci performansı (sınav notları, geçme kalma oranları ...) eğitim programı ve 

hedeflerle ilişkili olarak sürekli değerlendiriliyor mu? 

 

Öğrenci performans verileri program değerlendirme sürecinde kullanılmaktadır. 

Kullanılan performans göstergeleri, sınav notları, geçme-kalma oranları, ortalama haftalık 

bağımsız ders çalışma süreleri, başarı ve okulu bırakma oranları olarak belirlenmiştir (EK 

42).  

  Her dersin amaç ve hedefleri bellidir ve her yıl gözden geçirilerek ders programında 

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 3. standardın 3. ve 5. bölümünde detaylı olarak 

açıklanmakta ve EK 21’de verilen örneklerle tarif edilmektedir. Özetle, tüm sınıflardaki 

bireysel veya entegre derslerde, belirlenmiş amaçlar/hedefler doğrultusunda ölçme ve 

değerlendirmeler yapılmaktadır (EK 21). Sınavların sayısı ve yapısı, farklı disiplinleri içeren 

sorular, multidisipliner entegre sorular gibi eğitim programındaki farklı bileşenleri bir araya 

getirecek, entegre öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlanmaktadır. Sınav sonuçları ders 

yürütücüsüne bildirilirken o ders için sınıfın düzeyi de belirtilmektedir. Bunlara ek olarak her 

yarıyıl sonunda her ders için sınav başarı oranları hesaplanmaktadır. O yıla ait sınav başarı 

oranı ve fakülte başarı oranlarının bir önceki yılın başarı oranları ile karşılaştırılması yapılarak 

başarı oranlarındaki tutarlılık incelenmektedir (EK 43). Başarı oranlarının bir önceki yıla göre 

değişmesi halinde nedenlerini araştıracak çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin bu yıl başlatılan 

geçme notunun 60’a yükseltilmesi uygulamasının başarı oranlarına etkisinin önümüzdeki 2 yıl 
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boyunca takip edilmesi planlanmıştır. Öğrencilerin yeni duruma göre motive edilerek 

başarılarının daha yüksek performansla sağlanması beklenmektedir.  

 

GS:  Tıp Fakültelerinin evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri izlenerek 

fakültenin eğitim programı değerlendirme sistemi geliştirilmelidir. Program 

değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve çıktılarına yer 

verilmelidir. Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendirilmelidir.  

 

Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları yer alıyor mu? 

 

Program değerlendirmesinde programın girdileri ve sonuçları üzerinden çalışmalar da 

yapılmaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi her yıl, Rektörlüğe o yıla ait faaliyet 

raporunu sunmaktadır. EK 44’deki 2009 yılı Faaliyet raporunda da görüleceği gibi, Tıp 

fakültesi kendi faaliyetlerini Üniversite stratejik planı çerçevesinde değerlendirmekte, 

programımızın girdileri de bu değerlendirme basamağında her yıl gözden geçirilmektedir (EK 

44/2; sf26). Faaliyet raporunda program girdilerine yönelik aşağıdaki başlıklar her yıl 

değerlendirilmekte ve stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşma oranları saptanmaktadır 

(EK 44/2; sf 25-29). 

 

Tıp Fakültesi 2009 Faaliyet Raporu’ nda değerlendirilen program girdileri: 

 Ders planlarının güncellenmesi 

 Anabilim Dalı-Bölüm-Program açılması 

 Ders verilen grup sayısı 

 Öğrenci sayısı 

 Gruplardaki öğrenci oranı 

 Lisans öğretimi ders saati 

 Yaz öğretimi ders saati 

 Kadrolu öğretim elemanı sayısı 

 Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 

 Kadrolu öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati 

 Yeni fiziki alanların oluşturulması 

 Kadrolu idari personel sayısı 
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Eğitim programının bağlamı her yıl yinelenen SWOT (güçlü yanlar, zayıf yanlar, 

fırsatlar, tehditler) analizi sonuçları olarak faaliyet raporunda yer almaktadır (EK 44/2; sf 49-

51). 

 

Bu değerlendirmeler sırasında öngörülemeyen süreçlerin ya da uygulama zorluklarının 

ortaya çıkması halinde konuyla ilgili iyileştirici çözüm ve düzenlemelere gidilir. Örneğin, 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın polikliniklerinde yürütülen 1 aylık aile hekimliği stajı böyle 

öngörülemeyen bir süreç nedeniyle sona ermiştir. 2008-2009 Eğitim-öğretim dönemi sonuna 

kadar Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından 1 aylık aile hekimliği stajında 1. basamak 

uygulamaları yapılmaktayken, Sağlık Bakanlığının yerel idarelerin yönetiminde olan sağlık 

birimlerini kapatması nedeniyle, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın 1. basamak sağlık 

merkezlerinin faaliyeti de sonlanmış ve bu uygulama bu yıl devam edememiştir (EK 13).  Bu 

nedenle önümüzdeki 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı için 6. sınıf staj programında yeni 

düzenlemelere gidilmiş, Aile Hekimliği uygulamaları Kadın Hastalıkları ve Doğum stajı 

içinde 1 hafta, Adli Tıp rotasyonu da Halk Sağlığı Stajı içinde 1 hafta olacak şekilde 

planlanmıştır (EK 45) . 

 

Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde bir mezunlar derneği bulunmaktadır. Bu dernek 

vasıtası ile mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Ayrıca 2003 yılında 

yönergesi de hazırlanan Mezunlar Danışma Kurulu, 2006 yılına karar düzenli olarak 

toplanarak, eğitim programlarımız hakkında görüş bildirmiştir (EK 4/1, EK 4/2). Buna ek 

olarak yine 2003 yılında kurulan ve yönergesi yürürlüğe giren İşverenler Danışma Kurulu da 

2006 yılına dek rutin toplantılarını sürdürerek eğitim programımızın oluşumu ve gelişimi için 

katkıda bulunmuştur (EK 4/3, EK 4/4). Düzenli toplantıları hizmet akreditasyonuna yönelen 

yoğunluk nedeniyle aksayan bu kurulların aktivitelerine yeniden ivme kazandırılmaktadır. 

 

Mezunlarmızın eğitim programı hakkındaki görüşlerini almak üzere bir anket 

hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur (EK 4/5). Anketlerde mezunlarımıza ait iletişim 

bilgileri yanı sıra mesleki kariyerlerine yönelik bilgiler de sorulmaktadır. Bu anketler ile 

mezunlarımızın eğitim programımızla elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları ne ölçüde gerçek 
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hayatta işe dönüştürdüklerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu anketler ile elde edilen 

verileri kullanarak eğitim programımızın iyileştirilmesinin sağlanması beklenmektedir.  

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı (2010-2011) sonuna kadar son 5 yıl içinde fakültemizden 

mezun olan hekimlere ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 

Kullanılan bir diğer yöntem ile de her yıl yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları 

ÖSYM merkezinden alınarak incelenmekte, sonuçların önceki yıllarla karşılaştırması 

yapılmakta ve bu bilgiler tüm öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır. 

 

Evrensel eğitim programları değerlendirme sistemleri kullanılıyor mu? 

 

Eğitim programımızın geliştirilmesine yönelik dış değerlendirme 1 kez 2002 yılında 

World Federation for Medical Education (WFME) tarafından yapılmış ve ilgili raporda yer 

alan iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir (EK 2). 

 

 

 

5.2 Program değerlendirme sonuçlarının paylaşımı ve kullanımı 

 

TS:  Tıp Fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte yönetimi, 

akademik görevliler, öğrenciler ile paylaşmalı ve programın iyileştirilmesi yönünde 

kullanmalıdır.  

 

GS:  Tıp Fakülteleri, program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve 

güvenirlik kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir. Tıp Fakülteleri dış değerlendirme 

yöntem ve süreçlerini kullanmalıdır. 

 

Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler ve 

öğrencileri ile paylaşılıyor mu? 

 

Fakültemizde program değerlendirme verileri düzenli olarak öğretim üyeleriyle ve 

öğrencilerle paylaşılmaktadır. Her yıl akademik genel kurullarda mezuniyet öncesi eğitimde 

öğrenci geri bildirimleri, öğrenci başarıları, öğrenci topluluklarının faaliyetleri, eğitim 

programındaki yenilikler, akademik kadrolar ve akademik sorunlar Dekan tarafından 
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sunulmaktadır (EK 39). Bu toplantılarda açılan tartışmalar ile idare ve öğretim üyeleri 

arasında eğitim ve akademik sorunlarla ilgili görüş alışverişi yapılması da sağlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra, program değerlendirme verileri Eğitim Komisyonu tarafından düzenli 

olarak yapılan toplantılarla değerlendirilmektedir. Programda yapılması gereken düzenlemeler 

belirlenmekte, alınan kararlar uygulama için Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’na 

sunulmakta, bu kurullarda uygun bulunan önerilerin uygulamaya konması Dekan ve 

eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı tarafından yapılmaktadır (EK 40). 

 

1. Program değerlendirme sonuçlarının öğrencilerle paylaşımı: 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından (http://tip.uludag.edu.tr) 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 geri bildirim sonuçları öğrenciler, öğretim üyeleri ve idarenin 

birlikte bulunduğu bir platformda  karşılıklı görüş alış verişi yapılarak değerlendirilmektedir 

(EK 30/7, EK 30/8, EK 30/11). Öğrenci katılımlı olarak düzenlenen yarıyıl sonu ders 

değerlendirme toplantılarında da dersi veren öğretim üyeleri ile alan öğrencilerin aynı 

platformda değerlendirme yapması sağlanmaktadır (EK 8).  

 

Eğitim Komisyonu toplantılarına aktif olarak katılan öğrenci temsilcileri yolu ile 

program değerlendirme sonuçlarının öğrenciler ile aktif paylaşımı amaçlanmaktadır. Yine, 

öğrenci temsilcilerinin düzenledikleri öğrenci toplantıları ve amfi girişlerinde yer alan dijital 

ekranlar da öğrencilere geri bildirim yolları olarak kullanılmaktadır.  

 

2. Program değerlendirme sonuçlarının öğretim üyeleri ile paylaşımı: 

 

Değerlendirme sonuçları ve bu konuda yapılan uygulamalar dekanlık postası vasıtası 

ile öğretim üyelerinin e-posta adreslerine gönderilmektedir. Bu gibi duyurular ayrıca resmi 

yazı ile de bölümlere gönderilmektedir. Öğrencilerden alınan geri bildirimlerin sonuçları  

2008 yılına kadar öğretim üyelerine kapalı zarf usulü gönderilmekteyken, halen web sayfası 
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üzerinden yayınlanmaktadır (EK 46). Öğretim üyeleri ile yapılan toplantılarda değerlendirme 

verilerinin ve bu konuda yapılan uygulamaların aktarımı sağlanmaktadır (EK 39). 

 

Program değerlendirme sonuçları programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

yönünde kullanılıyor mu? 

 

Program değerlendirme sonuçları, ilgili anabilim dalı ve öğretim üyeleri ile 

paylaşılarak konu ile ilgili gerekli değişikliklerin yapılması istenmektedir. Bu konuda bir 

örnek olarak 2010 yılı öğrenci anket sonuçlarına göre Aile Hekimliği dönemindeki stajlarda 

yapılan iyileştirmeler EK 47’da yer almaktadır.  

 

Program değerlendirme sonuçları kullanılarak yapılan iyileştirmelere bir örnek de 

geçme notunun 60 olarak değiştirilmesidir (EK 40).  

 

Program değerlendirme sürecinde öğrenci performansı, öğretim üyesi geribildirimleri 

ve ders yürütücüsünün sonuçlar doğrultusunda yaptığı başvuru ile 2002 yılına kadar 7 kredilik 

tek ders olan “Sinir Sistemi” dersinin Nöroanatomi (4 kredi) ve Nörofizyoloji  (3 kredi) 

dersleri olarak 2 ayrı ders şeklinde planlanmasına geçilmiştir (EK 48).  

 

Program değerlendirme verileri kullanılarak yapılan bir başka iyileştirme de 

bütünleme uygulamasına geçiş olmuştur. Yaz okulu uygulamasının aksayan yönleri, bunun 

öğrenci performansı ve sınıf/ders geçme oranlarına yansıması, Eğitim Komisyonunun bu 

konuda iyileştirme planı yapmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda alınan Fakülte Kurulu 

kararı ile Rektörlüğe yapılan başvuru sonucu bütünleme uygulamasına geçilmiştir (EK 22; 

EK 37). 

 

Bunlara ek olarak, düzenli olarak yarıyıl ve staj sonlarında ders ve staj yürütücülerine 

dersleri veya stajlarıyla ilgili sınıfın başarı durumu ve öğrenci geri bildirim sonuçları 

gönderilmekte, bu geri bildirimlerin sonuçları tıp fakültesi web sayfası üzerinden de 

paylaşılmaktadır. Ayrıca sınav dönemlerinde her derse ait sınav soruları sınav öncesinde 

içerik ve format açısından ders yürütücüleri tarafından değerlendirilerek geçerlik açısından 

kontrol edilmektedir. Ders yürütücüleri testin güvenirliği açısından soru dağılımının o derste 

işlenen konu başlıkları ile orantılı olmasına dikkat etmektedirler. Sınav sonrasında yine tüm 
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sorulara madde analizi yapılarak “sınav değerlendirme raporu” hazırlanıp ders yürütücülerine 

gönderilmekte, böylece soruların hem maddi açıdan hem de içerik açısından değerlendirilmesi 

sağlanmakta ve dersi anlatan/soruyu hazırlayan öğretim üyesinin öğrencilerin öğrenme ve 

çalışma becerilerinde düzenleme yapmasına yol gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili rapor 

örnekleri EK 28’de sunulmuştur. 

 

 

Eğitim programı değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçleri 

kullanılmakta mı? 

 

WFME’nın 2002 yılındaki ziyareti sonrası Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim 

programı hakkında oluşturduğu rapor  (EK 2) önce akademik kurulda katılan öğretim 

üyeleriyle paylaşılmış ve hemen ardından web ortamına aktarılarak herkesin paylaşımına açık 

hale getirilmiştir. Raporun bir örneği basılı ortamda aynı yıl öğretim üyelerine dağıtılmıştır. 

Yakın zamanda web iyileştirme çalışmaları sırasında rapor web sayfasından kaldırılmıştır.  
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6. ÖĞRETİM ELEMANLARI 

(AKADEMİK KADRO) 
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6.1.  Akademik kadro politikası  

 

TS:  Tıp Fakültelerinin, yürüttükleri eğitim programlarının özellikleri, araştırma ve 

hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten, akademik kadro yapısı (tıp/tıp dışı, 

temel/klinik bilimciler, tam/yarı zamanlı) ve kadro gelişimine yönelik bir politikası 

mutlaka olmalıdır.  

 

Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili 

plan ve politikası var mıdır?  

 

 Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesi’nde akademik kadro, 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, Öğretim 

Görevlisi, Okutman) oluşmaktadır. Mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak kaydıyla 

Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürütmekte olduğu eğitim-öğretim, araştırma ve 

hizmetleri; tıp-tıp dışı, temel-klinik bilimciler, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına 

yönelik standartları, kadro gelişimine yönelik plan ve politikası bulunmaktadır. Rektörlük 

İdari Teşkilatından (RİT) edinilen bilgilere göre bu personelin işe alımı 8.3.2000 tarih ve 

23987 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yüksek Öğretim Üst Kurulları ve Yüksek Öğretim 

Personeli Görevde Yükseltme Yönetmeliği” (EK 49) ile üniversitemiz Rektörlük ve 

Senatosunun belirlediği “U.Ü. Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru 

Koşulları” (EK 50) çerçevesinde yapılmaktadır.  

 

Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişim planı, üniversite stratejik 

planına göre (EK 51) fakülte bazında değerlendirme yapılarak oluşturulmaktadır. Bu planlar 

yıllık olarak Rektörlük planına paralel yürütülmektedir. Tıp Fakültesinin 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. 

(http://sakurdok.uludag.edu.tr/dosya.htm). Kadro planlanması, personel talebi, işe alma, 

atama, yetkilendirme ve eğitim ile ilgili dokumanlar EK 52’de verilmiştir. 
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Üniversitenin ve Fakültenin olanakları ile Yükseköğretim Kurulunun bu taleplere 

cevap verebildiği ölçüde yeni akademik personel sağlanır, mevcut öğretim elemanlarının 

durumlarının iyileştirilmesi ve kadro unvan haklarının zamanında karşılanmasına çalışılır. 

 

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 karşılama durumu nedir? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kadrolarını oluştururken; Fakültenin 

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 53/1) ve kıdem durumları 

(EK 53/2), tam ve yarı zamanlı çalışma statüleri (EK 53/3)  ile mevcut kadroların dolu-boş 

durumu (EK53/4) dikkate alarak ideal kadro sayısını belirler. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili, 

karşılaşılan, giderilmesi veya geliştirilmesi düşünülen araştırma ve hizmet yükleri güncel 

olarak değerlendirilmektedir (EK 53/5). 

 

Bu ölçütler doğrultusunda ve Üniversite ve Tıp Fakültesi stratejik planlarının (EK 

51/1; EK 51/2) insan kaynakları yönetimi açısından değerlendirilmesinden sonra ilgili 

birimlerden nitelik ve nicelik itibariyle personel talepleri alınmakta ve yasal kadro talepleri 

yapılmaktadır (EK 54). 

 

Üniversitenin akademik kadrolarının akademik birimlere göre dağılımı, rektörlük 

akademik personel bürosu tarafından takip ve dokümante edilmektedir. Fakülte akademik 

kadrosunun anabilim dalları, akademik dereceleri ve çalışma statülerine göre dağılımı 

dekanlık akademik personel bürosu tarafından yıllık olarak kadro defterlerinde kayıt altında 

tutulmaktadır. Üniversite ve Tıp Fakültesinin stratejik planlarında ve yıllık faaliyet 

raporlarında bu birimlerden gelen istatistiki bilgiler yazılı olarak sunulmakta olup, kadro 

gelişimi açısından planlanan hedefler ve gerçekleşme durumları bu raporlarda 
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belirtilmektedir. Üniversite ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi başına düşen öğrenci, makale ve iş 

yükleri tablolar halinde “2009 mali yılı faaliyet raporu (Üniversite ve Tıp Fakültesi için ayrı 

ayrı )” olarak ekte sunulmuştur (EK 44/1; EK 44/2). 

 

 

G.S.  Kadro gelişimine yönelik stratejik plan yapmalıdır. 



Üniversite ve Tıp Fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı var mıdır? 

Gerçekleşme durumu nedir?  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, anabilim ve bilim dallarından 

gelecek dönemlerle ilgili kadro istemleri ile ilgili bir çalışması mevcuttur. Bu çalışmada,  ilgili 

birimler yapılan taleplerin gerekçelerini de belirtmektedir. Talepler gerekçeleri göz önünde 

tutularak nitelik ve nicelik açısından değerlendirilip daha iyi eğitim ve hizmet elde etmek 

amacıyla YÖK’ün izin verdiği ölçüde kadro gelişimi için gerekli başvurular yapılmaktadır. 

Mevcut boş kadrolar ve boşalacak kadrolarla ilgili de bir değerlendirme rutin olarak 

yapılmaktadır (EK 55/1). Son 5 yılda ataması yapılan öğretim üyesi listesi ektedir (EK 55/2). 

 

 

6.2.  Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltilmeleri 

 

TS:  Tıp Fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde 

mutlaka akademik liyakati göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır.  Eğitici gelişimi 

programlarına katılımın belgelenmesi atama kriterleri arasında mutlaka yer almalıdır.  

 

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?  

 

Uludağ Üniversitesi’nde 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 
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uygun, gereksinimlerini en hızlı şekilde karşılayabilecek, yürürlükteki yükseköğretim 

mevzuatını oluşturan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile paralellik gösterecek şekilde 

geliştirilmekte ve 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 akademik birimlerin kadro 

gereksinimlerini karşılanmaktadır. 

 

Seçim, atama ve akademik yükseltmeler, konu ile ilgili 2547, 2914 Sayılı 

Yükseköğretim ve Yükseköğretim Personel Kanunları ile bu kanunlar ve bu kanunlarda 

değişiklik yapan diğer kanunların uygulamalarına yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından çıkartılan Tüzük ve Yönetmelikler 

kapsamında yapılmaktadır 

(http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/files/b466392cdeb526ff54df7ec8086f3e75.doc) 

(EK 49). Bu kriterler üniversite senatosunun 17.12.2009 tarih ve 2009-22 sayılı oturumunda 

revize edilmiş olup  “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve 

Başvuru Koşulları" kitapçığında anlatılmaktadır.  

 

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 bildirmektedir. Rektörlük 

talepler doğrultusunda YÖK’ten kadro istemektedir. YÖK kadro tahsis eder ise ilana 

gidilmekte ve ilan edilen kadroya aday/lar dosya ile başvurmaktadırlar. Adayın dosyası 

Fakülte Atama Kriterleri Komisyonunda değerlendirilmekte ve uygunsa onaylanmaktadır. 

Daha sonra adayın başvurusu Rektörlük Atama Kriterleri Komisyonunca onaylanmakta ve 

atama gerçekleşmektedir (EK 50). 

 

Seçim, atama ve akademik yükseltmelerde kullanılan mevcut kriterler:  

 

a) Öğretim üyeleri için 2547 Sayılı Kanun ile Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve 

Atama Kriterlerinde belirtilen asgari koşulları sağlayan adaylardan Profesör ve Doçent 

unvanlarına atanacaklar için Üniversitemiz, Yardımcı Doçent kadrosuna atanacaklar için Tıp 

Fakültesi Yönetim Kurullarının tespit edecekleri jüriler tarafından bilimsel değerlendirme ve 

seçim yapılarak;  

http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/files/b466392cdeb526ff54df7ec8086f3e75.doc
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b) Yandal ve anadal ihtisas eğitimi yapacak araştırma görevlileri; Yükseköğretim 

Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterler kapsamında ÖSYM tarafından 

uygulanan merkezi sınavlar suretiyle (http://www.yok.gov.tr/content/view/454/183/lang,tr/); 

c) a ve b’de sayılanların dışında kalan öğretim elemanı kadrolarına (Uzman, Öğretim 

Görevlisi, TUS/YDUS dışı klinik öncesi anabilim dallarına araştırma görevlisi) ise 

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak  

merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

seçim ve atama yapılabilmekte, Fakültemiz ve Üniversitemiz, YÖK Başkanlığının belirlediği 

esaslara ek ve farklı kriterler getirememekle birlikte, belirlenen hususları özenle 

uygulamaktadır (http://www.yok.gov.tr/content/view/466/183/lang,tr/).  

 

  

GS:  Tıp Fakültelerinin 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?  

 

Üniversite atama ve yükseltme kriterleri yanında Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nin, halihazırda üniversitenin genel seçim atama ve yükseltme kriterlerinden farklı 

ek bir kriteri mevcut değildir ancak mevcut sistem içinde Tıp Fakültesinin öğretim 

elemanlarının atama ve yükseltilmeleri sırasında belirtilen kriterlerde puan ve akademik 

yayınların indeksleri daha yüksek tutulmuştur. Ayrıca Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen bir 

takım eğitim ve kursların da belli aşamalarda kriter olarak etkili olması konusunda 

yapılandırma ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır. 

 

 

6.3.   Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları 

 

TS:   Tıp Fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalışma 

alanları ve akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır.  

 

http://www.yok.gov.tr/content/view/454/183/lang,tr/
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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 Kanunun öğretim elemanlarını tanımlaması kapsamında, her akademik 

unvana göre yürürlükte olan ilgili maddelerde tanımlanmış şekliyle uygulanmaktadır (EK 56). 

Ayrıca Akademik Kadronun Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre görev ve 

sorumlulukları  araştırma görevlileri, uzman ve  öğretim üyesi bazında ayrı ayrı belirlenmiştir 

(http://sakurdok.uludag.edu.tr/gorev.htm) (EK 57). Bu dokümanlar içinde eğitim 

görevlerinden de bahsedilmektedir. 

 

GS: Tıp Fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine 

getirip getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir. Tıp Fakülteleri, 

öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını izlemeli, değerlendirilmeli ve 

ödüllendirmelidir. Tıp Fakülteleri, araştırma görevlilerinin 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? 

 

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 periyotlar 

halinde izlenmektedir. Bununla ilgili bilgilere UUSK kalite dokümanlarından Personel 

Kalifikasyonu ve Eğitim (PKE) sürecindeki Periyodik yetkinlik değerlendirme 

prosedüründen ulaşılabilmektedir (EK 58/1, EK 58/2). 

 

Tıp Fakültesinin akademik kadrolarının eğitsel performansları, her eğitim dönemi için 

değerlendirilmektedir (EK 58/3, EK 58/4) Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesinde 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2056/EK%2057%202547y.pdf
http://sakurdok.uludag.edu.tr/gorev.htm
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2058/EK%2058%20(1)%20periyodik%20yetkinlik%20proseduru.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2058/EK%2058%20(2)%20UU-SK_Yetkinlik_Degerlendirme_ve_Yetkilen.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2058/EK%2058%20(3)%20personel%20egitimi%20proseduru.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2058/EK%2058%20(4)%20UU-SK_Performans_Degerlendirme_Formu_(Uzm.pdf


 133 

Akademik Kadronun  eğitsel performansları ders yürütücüleri ve eğitim komisyonu tarafından 

takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmalar 5.bölümde “Program Değerlendirme” başlığı 

altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

Tıp Fakültesi, araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemiş, bu konuda eğitim vermiş, 

sorumluluklarını izlemekte, değerlendirmekte ve ödüllendirmekte midir?  

 

Araştırma görevlilerinin görev ve sorumlulukları 15.05.2006 tarihinden beri UÜ 

Sağlık Kuruluşları Organizasyon El Kitabında (UÜ-SK-OEK-04-013) yer almaktadır (EK 

57). 

 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitimindeki görev ve 

sorumlulukları mezuniyet öncesi eğitiminde görev alan Anabilim Dallarında belirlenmiş olup 

bu faaliyetleri Rehber Eğitim Sorumluları tarafından takip edilmektedir (EK 57/15). Tıp 

Fakültesi araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yardımcı öğretim elemanı 

olarak aktif olarak görev almaları, klinik öncesi anabilim dalları için uygulamalı ve kuramsal 

dersler ile laboratuar ve benzeri çalışmalara, beceri laboratuarı uygulamalarına, klinik 

anabilim dallarında ise staj gruplarının anabilim dallarındaki eğitim süreçlerine düzenli ve 

sürekli katılımları ile sağlanmaktadır. Bu katılımlar sorumlu öğretim üyelerinin denetim ve 

kontrolünde olması nedeniyle değerlendirilmekte ancak yazılı ve belli standartları 

oluşturulmuş bir ödül sistemi olmamakla birlikte, araştırma görevlilerinin tutum, davranış ve 

eğitime olan katkılarındaki başarı, ihtisas eğitimleri, tez ve uzmanlık sınavı aşamalarında 

dikkate alınmaktadır. Bazı Anabilim Dalları’nda araştırma görevlileri, mezuniyet öncesi 

eğitimde, yukarıda sayılanların dışında herhangi bir görev almamaktadır. Ekte belirtilen 

Anabilim Dallarından ise araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi eğitimdeki görev ve 

sorumlulukları tarif edilmiştir (EK 57/16). Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi 

için araştırma görevlilerinin nasıl bir eğitim aldıkları hakkında Anabilim Dallarının görüşleri 

sorulmuş ve bu doğrultuda Tıp Fakültesi Web sayfasında “mezuniyet sonrası eğitim 

programları” başlığında ki “güncel” köşesinde ilgili bilgiler yayınlanmıştır . 
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6.4. Eğitici gelişim programları 

 

TS:  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? Kaynak ayırmakta 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 UÜ-SK Personel Eğitim Prosedürü içinde 

yayınlanmaktadır http://sakurdok.uludag.edu.tr/dosya/PR-PKE-01.pdf  (EK 58/3 ). Ayrıca, 

http://msep.uludag.edu.tr-akalinuludag.edu.tr linkinden “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mezuniyet sonrası eğitim programları” ile ilgili bilgi ve dokümanlara ulaşılabilmektedir (EK 

59/1). 

 

Mezuniyet sonrası tıp eğitimi ile ilgili olarak, kaynağı dekanlık tarafından sağlanan 

aylık konferanslar, yılda en az bir kez olmak üzere tekrarlanan kurslar, her AD/BD’nın 

kendi bünyesinde yaptığı ve intranette ilan ettiği seminerler düzenli olarak yapılmaktadır 

(EK 59/2).  

 

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. 

 Mezuniyet sonrası diğer eğitim kursları: 

Hastane Enfeksiyonları Kursu: Araştırma görevlileri 

Kan ve Kan Komponentlerinin Kullanımı Kursu: Araştırma Görevlileri 

Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu: Araştırma Görevlileri 

Klinik Laboratuar- Klinik Radyoloji İlişkileri Kursu: Araştırma Görevlileri 

http://sakurdok.uludag.edu.tr/dosya/PR-PKE-01.pdf
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Neonatal Resusitasyon Kursu: Araştırma Görevlileri 

Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu: Araştırma Görevlileri, Uzman Hekimler 

Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu: Araştırma Görevlileri 

Deney Hayvanları Kullanımı ve Bakımı Sertifikasyon Kursu: Araştırma Görevlileri 

 

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. Ayrıca düzenlenen mezuniyet 

sonrası konferanslara katılım zorunlu tutulmamakta ancak bölümlere gönderilen resmi yazı ve 

her öğretim elemanına düzenli mailler ile bilgilendirme yapılarak katılıma teşvik edilmektedir 

(EK 59/3). Eğitim seminerlerine katılım AD/BD tarafından denetlenmektedir. Eğitici gelişimi 

ve mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamında yürütülen  “Eğiticilerin Eğitimi kursu” kurs 

programı (EK 26/1) ve kurslara katılımcı listesi (EK 26/3)’ de verilmiştir. Fakültemizde  

2000 yılından beri sürdürülmekte olan bu etkinliğe öğretim üyelerinin % 99’u katılmıştır. 

Eğitici gelişimi ve mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamında Dekanlık bünyesinde kurulan 

“Ölçme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından Ocak 2010 tarihinden itibaren, ölçme ve 

değerlendirmede güncel yöntemler hakkında, öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme 

toplantıları/eğitimleri  düzenlenmektedir. Ölçme ve Değerlendirme Kurulu’nun yapılanması 

ve faaliyetleri ile ilgili belgeler (EK 26/4),  eğitim programı (EK 26/5) ve  kurslara katılımcı 

listesi (EK 26/6)’da belirtilmiştir.  Eğiticilerin eğitimi kursu etkinliği  eğitim becerileri kursu 

değerlendirme formu ile değerlendirilmiştir (EK 26/7a). Eğiticilerin eğitimi kursu ve ölçme 

değerlendirme kursları ile ilgili yapılan anketlerin örnekleri ektedir (EK 26/7b). Böylece 

öğretim elemanlarının yeterli bilgi düzeyine ulaşmaları sağlanmaktadır. “Ölçme ve 

Değerlendirme Kurulu” gerektiğinde öğretim elemanlarının danışabilecekleri bir yapıdır. 

Öğretim üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğiticilerin eğitimi kursları/ölçme 

değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi Standart 3.3’te de sunulmuştur. 

 

GS:   Tıp Fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programlarını, belirli bir plan ve program dahilinde aşamalı, sürekli ve 

kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. Eğitici gelişimi programlarına katılım 

özendirilmeli, finansal ve idari destek sağlanmalıdır. Eğitici gelişim programlarının etki 

ve etkinliği değerlendirilmelidir. Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için 

belirli eğitim programlarına katılım şartını bir kriter olarak kullanmalıdırlar. 
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Tıp Fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

kurum dışı eğitici gelişimi programlarına katılımı finansal ve idari açıdan özendiriyor 

ve destekliyor mu?  

 

Araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini geliştirmeye 

yönelik faaliyetleri, yurtiçi ve yurt dışı 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 60/1, EK 60/2). 

 

Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, diploma 

vb) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu? 

 

Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, diploma vb) 

katılım şartı henüz bir kriter olarak kullanılmamaktadır. Ancak özellikle “Eğiticilerin Eğitimi 

Kursu” ve “Ölçme ve Değerlendirme Kursu” gibi kurslara katılımın öğretim üyeliğine 

yükseltilme ve atama kriterleri içerisine alınması ile ilgili bir çalışma planlanmaktadır.   

 

 

6.5.  Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi 

 

TS:    Tıp Fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel gelişimlerini 

mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir. 

 

GS:  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 Fakültesinde akademik kadronun eğitsel niteliklerini geliştirmeye yönelik kurs, 

konferans ve seminerlerin bir kısmı, mesleksel niteliklerini geliştirmeye yönelik de 
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kullanılmakta olup, bunlarla ilgili ayrıntılar bölüm 6.4’de açıklanmıştır. Öğretim 

elemanlarının sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine katılmaları için idari ve ekonomik 

destek kurumsal bir çerçevede sürdürülmektedir. 

 

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. 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uzman hekim, yardımcı doçent ve doçent 

kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının bir proje ile başvurmaları halinde, yurtdışında bir 

merkezde, mesleksel eğitimlerini geliştirmek amacıyla, 3 aylık süre içinde yolluk ve gündelik 

masrafları karşılanmak suretiyle destek sağlanmaktadır. 

 

Kongre ve sempozyumlarda, ulusal ve uluslar arası 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 kurumsal bir çerçevede sürdürülmektedir (EK 60/3). 
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7.1.  Akademik birim, altyapı ve olanaklar  

 

TS:   Tıp Fakülteleri, uyguladıkları eğitim programlarına uygun öğrenme ortamı 

altyapısı ve olanakları ile temel akademik birimleri mutlaka oluşturmalıdır.    

 

Tıp Fakültesinde temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerine 

bağlı akademik örgütlenme yapısı, Ulusal çekirdek Müfredatı (ÇEP) da gözetecek 

şekilde uyguladığı eğitim programını gerçekleştirebilecek 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, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine bağlı 42 

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 (EK 20, EK 61/1a, 61/1b, 

61/1c, 61/1d, 61/1e, EK 61/2).  

 

 Fakültemiz öğretim üyeleri ve elemanlarının dağılımı aşağıdaki Tablo 7.1’de 

sunulmuştur. Bu verilere göre,  Fakültemizde 260 öğretim üyesine (Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent) karşılık 1473 öğrencimiz (627 kız, 846 erkek) bulunmakta olup öğretim 

üyesi başına düşen öğrenci sayısı 5.7’dir.  2008 yılı TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 

Raporu ile değerlendirildiğinde (ortalama 5,59) kadro ve öğretim üyesi dağılımı açısından 

fakültemizin yeterli olduğu anlaşılmaktadır (EK 62). 

 

Tablo 7.1: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Öğretim Üyelerinin Bölümlere, Anabilim 

Dalları ve Kadrolara Göre Dağılımı (2 Kasım 2010). 

 KADROLAR 

BİRİMLER Profesör Doçent 
Yardımcı 

Doçent 

Uzman ve 

Öğr. Gör. 

Araş. Gör. 

ve Yab. Uyr. 

TEMEL TIP BİLİMLERİ 25 13 4 7 25 

Tıp Tarihi ve Etik 1 1  1 1 
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Tıbbi Biyoloji 2 1    

Biyofizik    1  

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim  1 1  4 

Fizyoloji 4 2 1 1 1 

Anatomi 5 2  1 2 

Histoloji ve Embriyoloji 4 2 1  1 

Tıbbi Mikrobiyoloji 4 2 1 2 9 

Tıbbi Biyokimya 5 2  1 7 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 66 45 16 50 259 

Enfeksiyon Hastalıkları 3 2  1 13 

Tıbbi Genetik  1 1 1 3 

Göğüs Hastalıkları 4 2 1 1 7 

Tıbbi Farmakoloji 3 3  1 4 

İç Hastalıkları 17 6 1 17 56 

Kardiyoloji 5 2 2  17 

Halk Sağlığı 1 2 1 2 3 

Aile Hekimliği 1 3 1  3 

Çocuk Sağlığı ve Hast. 11 3 2 17 40 

Nükleer Tıp 3   1 9 

Ruh Sağlığı ve Hast. 1 3 1  13 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve H.   2  3 

Radyoloji 4 3  3 23 

Radyasyon Onkolojisi 1 3  2 7 

Nöroloji 4 1 1 1 11 

Deri ve Zührevi Hast. 2 2  1 8 

Fizik Tedavi ve Reh. 3 3 2 1 14 

Adli Tıp 2 2   3 

Spor Hekimliği 1 2   4 

Acil Tıp  2 1 1 18 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 60 22 9 14 166 

Genel Cerrahi 10 1 1  12 

Tıbbi Patoloji 3 2 3 2 8 

Kalp ve Damar Cerrahisi 2 4   14 

Göğüs Cerrahisi 1 1   3 

Çocuk Cerrahisi 5    8 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 2 2 1 1 8 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi 
2 2   14 

Kadın Hast. Ve Doğum 8  1 3 14 
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Kulak, Burun ve Boğaz Hast. 4  2 2 12 

Göz Hastalıkları 6 1  3 15 

Üroloji 3 2 1  11 

Ortopedi ve Travmatoloji 6 1  3 11 

Anestezi ve Reanimasyon 8 6   36 

TOPLAM 151 80 29 71 450 

GENEL TOPLAM 
260 (öğretim üyesi) + 521 (öğretim elemanı)  

781 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kredili sistem uygulamaları ile yürütülen, klasik 

ve entegre eğitim unsurlarının birlikte yer aldığı bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Daha 

önceki standartlarda da (özellikle 2. standart) ayrıntılarıyla belirtildiği gibi, ilk altı yarıyıllık 

dönem eğitici merkezli ve sistem temelli eğitim uygulanmaktadır. Daha sonraki dönemde ise 

topluma yönelik eğitim ağırlık kazanmaktadır. Eğitim programının ilk iki yarıyılında derslerin 

çoğu bağımsız, bilim dallarının kendi konularının işlenmekte (örneğin tıbbi biyokimya, tıbbi 

biyoloji ve genetik) ancak farklı bilim dallarından öğretim üyelerinin de desteği alınmaktadır. 

Üçüncü yarıyıldan itibaren sistem entegrasyonları artırılmakta, 5. ve 6. yarıyıllarda ise sistem 

hastalıkları tümüyle entegre biçimde uygulanmaktadır (Bkz standart 2.1).  

 

İlk 4 yarıyılda Temel Tıp Bilimleri’nde her bir konunun yatay entegrasyonu, ilgili 

konuda dersi bulunan anabilim dalı temsilcilerinin bir araya gelerek konuların ardışık bir 

şekilde işlenmesi yoluyla sağlanmaktadır. Dikey entegrasyon için ise bir disipline ait konular 

yıllar ilerledikçe geliştirilerek sunulmaktadır (Bkz standart 2.5-sayfa 46-48). Eğitim 

programının genel yapısı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi Web sayfasında 

(http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc) yer almaktadır (EK 1).  

 

Tıp Fakültesinin öğrenme ortamı alt yapısı ve olanakları (derslikler, eğitim araç-

gereçleri, laboratuarlar, manken-maket parkı, kadavra sayıları, kütüphane ve diğer 

öğrenme kaynakları, güvenlik önlemleri, dinlenme, spor alanları vb) nelerdir? 

 

Tıp Fakültesi’nde eğitimin ilk 6 yarıyılında dersler, tüm sınıfın katılımıyla gerçekleşen 

eğitim birimleri dersleri veya gruplar halinde uygulamalar şeklinde olup, tüm teorik dersler 

Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri’nin bulunduğu, her biri 208 öğrenci kapasiteli 3 büyük 

dersliğin bulunduğu 2 katlı binada yapılmaktadır. Her üç derslikte kullanılmak üzere “akıllı 

http://tip.uludag.edu.tr/egitim09/01.doc
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%201
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tahta”lar alınmış olup, uygun projeksiyon cihazlarının montajından sonra 2010-2011 Eğitim 

ve Öğretim Yılı içersinde  kullanıma geçmesi planlanmaktadır. Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri 

binasının ilk katında, dersliklerin dışında, tahta ilan panolarının yanı sıra öğrencilere hızlı 

duyuruların yapıldığı bir plazma ekran da yer almaktadır. Binanın ikinci katında ise bir okuma 

salonu bulunmaktadır. Yine bu alanda bulunan büyük ekranlar sayesinde sınıflardaki dersler 

dersliklerin dışından da eş zamanlı olarak izlenebilmektedir. Binanın dışındaki ağaçlık alanda 

öğrencilerin oturabileceği banklar ve gereksinimlerini giderebilecekleri bir kantin yer 

almaktadır (EK 61/3).  Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri Binası içerisinde 80 öğrenci kapasiteli 4 

derslik bulunmakta olup seçmeli dersler ve sınavlarda yararlanılmaktadır. Tüm derslikler 

bilgisayar, barkovizyon cihazı ve tepegöz gibi cihazlarla donatılmıştır ve her derslikte internet 

bağlantısı ve ses düzeni mevcuttur.  

 

 İlk 6 yarıyılda uygulamaların yapıldığı laboratuarlar, Temel Tıp Bilimleri Binası 

içinde yapılandırılmıştır. Bu binada anatomi, tıbbi biyoloji, bilgisayar, histoloji ve 

embriyoloji, fizyoloji,patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji uygulama laboratuarları yer 

almaktadır. Mesleki Beceri Laboratuarları ise Tıp Fakültesi Hastane Binası içinde 

bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 7.2: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Uygulama Laboratuarlarının alt yapı 

olanakları. 

ANABİLİM DALI UYGULAMA LABORATUVARI ALT YAPI OLANAKLARI 

AİLE HEKİMLİĞİ 

(MESLEKİ BECERİ 

LABORATUARI) 

Mesleki Beceri Laboratuarı (MBL) 20’şer öğrenci kapasiteli 2 salon 

mevcuttur.  EK 61/4a ve EK 61/4b ‘de beceri laboratuarı 

uygulamalarında kullanılan maketlerin listesi ve kullanım amaçları ile 

bazı maketlerin fotoğrafları yer almaktadır. Maketler MBL 

uygulamalarının yanı sıra Anabilim Dalı ve Klinikler tarafından da 

eğitim amacıyla kullanılmaktadır (EK 61/4c).   

ANATOMİ 

Her biri 100 öğrenci kapasiteli 2 adet uygulama laboratuarı 

mevcuttur. Bu laboratuarlarda 20 adet kadavra masası ile eğitim 

amaçlı kullanılan insan kemikleri ve plastik modeller bulunmaktadır. 

EK 61/4d ve EK 61/4e’de anatomi uygulamalarında kullanılan 

kemiklerin ve maketlerin listesi sunulmuştur. Anatomi Anabilim 

Dalı’nın mevcut 24 kadavrası ve 1 fetüsü bulunmaktadır. Maket  ve 

kadavra eğitimleri bir arada, küçük gruplara disseksiyona dayalı 

olarak verilmektedir.  

BİYOİSTATİSTİK 

Öğrenci Laboratuarımızda 33 adet bilgisayar bulunmaktadır. Dersler 

projeksiyon cihazı eşliğinde öğrencilerin eş zamanlı katılımıyla 

yürütülmektedir. Öğrenciler ders saatleri dışında da laboratuardan 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(3)%20amfi-derslik-lab-sosyal%20tesis%20fotograflar
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(4)%20MBL%20ve%20Anatomi%20laboratuari%20arac%20gerec%20fotograf%20ve%20envanter%20listeleri/EK%2061(4a)MBL%20maketleri%20ve%20ozellikleri.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(4)%20MBL%20ve%20Anatomi%20laboratuari%20arac%20gerec%20fotograf%20ve%20envanter%20listeleri/EK%2061(4b)mbl%20maket%20foto.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(4)%20MBL%20ve%20Anatomi%20laboratuari%20arac%20gerec%20fotograf%20ve%20envanter%20listeleri/EK%2061(4c)2009-2010%20YILI%20MBL%20KULLANIMI.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(4)%20MBL%20ve%20Anatomi%20laboratuari%20arac%20gerec%20fotograf%20ve%20envanter%20listeleri/EK%2061(4d)Uygulama%20Salonunda%20Kullanılan%20Kemikler.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(4)%20MBL%20ve%20Anatomi%20laboratuari%20arac%20gerec%20fotograf%20ve%20envanter%20listeleri/EK%2061(4e)Anatomi%20AD%20Model%20Envanteri.pdf
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faydalanabilmektedir. 

FİZYOLOJİ 

70 öğrenci kapasiteli 2 uygulama laboratuarı mevcuttur. Biopac 

öğrenci eğitim seti, EKG monitörleri, pH metre, etüv, distile su 

cihazı, elektronik tartılar, faz kontrast mikroskop, bilgisayarlı kan 

basıncı ölçme seti, kimograf. 

HİSTOLOJİ VE 

EMBRİYOLOJİ 

70 öğrenci kapasiteli öğrenci uygulama laboratuarı mevcuttur. 100  

adet ışık ve bir adet projeksiyon mikroskobu bulunmaktadır. 

TIBBİ 

BİYOKİMYA 

60 öğrenci kapasiteli 1 uygulama laboratuarı mevcuttur. Uygulama 

salonunda 2 ışık mikroskobu, cam malzemeler ve spektrofotometre 

bulunmaktadır. 

TIBBİ BİYOLOJİ 

50 öğrenci kapasiteli 1 uygulama laboratuarı Tip Fakültesi 

öğrencilerine, öğrenci uygulamalarına hizmet vermektedir. Uygulama 

salonunda 50 adet mikroskop bulunmaktadır. 

TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ 

Her biri 60 öğrenci kapasiteli 2 uygulama laboratuarı mevcuttur. Her 

bir uygulama salonunda 15 olmak üzere toplam 30 mikroskop, cam 

malzemeler ve bakteriyolojik boya setleri bulunmaktadır. 

 

 Tüm bu yapılanmaya karşın uygulama laboratuarlarımızın teçhizat ihtiyacı tam olarak 

karşılanamamaktadır. Dekanlığımız 2010 yılı içerisinde uygulama salonları ile ilgili 

eksiklikleri belirleyerek gerekli satın alma işlemlerini başlatmıştır (EK 63). 

 

EK 61’de fakültemiz fiziki yapılanmasına ait birimlerin alt yapıları ve örnek resimler 

sunulmuştur. 

 

Tıp Fakültesinin öğrencilerin kullanımına açık olan bilgi ve iletişim teknolojisi 

(bilgisayar ve internet, elektronik kaynaklar) altyapı ve olanakları nelerdir? 

 

Üniversite kampusunda yer alan Merkez Kütüphanenin oturma kapasitesi 1000’dir. 

Kütüphane, akademik yıl boyunca Pazartesi-Cuma 08:30-22:00, Cumartesi 12:00-20:00 

olmak üzere haftada 75,5 saat hizmet vermektedir. Toplam basılı kitap sayısı 98.359’dur ve 

bu kitapların 13.976’sı tıp kitabıdır, bu kitapların 2898’i Tıp Fakültesi Diniz Kütüphanesi’nde 

bulunmaktadır. Merkez Kütüphane’de literatür tarama amacıyla kullanılan 7 bilgisayar 

bulunmaktadır. Ayrıca Kampus içerisindeki bilişim ağı ile 12 online veri tabanından toplam 

yaklaşık 12.600 elektronik dergi ve birçok kitaba ulaşılabilmektedir (EK 64/1). Tıp Fakültesi 

bünyesinde de 196 oturma kapasiteli ayrı bir kütüphane (Diniz Okuma Salonu) bulunmakta 

olup, buradaki basılı tıp kitabı sayısı 2898 ve abone olunan basılı tıp dergisi sayısı 774’dür 

(497 ulusal, 187 uluslar arası) (EK 64/2 ve EK 64/3). Bu kütüphanede öğrenci ders 

kitaplarının yanı sıra uzmanlık alanlarına yönelik kitaplar bulunmaktadır. Kitaplar her yıl 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2063/EK%2063%20mikroskop_alim.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2064/EK-64%20(1)%20online_veri_kaynaklari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2064/EK-64%20(2)UU%20abone%20oldugu%20uluslararasi%20dergiler.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2064/EK-64%20(3)UU%20abone%20oldugu%20ulusal%20dergiler.pdf
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anabilim dallarının talepleri doğrultusunda güncellenmektedir. Diniz Kütüphanesi, Pazartesi-

Cuma 08:30-19:00 , Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında olmak üzere haftada 60 saat 

hizmet vermektedir. 

 

Tablo 7.3: Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Koleksiyonu 

(http://kybele.uludag.edu.tr/).  

 

 

Tıp Fakültesi Hastanesi Kütüphanesi Diniz Salonu’nda öğrencilerimizin kullanımına 

açık internet bağlantılı 20 bilgisayar bulunmaktadır. Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndaki 

bilgisayar laboratuarında da 33 adet bilgisayar bulunmakta ve öğrenciler ders saatleri dışında 

yararlanmaktadır. 

 

GS:   Tıp Fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili olanakları yaratmalı 

ve geliştirmelidirler.  Tıp Fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları sunmalıdırlar.  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? 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi topluma dayalı tıp eğitimi uygulamaları olarak Tıp 

Fakültesi Dekanlığı ve Uludağ Üniversitesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu işbirliği ile her 

http://kybele.uludag.edu.tr/
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yıl Çadır Projesi adı altında Bursa sınırları içindeki sosyoekonomik düzeyleri düşük yerleşim 

birimlerinde ücretsiz muayene, tedavi, eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir (EK 15). Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu Çadır Projesi’nin yanı sıra yıllık 

etkinlik programlarında Mavi isimli bir dergi yayımlamakta, tıp eğitimi ile ilgili anket 

uygulamaları, tıp eğitimi panelleri, ilköğretim okullarında yapılan bilinçlendirme seminerleri, 

şiir ve müzik dinletileri, geziler ve yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerini tanıtımı gibi 

aktivitelerde bulunmaktadır. Turkish Medical Students’ International Committee (TURK-

MSIC) Uludağ Şubesi tarafından toplumu ve Uludağ Üniversitesi öğrencilerini sağlık 

konusunda bilinçlendirme amacıyla kendi kendine testis ve meme muayenesi, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklardan korunma vb gibi konularda eğitimler verilmektedir (EK 15). 

 

2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gönüllü 

öğretim üyeleri gözetiminde 6. yarıyıl tıp öğrencilerine “kronik hasta ev ziyaretleri” 

uygulaması başlatılmıştır (EK 12). Uygulamanın amacı hem öğrencilerin hastalığın yarattığı 

biyolojik, sosyal ve ekonomik sorunları sahada görmelerini sağlamak ve hem de onların hasta 

ile iletişim yeteneklerini geliştirmektir.  

 

Tıp Fakültesinin öğrencilerine sağladığı/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları nelerdir? 

 

Ayrıca, tıp fakültesi öğrencilerine, hasta üzerinde uygulama yapmadan önce, maketler 

üzerinde çeşitli tıbbi uygulama ve girişimleri gerektiği gibi yapmayı öğretmek amacıyla 

kurulan mesleki beceri laboratuarımız bulunmaktadır (Bkz Std 8.3) (EK 61/3).  

 

Simüle/standardize hasta ile eğitim ve değerlendirme koşullarını sağlamak üzere “İyi 

Hekimlik Uygulamaları Merkezi” adı altında bir merkezin yapılması da planlanarak 

projelendirilmiş ve temeli 17.10.2010 tarihinde 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı’nın açılışıyla 

birlikte atılmıştır  (EK 65). Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri Binası’nın yanına yapılacak olan 

iki katlı ve toplam 1500 metrekare kapalı alana sahip olacak “İyi Hekimlik Uygulamaları 

Merkezi”nde, "Hasta Simülasyon Laboratuarları", "OSCE Sınav Salonları", "e-eğitim 

Laboratuarları", "Probleme Dayalı Eğitim Tartışma Salonları", "Elektronik Değerlendirme 

Laboratuarları" ve günümüz modern eğitim kavramının gerektirdiği bütün koşullar 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2015/EK-15%20Saglik%20Etik%20Dusunce%20Toplulugunun%20son%203%20yillik%20faaliyet%20raporu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2012/EK-12%20Kronik%20hasta%20ev%20ziyareti%20ve%20anamnez%20alma%20projesi%20ile%20ilgili%20Dekanligin%20yazisi%20ve%20uygulamada.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2061/EK%2061%20(3)%20amfi-derslik-lab-sosyal%20tesis%20fotograflar
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2065/EK-65%20iyi%20hekimlik%20uygulamalari%20merkezi%20kurulusu%20ile%20ilgili%20belgeler.pdf
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bulunacaktır. Tıp Fakültesi eğitim birimleri ile de bütünleşecek olan bu alan, öğrencilerin 

sosyal ihtiyaçlarını giderecek ünitelere de sahip olacaktır. 

 

Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi anabilim Dalı/biriminin varlığı, durumu, eğitim 

örgütlenmesindeki yeri, kadro ve işlevleri nelerdir? 

Tıp Fakültelerinde, anabilim dalı, bilim dalı ve birimlerin sayılarındaki artış; tıp 

uygulamalarında kullanılan teknolojilerde ortaya çıkan gelişmeler ve bunlara karşın bölgeden 

bölgeye değişen sağlık sorunları ve önceliklerin varlığı gibi nedenlerden dolayı, Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitimini bilimsel bir yaklaşımla planlamak, değerlendirmek ve 

geliştirmek amacıyla bir Tıp Eğitimi Anabilim Dalı veya Birimi oluşturmak üzere çalışmalar 

başlatmıştır (EK 66 ). Kurulacak bu anabilim dalı veya birimin öngörülen başlıca görevleri 

aşağıda sıralanmıştır. 

1. Eğitim-Öğretim ile ilgili kurullara danışmanlık yapmak, 

2. İyi hekimlik uygulamaları ve beceri laboratuarının planlama, organizasyonu ve 

işleyişini sağlamak 

3. Ölçme değerlendirme konusunda eğitimler vermek ve danışmanlık yapmak 

4. Probleme Dayalı Öğrenim uygulamaları ve senaryo hazırlama konusunda eğitimler 

vermek, öğretim üyelerine destek sağlamak ve geçiş sürecinde organizasyona yardımcı olmak 

5. Tıp eğitimi ile ilgili literatürleri izlemek ve akademik çalışmalar yaparak eğitimin 

planlanmasına katkıda bulunmak 

6. İletişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlemek 

 

 

7.2.  Klinik eğitim ortamı ve fırsatları  

 

TS:   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? 
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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 dahil 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 karşılaşılan hastalıklarla birlikte, daha nadir görülen 

hastalık gruplarıyla da karşılaşılmaktadır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, üniversite kampusu içerisindeki U.Ü. 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Afet Hastanesi ile şehir merkezindeki Atatürk 

Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden (AHRM, Kükürtlü) oluşmaktadır. Hastanemizin 

yatak kapasitesi 950 olup 832 yatak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, Afet Hastanesi’nin afet 

halinde kullanılmak üzere 45 yatağı bulunmaktadır.  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çocuk Yoğun Bakım Servisi dahil 

olmak üzere 87 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Acil Servis yapılanmasında, Erişkin Acil 

Servisi’nde 4’ü triaj alanı olmak üzere 13 oda ve 32 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) 6 aylık muayene sayısı 34.173’dür (2010 yılı verilerine göre).  

 

Tablo   7.4: Acil Servis alt yapısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizde 18 ameliyathane aktif olarak çalışmaktadır. Diyaliz ünitesinde ise 24 

diyaliz cihazı bulunmakta ve 1 sertifikalı uzman, 2 sertifikalı pratisyen hekim, 15 sertifikalı 

hekim dışı sağlık personeli çalışmaktadır. 

 

 ODA SAYISI SEDYE SAYISI 

ERİŞKİN ACİL 13 32 

TRİAJ ALANI 4  

GÖZLEM ODASI 4 15 

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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Hastanemizin birimlere göre yatak sayısı ve dağılımları ile 2010 yılı ilk 6 ayında 

sunduğu sağlık hizmetleri Tablo 7.5’de sunulmuştur. Bunlara ek olarak, 2010 yılı ilk 6 ayında 

taburcu olan ve ölen hasta sayıları ve ortalama yatış sürelerini gösteren belgeler EK 67’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 7.5: Birimlere Göre Yatak, Poliklinik, Yatan Hasta, Ameliyat ve 

Doğum/Sezaryen Sayıları ve Dağılımları. 

BİRİMLER  
MEVCUT 

YATAK 

POLİKLİNİK 

SAYISI 

 YATAN 

HASTA 

SAYISI 

(KABUL) 

TOPLAM 

AMELİYAT 

SAYILARI 

NORMAL 

DOĞUM 

MÜDAHALELİ 

DOĞUM 
SEZARYEN 

DAHİLİYE   14.345 0 0 0 0 0 

ENDOKRİNOLOJİ 21 15.271 393 0 0 0 0 

GASTROENTEROLOJİ 24 14.884 540 0 0 0 0 

HEMATOLOJİ 23 9.515 170 0 0 0 0 

NEFROLOJİ 20 9.787 244 0 0 0 0 

ONKOLOJİ 38 11.192 320 0 0 0 0 

ROMATOLOJİ 13 4.294 167 0 0 0 0 

GENEL CERRAHİ 28 6.786 673 1.284 0 0 0 

GENEL CERRAHİ YENİ 24 0 589 234 0 0 0 

GENEL CERRAHİ Y.B. 9 0 265 0 0 0 0 

MEME CERRAHİ   6.181 0 0 0 0 0 

K.H.D. 32 13.726 1.315 899 206 21 263 

SÜT ÇOCUĞU   0 0 0 0 0 0 

ÇOCUK ALLERJİ   2.987 0 0 0 0 0 

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ   5.788 0 0 0 0 0 

ÇOCUK ENFEKSİYON 7 2.576 77 0 0 0 0 

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ   2.012 0 0 0 0 0 

ÇOCUK GENEL   7.207 0 0 0 0 0 

ÇOCUK GÖĞÜS HAST.   583 0 0 0 0 0 

ÇOCUK NÖROLOJİ   5.261 0 0 0 0 0 

ÇOCUK HEMATOLOJİ   3.452 0 0 0 0 0 

ÇOCUK ONKOLOJİ   2.002 0 0 0 0 0 

ÇOCUK İMMÜNOLOJİ   2.090 0 0 0 0 0 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ   5.273 0 0 0 0 0 

ÇOCUK NEFROLOJİ   5.581 0 0 0 0 0 

ÇOCUK SAĞLAM VE AŞI   841 0 0 0 0 0 

ÇOCUK HEMAT+ONKOLOJİ 27 0 291 0 0 0 0 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 30 0 650 0 0 0 0 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.Y.B. 12 0 117 0 0 0 0 

ÇOCUK YENİDOĞAN 12 2.293 54 0 0 0 0 

K.B.B. 19 11.539 703 728 0 0 0 

GÖZ 28 21.052 1.824 1.467 0 0 0 

ORTOPEDİ 39 11.615 887 1.092 0 0 0 
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NÖROŞİRÜRJİ  15 7.610 791 1.032 0 0 0 

NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM 6 0 26 0 0 0 0 

ÇOCUK NŞ 7 0 234 0 0 0 0 

ÜROLOJİ 25 9.615 932 953 0 0 0 

NÖROLOJİ 26 16.462 573 0 0 0 0 

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM 7 0 49 0 0 0 0 

DERMATALOJİ 16 14.552 310 0 0 0 0 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 25 13.153 758 0 0 0 0 

GÖĞÜS HAST.Y.B 2 0 15 0 0 0 0 

ENFEKSİYON 14 6.287 118 0 0 0 0 

F.T.R. 18 10.059 143 0 0 0 0 

PLASTİK CERRAHİ 22 7.340 1.404 2.256 0 0 0 

YANIK 6 0 49 0 0 0 0 

ÇOCUK CERRAHİ 20 4.970 892 778 0 0 0 

ÇOCUK CER.YOĞUN BAKIM 6 0 147 0 0 0 0 

KALP DAMAR CERRAHİ 20 4.480 448 551 0 0 0 

KALP DAMAR CERRAHİ YB 9 0 143 0 0 0 0 

GÖĞÜS CERRAHİ 9 1.855 342 314 0 0 0 

PSİKİYATRİ 25 10.671 183 0 0 0 0 

ÇOCUK PSİKİYATRİ 12 3.176 47 0 0 0 0 

KARDİYOLOJİ 29 16.402 433 0 0 0 0 

KARDİYO.HEMODİNAMİ 14 0 765 0 0 0 0 

KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM 11 0 258 0 0 0 0 

ÖZEL KAT 22 0 671 0 0 0 0 

ÖZEL KAT-2   0 5 0 0 0 0 

ANES.VE REA. 25 8.769 140 0 0 0 0 

ACİL     27.345 0 0 0 0 0 

ÇOCUK ACİL   6.828 0 0 0 0 0 

SPOR HEKİMLİĞİ   1.710 0 0 0 0 0 

DİYALİZ ÜNİTESİ 4 0 5 0 0 0 0 

DİŞ   273 0 0 0 0 0 

RADYASYON ONKOLOJİSİ   7.244 0 0 0 0 0 

NÜKLEER TIP   3.321 0 0 0 0 0 

ALGOLOJİ 4 693 117 0 0 0 0 

DİYET POL   921 0 0 0 0 0 

TIBBİ GENETİK   322 0 0 0 0 0 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ   62 0 0 0 0 0 

AİLE HEKİMLİĞİ   844 0 0 0 0 0 

KÖK HÜCRE 

TRANSPLANTASYON MRK. 2 0 10 0 0 0 0 

KÜKÜRTLÜ (AHRM) 25 7.368 237 0 0 0 0 

TOPLAM  832 390.465 19.524 11.588 206 21 263 
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 

adlandırılan hastanemizde, Çekirdek Eğitim Programı  “Hastalık-Durum-Semptom 

Listesi”nde 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 hastanemize Ocak 2010 tarihi 

içerisinde müracaat eden poliklinik hastalarının ICD-10 kodlarına göre ön tanı dağılımları EK 

61/2 ve EK 67’de sunulmuş olup, hasta çeşitliliğini göstermek açısından önem taşımaktadır.  

 

Fakültemiz Üniversite Kampusu içinde yer aldığı için üniversite olanaklarının 

tümünden Tıp Fakültesi öğrencileri de yararlanmaktadır. Bunun dışında;  

 

Yemekhane: Fakültemiz öğrencileri (6.sınıf öğrencileri dışında) kampus içinde 

bulunan hastaneye 5 dakika yürüyüş mesafesindeki “Merkez Yemekhane”yi kullanmaktadır. 6. 

sınıf öğrencilerimiz ve nöbet tutmakta olan 4. ve 5. sınıf öğrencileri ise hastane 

yemekhanesinden ücretsiz yararlanmaktadır. 

 

Kantin: İlk 3 sınıftaki öğrenciler Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri Binası’nın hemen 

yanındaki kantinden yaralanmaktadır. Klinik alanlardaki öğrenciler ise hastane içerisinde 

bulunan 3 kafeteryadan (Sinem, Rıhtım ve Burgy’s), yoğun bakımlar ve ameliyathane 

girişindeki kantinlerden (Mavi Cafe 1 ve 2) ve klinik katlarında dolaşan gezici kantin 

hizmetlerinden faydalanabilmektedir. 

 

Spor Alanları: Hastanemiz 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 
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içerisinde bulunan halı sahada futbol oynayabilmekte olup, 2 yeni halı sahanın yapımı 

sürmektedir. Tıp öğrencileri üniversite içerisindeki Fitness Center’dan da faydalanmaktadır. 

 

Dinlenme odaları: Her kliniğin ve bilim dalının içinde tüm personelin kullandığı 

öğrencilerinde özellikle nöbetlerde kullandıkları dinlenme odaları bulunmaktadır. Bunlar 

dışında öğrenciler için ayrı dinlenme odaları bulunmamaktadır. 

 

Ders çalışma alanları: Öğrencilerimiz çalışmak için hastane içerisinde bulunan 

Hastane Kütüphanesi Bünyesi’ndeki 196 kişi kapasiteli Diniz Okuma Salonu’nda ders 

çalışabilmekte, aynı zamanda burada bulunan bilimsel yayınlardan ve 20 bilgisayardan 

faydalanmaktadır. Ayrıca her anabilim dalının ve kliniklerin kendi içindeki kütüphanesi ve 

toplantı odası bulunmakta olup bunlar öğrencilere açıktır (Bakınız EK61). Tıp Fakültesi 

Eğitim Birimleri Binası’nın üst katındaki alanda bulunan öğrencilerimiz ise hem yakındaki 

kantin hizmetinden yararlanmakta, hem de ders çalışabilmektedirler. Tıp Fakültesi öğrencileri 

Kampus içerisindeki Merkez Kütüphanesi’nde de ders çalışma olanaklarına sahiptir. Ayrıca 

Temel Bilimler Binası’ndaki dersliklerde de ders saatleri dışında çalışma olanağı 

bulunmaktadır. 

 

GS:  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? 

 

Standart 7.1’de belirtildiği gibi 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde ilk kez 3. sınıf  

(6. yarıyıl) öğrencilerinin yer aldığı “kronik hasta ev ziyareti programı” başlatılmıştır. Bu 

programda gönüllü öğretim üyeleri nezaretinde “kronik hastalıklı olgulara ev ziyaretleri 

yapma ve anamnez alma” uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, 2010-2011 

yılından itibaren, 1. sınıf öğrencilerinin aile hekimlerinin çalışmalarına, 2. ve 3. sınıf 

öğrencilerinin ise gözlemci olarak acil nöbetlerine katılması planlanmıştır (EK 16, EK 17). 
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Aile Hekimliği döneminde, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 2 ay kırsal hekimlik 

1. basamak uygulamaları yapılmaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar, 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından 1 aylık aile hekimliği stajında 1. basamak 

uygulamaları yapılmıştır. Altıncı sınıf öğrencileri Aile Hekimliği döneminde kadın 

hastalıkları ve doğum stajı içinde 2. basamak sağlık kurumu olan T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa 

Zübeyde Hanım Doğum Evi’nde uygulama programlarına katılmaktadır (Bakınız standart 

2.3, EK 14).  

 

7.3.  Araştırma eğitimi fırsatları  

 

TS:  Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları eleştirel okuyup 

anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim 

fırsatlarını mutlaka sunmalıdırlar. 

 

 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 seçmeli 

dersler arasında yer alan Bilim Felsefesi, Araştırma yöntemleri, Farmakolojide Deneysel 

Araştırmanın Planlanması, Advanced Research Techniques in Medical Sciences gibi derslerin 

yanı sıra, anabilim dallarının makale saatlerine katılımları da sağlanmaktadır (EK 1/6, 59/2-

a). Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren U.Ü. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Blok 

eğitime başlayabilmesi için ilk 3 yılda (1. – 6. yarıyıllar) danışman öğretim üyeleri ile 

belirleyecekleri bir konuda bilimsel araştırma yaparak çalışmalarını rapor haline getirmeleri 

ve sunmaları zorunluluğu getirilmiştir (EK 18(5)a).  Bu çalışmaya alt yapı oluşturacak eğitim, 

danışman öğretim üyeleri tarafından verilecek ve bu eğitimde standardizasyon sağlanması 

için, danışman öğretim üyelerinin “öğrenciye aktarılması gereken bilgiler, öğrencinin 

yapması gerekenler ve sunum formatını” açıklayan ortak bir plan içinde hareket etmeleri 

sağlanacaktır. Klinik öncesi araştırma ve sunuma ait bilgilendirme ve değerlendirme formları 

ekte (EK 18(5)b) verilmiştir. Ayrıca, Tıp Fakültesi öğrencilerine 3. Sınıf (5. yarıyıl) Halk 

Sağlığı zorunlu ders programı içerisinde Epidemiyolojiye Giriş, Sağlık ve Hastalıkların 

Ölçülmesi, Epidemiyolojik Çalışma Tipleri, Demografi ve Sağlık gibi konuları içeren 
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popülasyon araştırmalarında kullanılmaya yönelik bilgiler verilmektedir (Bakınız Standard 

2). Öğrenciler edindikleri bu bilgileri 6. Sınıfta 2 aylık Kırsal Hekimlik stajı sırasında bir 

hastanın hastalığını ve  bireyin bu hastalığının odağında aile ve toplum içindeki durumunu 

değerlendiren birer rapor hazırlamaları sırasında kullanmaktadır. Bu raporlar, öğretim üyeleri 

tarafından öğrencilerle birlikte tartışılmaktadır (EK 18(6)a, EK 18(6)b, EK 18(6)c). 

 

Bütün bunların yanısıra, 2. standartta belirtildiği gibi, öğrenciler staj dönemlerinde (4., 

5. ve 6. sınıf) gerekli literatürleri gözden geçirerek hazırladıkları seminerleri sunmaktadırlar. 

Bu seminer programlarının 2002 yılında programa yerleştirilmesinin temel amacı da, 

öğrencilere bilimsel literatürü izleme, araştırmaları okuyup anlama, yorum yapma, derleme ve 

uygun şekilde sunma becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu seminerler öğrencinin tercihiyle 

belirlenen 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. Öğrenci seminerlerine ait değerlendirme formu ve sunum 

örnekleri ekte (EK 21/2, 21/3, 21/4a, 21/4b, 21/4c ) verilmiştir. Uludağ Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi bir çok mesleki dergiye erişim imkanı sağlamaktadır. Kütüphanemizin abone 

olduğu ulusal ve uluslar arası dergiler EK 64’te sunulmuştur. 

 Öğrencilerin öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan araştırmalara katılmaları 

özendirilmektedir. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin küçük bütçeli 

hızlı destek projelerinden Tıp Fakültesi öğrencilerinin de yararlanması sağlanmaktadır (EK 

18). Halen bilimsel araştırmalara katılmış olan 20’den fazla öğrenci vardır. Bu uygulama da 

öğrencilerin bilimsel araştırma mantığını kazanmaları, araştırmalara ve literatüre eleştirel 

yaklaşımlarının sağlanması için çok önemli bir eğitimdir.  

 

GS:  Tıp fakülteleri, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma süreçleri 

ile sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımlarını özendirmeli, idari 

ve ekonomik olarak desteklemeli ve ödüllendirmelidirler.  Tıp Fakülteleri öğrencilere 

yönelik kongreleri idari ve ekonomik açıdan desteklemelidirler.   

 
 Tıp Fakültesi, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma süreçleri ve sonuçlarının 

paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımını özendiriyor, idari ve ekonomik olarak destekliyor 

mu?  

 

 Bu sunumlarda ödüle layık görülen çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır. 
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Tıp Fakültesi öğrencileri gerek Uludağ Bilimsel Araştırma Topluluğu (UBİAT) 

tarafından 2010 yılında 11.si düzenlenen öğrenci kongreleri kapsamında gerekse diğer öğrenci 

kongrelerinde araştırmalarını sözlü veya poster olarak sunmaktadır (EK  18/4). 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. 

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 15, 18).  

Hatta, aşağıda da görüldüğü gibi, projelere uzun süreli katılan bazı öğrencilerin, projeden 

yapılan bilimsel yayınlarda yardımcı yazar olarak (Duygu Mutlu) yer aldıkları da 

görülmektedir. 
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7.4.  Mali kaynaklar  

 

TS:    Tıp Fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka 

yapmalıdır. 

   

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 yıl başında 

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, laboratuar 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 kaynağı, yukarıda fasıllara göre ayrıntılı olarak 

açıklanan, Uludağ Üniversitesi bütçesidir. Bu fasıllara göre üniversite bütçesinin yaklaşık     

% 13.5’u Tıp Fakültesi’ne ayrılmaktadır.  Uludağ Üniversitesi bütçesi Tıp Fakültesine ve 

diğer U.Ü. Sağlık Kuruluşlarına son üç yılda yapılan harcamalar ekte verilmiştir (EK 69/1).  

 

Diğer mali kaynak ise Tıp Fakültesi döner sermaye gelirleridir. Bu mali kaynaklarla 

öğrenci dersliklerinin yenilenmesi gibi kazanımlar sağlanmıştır (EK 69/2). 
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7.5.  Ulusal ve uluslararası işbirliği  

 

TS:   Tıp Fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası değişim 

olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve ekonomik 

olarak mutlaka desteklemelidir. 

   

GS:  Tıp Fakülteleri ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve 

politikalar oluşturmalıdır. 

 

Ulusal ve uluslar arası öğrenci/eğitici iş birliği ve ortak projelere ilişkin süreçler 

tanımlanmış mı? 

Ulusal ve uluslar arası ilişkiler ile değişim program ve olanakları paydaşlara 

duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılım destekleniyor mu? 

Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyum nasıl sağlanmış? 

Erasmus-Farabi programları uygulama deneyimleri nelerdir? 

Ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve politikalar 

oluşturulmuş mu? 

 

Uludağ Üniversitesi ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı işbirliği ve ortak 

projelere ilişkin süreçleri tanımlamıştır. Üniversite Rektörlüğüne bağlı Uluslarası İlişkiler 

Ofisi ile bu çalışmalar sürdürülmektedir.  

Rektörlükle uyumlu olarak; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Değişim 

Programı kapsamında diğer ulusal eğitim kurumları ile Erasmus Değişim Programı 

kapsamında 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 yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar 

altında 1 hafta-6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. 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 Rektörlüğü’ne bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisi paydaşlara 

değişim programları ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.  

http://intoffice.uludag.edu.tr/
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2004-2005 eğitim-öğretim döneminden bu yana 23 öğrencimiz Erasmus kapsamında 

yurt dışında eğitim almıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim döneminden bu yana 4’ü Belçika, 2’si 

Slovakya ve 1’i Almanya’dan olmak üzere 7 yabancı tıp öğrencisi Erasmus kapsamında 

fakültemizde eğitim almıştır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıftan 1 öğrenci (Selçuk 

Yüce) Farabi Programı kapsamında 1 Kasım 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında Halk 

Sağlığı Anabilim Dalı’nda eğitim görmüştür. Yine Farabi Programı kapsamında Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Tayfur ise 2010-2011 güz ve bahar yarı 

yıllarını içeren dönem için fakültemizde eğitimini sürdürmektedir. Şu ana kadar 

Fakültemizden Farabi Programı’ndan yararlanarak başka bir eğitim merkezinde eğitim gören 

öğrencimiz ise bulunmamaktadır. 

 

Ulusal ve uluslar arası değişim programları kapsamında başka eğitim  merkezlerinde 

görevlendirilmiş olan öğrencilerimizin ve fakültemizde eğitim gören diğer eğitim 

merkezlerinden gelen öğrencilerin listesi ve katıldıkları programlar ekte sunulmuştur (EK 

70/1).  
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8. YÖNETİM VE YÜRÜTME 
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8.1.  Tıp Fakültesi yönetim yapısı 

 

TS:  Tıp Fakültesi yönetim yapısı örgütleme şeması ve üniversite ile ilişkileri mutlaka 

tanımlanmış olmalıdır. 

 

Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme şeması ve üniversite ile ilişkiler 

tanımlanmış mıdır? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan ve iki dekan yardımcısı ile Fakülte Kurulu, 

Fakülte Yönetim Kurulu ve Temel, Dahili, 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. 

 

Dekanlık çalışmalarına destek olmak amacıyla Eğitim Komisyonu, Özdeğerlendirme 

Kurulu, Erasmus-FARABİ koordinatörlüğü, Burs komisyonu aktif olarak çalışmaktadır 

 

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 açık bir şekilde tartışılmaktadır. 

Bunların dışında, anabilim/bilim dallarına gönderilen yazılar ve elektronik postalar yoluyla da 

bildirimler yapılmakta ve bunların sonrasında ilgili yerlerden geri bildirimler dekanlığa 

iletilmektedir.  

 

Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda açık ve net 

bir şekilde tanımlanmıştır (EK 56). Bu kanun ve Uludağ Üniversitesi kapsamında yapılan 

görev tanımları çerçevesinde Tıp Fakültesi yönetim yapısı içinde yer alan Dekan (UÜ-SK-

OEK-04-002) ve Dekan yardımcıları (UÜ-SK-OEK-04-003) ile Fakülte Kurulu ve Fakülte 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2056/EK%2057%202547y.pdf
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Yönetim Kurulu’nun, bölüm, anabilim, bilim dalı başkanlarının (UÜ-SK-OEK-04-004,  UÜ-

SK-OEK-04-005, UÜ-SK-OEK-04-06) görev paylaşımları belirtilmiş, akademik ve idari 

birimlerin yönetim altında yerleşimi tanımlanmış, yetki, görev ve sorumlulukları açıklanmıştır 

(EK 57). Buna göre; 

 

Dekan: 

1. Organizasyondaki Yeri 

  Kime Bağlı: Rektöre  

  Kimler Bağlı: Dekanlık kadrosunda bulunan tüm akademik (Prof., Doç., Yrd. Doç., 

Uzman, Araştırma Görevlisi),  idari personel bağlıdır. 

 

2. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, 

üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre 

ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.  

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim 

üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca 

en çok üç yıl için atanır. 

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve 

vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. 

 

3. Görev, yetki ve sorumlulukları:  

(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi 

hakkında rektöre rapor vermek,  

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 

rektörlüğe sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak,  

5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  
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Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, 

öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre 

karşı birinci derecede sorumludur. 

  

 Dekan Yardımcısı: 

 1. Organizasyondaki Yeri  

Kime Bağlı: Dekana                             

Kimler Bağlı: Sorumluluğunda bulunan personel. 

  

 2. Görevin Kısa Tanımı 

 Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırmalar yapmak ve verilen 3. basamak sağlık 

hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.   

  

 3. Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

 Sevk ve İdarede Dekan’a yardımcı olmak ve Dekan görev başında olmadığı 

zamanlarda yerine vekalet etmek. 

   

  4. Aday Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

  Bu görev tanımı için adaylık söz konusu değildir. 

   

  5. Kullandığı Cihazlar 

  Özel bir cihaz kullanımı söz konusu değildir. 

   

  6. Çalışma Koşulları   

  Dekanlıkta makam odası bulunur.         

  Çalışma Saatleri:  8.00-16.00 (Tam zamanlı) 

  

 7. Görevin Gerektirdiği Nitelikler  

 Diploma ve Sertifika : Tıp Fakültesi diploması, Tıpta Uzmanlık belgesi.             

Eğitim düzeyi   :  Yüksek Lisans.              
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Deneyim  :  Öğretim Üyesi olması.              

Yabancı Dil  :  ÜDS 65 ve üstü koşulu.                   

Bilgisayar  :  MS Office programlarını bilmesi tercih nedenidir.            

Diğer Özellikler : Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletine yürekten 

bağlı, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş olmalıdır. 

  

 Bölüm Başkanları: 

 1.  UÜ-SK Organizasyonundaki Yeri 

  Kime Bağlı: Dekana  

  Kimler Bağlı: Anabilim Dalı Başkanları, Bilim Dalı Başkanları. 

   

  2. Görevin Kısa Tanımı 

  Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırmalar yapmak ve verilen 3. basamak sağlık                                            

 hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.   

  

 3. Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

  Bölüm başkanı, fakülte kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli 

öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Dekan’a sunar. 

   

  4. Aday Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

  Bu görev tanımı için adaylık söz konusu değildir. 

   

  5. Kullandığı Cihazlar 

  Özel bir cihaz kullanımı söz konusu değildir. 

   

  6. Çalışma Koşulları   

 Görevli olduğu Anabilim Dalındaki odasında bölüm başkanlığı görevini de yürütür.  

 Çalışma Saatleri:  08.00-16.00 (Tam zamanlı) 

   

  7. Görevin Gerektirdiği Nitelikler 
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  Diploma ve Sertifika : Tıp Fakültesi diploması, Tıpta Uzmanlık belgesi,  

  Eğitim düzeyi   :  Yüksek Lisans.      

  Deneyim  :  En az Profesör unvanı almak.     

  Yabancı Dil  :  ÜDS 65 ve üstü koşulu.     

  Bilgisayar  :  MS Office programlarını bilmesi tercih nedenidir. 

  Diğer Özellikler : Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletine yürekten 

bağlı, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş olmalıdır. 

 

 Anabilim Dalı Başkanları: 

 1.  UÜ-SK Organizasyonundaki Yeri 

  Kime Bağlı: Bölüm Başkanına ve Dekana  

  Kimler Bağlı: Anabilim Dalında görevli tüm öğretim üye ve elemanları. 

 

  2. Görevin Kısa Tanımı 

  Anabilim Dalında Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırmalar yapmak ve verilen 3. 

basamak sağlık hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.            

  

 3. Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

  Anabilim Dallarında görevli öğretim üye ve elemanlarının görevlerini sağlıklı bir 

şekilde yapmasını sağlar ve denetler.  

   

  4. Aday Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları     

  Bu görev tanımı için adaylık söz konusu değildir. 

   

  5. Kullandığı Cihazlar 

  Özel bir cihaz kullanımı söz konusu değildir. 

   

  6. Çalışma Koşulları   

  Anabilim Dalı Polikliniğinde odası bulunur.      

  Çalışma Saatleri  :  Mesai saatleri (Tam zamanlı). 

   

  7. Görevin Gerektirdiği Nitelikler 
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  Diploma ve Sertifika : Yrd. Doç. Dr. olarak atanması, Doçent unvanı almış olması 

       veya Profesör kadrosuna atanmış olması.     

  Eğitim düzeyi   :  Yüksek Lisans.      

  Deneyim  :  En az öğretim üyesi olmak.     

  Yabancı Dil  :  ÜDS 65 ve üstü koşulu.     

  Bilgisayar  : MS Office programlarını bilmesi tercih nedenidir.  

  Diğer Özellikler :Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletine yürekten 

bağlı, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş olmalıdır. 

 

 

 Bilim Dalı Başkanları: 

 1.  UÜ-SK Organizasyonundaki Yeri 

  Kime Bağlı: Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekan’a   

  Kimler Bağlı: Bilim Dalında görevli tüm öğretim üye ve elemanları. 

  

 2. Görevin Kısa Tanımı 

    Bilim Dalında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapmak ve verilen 3. basamak 

sağlık hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.  

  

 3. Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

    Bilim Dalında görevli öğretim üye ve elemanlarının görevlerini sağlıklı bir şekilde 

 yapmasını sağlar ve denetler. 

   

  4. Aday Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

  Bu görev tanımı için adaylık söz konusu değildir. 

   

  5. Kullandığı Cihazlar 

  Özel bir cihaz kullanımı söz konusu değildir. 

    

   6. Çalışma Koşulları   

    Bağlı olduğu Anabilim Dalı Polikliniğinde odası bulunur.     

  Çalışma Saatleri:  08.00-16.00 (Tam zamanlı) 
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  7. Görevin Gerektirdiği Nitelikler 

  Diploma ve Sertifika  : Yrd. Doç. Dr. olarak atanması, Doçent unvanı almış olması 

                 veya Profesör kadrosuna atanmış olması.    

  Eğitim düzeyi     : Yüksek Lisans.      

  Deneyim  : En az öğretim üyesi olmak.     

  Yabancı Dil  : ÜDS 65 ve üstü koşulu.     

  Bilgisayar  : MS Office programlarını bilmesi tercih nedenidir.  

  Diğer Özellikler : Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletine yürekten 

bağlı,  Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş olmalıdır. 

 

 

Fakülte Kurulu:  

 

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı 

bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, 

doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından 

seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.  

 

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. 

            Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.  

 

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 

(1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,  

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

(3) İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.  

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu:  

 

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte 

kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.  

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.  
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Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim 

koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

 

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ 

olup aşağıdaki görevleri yapar:  

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana 

yardım etmek, 

(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını 

sağlamak, 

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve 

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,  

(6) İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.  

  

Fakültemiz idari yapılanmasında yer alan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim 

Kurulu’nda alınan kararlar ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında onaylayacak makama 

göre Üniversite Yönetim Kurulu’na veya Senato’ya yönlendirilerek ya da Fakülte içinde 

uygulamaya konularak işleyiş sağlanır.  

Fakültemizin idari yapılanması bir  şema ile aşağıda gösterilmiştir. 
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8.1. Tıp Fakültesi Yönetim Yapısı

 

 

 

 

 

8.2.  Eğitim yönetimi örgütlenmesi 

 

TS:  Tıp Fakülteleri eğitim modellerine göre öğrenci temsiliyetine de yer veren yetkin 

bir eğitim yönetimi örgütlenmesine mutlaka sahip olmalıdır. 

  

 

Eğitimden sorumlu kurullar nelerdir, kimlerden oluşmaktadır, görev tanımları 

yapılmış mıdır? 

Kurullar çalışmalarını nasıl yürütüyor (karar alma, uygulama, raporlama 

düzenekleri), eşgüdüm nasıl sağlanıyor? 

Örgütlenmede öğrenci temsiliyeti ne düzeyde sağlanıyor?  
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim modelinde, öğrencilerin de etkin bir şekilde 

temsil edildiği yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesi mevcuttur. Bu yapı içersinde eğitimin 

planlanması ve yürütülmesinden sorumlu çeşitli kurullar bulunmaktadır. Eğitim modelinde 

yer alan çeşitli komisyon, kurul ve görevlendirmeler şu şekilde tanımlanmıştır; 

 1. Eğitim komisyonu, 

 2. Özdeğerlendirme Kurulu 

 3. Ders Koordinatörü ve yardımcıları 

 4. Ders Yürütücüleri 

 5. Bilim Dalı Ders Temsilcileri 

 6. Staj Yürütücüleri 

 

Bu kurulların kimlerden oluştuğu, görev tanımları, çalışma ilke ve koşulları Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde 

tanımlanmıştır.  

   

Eğitim Komisyonu: 

 

Bir başkan, 6 dönem koordinatörü ve her dönemin öğrenci temsilcilerinden oluşur. 

Görev süresi 3 yıldır. Eğitim Komisyonu, Dekanın daveti üzerine, Dekanın veya 

görevlendireceği bir Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Komisyon çalışma ve 

toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü 

olarak toplanır. Komisyonun aldığı kararlar öneri olarak Dekanlık makamına sunulur. 

Dekanlık makamı bu önerileri değerlendirerek Fakülte Kurulu’nda ve/veya Fakülte Yönetim 

Kurulu’nda tartışılmasını sağlar.  

 

Dönem koordinatörleri Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden 

görevlendirilebilir. Öğrenci temsilcileri, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 

(http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/yonerge19.pdf) esaslarına göre seçilerek Eğitim 

Komisyonu’na katılırlar. Eğitim Komisyonu’nun görev, sorumluluk ve işleyişleri Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde açık bir şekilde tanımlanmıştır (EK 23). 

Buna göre;  

  

 Eğitim Komisyonu’nun görev, sorumluluk ve işleyişleri: 

http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/yonerge19.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2023/EK-23%20(2)%20Tip%20Fak%20Egitim%20yonergesi.pdf
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 (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi,  

 (2) Tıp Fakültesi’nde yürütülen tıp eğitimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli 

çalışmaların yapılması,    

 (3) Öğretim üyeleri ve ders yürütücülerinden dönem koordinatörlerine gelen geri 

bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekana bildirilmesi,  

 (4) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen 

öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir. 

 (5) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav takvimlerinin oluşmasını sağlar ve fakülte yönetim 

kuruluna sunar. 

 (6) Yatay geçişle öğrenci alımı için kriterleri değerlendirerek Fakülte Yönetim 

Kuruluna tavsiyede bulunur. 

 (7) Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlar.  

 (8) Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir. 

   

 Yukarıda maddelere ilave olarak bu komisyonda görev alan öğrenci temsilcilerinin 

görev ve sorumlulukları Eğitim Komisyonu’nda alınan karar doğrultusunda tanımlanmış ve 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde belirtilmiştir. Buna göre Eğitim 

Komisyonu’nda görev alan öğrenciler;  

 a) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıtlı bulunan öğrenciler ile fakülte yönetim 

organları arasında iletişim kurulmasında, 

 b) Eğitim komisyonunda eğitim-öğrenimle ilgili kararların alınması sırasında sınıfını 

temsilen katılımında, 

 c) Temsil ettiği sınıftaki öğrencilerin sorun, beklenti ve isteklerini belirleyerek çözümü 

için fakülte yönetimine iletilmesinde, 

 d) Temsil ettiği sınıfın öğrencileriyle toplantı yaparak ara sınav ve yarıyıl sonu sınav 

takvimi için öneri hazırlanmasında görev alırlar. 

 

Özdeğerlendirme Kurulu: 

Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon (UTEAK) Kurulu tarafından akredite olmak amacıyla 

belirlenmiş standartlar doğrultusunda Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Özdeğerlendirme 
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Raporu’nu ve ek belgelerini hazırlamak amacıyla oluşturulmuş bir kuruldur. Kurul en az iki 

haftada bir defa olmak üzere Salı günleri toplanmakta ve belirtilen standartlar kapsamında 

yürütülen faaliyetler ve tartışılması gerekli konular hakkında nihai görüşler oluşturmaktadır. 

Kurul tarafından alınan bu nihai görüş ve raporlar Dekanlık makamına iletilmektedir.    

 

Kurul aşağıda belirtilmiş kişilerden oluşmaktadır; 

(1) Dekan/Dekan Yardımcısı, 

(2) Özdeğerlendirme Koordinatörü, 

(3) Temel, Dahili ve Cerrahi Bilim Dallarından en az 2 öğretim üyesi, 

(4) Mezun (pratisyen/Aile doktoru), 

(5) Araştırma görevlisi doktor, 

(6) Klinik öncesi, Klinik ve intörnlük sürecini temsil eden en az ikişer öğrenci, 

(7) Fakülte Sekreteri, 

(8) Öğrenci işleri Bürosunda görevli idari personel. 

 

Dönem Koordinatörü ve yardımcıları: 

 

Tıp fakültesi eğitiminde her dönem için Dekan tarafından 3 yıl süre ile bir öğretim 

üyesi Dönem Koordinatörü olarak atanır. Her dönem koordinatörüne çalışmalarında yardımcı 

olmak üzere ikişer “Dönem Koordinatör Yardımcısı” Dekan tarafından koordinatörle birlikte 

aynı süre için atanır. Dönem Koordinatörleri’nin görev, sorumluluk ve işleyişleri Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;  

 

Dönem koordinatörlerinin görev, sorumluluk ve işleyişleri: 

 

(1) Yarıyıl derslerinin, staj ve intörnlük sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile sınav 

tarihlerini eğitim yılı başlamadan en az iki ay önce belirlemek, tartışılması ve kesinleşmesi 

için eğitim komisyonuna sunmak,   

(2) Ders yürütücülerinin düzenlediği ders programına göre sorumlu olduğu yılların 

akademik takvimini haziran ayında hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim 

komisyonuna sunmak, 

(3) Ders yürütücülerini, staj ve intörnlük yöneticilerini Dekanlık makamına önermek, 
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(4) Ders ve staj yürütücülerinin çalışmalarını denetlemek. Bu konudaki problem ve 

çözüm önerilerini eğitim komisyonuna sunmak, 

(5) Eğitim sekretaryasının çalışmalarını denetlemek, 

(6) Yarıyıl dersleri eğitim çizelgelerinin ders yürütücülerince, staj çizelgelerinin ise 

staj yöneticilerince hazırlanmasını sağlamak, 

(7) Seçmeli ve zorunlu ders yürütücülerinin ders programlarını ilgili eğitim ve öğretim 

yılından önceki mayıs ayında toplamak, 

(8) Eğitim çizelgelerini hazırlamak ve tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim 

komisyonuna sunmak, 

(9) Eğitim çalışmalarının akademik takvime ve programlara uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak, staj ve intörnlük yöneticilerini denetlemek, 

(10) Sorumlu olduğu yarıyıllar içerisinde yapılacak olan ara sınav ve yarıyıl sonu 

sınavı tarihlerini belirlemek. Tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim komisyonuna sunmak, 

(11) Diğer sınıf koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav 

tarihlerinin ve ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak, 

(12) Sınavların yönetmelik ve yönergeler kurallarına uygun olarak yapılması için sınav 

yerlerinin hazırlanması, salon başkanları ve gözetmenlerinin belirlenmesini sağlamak, 

(13) Ders yürütücüleri ve staj yöneticilerinin sınavlarla ilgili görevlerini denetlemek,  

(14) Her yarıyıl en az iki kez ilgili tüm ders yürütücülerinin katıldığı toplantıları 

düzenler ve toplantı tutanaklarını ve her yarıyıl sonunda ders ve sınav uygulamaları ile ilgili 

“yarıyıl sonu eğitimi değerlendirme raporu” ve önerileri dekanlığa sunmak, 

(15) Eğitim yılı sonunda eğitim çalışmalarının başarısını değerlendirerek, problemleri 

ve çözüm önerilerini eğitim komisyonuna sunmak, 

(16) Dersliklerin koşullarını ve görülen aksaklıkları ve staj koşullarının eğitim 

programına uygunluğunu izlemek, aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerilerini Dekanlık 

makamına iletmek,  

(17) Sorumlu olduğu dönem ile ilgili eğitim programlarında yapılmasını düşündükleri 

değişiklik ve yeni düzenlemeleri eğitim komisyonuna sunmak,  

(18) Öğrencilere yapılacak duyuruları organize etmek ve eğitim sekretaryası tarafından 

yapılmasını sağlamak, 

(19) Eğitim programları ile ilgili Dekanlık Makamının ve eğitim komisyonunun 

vereceği diğer işleri yapmaktır. 
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Ders Yürütücüleri: 

 

Staj öncesi dönemlerde (1-6. yarıyıllarda) ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile 

Dekan tarafından her ders için birer Ders Yürütücüsü görevlendirilir.  

 

Ders ve staj yürütücüleri ilgili Dönem Koordinatörlerine karşı sorumludur. 

 

Ders yürütücüsünün değiştirilmesi: Öncelikle ders yürütücüsünün ayrılma isteği, dersi 

veren diğer anabilim dallarının isteği, Dönem Koordinatörünün yazılı isteği veya Dekanın 

isteği ile o dersin içindeki diğer anabilim dallarının ağırlıkları ve ders yürütücülerinin 

anabilim dallarına mümkün olduğu kadar eşit dağılımı göz önüne alınarak Dekan tarafından, 

dersi veren anabilim dallarından birisinin kendi içinden bir öğretim üyesini ders yürütücüsü 

olarak görevlendirilir.  

 

Seçmeli ders açmak isteyen öğretim üyesi kendi isteği ile “Ders Yürütücüsü” olarak 

ayrıca görev almış olur. Ders yürütücülerinin görev, sorumluluk ve işleyişleri Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;   

 

Ders yürütücülerinin görev, sorumluluk ve işleyişleri:  

 

(1) Entegre derse katkısı olan tüm bilim dalı ve anabilim dalı başkanlarına yazı 

yazarak kendi temsilcilerinin (Anabilim dalı veya bilim dalı temsilcileri) bildirilmesini 

istemek,  

(2) Anabilim dalı veya bilim dalı temsilcileri aracılığı ile anabilim dalları ile gereken 

ilişkiyi ve koordinasyonu sağlamak,  

(3) İlgili olduğu dersin eğitim programını ve takvimini hazırlayarak ilgili dönem 

koordinatörüne sunmak, 

(4) Kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarını yürütecek öğretim elemanlarını 

belirlemek, onlarla bir araya gelerek ders akış programını oluşturmak, 

(5) Derslerin ve uygulamaların aksamadan yapılmasını sağlamak, 

(6) Çok birimli entegre derslerin yürütücüleri, her yarıyılda ilgili dersin ve ilgili 

sınavların yürütülmesi amacıyla yapılacak toplantıların yeri, tarihi ve saatini belirlemek,  

(7) Toplantının gündemini hazırlayarak Bilim dalı ders temsilcilerini toplantıya 

çağırmak ve toplantıya başkanlık yapmak, 
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(8) Temsilciler ile birlikte yapılacak bu toplantılarda her bilim dalı ve anabilim dalına 

düşen soru sayısı, soruların toplanma şekli, son toplanma tarihi, gözetmen ve salon 

başkanlarının adları belirlemek, toplantı tutanaklarını tutmak, temsilcilere imzalatarak bir 

nüshasını sınıf koordinatörüne göndermek, 

(9) Sınavların eğitim komisyonu ve yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde 

aksaklık olmadan yapılmasını sağlamak, 

(10) Sınavların organizasyonunda yönergenin 11 ve 12.  maddelerinde belirtilen işleri 

yapmak, 

(11) Dersin gidişini izleyerek uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi için dönem 

koordinatörleri ile birlikte gerekli tedbirleri almak, Derslerin yürütülüşü ile ilgili aksaklıkları 

belirler, çözer, çözemediklerini dönem koordinatörüne iletmek, 

(12) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sorun ve önerilerini koordinatörlere bildirmek, 

(13) Dersin veriminin artırılması konusunda öneriler geliştirmek, 

(14) Her yarıyıl sonunda ders ve işleyişi ile ilgili rapor hazırlar ve önerileri ile birlikte 

koordinatöre sunmak, 

(15) Bilim dalı ders temsilcisinin çalışmalarını denetlemek, 

(16) Eğitim programları ile ilgili Dönem koordinatörü ve Dekanlığın vereceği diğer 

görevleri yapmaktır.  

Ders yürütücüleri, yürütücüsü oldukları ders için Dekan adına yetkilidirler.  

 

Bilim Dalı Ders Temsilcileri: 

  

Ders yürütücüleri, ilgili ders kapsamında olan her ders için anabilim dalları veya bilim 

dallarından bir adet “Bilim Dalı Ders Temsilcisi” görevlendirilmesini ister. Ana bilim dalı 

başkanları bu temsilcilerini belirler ve ders yürütücüsüne yazılı olarak bildirir. Bilim Dalı 

Ders Temsilcileri’nin görev, sorumluluk ve işleyişleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim Yönergesi’nde açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;   

 

Bilim Dalı Ders Temsilcilerinin görev, sorumluluk ve işleyişleri:  

 

(1) İlgili dersin yürütücüsü ile ilgili bilim dalları arasındaki irtibatı ve koordinasyonu 

sağlamak,  

(2) Kendilerine ders yürütücüsü tarafından bildirilen toplantıya katılmak, 
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(3) Sınavların organizasyonunda yönergenin 11. maddesinde belirtilen işleri yapmak, 

(4) Bilim dalının dersler ile ilgili sorun ve önerilerini ders yürütücüsüne iletmektir. 

(5) Bilim dalı ders temsilcileri ilgili ders yürütücülerine karşı sorumludurlar. 

 

Staj Yürütücüleri: 

  

Staj yürütücüleri; 4. ve 5. sınıf blok eğitim dönemlerinde, ilgili anabilim dalı başkanı 

tarafından görevlendirilir. Staj yürütücüsü uygulamaları konusunda anabilim dalı başkanına 

karşı sorumludur. Staj yürütücüsünün görev, sorumluluk ve işleyişleri Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;    

 

Staj Yürütücülerinin görev, sorumluluk ve işleyişleri:  

 

(1) Eğitim takvimini hazırlamak ve anabilim dalı başkanına sunmak,  

(2) Sorumlu olduğu stajın seminer ve günlük aktivite (ortak vizite, öğrenci seminerleri 

vb) programlarını düzenlemek, bu programı dekanlığa göndermek, 

  (3) Eğitim komisyonu tarafından onaylanan staj eğitim programını ilan etmek,    

(5) Eğitim takvimini öğretim elemanlarına, eğitim yılının başlamasından en geç bir 

hafta önce duyurmak, 

(6) Öğretim üyeleri ile yapılan birebir uygulamalı eğitimde, her öğrencinin 

kendisinden sorumlu olacağı öğretim üyesini belirlemek. Öğrencilere, öğretim üyelerine ve 

dekanlığa hazırlanan bu listelerin ulaştırılmasını sağlamak, 

(7) Staj bitiminde kuramsal ve uygulamalı sınavların yapılmasını organize etmek,  

(8) Kuramsal ve uygulamalı sınavın ve performans notlarının birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilen staj başarı notunu (100 üzerinden ham notların) 

dekanlığa iletmek,  

(9) Birleşik stajlarda staj başarı notlarının belirlenmesinde anabilim dallarının 

ağırlıklarına göre son staj notlarını belirlemek,  

(10) Stajın yürütülmesi ile ilişkili problemleri belirleyerek, çözüm önerilerini anabilim 

dalı başkanına sunmaktır. 
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8.3.  Eğitim örgütlenmesi destek yapısı 

 

TS:  Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreteryal destek 

sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır.    

 

GS:  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. 

 

Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini destekleyen 

görev ve sorumlulukları tanımlanmış teknik ve sekreteryal bir yapı 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?  

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimin yönetilmesine yönelik olarak 

örgütlenme tamamlanmış ve bu amaçla oluşturulmuş çeşitli birimler mevcuttur.  

 

Öğrenci İşleri Sekreterlik Birimi: 

 

Bu birimler içersinde yer alan Öğrenci İşleri Sekreterlik Birimi, öğrencilerle ilgili her 

türlü işlemleri yerine getirilmesinden sorumludur. Birimin kimlerden oluştuğu ve temel yetki, 

görev ve sorumlulukları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi’nde ve 

Üniversite içersinde oluşturulan görev tanımları içersinde (UÜ-SK-OEK-04-066, UÜ-SK-

OEK-04-067) tanımlanmıştır (EK 57/14, EK 57/15). Buna göre Sekreterlik Birimi her sınıf 

için ayrı sekreter ve şube müdüründen oluşur.    

  

 Temel görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

 (1) Yeni öğrenci kaydı, kayıt yenileme işlemlerini yapar, 

 (2) Öğrenci kayıtlarının korunmasını, sınıf listelerinin oluşumunu sağlar,  

 (3) Öğrenci staj gruplarının ayarlanmasını yapar, 

 (4) Öğrencilerin işlerini aylık takip eder, 

 (5) Öğrenci harç işlemleri takibini yapar, 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(14)%20UU-SK-OEK-04-066.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(15)%20UU-SK-OEK-04-067.pdf


 176 

 (6) Öğrenci belgesi ve transkript verir, 

 (7) Yatay geçiş işlemlerini yapar, 

 (8) Sınav programı ve listelerini hazırlar, 

 (9) Öğrenci notlarını işler,  

 (10) Öğrencilerin başarı durumunun takip eder ve mezuniyet işlemlerini, kayıt silme 

işlemlerini yapar, 

 (11) Verilen diğer görevleri yapar.      

 

Teknik Analiz Birimi: 

  

Eğitim Komisyonu’nun önerisi sonucu Fakülte Yönetim Kurulu’nda alınan karar 

sonucu,  eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek amacıyla öğrencilerle ilgili her türlü 

teknik veri girişi ve analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ve bu birimin 

kimlerden oluştuğu ve temel görev, yetki ve sorumlulukları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim Yönergesi’nde tanımlanmıştır. Buna göre; birim aşağıda tanımlanmış personel 

tarafından oluşturulmaktadır;  

- Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan bir öğretim Üyesi (Birimin sorumlusu olarak) 

- Üniversitenin Bilgi İşlem Bölümünde görev alan iki kişi       

- Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda görev yapan iki araştırma görevlisi 

- Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Sekreteryal Birim’de görev alan iki personel 

   

  Temel görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

  

 (1) Öğrenci sınavlarıyla ilgili her türlü veri girişi ve analizi, 

 (2) Öğrenci anketleriyle ilgili veri girişi ve analizi,  

 (3) Sınav sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, 

 (4) Çoktan seçmeli yapılan tüm sınavların madde analizlerinin yapılarak, 

geçerlilik/güvenirliliklerinin test edilmesi ve ders yürütücüleri tarafından ilgili tüm öğretim 

üyelerine ulaştırılması. 

 (5) Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, 

 (6) Dekanlık tarafından teknik analiz gerektiren diğer işlemlerin yapılması. 
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Mesleki Beceri Laboratuarı: 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Laboratuarı, Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı’nın sorumluluğunda tıp eğitiminde amaçlanan doğrultuda hekim yetiştirmenin 

önemli bir kısmını oluşturan beceri eğitimini üstlenir. Öğrencinin tıp fakültesine başladığı ilk 

andan itibaren ve hasta ile karşılaşmadan önce çeşitli mesleki becerilerin kazandırılması 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çeşitli teknolojiler, maket, manken, simülatör ve diğer 

malzemeler sağlanarak becerinin uygulatılması sağlanmaktadır. 

 

Mesleki Beceri Laboratuarı Aile Hekimliği yanında, Acil Tıp Anabilim Dalı, Anestezi 

ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ortopedi Anabilim Dalı, Plastik Cerrahi Anabilim 

tarafından da öğrenci eğitimleri sırasında kullanılmaktadır.   

 

Laboratuarda maketlerin bakımı ve sağlanması, laboratuar ortamının beceri eğitimine 

hazırlanması açısından bir görevli personel bulunmaktadır.    

   

  Temel Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 

   

  (1) Temel sayılabilecek mesleki becerilerin (el yıkama, ateş ölçümü, nabız ölçümü, 

kan basıncı ölçümü, kas içi ve deri altı enjeksiyonları, bir yaralıya yaklaşım ve yaralı 

taşınması, temel yaşam desteği vb) kazanılmasını sağlamak. 

  (2) İleri düzeydeki çeşitli mesleki becerilerin (meme muayenesi, sütür atma, damar içi 

enjeksiyon, jinekolojik muayene, rektal muayene, katater takma vb) kazanılmasını sağlamak. 

  (3) Öğrencilerin ilk adımda deneyimini ve kendine güvenini arttırarak hasta ile 

karşılaşmaya hazır hale getirilmesini sağlamak. 

 

 

8.4. Yönetim kadrosu 

 

TS:  Tıp Fakültesi dekanlarının mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik alanda etkin, 

yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.  
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GS:  Tıp Fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almış, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.   

 

Yönetim kadrosunun eğitim, bilimsel etkinlik ve yönetim deneyimi durumları 

nasıldır? 

Tıp Fakültesinin dekanı tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, yeterli 

eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir? 

Tıp Fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almış, akademik alanda 

yetkin, eğitim ve öğretim deneyimine sahip midir? Eğitim, yönetim ve liderlik 

alanlarında eğitimli midir?   

 

Dekan: Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY 

 

    ÖZGEÇMİŞ 

 

KİŞİSEL BİLGİLER : 

Adı Soyadı   : Ayhan Sadık KILIÇTURGAY         

Doğum Tarihi  : 14 Nisan 1959 

Medeni durumu  : Evli  ve 1 çocuk sahibiyim. 

Adres   : Mayıs Evleri 2. Blok  Meşeliköy sitesi yanı Bademli/BURSA  

Tel    : (224) 549 2782 – 549 2762  

Fax   : (224) 442 8398 

E-mail    : sturgay@uludag.edu.tr 

 

TIP ve UZMANLIK EĞİTİMİ: 

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi :  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1983 

İlk görev yeri :  

Çan/Çanakkale Pratisyen, Sağlık Ocağı Hekimi 1983-1986 

Uzmanlık Eğitimi :  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı /Bursa Eylül 1986 -Mart 1991 

Uzmanlık Tezi : "Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi ve Cerrahi Karara 

Etkisi"   

Uzmanlık sonrası çalıştığı kurumlar: 

 Gülhane Askeri Tıp Akademisi I.Hariciye Kliniğinde (Transplantasyon Ünitesinde) 

askerlik hizmeti Mart 1991-Ağustos1992   

 Organ Nakli ve Yanık Merkezi (Böbrek ve Karaciğer transplantasyonu, Prof. Dr. 

Haberal) Mart 1991 - Ağustos 1992 (yarı zamanlı)  

 Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzman Hekim 09 Eylül 1992   

 Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 09.Ekim 1993 

 Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. 25.Ekim 1996 

 Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. 09.Nisan 2002 
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 Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HPB Birim sorumlusu 

15.Ocak.2005 

 

Katıldığı kurslar, çalıştığı merkezler;    

 "Mezuniyet Sonrası Transplantasyon" kursu, Akdeniz Üniversitesi Prof.Dr.Tuncer 

Karpuzoğlu 30-31 Ekim 1989, Antalya 

 University of Oslo, Medical Faculty/Rikshospitalet, Department of Transplantation 

Surgery (Prof. Flatmark MD) Rikshospitalet/Oslo-Norveç 31 Temmuz  – 29 Ekim 

1990, Visiting Clinician 

 “Mikrocerrahi kursu” 10 – 14 Eylül 1990 University of Oslo, Medical Faculty/ 

Rikshospitalet Norveç  Prof.Dr.Sun Lei (University of San Diego USA)    

 Cleveland Clinic, Department of General Surgery (Hepatopankreatobiliyer cerrahi.-

R.Herman MD) Cleveland,USA Kasım –Aralık 1990, Visiting Clinician 

 Prespiterian Hospital, Pittsburgh-USA (Karaciğer transplantasyonu Prof. T. Starzl 

MD) Ocak 1991, Visiting Clinician 

 Organ Nakli ve Yanık Merkezi (Böbrek ve Karaciğer transplantasyonu, 

Prof.Dr.Haberal) Mart 1991 - Ağustos 1992 , part time görevli doktor  

 “Uygulamalı Laparoskopik Cerrahi Kursu”  27-29 Ocak 1993, Ulusal Cerrahi Derneği 

ve Yabancı Katılımcılar   

 Mayo Clinic, Department of General Surgery and Transplantation Rochester-

Minnesota, U.S.A. 9-26 Haziran 1996, Visiting Clinician 

 Total Nutrisyonel Tedavi (TNT) Kursu  KEPAN / FELANPE 21–22 Şubat 1998 

İSTANBUL 

 The Pharmacia & Upjohn Advanced Nutrition Course PANC’98  Copenhagen, 12-16 

May 1998 

 The Universty of Texas Medical Branch of Galveston-USA’da, 1998-1999 Resaerch 

fellowship  

 ISI (Investigator Support Inıtıatıve) Eğitim Programı 29-30 Kasım 2002 Bursa 

 The First Surgical Clinic Institute for Digestive Diseases University of Belgrade 

Clinical Center,  “Radiofrequency (Radionics Coll-tip RF system) Assisted Minimal 

Blood Loss Liver Resection” , Prof.Milecevic 27-28 June 2003, Belgrad 

Kurum içi görevleri; 

 U.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane-Sterilizasyon Merkezi sorumluluğu 1996-

1998 

 

İLGİ ALANLARI  

Cerrahi asistan eğitimi ve standardizasyonu 

Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi ve transplantasyon 

Kist hidatik 

Deneysel cerrahi “Şok, Sepsis, Resusitasyon ve Nitrik Oksit” 

Beslenme desteği 

Hastane Enfeksiyonları  

Cerrahi Enfeksiyonlar 

Sterilizasyon  

 

ŞU ANDAKİ GÖREVİ 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesör 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  

 



 180 

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ  

 Ulusal Cerrahi Dergisi Editörü 

 2004 - ……. 

 Bursa Tıp Fakültesi Dergisi Editörü 

 2002-2008 

 

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ 

 Klinik ve Deneysel Cerrahi   

 Kulak Burun Boğaz Dergisi 

 Türk HPB Dergisi 

 Yoğun Bakım Dergisi 

 Türkiye Klinikleri 

 

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER  

 Türk Cerrahi Derneği 

 Bursa Cerrahi Derneği 

 HPB Cerrahi Derneği (Türk Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği) 

 IHPBA (International Hepatopancreatobiliary Association) 

 KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği) 

 ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) 

 Hastane Enfeksiyonları Derneği 

 Organ Nakli Derneği  

 Türk Tabipleri Birliği – Bursa Tabip Odası 

 

DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ ve GÖREVLERİ  

 Türk Cerrahi Derneği  

2003 – 2008  Yönetim Kurulu üyeliği  

2008 – ......  2. Başkan 

 TTB-UYEK  

   2008 – ....... Yürütme Kurulu üyeliği 

 Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu    

2004 – 2008  Genel sekreter   

2008 – .......  Başkan 

 The UEMS Section of Surgery & European Board of Surgey 

2007 -  ….. “National Delegates”  

 Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği  

 2005 – 2007   2. Başkan 

 2007 -  ......    Yönetim Kurulu Üyeliği 

 IHPBA International Hepato-Pancreatobiliary-Billiary Association 

 2008 -  ….. “Üye” 

 KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği) 

2002 - 2006 Genel sekreter  

2007 - 2009 Genel sekreter 

 ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) 

2002 - 2006 “Turkish Council”  

 

PROJELER - ÖDÜLLER 
 1) TÜBİTAK Proje Yarışması-Tıp Dalı, 1975 



 181 

   “Deterjanların kanserojen etkileri” 

 2) IHPBA Congress Athens’95' "For the best study on Hydatid Disease"  

Percutaneus aspiration and drainage of hydatid cysts" is it helpfull for diagnosis and 

treatment?  

 

TIBBİ ÇALIŞMA DÖKÜMÜ : 

Yurt içi ve yurt dışı çeşitli toplantılarda toplam 71 bildiri  

 Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 75 çalışma.  

 26 ayrı kitap bölümü  

 1 bölüm editörlüğü 

Yurt içi ve yurt dışı 65 ayrı bilimsel toplantıda konuşma 
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Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Vahide SAVCI’nın Özgeçmişi:  

Vahide Savcı, Tıp Doktoru, Farmakoloji Uzmanı 

Şimdiki pozisyonu:  Profesör 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, 

    16059, Görükle Kampüsü, BURSA 

    Tel :+90 (224) 2953551 

    Faks :+90 (224) 4428102 

E-Mail: vsavci@uludag.edu.tr ve vahidesavci@gmail.com 

 

Ev adresi:   Yüzüncüyıl Mah., Saygınkent Sitesi, F Blok D:22 

    16141, BURSA  

Tel (ev): +90 (224) 4130304 

Kişisel Bilgiler:  
 Doğum Yeri:  MANİSA 

 Doğum Tarihi: 12 Mart 1962 

 Medeni Hali:  Evli 

 Çocuk:  1 

Vatandaşlık:  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

 

EĞİTİM: 

 

Mezuniyet yılı   Mezun olduğu yer ve elde ettiği derece 

 

1985                                       Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 

    Tıp Doktoru 

  

1991    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA 

    Farmakoloji Uzmanlığı 

 

MESLEKİ VE AKADEMİK DENEYİM: 

 

1985-1988   Pratisyen hekim (zorunlu hizmet)     

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL 

 

1988-1991   Araştırma Görevlisi, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA 

 

1991-1992   Uzman Doktor, 
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1992-1994   Doktora Sonrası Araştırmacı,  

Laboratory of Neuroendocrine Regulation,  

Department of Brain and Cognitive Sciences, 

Massachusetts Institute of Technology, 
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Cambridge, U.S.A. 

 

1994-1996 Yardımcı Doçent, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA  

 

1996-2002 Doçent 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA 

 

2002-bugün   Profesör 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA 

 

İDARİ  DENEYİM: 

 

1999-2000   Etik Kurul Üyeliği 

 

2001 (Mayıs-Temmuz) Dekan Yardımcısı (Eğitimden sorumlu-Kredili sisteme geçiş) 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

2004-2008   Anabilim Dalı Başkanı 

   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA 

 

2006-devam ediyor  Uludağ Üniversitesi Farmakovijilans İrtibat Noktası 

     

2007-devam ediyor  Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) Yürütme Kurulu Üyesi 

    TÜBİTAK 

 

2008-devam ediyor  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi 

    (Tıp Fakültesi Temsilcisi) 

    Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 

 

2009-devam ediyor  Dekan Yardımcısı (Eğitimden sorumlu) 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI: Kolinerjik farmakoloji 

Kardiyovasküler farmakoloji 

Şok ve iskemi-reperfüzyon hasarı 

Prostaglandinler 

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ: 

 

1- Kolin’in nöroendokrin etkileri. TÜBİTAK:  TAG-0747 (Araştırmacı)(Tamamlandı). 
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2- Hemorajik şok yaratılmış sıçanlarda intraserebroventriküler yolla verilen CDP-kolin’in 

kardiyovasküler etkileri: Etki mekanizmasının incelenmesi. TÜBİTAK: No: SBAG-1883 

ve Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: 1998/5 (Yürütücü)(Tamamlandı). 

 

3- Endojen olarak sentezlenen ve dışardan verilen tromboksan A2’nin hemorajik şok 

yaratılmış sıçanlarda kardiyovasküler etkileri: Etkinin farklı beyin bölgelerinde 

incelenmesi: Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: 2001/66 (Tamamlandı). 

 

4- Normal ve iskemik koşullarda sitidin ve nükleotidlerinin kardiyovasküler parametreler, 

doku perfüzyonu ve survival oranları üzerine etkileri:  

a) Pürinerjik reseptörlerin aracılığı; b) Tromboksan A2’nin aracılığı 

Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: T-2003/30 (Yürütücü)(Tamamlandı). 

 

5- Hipotansif ve iskemik koşullarda merkezi tromboksan A2’nin kardiyak ve hemodinamik 

değişikliklere etkisi:etkide kolinerjik sistemin aracılığı; b) endojen tromboksan A2’nin 

aracılığı Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: T-2003/31(Yürütücü)(Tamamlandı). 

 

6- Deneysel spinal kord travma modelinde CDP-kolin ve metabolitlerinin etkisi:  

 1) Akut dönemde; 

 a) Kardiyovasküler ve oksidatif stres parametrelerine etkisi, 

 b) Spinal travmada merkezi kolin metabolizması ve değişikliklerine etkisi 

 2) Kronik dönemde nörolojik fonksiyon bozuklukları ve survival oranlarına etkisi. Uludağ 

Üniversitesi Araştırma Fonu: No: T-2006-19 (Yürütücü)(Tamamlandı). 

 

7- CDP-kolin’in serebral c-fos ekspresyon paternine etkisi: Etkinin farmakolojik parametrelerle 

değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: T-2007-13 (Yürütücü)(Tamamlandı). 

 

8- Uzun süreli kardiyak iskemi-reperfüzyon hasarında CDP-kolin’in doku koruyucu etkisinin 

araştırılması. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: No: No: T-2008/43 (Yürütücü)(devam 

ediyor). 

 

ÜYELİKLERİ        : Türk Farmakoloji Derneği 

    Society for Neuroscience (U.S.A.) 

YABANCI DİL  : İngilizce 

ÖDÜLLER  : NOVARTIS FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ 

   1. lik ödülü (1997-1998)  
 

   NOVARTIS FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ 

   1. lik ödülü (2002-2003) 

 
 
YAYINLAR  : Uluslararası makaleler eklenmiştir (EK-2) 
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SİTASYONLAR  : 402  

H-FAKTÖRÜ  : 12 

EĞİTİM DENEYİMİ : Eğitimsel uğraşların anlatıldığı metin eklenmiştir (Ek-1)  

 

EK-1: 

EĞİTİM DENEYİMİ: 

 

1992-1994 yılında Massachusetts Institute of Technology, Department of Brain and 

Cognitive Science’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıp anabilim dalına döndükten 

sonra her türlü eğitimsel çalışma ve planlamanın içinde aktif olarak bulundum.  

 

1998-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi 

Eğitim Programı’nda ciddi bir revizyon yapıldı ve eğitim sistemi klasik sistemden entegre 

sisteme değiştirildi. Bu süreçte hem eğitim planlayıcıları arasında görev aldım, hem de “Sinir 

Sistemi Hastalıkları” dersinin bir eğitim bloğu olarak hazırlanması ve sürdürülmesinde 

sorumluluk üstlendim. Bu bloğun yürütücülüğünü 3 yıl boyunca yaptım. 2000 yılında 

Fakültemizde düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” kursuna ilk katılan (17-21 Ocak 2000) ve 

eğitim alan öğretim üyeleri arasında yer aldım. 24-28 Haziran 2002 tarihinde “Eğiticilerin 

Eğitimi” kursunda eğitici olarak görev yaptım ve diğer öğretim üyelerimizin eğitim 

becerilerini geliştirmesine katkıda bulundum.  

 

2001 yılında Uludağ Üniversitesi olarak Bolonya Süreci’ne katılmamız nedeniyle, tüm 

üniversitenin eğitim sistemi standart bir yönetmelik çatısında birleştirildi ve tüm fakültelerde 

“kredili sistem” adı altında aynı işletim öğelerini paylaşan yarıyıl sistemine geçildi. Mayıs-

Temmuz 2001 tarihleri arasında Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini yürüttüm ve 

Tıp Fakültesi’nin tüm altı yıllık mezuniyet öncesi eğitimi programının kredili sistem işletim 

öğelerine uygun hale getirilmesi çalışmalarını yönettim. Eğitime destek veren tüm öğretim 

üyelerinin de katkılarıyla, 2 ay gibi kısa bir sürede tüm program değiştirildi ve Avrupa 

Yüksek Öğretim Alanı’nda serbest harekete uygun hale getirilmeye çalışıldı. Bu revizyon 

çalışmaları sırasında, henüz başlatılmış olan entegre sistemden de ödün verilmeyerek, 

derslerin kendi içindeki entegre yapıları korundu. Programda seçmeli ve zorunlu ders ve 

stajlar yer aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’nda 

halen yer alan ders ve staj rehberleri, öğrencilerin 4. ve 5. sınıf stajları sırasında her biri 1 
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kredi karşılığı olan 2 adet seminer hazırlamaları ve sunmaları, ilk kez benim yöneticilik 

yaptığım dönemde ve bizzat kendi fikrim olarak hayata geçirilmiştir.  

 

2004 yılında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendim ve bu görevi 

yürüttüğüm 4 yıl sürecince, Anabilim Dalı’nda Eğitim Akreditasyonu Çalışmalarında Kurul 

Başkanlığı yaptım ve Farmakoloji Anabilim Dalı’nda mezuniyet sonrası eğitim programı 

oluşturulması ve geliştirilmesinde Doç. Dr. Sinan Çavun ile birlikte çalıştım.  

 

2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakovijilans İrtibat Noktası olarak 

görevlendirildim. Aynı yıl içinde Farmakovijilans kavramı ve uygulamaları ile ilgili, İlaç 

Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Farmakovijilans Derneği üyelerinin katılımıyla, fakültemiz 

öğretim üyelerine yarım günlük bir eğitim verilmesini sağladım. Bu görevi halen Anabilim 

Dalımız öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Göktalay ile birlikte yürütmekteyim. 

 

2007-2010 yılları arasında 3009 Kod’lu “Endokrin Sitem Hastalıkları” dersinin 

yürütücülüğünü yaptım. Dört ayrı anabilim dalından 8 öğretim üyesinin katılımıyla 

gerçekleştirilen bu dersin yürütülmesi, güncellenmesi ve standartlarının korunması için 

gereken çabayı gösterdiğime inanıyorum. 

 

Ocak 2009 yılında halen yürütmekte olduğum Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcılığı 

görevine getirildim. Yaklaşık 22 aylık sürede, eğitimin öğrenci odaklı hale getirilmesi, ölçme 

ve değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi, eğitimde yeniden yapılandırmaların ve geri 

bildirimlerin standart hale getirilmesi, tüm paydaşlara duyurulması gibi alanlarda daha yoğun 

olmak üzere çalışmalarımı yürüttüm ve yürütmekteyim. Bu süreçte kurduğumuz “Ölçme ve 

Değerlendirme Kurulu”nun aktif üyesiyim ve gerektiğinde yönetimsel başkanlığını 

yapmaktayım. Fakülte Özdeğerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde tüm toplantılara başkanlık 

yaptım ve rapor hazırlığında aktif olarak görev aldım. Çalışmalarımız halen yoğun biçimde 

devam etmektedir.  
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EK-2: 

 

ULUSLARARASI MAKALELER: 

 

1) Şentürk T, Tütüncü A, Özdemir B, Ozdabakoglu O, Baran I, Gullulu S, Savci V, Aydınlar 

A. (2010) Serum choline levels in patients with stable angina and acute coronary 

syndromes: relation to the severity of coronary artery disease. Coron Artery Dis. Oct 

5. 

2) Coskun C, Avci B, Ocak N, Yalcin M, Dirican M and Savci V (2010) Effect of repeatedly 

given CDP-choline on cardiovascular and tissue injury in spinal shock conditions: 

investigation of the acute phase. J Pharm Pharmacol 62(4):497-506. 

3) Jochem J, Savci V, Filiz N, Rybus-Kalinowska B, Fogel WA, Yalcin M (2010) 

Involvement of the histaminergic system in cytidine 5'-diphosphocholine-induced 

reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J Physiol Pharmacol., 61(1):37-

43. 

4) Yalcin M, Aydin C, Savci V (2009) Cardiovascular effect of peripheral injected melittin in 

normotensive conscious rats: Mediation of the central cholinergic system. 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 81(5-6):341-7.  

5) Yalcin M, Savci V, Jochem J (2009) Involvement of the cholinergic system in the central 

histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J Physiol 

Pharmacol., 60(2):133-137. 

6) Yilmaz S, Coskun C, Yalcin M and Savci V (2008) CDP-choline prevents cardiac 

arrhythmias and lethality induced by short-term myocardial ischemia-reperfusion 

injury in the rat: Involvement of central muscarinic cholinergic mechanisms. Naunyn-

Schmiedeberg’s Arch Pharmacol.378: 293-301. 

7) Yilmaz S., Coskun C, Suzer O., Yalcin M., Mutlu D and Savci V. (2008)  Hypotensive 

effects of intravenously administered uridine and cytidine in conscious rats: 

involvement of adenosine receptors. Eur J Pharmacol 584:125-136.  

8) Yalcin M and Savci V. (2007) Cardiovascular effects of centrally injected melittin in 

hemorrhaged hypotensive rats: The investigation of peripheral mechanisms. 

Neuropeptides,41, 465-475. 

9) Karaalp A, Akıcı A, Gören MZ, Erdivanlı B., Savcı V., Ulus IH, Oktay Ş. (2006) 

Hemorrhagic shock in DOCA-salt hypertensive rats: effects of oxotremorine on blood 

pressure and vasopressine release. Pharmacologyonline 2: 109-127. 

10) Yalcin M, Cavun S, Yilmaz MS  and Savci V. (2006) The role of central cholinergic 

system in the reversal of hypotension by intracerebroventricularly injected U-46619, a 

thromboxane A2 analog, in haemorrhagic shock. Brain Res. 1118 (1), 43-51. 

11) Gullulu M., Akdag I., Kahvecioglu S., Filiz G., Savci V. (2006) Aldosterone blockage in 

proliferative glomerulonephritis not only prevents fibrosis but proliferation as well. 

Renal Failure 28 (6), 509-514. 

12) Yilmaz MS., Yalcin M. and Savcı V. (2006) CDP-choline increases the blood flows of 

superior mesenteric and renal artery, prolongs the survival time in haemorrhagic shock 

in anaesthetised rats. Clin Exp Pharmacol Physiol 33, 415-420. 

13) Yalcin M., Cavun S., Yilmaz MS., Cengiz F. and Savci V. (2005) The involvement of 

brain thromboxane A2 in hypotension induced by haemorrhage in rats. Clin Exp 

Pharmacol Physiol 32, 960-967. 

14) Yalcin M., Cavun S., Yilmaz MS and Savci V. (2005) The involvement of central 

cholinergic system in the pressor effect of intracerebroventricularly injected U-46619, 

a thromboxane A2 analog, in conscious normotensive rats. Naunyn-Schmiedeberg’s 

Arch Pharmacol 372, 31-40. 
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15) Erturk E., Kuru N., Savci V., Tuncel E., Ersoy C., Imamoglu S. (2004) Serum leptin 

levels correlate with obesity parameters but not with hyperinsulinism in women with 

polycystic ovary syndrome. Fertility and Sterility 82, 1364-1368. 

16) Yalcin M. and Savci V. (2004) Restoration of blood pressure by centrally injected U-

46619, a thromboxane A2 analog, in haemorrhaged hypotensive rats: Investigation of 

different brain areas. Pharmacology. 70, 177-187. 

17) Cavun S., Savci V., Ulus I.H. (2004) Centrally injected CDP-Choline increases plasma 

vasopressin levels by central cholinergic activation. Fundam. Clin. Pharmacol., 18: 

71-77. 

18) Cavun S and Savci V (2004) CDP-choline increases plasma ACTH and potentiates the 

stimulated release of GH, TSH and LH: the cholinergic involvement. Fundam. Clin. 

Pharmacol.18, 513-523. 

19) Savci, V., Goktalay, G., Cansev, M., Cavun, S., Yilmaz, M.S., Ulus, I.H. (2003) 

Intravenously injected CDP-choline increases blood pressure and reverses hypotension 

in haemorrhagic shock: effect is mediated by central cholinergic activation. Eur. J. 

Pharmacol., 468: 129-139. 

20) Savcı, V., Goktalay, G., Ulus, İ.H. (2002) Intracerebroventricular choline increases plasma 

vasopressin and augments plasma vasopressin response to osmotic stimulation and 

haemorrhage. Brain Res., 942, 58-70. 

21) Savcı V., Cavun S., Goktalay G., Ulus I.H. (2002) Cardiovascular effects of 

intracerebroventricularly injected CDP-choline in normotensive and hypotensive animals: 

the involvement of cholinergic system. Naunyn- Schmiedeberg’s  Arch. Pharmacol.  365, 

388-398. 

22) Savcı V., Cavun S., Gurun M.S. and Ulus İ.H. (2001) Reversal of haemorrhagic shock in rats 

by tetrahydroaminoacridine. Pharmacology. 62, 36-44. 

23) Savcı V., Gürün M.S., Çavun S. and Ulus İ.H. (1998) Cardiovascular effects of centrally 

injected tetrahydroaminoacridine in conscious normotensive rats. Eur J. Pharmacol. 346 

(19), 35-41. 

24) Yavascaoglu I., Savci V., Oktay B., Simsek U., Ozyurt M. (1998) The effects of 

ejaculation on serum prostate-specific antigen (PSA). Int. Urol. Nephrol. 30 (1), 53-

58. 

25) Savcı V. and Ulus İ.H. (1998) Choline administration reverses hypotension in spinal cord 

transected rats: The involvement of vasopressin. Neurochem. Res. 23 (5), 733-741. 

26) Savcı V. and Ulus İ.H. (1997) Cardiovascular effects of central choline during endotoxin shock 

in the rat. J. Cardiovasc. Pharmacol., 30 (5),  667-675. 

27) Gürün M.S., Savcı V., Ulus I.H. and Kıran B.K. (1997) Centrally administrated choline 

increases plasma prolactin levels in conscious rats. Neurosci. Lett. 232 (2), 79-82. 

28) Gürün M. S., Savcı V. and Ulus İ.H. (1997) Intracerebroventricular choline reverses 

hypotension induced by acute chemical sympathectomy. J. Auto. Pharmacol. 17 (3), 155-

163. 

29) Savcı V. and Ulus İ.H. (1996) Central choline reverses hypotension caused by alpha-

adrenoceptor or ganglion blockade in rats: the role of vasopressin. Eur. J. Pharmacol., 

311(2-3), 153-161. 

30) Farber S.A., Savcı V., Wei A., Slack B.E., Wurtman R.J. (1996) Choline’s 

phosphorylation in rat striatal slices is regulated by the activity of cholinergic neurons. 

Brain Res., 723 (1-2), 90-99.  

31) Savcı V., Gürün M.S., Ulus I.H., Kıran B.K. (1996) Intracerebroventricular injection of 

choline increases plasma oxytocin levels in conscious rats. Brain Res., 709 (1), 97-

102. 
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32) Savcı V., Gürün M.S., Ulus İ.H., Kıran B.K. (1996) Effect of intracerebroventricularly 

injected choline on plasma ACTH and Beta-endorphine levels in conscious rats. Eur. 

J. Pharmacol., 309 (3), 275-280. 

33) Ulus İ.H., Arslan B.Y., Savcı V., Kıran B.K.(1995) Restoration of blood pressure by 

choline treatment in rats made hypotensive by haemorrhage. Br. J. Pharmacol., 116 

(2), 1911-1917. 

34) Lopez-Coviella I., Agut J., Savcı V., Ortiz A.J., Wurtman R.J.(1995) Evidence that 5'-

cytidinediphospho-  choline can affect brain phospholipid composition by increasing 

choline and cytidine plasma levels. J. Neurochem., 65 (2):889-894. 

35) Savcı V. and Wurtman R.J. (1995) Effects of cytidine on membrane phospholipid 

synthesis in rat striatal slices. J. Neurochem., 64 (1), 378-384 . 

36) Arslan B.Y., Ulus İ.H., Savcı V., Kıran B.K. (1991) Effects of intracerebroventricular injected 

choline on cardiovascular functions and sympathoadrenal activity. J. Cardiovascular 

Pharmacol., 17 (5), 814-821. 
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EĞİTİM:  

 

Mezuniyet yılı   Mezun olduğu yer ve elde ettiği derece 

 

1985              Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 

    Tıp Doktoru 

1990    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Morfolofi Anabilim Dalı, Anatomi Bilim Dalı, BURSA 

    Anatomi Uzmanlığı 

 

MESLEKİ VE AKADEMİK DENEYİM: 

 

1985-1987   Pratisyen hekim (zorunlu hizmet)     

    Adalet Bakanlığı, Burhaniye Kapalı Cezaevi Tabipliği, 

Burhaniye, BALIKESİR 

1987-1990   Araştırma Görevlisi, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Morfolofi Anabilim Dalı, Anatomi Bilim Dalı, BURSA 

1990-1994   Uzman Doktor, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi Anabilim Dalı, BURSA 
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi Anabilim Dalı, BURSA  

1996-2003 Doçent 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi Anabilim Dalı, BURSA 
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   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi Anabilim Dalı, BURSA 
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EĞİTİM DENEYİMİ: 
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Dönem I Koordinatörlüğü (2010 -) 

Dönem II Koordinatör Yardımcılığı (1998-2004) 

Ders yürütücülüğü (çeşitli dönemlerde) 

 

DERNEK ÜYELİĞİ: 
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EĞİTİM DENEYİMİ: 
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1980-1986   : Tıp öğrenimi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

1987-1990   : Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı 

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Biyokimya Anabilim Dalı 

1992 Ekim  : Biyokimya Doçenti 

1998 Haziran  : Biyokimya Profesörü 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: 

 

1987 Ocak-1987 Nisan: Kırklareli, Pehlivanköy Salık Merkezi (Zorunlu hizmet) 

1987-1990  : Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

     İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Biyokimya Anabilim Dalı 

1990-1994 : Yardımcı Doçent: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

  Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuar Bölümü 

1994-1998  : Doçent Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

1998-            : Profesör Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

 

GÖREV ALDIĞI KURUL VE KOMİSYONLAR: 

1996-1998   : U.Ü. Tıp Fakültesi-Fakülte Yönetim Kurulu  

1998-       : U.Ü. Tıp Fakültesi-Eğitim Komisyonu-Dönem II Koordinatörü 

Ders yürütücülüğü (çeşitli dönemlerde) 

Ölçme ve Değerlendirme Grubu Üyesi 

Fakülte Özdeğerlendirme Kurulu Üyesi 
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Tıbbi Biyokimya AD Başkanı 

Prof. Dr. Kamil DİLEK’in Özgeçmişi 

 

1956 yılında Polatlıda doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 

Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesine girdi. 1981 yılında aynı Fakülteden 

mezun olarak Tıp Doktoru Unvanını aldı. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Anabilim Dalında İç Hastalıkları İhtisasına başladı. 1994 yılında Doçent, 2000 

yılında Profesör ünvanını aldı.  

 Üniversite hayatı sırasında Fakülte kurulu üyeliği, Eğitim komisyonu üyeliği (15 

yıldır), Bilim Dalı Başkanlığı ve 2001-2004 yılları arasında İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim 

komisyonu üyeliği görevleri devam etmektedir.     

 

Prof.Dr. Halil ÖZGÜÇ’ün Özgeçmişi:  

DOĞUM TARİHİ/YERİ:    

 

02.Ağustos.1964 / Bursa  

 

MEDENİ DURUM:  

 

Evli, 1 Erkek 1 Kız Çocuk Babası 

 

MEZUN OLDUĞU OKULLAR:  

 

Bursa Yıldırım İlköğretim Okulu Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1981-1987)  

 

TIPTA MECBURİ HİZMET:  

 

(Temmuz 1987-Aralık 1989) Yozgat/Akdağmadeni Çiçekli Köyü Sağlık Ocağı  

Yozgat Merkez Emniyet Müdürlüğü Tabipliği  

 

UZMANLIK EĞİTİMİ:  

 

Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Ocak 1989-Mart 1994).  

Tez: Tavşanlarda oluşturulan deneysel escherichia koli peritonitinde co 2 

pneumoperitoneumunun bakteriyemiye etkisi  
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KARİYER (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ) 

  

UZMAN                              (1994) 

YARDIMCI DOÇENT     (1997)  

DOÇENT                            (1999)  

PROFESÖR                       (2005)  

 

ÇALIŞTIĞI MERKEZLER  

 

Travma - deneysel çalışma -----trauma service at university of texas medical branch at 

galveston (Nisan 1996)  

Özefagus mide kanserleri-fonksiyonel özefagus hast. -üst gastrointestinal cerrahi birimi 

Ucl Saint-luc Academic Hospital, Brussels, Belçika (Ocak-Mart 2007)  

Obezite Cerrahisi --- St Jan's Hospital, Bruges, Belçika (Mayıs 2007)  

   

 

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER  

 

Türk Cerrahi Derneği  

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği  

Türk Obezite Cerrahisi Derneği  

Bursa Cerrahi Derneği (Başkan 2006-…)  

BursaTravma ve Acil Cerrahi Derneği  

European Surgical Infection Society  

  
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜCOŞKUN’un Özgeçmişi: 

 

 

Adı ve Soyadı    : Naciye İşbil Büyükcoşkun 

Doğum Yeri ve Tarihi : :  Ankara  27.02.1963 

Kurumu    : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

Birimi    : Tıp Fakültesi 

Anabilim Dalı    : Fizyoloji 

Ünvanı    : Prof. Dr. 

Medeni Durumu           : Evli, bir çocuklu 

 

ÖĞRENİM DURUMU 
  

          KURUMUN ADI MEZUNİYET YILI 

İlkokul : Bursa Altıparmak İlkokulu 1974 

Ortaokul : Bursa Atatürk Lisesi 1977 

Lise : Bursa Atatürk Lisesi 1980 

Yüksek Öğrenim (Lisans) : Ankara Ü. Fen Fak 1984 
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Yüksek Lisans : Uludağ Ü. Sağlık Bilim. Enst. 1987 

Doktora : Uludağ Ü. Sağlık Bilim. Enst 1994 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ATANMA TARİHİ: 1995 

DOÇENTLİK SINAV TARİHİ                             : 1999 

DOÇENTLIK ATANMA TARIHI                       : 2000 

PROFESÖRLÜK ATANMA TARIHI                 : 2005 

 

 

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER 

İngilizce 

 

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI 

KURULUŞLAR 

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 

 IUPS (International Union of Physiological Sciences) 

 

GÖREV ALDIĞI KURUL VE KOMİSYONLAR 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği ( 3. Sınıf Koordinatörü) 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Özdeğerlendirme Kurulu Üyeliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Reşit MISTIK’ın Özgeçmişi: 

 

Kurumu                           
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi    

Anabilim Dalı  Klinik Mikrobiyoloji ve Enf. Hastalıkları    

Ünvanı Profesör Doktor    

Adı ve Soyadı REŞİT MISTIK    

 

KİMLİK BİLGİLERİ:                       
  

Doğum yeri ve Tarihi :Antakya,  25.07.1950    

Çocuklarının Adı ve Soyadı : Emre MISTIK, Barış MISTIK    

İkametgah Adresi-Telefon : Kükürtlü cd. No:22 Yeliz Apt. B Blok D:10     

E mail adresi : mistikr@uludag.edu.tr    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:mistikr@uludag.edu.tr
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ÖĞRENİM DURUMU   KURUMUN ADI          MEZUNİYET YILI 

 

İlkokul 
Ataker, Antakya                     1962    

Ortaokul Merkez, Antakya                    1965    

Lise Antakya                                  1968    

Yükseköğrenim   (Lisans) İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.       1975    

Yüksek Lisans     

Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta 

Yeterlik 
Uludağ Ü. Tıp Fak.                1989    

     

YARDIMCI DOÇENTLİK     

Kurumu - Anabilim Dalı  : Uludağ Ü. Tıp Fak.              

Ünvanı aldığı tarih  : Mart 1993    

Kadroya atandığı tarih : Mart 1993    

DOÇENTLİK     

Kurumu - Bilim dalı  
: Uludağ Ü. Tıp Fak. Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları 
   

Ünvanı aldığı tarih  : Ekim 1995    

Kadroya atandığı tarih : Ocak 1996    

 

PROFESÖRLÜK 
    

Kurumu - Anabilim dalı  
: Uludağ Ü. Tıp Fak. Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları 
   

Ünvanı aldığı tarih  : Şubat 2001    

Kadroya atandığı tarih : Şubat 2001    

 

YABANCI DİLLER                  

 

: İngilizce 
   

     

AKADEMİK VE İDARİ 

GÖREVLERİ (Kamu ve Özel 

Sektör) 

  

 

 

 

U.Ü. Tıp Fak.Eğitim Komisyonu Üyesi 
    

U.Ü. SUAM Merkez Md. Yrd.      

U.Ü. Tıp Fak.Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları A.D. Öğretim 

Üyesi   
    

     

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV 

ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE 

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR 

 

 

  

Türk Tabipler Birliği  Bursa Bölge Temsilcisi    

Viral Hepatitle Savaşım Derneği      

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti     

Klinik Mikrobiyoloji ve Enf. Hast. 

Derneği 
 Genel Sekreter    
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8.5. Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği 

 

TS:  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. 

 

GS:  Tıp Fakülteleri işlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, 

meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı 

bir etkileşim içinde olmalıdır.   

 

Dekanlık, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin sürdürüldüğü diğer 

birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının işbirliği ortamı nasıl 

düzenlenmektedir? 

Tıp Fakültesinin işlevleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve 

toplumla ilişki ve işbirliği nasıldır?   

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimin sürdürülmesi bakımından Uludağ 

Üniversite bünyesinde yer alan iki eğitim araştırma hastanesinin (Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi [SUAM] ve Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 

[ARUAM]) yanı sıra Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Adli Tıp 

Kurumu ve Zübeyde Hanım Doğumevi kurumlarıyla etkin bir iş birliği yürütülmektedir. 

Dekanlık, bu kapsamda eğitimin sürdürüldüğü tüm bu kurumların yöneticileri ile sürekli 

iletişim halinde bulunarak uyumlu bir yapılanmanın sağlanması için görev yapmaktadır.  

 

Tıp Fakültesi Yönetim Yapısı 8.1 no’lu maddede açıklandığı gibi mevcut kanun ve 

yönetmelikler ile kurum içi oluşturulan yönergeler kapsamında yürütülmektedir. Bu amaçla 

oluşturulan 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 (EK71/1). Bu kapsamda oluşturulan Merkezi Yönetim Kurulu, 

eğitim-öğretim-araştırma, uygulama ve kamuya yönelik sağlık hizmetlerinin verilmesinde 

çağdaş bilim ve teknolojiyi uygulayacak bir yapılanmanın gerçekleşmesi ve yürütülmesini 

sağlamaktadır. 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2071/EK%2071(1)%20UU%20Saglik%20Uygulama%20ve%20Arastirma%20Merkezi%20%20Yonergesi.pdf
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Uygulama Hastaneleri dışında kalan ve eğitimin sürdürüldüğü diğer merkez, kurum ve 

hastanelerle de ilişkiler sürekli olarak devam ettirilmekte ve bu kapsamda görev alan kişilerin 

görev yetki ve sorumlulukları karşılıklı olarak belirlenmiş kriterler doğrultusunda yazılı hale 

getirilerek uygulanmaktadır.       

 

SUAM 

 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM), Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ana uygulama hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bu 

hastanede görev alan ve Anabilim Dalları bazında görev yapan tüm bölüm, anabilim, bilim 

dalı başkanlarının, öğretim üyelerinin ve uzman hekimlerin eğitimle ilgili yetki, görev ve 

sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ve SUAM Kalite Yönetim Sistemi 

Dokümanları içersindeki görev tanımları başlığı altında (UÜ-SK-OEK-04-008,  UÜ-SK-

OEK-04-009, UÜ-SK-OEK-04-010, UÜ-SK-OEK-04-011, UÜ-SK-OEK-04-012) açık ve 

net bir şekilde tanımlanmıştır (EK 57/4, EK 57/5, EK 57/6, EK 57/7, EK 57/8). Bu kanuna 

ek olarak SUAM bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin görev 

tanımları ayrıntılı olarak Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları arasında görev tanımları 

başlığı altında (İntörn, Stajyer Tıp Öğrencisi UÜ-SK-OEK-05-001) net bir şekilde 

açıklanmıştır (EK 57/13).   

 

Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUAM) 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin yarısı zorunlu ve seçmeli 

stajlarını U.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, diğer yarısı ise U.Ü. 

Rektörlüğüne bağlı Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 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 Dalı (UÜ-

FTR ve ARUAM)’nın ortak bilimsel toplantı ve aktivitelerine katılmaktadırlar. Seminerler 

öğretim üyesi moderatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanarak sunulur, staj grubu ve 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(4)%20UU-SK-OEK-04-008.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(5)%20UU-SK-OEK-04-009.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(6)%20UU-SK-OEK-04-010.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(7)%20UU-SK-OEK-04-011.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(8)%20UU-SK-OEK-04-012.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2057/EK57%20(13)%20UU-SK-OEK-05-001.pdf
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sorumlu öğretim üyesi ile de tartışılarak anlatılır. Eğitim öğrencilerin aktif katılımı ile 

problem çözmeye dayalı olacak biçimde gerçekleştirilir. Staj sonunda sözlü ve yazılı olmak 

üzere iki aşamalı bir sınav uygulanır. Sınav, hem UÜ-FTR’de hem de ARUAM’da olmak 

üzere dönüşümlü olarak önceden belirlenen 2’şer öğretim üyesi (jüri) tarafından yapılır. UÜ-

SK Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve UÜT-FTR’de 5. sınıf 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, Fibromiyaliji - Myofasial Ağrı Sendromu, Tuzak Nöropatileri, 

Lokomotor sistem hastalıklarında egzersiz/tedavi, Lomber disk hernisi/ spinal 

stenoz/lomber spondiloz konularında bilgiler 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. UÜSK-ARUAM 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.  

4. 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: 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi içersinde 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. Bu merkezde görevli yöneticilerin Üniversite Rektörlüğü ve Dekanlık makamı ile 

olan ilişkileriyle, görev ve sorumlulukları 28 Mayıs 2008 gün ve 26889 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama 
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Merkezi Yönetmeliği’nde (http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/merkyon9.pdf) ayrıntılı bir 

şekilde yer verilmiştir(EK 71/2).  

 

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. Buna göre; 

 

(1) Adli Tıp Kurumu 

(2) Zübeyde Hanım Doğumevi 

(3) Erasmus ve FARABİ 

(4) Seçmeli staj yapılan kurumlar 

 

 

Adli Tıp Kurumu: 

  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri staj dönemlerinin bir bölümünde 

Adli Tıp Kurumu’na giderek bu kurum içersinde eğitim amaçlı rotasyon yapmaktadırlar. Adli 

Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 

görevli Adli Tıp Uzmanı Kurum Yöneticisi ve Hekimlerin eğitim amaçlı görev ve 

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir; 

 

(1) Kurumda çalışan Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerimize yardımcı olmak 

üzere Aile hekimliği döneminde intörn hekimlerin devam kontrolü,  

(2) Otopsi ve adli muayenelerde uygulamalara katılım ve uygulamalar sırasında 

gerektiğinde bilgi aktarımının sağlanması. 

 

Zübeyde Hanım Doğumevi: 

  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 

staj yapmakta olan 6. sınıf Aile Hekimliği dönemi öğrencileri Dekanlığa sunulmuş olan ve 

kesinleştirilmesi beklenen bir protokol çerçevesinde Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi’nde 

“gözlemci” sıfatı ile eğitim amaçlı rotasyon yapmaktadırlar.  

 

http://www.uludag.edu.tr/yonetmelik/merkyon9.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2071/EK%2071(2)%20UU%20Halk%20Sagligi%20egitim%20arastirma%20ve%20uygulama%20merk%20yone.pdf
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Bu çerçevede ilgili kurumun yöneticisinin (başhekim) konu ile ilgili görev tanımı ve 

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir; 

 

(1) Zübeyde Hanım Doğumevi’nde rotasyon için bulundukları sürede poliklinik ve 

klinik alanları ile doğumhane ve ameliyathanelerde gözlemci olarak bulunmalarını,  

(2) Uzman doktorlarla birlikte ve uzman doktorların denetiminde ve sorumluluğunda 

hasta bakım ve takibiyle girişimlere aktif olarak katılmalarını düzenlemek, takip ve 

dokümante etmek,  

(3) Nöbetlerini organize etmek,  

(4) Dönem sonu başarılarını onamak ve konuyla ilgili hususlarda Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı Başkanı ile iletişim sağlamaktır.   

 

Erasmus ve Farabi: 

 

Bu kapsamda bu ilişkilerin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

amacıyla Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü oluşturulmuş ve Tıp Fakültesi’nde bununla 

ilgili bir koordinatör görevlendirilmiştir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler ve ilişki içersinde 

bulunduğumuz diğer kurumlar arasındaki işleyişle ilgili tüm protokol, prosedür, yönetmelik 

ve yönergeler ayrıntılı bir şekilde Üniversitenin web sayfasında ayrı bir başlık altında 

(http://intoffice.uludag.edu.tr/) (http://intoffice.uludag.edu.tr/farabi/index.php) ele alınmıştır. 

Burada Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı tarafından oluşturulan dokümanlarda kurumlar arasındaki 

ilişkilerin nasıl düzenlendiği ve ilgili kurumlardaki yöneticilerin görev ve sorumlulukları 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre Fakülte/Bölümlerin, Dekanlıkların ve 

Koordinatörlerin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır 

(http://intoffice.uludag.edu.tr/erasmus_prosedur.php)(EK 70/2, EK 70/3, EK 70/4, EK 70/5). 

 

Seçmeli Staj Yapılan Birimler: 

 

Üniversite dışında eğitimin sürdürülmesi amacıyla Seçmeli Staj yapılan uygulama 

hastanelerindeki yöneticilerin, buralarda eğitim alan öğrenciler üzerindeki temel görev ve 

sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmış ve yönergemizde yayınlanmıştır; 

 

http://intoffice.uludag.edu.tr/
http://intoffice.uludag.edu.tr/farabi/index.php
http://intoffice.uludag.edu.tr/erasmus_prosedur.php
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2070/EK%2070%20(2)%20Erasmus%20ogr%20%20ve%20ogr.elemani%20deg.%20proseduru.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2070/EK%2070%20(3)%20Erasmus%20bolumlerin%20gorev%20talimatlari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2070/EK%2070%20(4)%20Dekanliklarin%20gorev%20talimatlari.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2070/EK%2070%20(5)%20fakult-bolumlerin%20gorev%20talimatlari.pdf
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(1) Mesleki becerilerin kazanılmasını sağlamak, 

(2) Hasta bakım ve takibiyle girişimlere veya mesleki uygulamalara aktif olarak 

katılmalarını düzenlemek, takip ve dokümante etmek, 

(3) Mesleki uygulamalar sırasında gerektiğinde bilgi aktarımının sağlanması, 

(4) Staj içersinde nöbet tutma uygulaması mevcut ise nöbetlerini organize etmek, 

(5) Staj sonunda başarılarını onamak ve konuyla ilgili Fakülte Dekanlığı ile iletişim 

sağlamaktır. 
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9.  SÜREKLİ YENİLENME 

VE GELİŞİM 
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9.1. Sürekli yenilenme ve gelişim 

 

TS:  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 çalıştırılmalıdır. 

 

Eğitimle ilgili sürekli yenilenme sisteminin yapısı ve çalışma şekli nasıldır, 

sonuçları nelerdir? 

 

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 vizyonunun” en önemli unsurunu ve 

ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, kurumsal misyon ve tanımladığı vizyonun bir 

gereği olarak öncelikle kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirilerek, 

 Fakültemizin tüm sınıflarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit 

Transfer System-ECTS) ile uyumlu kredili eğitim ve bağıl değerlendirmeye dayalı 

göreceli değerlendirme sistemine geçilmiş,  

 Lisans programı ulusal ve uluslar arası düzeyde kendini kanıtlamış üniversitelerin 

programları ile eşleştirilmiş ve gerekli görülen düzenlemeler yapılmış, 

 Eğitim programına zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de yerleştirilerek 

öğrencinin ilgi alanına yönelik olarak kendini geliştirmesine olanak sağlanmış,  

 İngilizce hazırlık sınıfları ve ilk üç yıl içerisinde verilen Mesleki İngilizce dersleri 

uygulaması başlatılarak öğrencilerin güncel ve evrensel bilgilere ulaşımının daha 

kolay hale getirilmesi hedeflenmiş, 

 Sürekli yenilenme ve gelişim amacıyla, öğrenci anketleri, mezun ve işveren danışma 

kurulu toplantıları ile paydaşların görüşlerinin alınmasına başlanmış, 
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 Yapılan iyileştirme çalışmalarına yönelik kurum dışı görüş ve önerilerin alınması 

amacıyla, henüz ulusal ya da uluslar arası düzeyde tıp eğitimi akreditasyonu hizmeti 

sunan bir kuruluş bulunmadığından, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (World 

Federation of Medical Education) başkan ve başkan yardımcısı kuruma davet edilerek 

Tıp eğitiminde iyileştirme çalışmalarımıza yönelik görüş ve önerileri alınmış (EK 2), 

Üniversitemiz düzeyinde ise Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal 

Değerlendirme Programına başvurulmuş ve başarılı bir değerlendirme süreci 

geçirilmiştir (EK 72-Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Raporu). 

 Lisan üstü eğitime yönelik olarak ise, Lisans üstü eğitim veren tüm birimlerimizin 

UEMS (Union Européenne Des Médecins Spécialiste) akreditasyonuna hazırlık süreci 

başlatılmış; Nükleer Tıp, Nöroşirurji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim 

dallarımız UEMS akreditasyonuna hak kazanmışlardır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurumsal misyon ve tanımladığı vizyonun bir diğer 

gereği olarak topluma sunduğu sağlık hizmetine yönelik sürekli iyileştirme ve gelişim 

çalışmaları sürdürmekte, almaya hak kazandığı ve onurla taşımaya devam ettiği “ISO 

9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” (EK 73) ve “Joint Commission International (JCI) 

Uluslar Arası Hastane Akreditasyonu” (EK 74) belgeleri bu yöndeki çalışmalarını olumlayan 

en somut çıktıları oluşturmaktadır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 

tarafından başlatılan, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon çalışmalarının ve bu kapsamda 

oluşturmakta olduğu Özdeğerlendirme Raporu’nun, kurumumuzun sürekli iyileşme ve gelişim 

çalışmalarına yeni bir heyecan ve önemli katkı sağlayacak bir süreç olarak değerlendirmekte, 

UTEAK akreditasyonuna ilk başvuran Tıp Fakültelerinin içerisinde yer almaktan onur 

duymaktadır. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin Sürekli İyileşme ve Gelişim Stratejisi 

 

Kurumumuzun “Sürekli İyileşme ve Gelişim” stratejisi; beş temel unsurdan köken 

almaktadır: 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%202/EK-2%20WFME’nin%20Ekim%202002%20tarihli%20raporu.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2072/EK%2072%20EUA%20Written%20Report-TUR%20071003.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2073/EK%2073%20ISO9001
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2074/EK%2074%20jci%20belgesi-.jpg
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1) Kurum üst yönetiminin kurumsal vizyon doğrultusunda geliştirdiği fikir ve projeler ile 

kurumun gelişimine yönelik hazırlamış olduğu Stratejik Plana yönelik iyileştirmeler 

(Yönetim Kökenli İyileştirme), 

2) Paydaşların görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda şekillendirilen iyileştirmeler 

(Paydaş Kökenli İyileştirme), 

3) Eğitim kadrosunun eğitim ve değerlendirme becerilerine yönelik iyileştirmeler (İnsan 

Kaynaklarına Yönelik İyileştirme), 

4) İyileşme ve gelişim çalışmalarını desteklemek için gereken bütçe ayrımı ve kaynak 

yaratımı (Bütçe Desteği), 

5) Kurumsal öz değerlendirme ve dış değerlendirme kökenli iyileştirmeler 

(Özdeğerlendirme ve Dış Tetkik), 

 

1) Yönetim Kökenli İyileştirme  

 

Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesinde kurum 

üst yönetiminin katkısı, desteği ve kararlılığı bu çabalar için en temel ve vazgeçilmez unsuru 

oluşturmaktadır. Bu bilinçten hareketle, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen 

iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının bir bölümü, kurum paydaşlarının da katılımı ile üst 

yönetim tarafından oluşturulan ve beş yıllık dönemlerde yenilenmesi planlanan Stratejik Plan 

ve “Yönetim Kökenli İyileştirme ve Karar Alma Mekanizmaları” doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 Yönetim kökenli iyileştirme ve karar alma mekanizmaları Şekil 9.1’de şematize 

edilmiştir. Bu kapsamda; öncelikle yönetim tarafından paydaşların da katılımı ile kurumsal 

Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi yapılmış, temel amaç ve hedefler 

tanımlanmış, öncelikler belirlenmiş, kurumsal stratejik plan (EK 51 Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2009-2013 Stratejik Planı) ve faaliyet raporları (EK 44 Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2009 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu) oluşturulmuştur.  

 

Stratejik plan gereği olarak planlanan faaliyetler ile üst yönetimin geliştirdiği proje ve 

fikirlerden eğitim ile direkt ilgili olanlar “Eğitim Komisyonu”nda değerlendirilir ve 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2051
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2044
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olgunlaştırılan fikirler, Fakülte Kurulu ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu’nun görüş ve 

önerilerine sunulur.  

 

Somut hale getirilen fikir, proje ve öneriler Akademik Kurul’da öğretim üyeleri ile 

öğrenci toplantılarında öğrencilerle paylaşılır, görüş ve önerileri alınır. Genel uzlaşı dâhilinde 

olan proje ve fikirler, karar/yetki seviyesine göre kurumun resmi karar süreçlerinden geçirilir, 

alınan karar ve gerçekleştirilen uygulamalar paydaşlar ile paylaşılır. Akademik kadro ve 

öğrencilerin uzlaşısını taşımadığı düşünülen kararlar ise Dekanlık makamı 

koordinatörlüğünde ve Eğitim Komitesi danışmanlığında tekrar gözden geçirilir.  
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Şekil 9.1: YÖNETİM KÖKENLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 
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2) Paydaş Kökenli İyileştirme  

 

Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesinde kurum 

üst yönetiminin katkısı kadar,  kurumun paydaşlarının görüş ve önerileri ile sağladığı katkılar 

da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır.  

 

Paydaş kökenli iyileştirme ve karar alma mekanizmaları Şekil 9.2’de şematize 

edilmiştir. 

 

Bu kapsamda; 

 Öğrenci anketleri, öğrenci toplantıları ve Eğitim Komisyonu’nun üyesi olan öğrenci 

temsilcileri aracılığıyla öğrencilerin dersler, program ve eğitim olanaklarına yönelik 

görüşleri alınmaktadır (Madde kapsamı Standart 5. Program Değerlendirme 

başlığında detaylı olarak yer almaktadır).   

 Akademik Kurullar, Anabilim Dalı Kurul Kararları, Dekanlık makamının rutin 

Anabilim Dalı ziyaretleri, Ders Yürütücüsü ve dersi veren öğretim üyelerinin her yıl 

oluşturduğu “Program Değerlendirme Raporları” aracılığıyla öğretim üyesi ve 

görevlilerinin dersler, program ve eğitim olanaklarına yönelik görüşleri alınmaktadır. 

Derslerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinde “Ders Yürütücüleri” ve programın 

bütününün değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinde ise “Dönem ve Staj 

Koordinatörleri” aktif rol üstlenmektedirler (Madde kapsamı Standart 5. Program 

Değerlendirme başlığında detaylı olarak yer almaktadır). 

 Öğrenciler ve öğretim kadrosu dışında, anketler ve düzenlenen toplantılar aracılığıyla 

mezunlarımızdan da eğitim programına yönelik görüşleri alınmaktadır (Madde 

kapsamı Standart 5. Program Değerlendirme başlığında detaylı olarak yer 

almaktadır). 
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Şekil 9.2: PAYDAŞ KÖKENLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 
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Yukarıda özetlenen yöntemlerle paydaşlardan dersler, eğitim programının bütünü ve 

eğitim olanaklarına yönelik olarak alınan görüş ve öneriler, Dekanlık makamının 

koordinasyonunda “Eğitim Komisyonu”nda değerlendirilir ve olgunlaştırılan fikirlerden 

Anabilim/Bilim Dalı Faaliyeti gerektirenler Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıkları’na, 

Dönem/Staj Koordinatörü ve/veya Ders Yürütücülerini ilgilendirenler ise ilgili koordinatör ve 

yürütücülere konuyla ilgili görüş ve önerilerini almak üzere iletilir.   

 

Anabilim Dalları, Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katıldığı Anabilim Dalı 

toplantısında konuyu değerlendirir, görüş ve önerileri ya da planladıkları düzeltici/iyileştirici 

faaliyetleri Anabilim Dalı Kurul kararı olarak Dekanlık makamına iletilir. Dönem/Staj 

Koordinatörü ve/veya Ders Yürütücülerini ilgilendiren konularda ise Koordinatör ve/veya 

yürütücü başkanlığında bir araya gelen ilgili öğretim üyeleri konuyu değerlendirir görüş ve 

önerileri ya da planladıkları düzeltici/iyileştirici faaliyetleri Dekanlık makamına bildirir.  

 

“Eğitim Komisyonu”nda tekrar değerlendirilen ve olgunlaştırılan fikirler, Fakülte 

Kurulu ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu’nun görüş ve önerilerine sunulur ve onaylanan görüş 

ve önerileri ya da planlanan düzeltici/iyileştirici faaliyetler seviyesine göre kurumun resmi 

karar süreçlerinden geçirilir, alınan karar ve gerçekleştirilen uygulamalar paydaşlar ile 

paylaşılır.  

 

3) İnsan Kaynaklarına Yönelik İyileştirme 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde sürekli gelişim ve iyileştirme 

çalışmalarının temel bileşenlerinden bir diğerinin de eğitim kadrosunun nicelik ve niteliği 

olduğuna inanmaktadır. Bu bilinç doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

üniversite bünyesinde oluşturulan Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri ile tanımladığı 

misyon ve hedeflediği vizyon doğrultusunda eğitim ve araştırmaya nitelikli katkı 

sağlayabilecek öğretim üyeleri ile öğretim kadrosunu güçlendirmektedir. Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Atama Yükseltme Kriterleri içerisinde uzmanlık sonrası “Doktora” eğitimine 

özel önem verilmesi, gelecekte Akademik Kadro’ya atanacak öğretim üyelerinin niteliğine 

verilen önemi vurgulayan önemli bir unsurdur.  
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim kadrosunun hizmet içi eğitim ve 

gelişimlerinin de sürekli iyileşme ve gelişim için vazgeçilmez bir unsur olduğu düşüncesinden 

hareketle, tüm akademik kadrosunun, 

 Mesleki Eğitim Becerileri Eğitimi ve 

 Ölçme Değerlendirme Eğitimi almasını sağlamakta,  

ve bu eğitimlerle eğiticilerin sorumluluk aldığı her aşamada iyileştirmeler planlayabilme, 

etkin eğitim sağlama ve nesnel değerlendirme yetisi kazanmasını sağlamaktadır (İnsan 

kaynaklarının iyileştirilmesi ve gelişimine yönelik çalışmalar Standart 6. Öğretim Elemanları 

(Akademik Kadro) başlığında detaylı olarak yer almaktadır). 

 

4) Bütçe Desteği 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, gerek yönetim gerekse paydaş kökenli 

iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlayacak kaynak yaratımı ve aktarımının, sürekli 

iyileşme ve gelişimin yadsınamaz bir öğesi olduğunun bilincindedir. 

 

Bu bilinç doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi üst yönetimi gerek kurum 

dışı kaynak sağlanmasına gerekse kurum dinamiklerini harekete geçirerek eğitim olanakların 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütçe kaynaklarını sağlamaya büyük önem 

vermektedir. 

 

Bu kapsamda, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yönetimin teorik eğitimlerin 

yürütüldüğü amfi blokları ve hastane içerisindeki seminer salonlarının iyileştirilmesi projesi, 

iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında kaynak yaratımının en güncel delillerinden birini 

oluşturmaktadır (EK 69/2). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi stratejik planı doğrultusunda 

ihtiyaç duyulduğu belirlenen ve tıp eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine önemli destek 

olacağına inanılan “İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi” Uludağ Üniversitesi dinamikleri 

kullanılarak projelendirilmiş, Rektörlük makamınca yer tahsisi yapılmış, dış kaynaklar ile 

finansman desteği planlanan bir diğer somut örneği oluşturmaktadır (EK 65). Tıp 

Fakültesinin özel mali kaynak planlamasıyla ilgili detaylı bilgi Standart 7.4’de verilmiştir.  

 

 

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2069/EK-69%20(2)%20Amfi%20ve%20dersliklerin%20insaati%20icin%20harcanan%20butce.pdf
file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2065/EK-65%20iyi%20hekimlik%20uygulamalari%20merkezi%20kurulusu%20ile%20ilgili%20belgeler.pdf
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5) Özdeğerlendirme ve Dış Tetkik 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurumsal özdeğerlendirme ve dış tetkik 

çalışmalarını sürekli iyileşme ve gelişimin bir diğer temel stratejisi olarak belirlemiştir. 

UTEAK akreditasyonu kapsamında daha sistematik bir nitelik kazanan özdeğerlendirme 

çalışmaları, yalnız kurumun kendisine nesnel bir görüntü veren ayna tutmasını sağlamayıp, 

iyileştirmeye açık alanlarını belirlemede de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi gerçekleştirmekte olduğu ve sürekli güncellemeyi hedeflediği 

özdeğerlendirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurumun kendisini değerlendirmesi kadar, 

üniversiter eğitim ve tıp eğitimi konusunda deneyimi olan, ulusal ve uluslararası dış gözlem 

ve tetkik süreçlerinin de, sürekli iyileştirme ve gelişme çalışmalarında objektif ve değerli 

katkı sağlayabildiği düşüncesindedir. Bu düşünce doğrultusunda geçmişte Avrupa 

Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme programına başvuran ve Dünya Tıp Eğitimi 

Federasyonu’nu eğitimde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, görüş ve 

önerilerini almak üzere davet eden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyonu çalışmalarının gerek kendisi, gerekse bu süreci faydalanmayı düşünen tüm tıp 

fakültelerindeki sürekli iyileştirme ve gelişim çalışmaları için önemli bir fırsat oluşturacağı 

görüşündedir. 

 

Eğitim Komisyonu ve Program Değerlendirme 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, yukarıda tanımladığı stratejiler ve süreçlerle 

gerçekleştirdiği sürekli iyileştirme çalışmaları dışında 6 yıllık sürelerle tüm temel tıp ve klinik 

eğitimi kapsayacak şekilde derinlemesine program değerlendirmesi gerçekleştirmeyi de, 

stratejik planı doğrultusunda hedeflemektedir. 

 

Bu kapsamlı değerlendirmelerin, Eğitim Komisyonu’nun yaklaşık bir aylık süreyle 

gündemini oluşturması planlanmakta ve aşağıda belirtilen farklı seviyelerde sürekli 

iyileştirmelere olanak tanıyacağı düşünülmektedir; 

 Dersler ve stajlar, 

 Ders ve staj blokları, 
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 Yatay ve dikey program koordinasyonu, 

 Programın bütünü. 

 

Eğitim Komisyonu, ders ve stajları; dersin hedefleri, ders ve staj içeriklerinin 

entegrasyonu, ders ve stajların tüm programdaki yeri, program ile olan ilişkisi, kullanılan 

öğretim yöntemleri, öğretici gelişim ihtiyaçları ve kaynak gereksinimleri gibi noktalara 

odaklanan nesnel kriterler çerçevesinde bu derinlemesine değerlendirmeyi planlanmaktadır. 

 

Program değerlendirilmesinde bu çok-düzeyli, sistematik yaklaşımın, paydaşlardan 

alınan ve sürekli yenilenen geri-bildirimler ile birlikte değerlendirildiğinde Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının sürekli olarak yüksek kaliteli, klinikle ilişkili, 

yaratıcı ve güncel kalacağı ön görülmektedir. 

 

2010-2011Eğitim Öğretim Yılı Eylem Planı 

 

Aşağıda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öncelikleri dikkate alınarak, gelecek 

eğitim öğretim yılında “Sürekli İyileştirme ve Gelişim” için hazırlanmış olan eylem planı yer 

almaktadır.  

 

Eylem planı, açık ve net biçimde gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri, bu eylemler 

sonrasında beklenen kazanımları, sorumluları ve sonlanma tarihlerini içermektedir. 

 

EYLEM BEKLENEN ÇIKTI SORUMLU SONLANMA 

 

Eğitim Öğretim ve 

Değerlendirmeye yönelik 

paydaş katılımının arttırılması 

(Mezunlar danışma kurulu ve 

İşveren Danışma kurullarının 

faaliyetlerini aktive etmek) 

 

Özdeğerlendirme 

raporlarında daha fazla 

paydaş görüşünün 

kapsanması  

Dekan ve Dekan 

Yardımcıları  

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

 

Ders/Staj Yürütücülerinin 

verdikleri dersler ve stajlara 

yönelik program 

değerlendirme çalışmalarının 

etkinliğinin artırılması 

 

Eğitim programının 

sürekli güncel 

tutulması ve 

iyileştirilmesi 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

Güz yarıyılı 

sonu 



 214 

Öğretim Üyelerinin eğitime 

yönelik motivasyon ve 

farkındalıklarının artırılması 

Öğretim üyelerinin 

eğitime ayırdıkları 

zamanın artması ve 

eğitim kalitesinin 

yükselmesi 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

Öğrencilerimizde beceri ve 

tutum değerlendirilmelerinin 

geliştirilmesi 

 

Sistematik ve standart 

yöntemlerin 

geliştirilmesi ile beceri 

ve tutum 

kazanımlarının 

takibinin sağlanması 

 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

 

2009-2010 yılında 

uygulamaya koyulan yeni 

başarı notunun başarı oranına 

etkisinin takip edilmesi 

 

Yeni uygulamanın 

öğrenci motivasyonu 

üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

 

Fakültemizden mezun olup 

yine fakültemizde uzmanlık 

öğrencisi olan hekimlerin 

performansının 

değerlendirilmesi 

 

Eğitim programımızın 

çıktılarının 

değerlendirilmesinin 

sağlanması 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

 

“Kronik Hasta Ev 

Ziyaretleri” uygulamasına 

katılan öğrenci ve öğretim 

üyelerinin konuyla ilgili geri 

bildirimlerinin alınması 

 

Yeni uygulamanın 

değerlendirilmesi ve 

gelecek yıllarda 

uygulanmasına yönelik 

kararlar oluşturma 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010 yılı sonu 

 

1. sınıfların aile hekimleri 

yanında refakat ve 2. ve 3. 

sınıfların acil nöbetleri 

uygulamaları hakkında 

öğrencilerin ve ilgili 

uygulamalardaki görevli 

hekimlerin görüşlerinin 

alınması 

 

2010-2011 yılında 

uygulamaya koyulan 

yeni programların 

süreç 

değerlendirmesinin 

sağlanması 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

Eğitimde Sürekli İyileşmede 

katkısı olacağı düşünülen Tıp 

Eğitimi Biriminin kurulması 

ve çalışmalarına başlaması 

 

Eğitim İyileştirme 

çalışmalarında Fakülte 

üst yönetimine bilimsel 

yaklaşımla veri ve 

öneri sağlanması  

Dekan  

2010-2011 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 
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İyi Hekimlik Uygulamaları 

Merkezi’nin kurulması ve 

eğitim programında uygun 

düzenlemelerin yapılması 

Eğitimin daha etkin ve 

öğrenci merkezli hale 

getirilmesi 

Dekan ve 

Eğitimden 

Sorumlu Dekan 

Yardımcısı 

2011-2012 

Eğitim-

Öğretim Yılı 

sonu 

 

 

 

 

 GS: Tıp Fakülteleri sundukları hizmeti, eğitim odaklı bir çerçevede 

yapılandırmalıdırlar.  

 

Tıp Fakültesi sunduğu hizmeti eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmakta 

mıdır? 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sunduğu hizmeti belli oranda eğitim odaklı bir 

çerçevede yapılandırmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencileri 4. sınıftan itibaren hasta hizmetinin 

sunulduğu klinik stajlarına başlamaktadırlar. 4. sınıfta İç Hastalıkları (10 hafta), Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları (10 hafta), Genel Cerrahi (5 hafta), Kadın Hastalıkları ve Doğum (5 

hafta), Kardiyoloji (3 hafta), Nöroloji (3 hafta) ve Psikiyatri (3 hafta) stajlarını 

yapmaktadırlar. Bu stajlar sırasında teorik dersler yanı sıra hizmet ve eğitim birlikteliği 

açısından öğretim üyesi ile vizitelere katılım ve hasta başı uygulama, girişim yapılan 

bölümlerde bu girişimleri izleme (Cerrahi bölümlerde ameliyat, Hematolojide  kemik iliği 

aspirasyonu, Gastroenterolojide endoskopik işlemler, Kardiyolojide koroner anjio, Eko 

kardiyografi, efor testi vb) gibi uygulamalara katılmakta,  stajların çoğunda hasta hazırlayıp 

sunmakta, Nöroloji ve Psikiyatri Stajlarında nöbet tutmaktadırlar.  

     

Beşinci sınıfta ikişer haftalık zorunlu stajları (Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göz 

Hastalıkları, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, 

Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Radyoloji) ile birer aylık 3 adet seçmeli staj (Kalp Damar 

Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp, Spor Hekimliği, Radyasyon Onkolojisi yanı sıra 

zorunlu stajlardan da seçilebilir) yapmaktadırlar. Bu stajlar sırasında yine teorik dersler yanı 

sıra hizmet ve eğitim birlikteliği açısından stajların çoğunda öğretim üyesi ile vizitelere 

katılım ve hasta başı uygulama, cerrahi bölümlerde ameliyatları izleme, öğretim üyeleri veya 

asistanlarla birlikte poliklinik yapma, bazı stajlarda hasta izleme ve vizitelerde hasta sunma, 
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konseylere katılma, nöbet tutma (Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Stajlarında) 

uygulamalarına katılmaktadırlar.  

      

Altıncı sınıfta öğrenciler ikişer aylık İç Hastalıkları (15 gün Kardiyoloji), Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları, Acil - Şirurji (15 gün Genel Cerrahi), Kadın Hastalıkları ve Doğum (1 

hafta Adli Tıp), Kırsal Hekimlik, birer aylık Psikiyatri (Erişkin veya Çocuk Psikiyatrisi) ve 

Aile Hekimliği Stajları yapmaktadırlar. Bu stajlar sırasında hizmet ve eğitim birlikteliği 

açısından stajların çoğunda öğretim üyesi ile vizitelere katılım ve hasta başı uygulama, cerrahi 

bölümlerde ameliyatları izleme, bazı girişimleri izleme ve katılma (otopsi, sütür atma, 

kardiyopulmoner resusitasyon, sonda takma, …), öğretim üyeleri veya asistanlarla birlikte 

poliklinik yapma, bazı stajlarda hasta izleme ve vizitelerde hasta sunma, konseylere katılma, 

nöbet tutma (Kliniği olan stajlarda), kırsal hekimlik uygulamalarına katılma, aile ziyaretleri 

yapma, Aile Raporu hazırlama gibi uygulamalara katılmaktadırlar.  

     

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde 6. Yarıyıl öğrencilerine pilot 

çalışma olarak başlatılan “Kronik Hasta Ev Ziyaretleri” uygulamasına yönelik öğrenci 

geribildirimleri anket yoluyla ve öğretim üyesi geribildirimleri de 2 ardışık toplantı ile alınmış 

olup Öğrenci Geribildirim Anketi EK 30/12’de sunulmuştur. 

 

Birinci sınıfların Aile Hekimleri yanında refakat ve 2. ve 3. sınıfların acil nöbetlerine 

katılma uygulamalarına 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde başlanmıştır. 

 

  

 

file:///D:/ESKİ%20BELGELERİM/UTEAK%20klasörleri/UTEAK%20ziyaret%20dosyasi/EKLER/EK%2030/EK%2030%20(12)%20Kronik%20hasta%20ev%20ziyaretleri%20ve%20anamnez%20alma%20projesi%20öğrenci%20geri%20bildirimlerin%20sonuçla.pdf
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(1) Mezunlar Dayanışma Kurulu Yönergesi 

(2) Mezunlar Dayanışma Kurulu toplantı örnekleri 

(3) İş Verenler Dayanışma Kurulu Yönergesi 

(4) İş Verenler Dayanışma Kurulu toplantı örnekleri 

(5) Mezunlar anketi 

5. Eğitim programları ile ilgili Rektörlük yazıları 

6. Ders programı hazırlanması sırasına Dekanlık- Anabilim Dalları – Ders Yürütücüleri– Eğitim 

Komisyonu arasındaki yazışmalar 
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9. Bölgemizde ve toplumda sık görülen hastalıklar ve bunlara eğitim programımızda yer verilmesi ile ilgili 

Anabilim dallarından alınan listeler 
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14. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- 6. sınıf staj karnesi örneği ve Zübeyde Hanım Doğumevi rotasyon 
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(1) Altıncı dönem İntörn Doktor staj karnesi örnekleri 

(2) Halk Sağlığı-Kırsal Hekimlik Uygulaması değerlendirme dosyası 

20. Eğitim Programımızın ÇEP ile uyumunun değerlendirildiği tablo 

21. Ölçme değerlendirme kullanılan farklı örnekler 

(1) Performans karneleri 

(2) Seminer Değerlendirme Formu 

(3) 5.Sınıf Seminer Duyurusu 

(4) Seminer örneği 

a. Seminer değerlendirme örneği 

b. Seminer değerlendirme formu 

c. Seminer değerlendirme formu 

(5) Zorunlu derslerde uygulanan farklı sınav örnekleri 

(6) Multidisipliner sınav soruları 

(7) Histoloji uygulama sınavı 

(8) Yapılandırılmış uygulama sınavı  

(9) Mesleki Beceri rehberi 

(10) Uygulamada öğrenci değerlendirmesi 
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(11) Mini sınav örneği 

(12) 4.sınıf  İç.Hast sözlü sınavı 

(13) 4.sınıf genel cerrahi  stajı sınavı 

(14) 5.sınıf staj sınavı 

22. Bütünleme sınavı uygulamasına geçişle ilgili yazışmalar 

23. Yönetmelik ve Yönergeler 

24. 105 Soruda Kredili Sistem Kılavuz Kitabı 

25. Öğrencilerin bilgilendirilmesiyle ilgili belgeler 

(1) Öğrenciler için bilgilendirme toplantısı duyurusu örneği 

(2) Öğrenciler için panolardan yapılan duyuru örnekleri 

26. Fakülte Ölçme Değerlendirme Grubu ve faaliyetleri ile ilgili belgeler  

(1) Eğiticilerin Eğitimi Kurs Programı 

(2) Ölçme Değerlendirme Kursu Katılım Belgesi 

(3) Eğiticilerin Eğitimi Listesi 

(4) Ölçme Değerlendirme Grubu  

(5) Ölçme Değerlendirme Eğitimi Programı 

(6) Ölçme Değerlendirme Eğitimi katılımcı listesi 

(7) a. Eğiticilerin eğitimi değerlendirme formu 

b. Eğiticilerin eğitimi değerlendirme 

27.  Ders amaç-hedef ve soru eşleştirmeleri 

28.  Sınav Değerlendirme Raporu 

29.  Derslerin dikey entegrasyonu ile ilgili eşleştirme tablosu 

30.  Program değerlendirmede kullanılan geri bildirimlere ait belgeler 

(1) Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi 

(2) Staj Değerlendirme Anketi  

(3) Öğrenci ders değerlendirme anket sonuçları 

(4) Staj anketi sonuçları 

(5) Ders yürütücüsünün program değerlendirme ile ilgili geri bildirimine örnek- Biyoistatistik Dersi 

ders programı değişiklik talebi ve talep doğrultusunda yapılan düzenleme 

(6) Staj yürütücüsünün program değerlendirme ile ilgili geri bildirimine örnek- Genel Cerrahi staj 

programı değişiklik talebi ve talep doğrultusunda yapılan düzenleme 

(7) İntörn Anketi 

(8) İntörn Anketi sonuçları 

(9) Öğretim üyeleri anketi 

(10) Mezunlar anketi  

(11) 6. Sınıf staj sonu geri bildirim toplantı tutanakları 

(12) Kronik hasta ev ziyareti ve anamnez alma projesi öğrenci geri bildirim sonuçları ve paylaşımı 

31.  Öğrenci seçimi, alımı, sayısı ile ilgili belgeler 

 (1) 2009-2010 yılı için Dekanlığın öğrenci sayısını 240 olarak önerdiği yazısı 

 (2) 2009-2010 yılı ÖSYS ile yerleştirilen öğrenci listesi 
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 (3) Hükümet Bursu ile ilgili yazışma örneği 

 (4) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili belgeler 

 (5) Türki Cumhuriyetlerden öğrenci kabulü ile ilgili belgeler 

 (6) İslam Kalkınma Bankası Bursu ile ilgili belgeler 

 (7) GATA’dan gelen öğrencilerin kabulü ile ilgili belgeler 

 (8) TUBİTAK bursu alan öğrencilere örnek 

 (9) ÖSYS özel kontenjanı ile ilgili belgeler 

 (10) Öğrenci sayısı, alınması vs ile ilgili ulusal görüş oluşturacak toplantı belgesi 

 (11) Tıp Fakültesi yönetiminin katıldığı öğrenci/öğretim üyesi planlanmasıyla ilgili toplantı örnekleri 

32.  Öğrenci temsiliyeti ile ilgili belgeler  

(1) 2009-2010 yılı öğrenci temsilcisi seçimi ile ilgili duyurular ve seçilen öğrenci temsilcilerinin listesi 

(2) Öğrenci temsilcisi seçim tutanakları 

(3) Öğrenci temsilcilerinin Eğitim Komisyonu kararlarına katılımı ile ilgili tutanak örneği 

(4) Öğrenci Konseyi başkanlığının davet yazısı 

(5) Asistan temsilcilerinin asistan temsiliyeti ile ilgili yazısı 

33. (1) Kariyer günleri duyurusu 

       (2) Öğrenci danışmanlığı ile ilgili belgeler 

34. (1) Burs Komisyonu Yönergesi 

(2) Burs Komisyonu tutanak örnekleri 

35.  YÖK’ün Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmesine ilişkin esas ve usulleri 

36.  Öğrenci işleri 

 (1) Öğrenci işleri çalışanlarının listesi 

(2) Öğrenci işleri memnuniyet anketi 

37.  Yaz okulu- bütünleme raporu 

38.  Paydaş kökenli iyileştirme süreci 

39.  Akademik kurullarda programın değerlendirmesi  

40. Yönetim kökenli iyileştirme süreci 

41.  Yukarıdan aşağıya program düzenleme süreci 

42. Öğrenci performans verilerinin kullanılması ile ilgili eğitim komisyonu tutanağı 

43.  Son 2 yıldaki öğrenci başarısı 

44.  Tıp Fakültesi 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 

45. Altıncı sınıf Aile hekimliği ve Adli Tıp stajlarıyla ilgili düzenleme hakkında Eğitim Komisyonu kararı 

46. Ders anketleri geri bildirim örnekleri 

47. Öğrenci staj değerlendirme anketi sonuçlarına göre stajda yapılan değişiklik belgesi 

48. Öğrenci performansı ve öğretim üyesi geri bildirimlerine dayanan ders değişikliği 

49. YÖK’ün 12.11.2005 tarihli Resmi gazetede yayınlanan “YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI 

İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ”  

50. U.Ü. Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları 

51. Stratejik Planlar 
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 (1)U.Ü. 2009-2013 Stratejik Planı 

(2) U.Ü. Tıp Fakültesi Stratejik Planı 

52. Kadro planlama süreçleri 

(1) UÜ-SK Kadro planlama talimatı 

(2) UÜ-SK Yıllık Akademik Personel İhtiyacı analiz Formu 

(3) UÜ-SK İşe Alma ve Atama Prosedürü 

(4) EK65 UÜ-SK İşe Alma ve Atama Prosedürü 

(5) Yetkilendirme süreci kimlik bilgileri 

(6) UÜ-SK Çalışan El Kitabı  

(7) EK65 Oryantasyon* 

(8) EK65 Personel Dosyalama* 

(9) EK65 UÜ-SK  Personel Oryantasyon Eğitimi  Prosedürü* 

(10) EK65 UÜ-SK Eğitim* 

(11) EK65 UÜ-SK Personel Dosya Oluşturma ve Kontrol Talimatı* 

53.  Kadro yapılanması ve gelişim ile ilgili belgeler 

(1) Öğretim elemanı yaşları 

(2) Öğretim elemanı kıdem durumları 

(3) Öğretim elemanı çalışma statüleri 

(4) Araştırma ve hizmet yükleri 

54.  Personel ve kadro talepleriyle ilgili belgeler 

55.  Mevcut kadrolarla ilgili belgeler 

(1) Kadro dağılım tabloları 

(2) Boş kadro tabloları 

(3) Son 5 yıldaki ataması yapılan öğretim üyesi listesi 

56.  2547 sayılı YÖK kanunu 

57.  Görev tanımları ile ilgili belgeler 

(1) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Rektör 

(2) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Dekan 

(3) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Dekan yardımcıları 

(4) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Bölüm Başkanı 

(5) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Anabilim Dalı başkanı 

(6) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Bilim Dalı Başkanı 

(7) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Öğretim Üyesi 

(8) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Uzman Hekim 

(9) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Araştırma Görevlisi-Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

(Anatomi AD) 

(10) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları- Araştırma Görevlisi-Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

(Patoloji AD) 

(11) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları- Araştırma Görevlisi-Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

(Tıbbi Farmakoloji AD) 
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(12) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları- Araştırma Görevlisi-Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

(Genel Cerrahi AD) 

(13) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-İntörn, Stajyer Tıp Öğrencisi 

(14) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Öğrenci İşleri Şefi 

(15) UÜ-SK Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları-Öğrenci İşleri Memuru 

(16) Araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi eğitimdeki görev ve sorumlulukları 

58. Akademik Kadronun görev ve sorumluluklarının izlenmesiyle ilgili prosedürler 

(1) UÜ-SK Periyodik Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü 

(2) Yetkinlik değerlendirme formu 

(3) UÜ-SK Personel Eğitim Prosedürü 

(4) Performans değerlendirme prosedürü 

59. Eğitici Geliştirme Programları 

(1) Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları 

(2) Mezuniyet Sonrası Seminer Programları 

(3) Mezuniyet Sonrası Konferanslar 

60. Eğiticilerin toplantılarda görevlendirilmeleri ile ilgili belgeler 

 (1) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

(2) Görevlendirme talep yazısı 

(3) Mesleksel eğitim geliştirme programlarına katılım 

61. Anabilim Dallarının eğitim alt yapılarına ilişkin belgeler 

(1) Anabilim Dallarına ait bilgi formları 

(2) Anabilim Dallarının aylık hasta/ hastalık istatistikleri 

(3) Amfi, derslik, laboratuar ve Mesleki Beceri Laboratuarı fotoğrafları 

(4) MBL ve Anatomi laboratuari arac ve gerec fotograf ve envanter listeleri 

i. MBL maketleri ve özellikleri 

ii. MBL maket fotoğrafları 

iii. 2009-2010 yılı MBL kullanımı 

iv. Anatomi uygulama salonunda kullanılan kemikler 

v. Anatomi model envanteri 

62.  TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 

63. Mikroskop alımıyla ilgili belgeler 

64. Uludağ Üniversitesinin abone olduğu dergiler 

(1) On-line veri kaynakları 

(2) Uludağ Üniversitesinin abone olduğu uluslar arası dergiler 

(3) Uludağ Üniversitesinin abone olduğu ulusal dergiler 

65. İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezinin kuruluşuyla ilgili belge 

66.  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurulması çalışmaları ile ilgili belge 

67.  2010 yılı- ilk 6 ay için hasta istatistikleri 

68. Makale Saati Yoklama Listesi 

69. Bütçe ve Harcama bilgileri 
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(1) U.Ü. Bütçe bilgileri- Son 3 yıla ait bütçe tablosu 

(2) Amfi ve Dersliklerin inşaatı için harcanan bütçe 

70. Öğrenci değişim Programları ile ilgili belgeler 

(1) Değişim Programına katılan öğrenci listesi 

(2) Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Prosedürü 

(3) Bölümlerin Erasmus Görev Talimatları 

(4) Dekanlıkların Erasmus Görev Talimatları 

(5) Fakülte/Bölümlerin Erasmus Görev Talimatı 

(6) Farabi Yönetmeliği 

 (7) Mali Esas ve Usüller    

71. (1) U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi 

(2) U.Ü. Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 

72.  Avrupa Üniversiteler Birliği Değerlendirme Raporu 

73.  ISO 9001 Belgesi 

74.  JCI Akreditasyon Belgesi 

 

* Bu doküman basılmaya karşı koruma altında olduğu için çıktısı yoktur, eklerde PDF dosyası olarak yer 

almaktadır. 

 

http://intoffice.uludag.edu.tr/docs/farabi/farabi_yonetmelik.pdf
http://intoffice.uludag.edu.tr/docs/farabi/mali_esas_usuller.pdf

